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TEIKIAMV ILGALAIKES (TRUMPALAIKES) SOCIALINES GLOBOS PASLAUGV
SARASAS
Eil.
Nr.

1.

2.

Paslaugos
pavadinimas

Informavimas

Paslaugos aprasymas
•

Prieni} globos namq darbuotojai, nustatyta tvarka, teikia
informaciJ4 asmeniui ir jo artimiesiems apie socialines globos
ir kitas globos namuose teikiamas paslaugas.

•

Sudaromos s^lygos gauti asmeniui reikiam^ informacij^.

•

Uztikrinamas inforniacijos apie asmenj konfidencialumas.

•

Globos nami} gyventojus individualiai konsultuoja socialiniai
darbuotojai, kartu analizuoja asmens slaugos ir / ar kitas
socialines problemas, skatina gyventojq savarankiskum^,
integraciJ4 j globos namq, miesto, rajono bendruomen^.
Sprendziant gyventojo problem^, sudaromos
s^lygos
konsultuotis su kitq jstaigij specialistais.

Konsultavimas
•

•

3.

Tarpininkavimas ir
atstovavimas

•
•

•

4.

Apgyvendinimas
•

Globos namij darbuotojai tarpininkauja tarp gyventojo ir jo
aplinkos (kitij asmenij, instituciji^, organizacijq) bei atstovauja
gyventojo interesus kitose jstaigose.
Skatinama gyventojo dalyvauti globos namij bendruomenes
gyvenime.
Suteikiama pagalba gyventojui sprendziant ^vairias asmens
problemas.
Globos namij gyventojai isikur? vienvieciuose, dvivieciuose
ir trivieciuose, slaugos skyriuje - keturvieciuose erdviuose
kambariuose su pagrindiniais baldais. Asmenys, norintys
susikurti artimq savo namams aplink^, gali atsivezti
asmeninius baldus bei daiktus, j e i tai nekelia pavojaus ji} ir
aplinkiniij sveikatai.
Gyventojams suteikiamas gyvenamasis plotas, atitinkantis
sanitarinius - higieninius reikalavimus ir reikiamas
inventorius, pagal nustatytas normas.

•

Uztikrinama socialine globa, komunaliniai patogumai ir
higieniska, saugi aplinka, atitinkanti gyventojo poreikius ir
savarankiskumo lygj.

•

Asmenys kambariuose apgyvendinami atsizvelgiant } lytj.

sveikatos bukl^, amziij ir poreikius.
•

•

5.

Kasdieninio
gyvenimo jgudziq
ugdymas ir
palaikymas

•

•
•

•

6.

Laisvalaikio
organizavimas

Pagal parengt^ individualij socialines globos plan^ palaikomi
ir stiprinami gyventojij asmenines higienos, buitiniai,
orientaciniai, kognityviniai, bendravimo jgudziai.
Skatinamas kuo didesnis savarankiskumas atliekant jvairias
asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas
funkcijas. Stiprinami gyventojij socialiniai rysiai.
Darbine veikla (uzimtumas) organizuojama individualiai ir
grupeje. Sudaromos s^lygos pasirinkti Globos namuose
siulomas uzimtumo veiklas: mezgimo, dailes, floristikos,
maisto ruosimo, patalpij, aplinkos tvarkymo ir kt.
Vykdoma prevencine veikla del alkoholio ir nikotino
vartojimo, propaguojama sveika gyvensena.
Teikiama pagalba gyventojams tvarkant asmenines pinigines
lesas, planuojant pirkinius.
Globos namij gyventojai laisvalaikio praleidimo formas
pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomegius bei
interesus. Savo laisv^ laik^ gyventojai leidzia relaksacijos,
kineziterapijos ir veiklos terapijos kabinetuose, Seklyteleje.
I - 11 aukstij foje gyventojai gali skaityti spaudos leidinius,
knygas, naudotis intemetu, ziureti TV laidas, bendrauti.
I l l auksto foje vedami uzsiemimai pagal darbo su
dementiskais
gyventojais program^. Globos namuose
siulomos laisvalaikio organizavimo paslaugos:

1. Valstybiniij, religiniij, tradiciniij svenciij sventimas;
2. Isvykos (poilsines ir pazintines). Isvykos organizuojamos }
gyventojij pageidaujamus renginius ar vietoves;
3. Kulturiniai renginiai Globos namuose ir uz j q ribi} (koncertai,
susitikimai su zymiais zmonemis, parodos);
4. Sudaryta galimybe dalyvauti Treciojo Amziaus universiteto
uzsiemimuose, skatinama edukacine veikla;
5. Gyventojq ansamblio „Kvietkelis" repeticijos;
6. Sporto ir sveikatos stiprinimo paslaugos: sportiniai
uzsiemimai saleje ir lauke, mankstos kineziterapijos kabinete,
saskes, sachmatai. Pasivaiksciojimai pusyne ir grudinimosi
proceduros Kneipo takeliq komplekse;
7. Sudarytos s^lygos tenkinti asmeninius religinius poreikius
(Globos namuose yra koplytele);
8. Gyventojams sudaromos s^lygos auginti darzoves ir geles,
seimininkauti virtuveleje.

