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SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Seredžiaus senelių globos namuose teikiamos bendrosios ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos
paslaugos.

I. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – palaikyti ir kompensuoti asmens gebėjimus pasirūpinti
savimi ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
3. Socialinių darbuotojų teikiamos bendrosios paslaugos:
3.1.Tarpininkavimas ir atstovavimas pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens
problemas (sveikatos, buitines).
3.2.Teisių ir interesų atstovavimas tvarkant dokumentus, mokant įvairius mokesčius,
tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų, asmenų. Kartu su kiekvienu paslaugų
gavėju sudaromi jo individualūs  socialiniai globos planai
3.3.Bendravimas nuolatinis ir betarpiškas pasikalbėjimas su paslaugų gavėjais ir jų išklausymas
visais jiems rūpimais klausimais.
3.3. Konsultavimas pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama jo problema ir ieškoma
veiksmingų pagalbos būdų.
3.4. Socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas – nuolatinis kalbėjimasis padedant išspręsti
iškilusias asmenines problemas, tai asmens kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių
palaikymas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą, tai turi įtakos
asmens motyvacijai, socialiniams ryšiams, sveikatai ir sėkmingai adaptacijai įstaigoje.
3.5. Dvasinių poreikių tenkinimas - yra įrengtas maldos kambarys, lankosi kunigas, aukojamos šv.
Mišios, vedami giedojimo užsiėmimai.
3.6. Informavimas
4. Sveikatos priežiūros paslaugos – asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia sveikatos
priežiūros specialistai: bendrosios praktikos slaugytoja, socialinių darbuotojų padėjėjos.
Teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos: pragulų profilaktika, kėlimas ir vartymas,
kasdieninė kūno priežiūra, sauskelnių keitimas, vaistų davimas, lašų į akis lašinimas, diurezė
stebėjimas, kūno temperatūros, AKS  ir pulso matavimas.
Šios komandos tikslas suteikti kvalifikuotą pagalbą ligos atveju, paslaugų gavėjui kokybišką slaugą.
Sveikatos ugdymas bei mokymas kelią ligų progresavimui bei suteikti žinių, kaip sugyventi su liga ir
negalia. Medicinos personalas stebi gyventojų sveikatos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą. Paslaugų
gavėjai aprūpinami medikamentais, tvarsomąja medžiaga ir sveikatos priežiūros priemonėmis
(dezinfekuojamomis priemonėmis, priemonėmis pragulų profilaktikai, tepalais, asmens higienai
skirtomis priemonėmis: dantų pasta, įklotais, vienkartinėmis paklodėmis, sauskelnėmis). Esant
poreikiui, paslaugų gavėjai nukreipiami gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui.
5. Užimtumo ir laisvalaikio paslaugos – asmenys, gyvenantys globos įstaigoje savarankiškai priima
sprendimus dėl laisvalaikio praleidimo formų ir būdų.
5.1. Kiekvieną rytą vyksta mankšta.
5.2. Kartą į savaitę rengiamas rankdarbių darymas,
5.3. Kelis kartus per savaitę vyksta dainavimo būrelis ir giesmių giedojimas,
5.4. Pokalbiai įvairiomis temomis, susitikimai su žinomais žmonėmis.



5.5. Minimos valstybinės ir tradicinės šventės,
5.6. Organizuojamos ekskursijos atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, išvykos gamtoje: dainos ir
vaišės.
5.7. Kultūriniai renginiai: organizuojami susitikimai su mūsų įstaigos partneriais, vyksta bendrų
programų dalinimasis.
6. Maitinimo organizavimas – gyventojų maitinamą organizuoja 3 žmonių komanda (dietistė ir 2
virėjos).
6.1. Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną.
6.2. Plečiamas maitinimo patiekalų asortimentas: meniu papildomas naujais patiekalais. Maisto
gamybai pasirenkami tik kokybiški produktai.
6.3. Maitinimas vykdomas  vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis.
6.4. Virtuvės įranga atitinka keliamus reikalavimus.
6.5. Valgiaraštis sudaromas atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas. Teikiamos pilnavertės mitybos
ir dietinio maitinimo paslaugos.
6. 6. Pagal gydytojo rekomendacijas ir poreikį organizuojamas dietinis maitinimas.
6.7. Paslaugų gavėjai, negalintys pavalgyti savarankiškai, maitinami.
6.8. Padedant darbuotojams, paslaugų gavėjų pageidavimu sudarytos sąlygos bet kuriuo metu
atsigerti arbatos ar kavos, pasigaminti mėgstamo maisto.
7. Asmens higienos  ir priežiūros paslaugų organizavimas –
7.1. Pagalba paslaugų gavėjams, kurie dėl savo negalios ar pablogėjusios sveikatos negali savo
higiena  pasirūpinti, organizuojamas prausimas, rūbų keitimas, skalbimas.
7.2. Teikiama pagalba aprūpinant individualiomis higienos priemonėmis, pagalba naudojantis dušu ir
vonia, pagalba tualete, personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų, kirpimas, barzdos
skutimas, sauskelnių keitimas, aprengimas, pagalba naudojantis basonu.
8. Buities paslaugos –
8.1. Teikiamos drabužių, patalynės keitimo, skalbimo, lyginimo paslaugos (lovos skalbiniai,
rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, ne rečiau kaip kas 7 dienas).
8.2. Teikiama drabužių taisymo, gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymo ir priežiūros
paslauga.
8.3. Asmeninių daiktų priežiūra, higienos ir švaros priemonių suteikimas.
8.4. Patalpų ir jose esančio inventoriaus dezinfekavimas. Naudojimasis buitinėmis skalbimo
mašinomis.
9.Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – minimalių socialiai priimtinų poreikių
tenkinimas aprūpinant  būtiniausias reikalingais drabužiais ir kitais reikalingais daiktais.
10. Būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugos – paslaugų gavėjams užtikrinama, kad tualetai,
prausimosi/maudymosi patalpos – būtų lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis,
10.1. Asmens privatumui apsaugoti naudojamos širmos. Asmeninės higienos patalpos turi vidinius
užraktus, atskirai įrengtos vyrams ir moterims. Kiekvienam gyventojui jo gyvenamajame kambaryje
yra sudarytos sąlygos skaityti ir užsiimti mėgstama laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į asmens
poreikius ir pageidavimus.
11. Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti
socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę, jas teikiant paslaugų
gavėjai gali bendrauti su artimaisiais, užsiimti mėgstama veikla, kartu išvažiuoti pasisvečiuoti.
12. Specialiojo transporto suteikimas – paslauga teikiama pagal poreikius, asmenys vežami į
gydymo įstaigas, į parduotuves, kirpyklas, aplankyti artimųjų kapines.

1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Informaciją apie Seredžiaus senelių globos namų teikiamas paslaugas skelbiama: Seredžiaus
senelių globos namų internetinėje svetainėje: www.serglobnamai.lt

http://www.serglobnamai.lt/

