
SLAUGOS PASLAUGOS, TEIKIAMOS NAMUOSE PACIENTAMS, PRISIRAŠIUSIEMS 

PRIE VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

Asmenims, prisirašiusiems prie VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir 

atitinkantiems toliau išvardintus kriterijus, bendrosios praktikos slaugytojai namuose teikia šias 

paslaugas: 

1. Ambulatorinės slaugos paslaugas (iki 52 kartų per metus). 

Šios paslaugos teikiamos asmenims, kuriems: 

 - nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pateikta galiojanti nuolatinės slaugos poreikio 

pažyma); 

 - nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis ir dideli specialieji poreikiai (pateikta 

galiojanti nuolatinės priežiūros poreikio pažyma ir didelių specialiųjų poreikių neįgaliojo 

pažymėjimas);  

  - po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis 

sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra 20 - 60 balų (pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo 

lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas 

arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas. Gali būti suteikta iki 10 paslaugų per 30 dienų po 

kiekvieno išrašymo iš stacionaro; 

  - atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų. Gali būti 

suteikta iki 12 paslaugų per metus. 

Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose rūšys: 

1.1. slaugos procedūros (gydytojui paskyrus): 

injekcijos į raumenis ir veną, 

 lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra, 

 šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra, 

 žarnyno valymas klizma, 

 siūlų išėmimas, 

 drenų ir stomų priežiūra, 

 zondo įterpimas ir priežiūra, 

 kraujo, šlapimo, skreplių paėmimas tyrimui, 

 akispūdžio matavimas, 

 pragulų priežiūra.  

1.2. opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus). 

1.3. savarankiškos slaugytojo paslaugos: 
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 arterinio kraujo spaudimo matavimas, 

 deguonies prisotinimo arteriniame kraujyje matavimas, 

 pulso skaičiavimas, 

 kūno temperatūros matavimas, 

 kvėpavimo dažnio skaičiavimas, 

 vaistų vartojimo valdymas ir stebėsena, 

 asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, 

 pragulų profilaktikos mokymas, 

 enterinis maitinimas, 

 konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais. 

1.4. Asmens higienos paslaugos (atliekamos tik tuomet, kai tai būtina kitoms paslaugoms suteikti). 

1.5. gleivių išsiurbimas (būtinas stacionaro gydytojo siuntimas). 

 2. Neįgaliųjų sveikatos priežiūros paslaugas (iki 12 kartų per metus). Jas gali gauti asmenys, 

kuriems: 

 - nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis ir sunkus neįgalumo lygis vaikui arba 0–25 

proc. darbingumo lygis darbingo amžiaus asmeniui; 

 - nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam 

asmeniui. 

 3. Slaugos personalo procedūrų paslaugas namuose (iki 12 kartų per metus). Tai: 

- kraujo paėmimas tirti, 

- pragulų priežiūra, 

- lašinė infuzija. 

Paslaugas gauna pacientai, kuriems jas paskyrė gydytojas. 