7.

Pagalba rengiantis,
maitinantis,
prausiantis ir kt.
pobudzio pagalba

•

Gyventojams, kurie neina } valgykl^, maistas tiekiamas j
kambarius. Negalintys pavalgyti patys asmenys yra
maitinami, savarankiskai valgantiems gyventojams padedama
pagal j i | poreikius.

•

Darbuotojai paruosia drabuzius, padeda gyventojams
apsirengti, paruosia asmenis vykstant j sveikatos prieziuros
jstaigas ir/ ar renginius, isvykstant j svecius. Jei gy^'entojas
3'ra gydymo jstaigoje, drabuziai keiciami pagal poreikj.
Gyventojai, negalintys savimi pasirupinti, kiekvien^ dien^
apiprausiami ir, pagal poreikj, maudomi, bet ne reciau kaip
kartq per 7 dienas.

•

•

Asmenine asistente/globos darbuotoja suteikia pagalb^
tustinantis ir slapinantis. Keiciamos sauskelnes, gyventojai
sodinami ant tualeto kedes.

Globos namuose teikiamos asmens higienos paslaugos:
•

•
8.

Asmens higienos
paslaugi;
organizavimas

•
•

•

•

•

•

9.

Maitinimas

Gvv'entojai
apmpinami
individualiomis
higienos
priemonemis: muilas,. tualetinis popierius, popierinis
ranksluostis, kuno prieziuros kempine, sukos ir kita.
Drabuziai, patalyne ir ranksluosciai keiciami pagal poreikj,
bet ne reciau kas 7 dienas.
Atliekamas drabuziq, pagalviij ir apklotij cheminis valymas.
Suteikiama pagalba atliekant asmens higienos proceduras
(plaukij kirpimas, barzdos skutimas, nagi} kirpimas, ausij
valymas irkita).
Gyventojams su sunkia negalia kasdien atliekamos kuno
prieziuros proceduros, asmenys maudomi ne reciau nei kart^
per savait^.
Is dalies savarankiski asmenys patys naudojasi dusu bei
vonia, priziurint darbuotojui.
•• • •
Uztikrinant globos nami} gyventojq visavertj, racionalq
maitinim^ bei vadovaujantis Lietuvos HN 125:2011
reikalavimais, gyventojai maitinami keturis kartus per dien^.
Gyventojai valgo Globos nami} valgykloje, taciau esant
poreikiui, turi galimybe valgyti savo gyvenamosiose
patalpose, taip pat gj^enamiyi} aukstij foje specialiai tam
skirtose vietose.

•

Atsizvelgiant j asmens sveikatos buklcj, ligos pobudj ir esant
mediki} rekomendacijoms
organizuojamas
ir dietinis
maitinimas gyventojams.

•

Jvertinus nejgaliu asmenq rijimo ir ki'amtymo funkciji}
sutrikimus, gyventojams taikoma maisto konsistencij^
koreguojanti dieta (trintas, paskystintas maistas).

•

•

f

10.

11.

Sveikatos
prieziuros ir
slaugos paslaugos

Kitos paslaugos,
reikalingos
asmeniui pagal jo
savarankiskumo
lyg!

Globos nami} gyventojai kasdien turi galimyb? susipazinti su
dienos meniu, kuris yra kabinamas valgykloje bei kiekvieno
pastato kiekviename aukste jrengtuose stenduose.
Gyventojai gali pateikti pageidavimus del maisto produktij ar
patiekali} asortimento.

•

Gyventojai teises aktq nustatyta
sveikatos prieziuros jstaig^.

•

Globos namai organizuoja pirmines sveikatos prieziuros
paslaugas: gyventojai konsultuojami seimos gydytojo ir kitij
sricii} specialisti} rajone ir respublikinese sveikatos prieziuros
jstaigose. Jei butina, gyventojai hospitalizuojami.

•

Suteikiama pirnioji medicinine pagalba, atliekamos sveikatos
prieziiiros proceduros.
Globos nami} gyventojai aprupinami gydytojo paskirtais
medikamentais, tvarsliava, nejgalii} technines pagalbos
priemonemis.

•

tvarka gali pasirinkti

•

Gyventojai gali gauti informacij^ apie sveikatos prieziuros
jstaigose teikiamas paslaugas, ji} kainas ir galimybes jomis
pasinaudoti.

•

Galunii} protezavimo (ortopedines jrangos pritaikymo),
odontologo paslaugi} ir danti} protezavimo organizavimas.

•

Slaugos
organizavimas
ir
slaugymas,
aprupinimas
butiniausiomis slaugos priemonemis ir jranga, jvertinus
gyventojo sveikatos btikl?.

•

Laidojimo apeigi} organizavimas, globos nami} gyventojq
kapinii} prieziura.
Globos nami} gyventojams uzsakoma spauda, teikiamos
transporto ir kitos paslaugos.

•

