KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOJE TEIKIAMOS AMBULATORINĖS SLAUGOS
PASLAUGOS NAMUOSE (toliau ASPN)

1. ASPN paslaugos teikiamos prie Poliklinikos prisirašiusiems gyventojams.
2. Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų
komanda (ASPN).
3. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų
prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento
savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę.
4. ASPN teikianti slaugytoja pirmo vizito metu įvertina paciento sveikatos būklę, įvertina paciento
savirūpos galimybes, nustato slaugos paslaugų poreikį, numato galimą kito ASPN teikiančio
specialisto apsilankymo poreikį (kinezioterapeuto, slaugytojo padėjėjo) ir apie tai informuoja
slaugos paslaugų namuose koordinatorių.
5. ASPN paslaugos (slaugytojos pirmas apsilankymas) suteikiamos per 1-5 darbo dienas.
6. Per 24 valandas atliekamas skubių paskyrimų įvykdymas.
7. Per 1-5 darbo dienas atliekamas planinių paskyrimų vykdymas.
8. Slaugytoja, teikianti ASPN, apsilankymo paciento namuose metu įvertina, kad pacientui gali būti
reikalingos socialines paslaugas teikiančio specialisto paslaugos ir apie tai informuoja socialinių
paslaugų teikėją, su kuriuo Poliklinika yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį.
9. ASPN gavėjai:
9.1. Vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę
integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis
neįgalumo lygis.
9.2. Suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę
integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba
nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
9.3. Senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar
visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės
gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo.
Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas.
9.4. Pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras
funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame
gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi

būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato
pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis
gydytojas, arba slaugytojas.
9.5. Pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš
kvėpavimo takų. Pacientams, kuriems atlikta trachostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių
išsiurbimas iš kvėpavimo takų ASPN teikiamas tik turint stacionaro gydytojo siuntimą.
10. Slaugos paslaugų namuose koordinatoriaus tel.: 846 496722.

