REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ATASKAITOJE Nr. 2017/1-104, 2017-10-06,
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Rekomendacijos turinys

Priemonė rekomendacijai
įgyvendinti

Būtų atnaujinta prie įėjimo Atlikti panduso remonto
esančio panduso
darbus, panduso paviršių
iškloti plytelėmis.
paviršiaus dangą,
išlygintos duobės.
Būtų užtikrinama švara
visuose gyventojų
kambariuose ir higienos
patalpose, taip pat būtų
atliktas remontas
gyventojų virtuvėlėse ir
kambariuose, kuriuose
pastebimas pelėsis arba
atšokę sienų ir lubų dažai.

Vykdyti neeilinius švaros
patikrinimus gyvenamosiose
ir higienos patalpose.

Būtų vykdoma nuolatinė
kontrolė, kad tualeto, dušų
ir vonios patalpose
netruktų higienos
priemonių – muilo,
tualetinio popieriaus,
popierinių rankšluosčių,
gyventojų kambariai būtų
nuolat vėdinami, juose
būtų pakankamai kėdžių ir
staliukų.

Higienos patalpose
sumontuoti prie sienų
tvirtinamus dušo želės,
šampūno, tualetinio
popieriaus dozatorius ir
paskirti atsakingus asmenis
už jų papildymą.

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas

Už
rekomendacijos
įgyvendinimą atsakingi
asmenys

2017m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas

Įvykdyta

Vyr
slaugytoja

Įvykdyta

Spalio mėn.

2017m.
IV ketvirtis

Būtų atsižvelgiama į
gyventojų asmeninius
įsitikinimus nevartoti kai
kurių maisto produktų.

Pagal poreikį atlikti remontą
kambariuose ir virtuvėlėse.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas
2017m.
IV ketvirtis

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas

Įvykdyta

Vyr.
socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė

Vykdyti neeilinius
patikrinimus dėl kambarių
vėdinimo užtikrinimo.

Parengti sąrašą asmenų,
kurie nevartoja kai kurių
produktų ir su juo
supažindinti virtuvės

rezultatas

L. Guzelienė

Socialinio
darbuotojo
padėjėjos
atsakingos už
ūkio reikalus:
R.
Rudėnienė.
A.
Aleknavičienė, V.
Kazakevičienė

Papildyti gyvenamąsias
patalpas trūkstamais baldais.

4.

Pasiektas

2017m.
Spalio mėn.

Dietistė
J.Adomavičienė

Įvykdyta

darbuotojus.

5.

6.

7.

8.

Gyventojams būtų
Skyrių virtuvėles papildyti
sudarytos sąlygos naudotis stalo įrankiais pagal
visais stalo įrankiais.
gyventojų skaičių ir
gyventojams valgymo metu
pasiūlyti jais naudotis.

Visuose skyriuose
esančiuose
informaciniuose stenduose
būtų talpinama tos pačios
rūšies informacinė
medžiaga.

Suvienodinti stenduose
talpinamą informaciją:
vidaus tvarkos taisyklės
gyventojams, valgiaraštis,
pagalbos telefonų numeriai,
renginių skelbimai ir kt.
aktuali informacija.

Darbuotojai gyventojams
atsakytų į jų žodinius
kreipimusis.

Padalinių pasitarimų metu
akcentuoti, kad būtų
atkreiptas dėmesys į
bendravimą su gyventojais
ir jų žodinius kreipimusis.

PKS būtų įrengta ir veiktų
tinkamai.

Slaugos skyriuose,
atitinkamai pagal žmonių
skaičių, įrengti papildomą
kiekį iškvietimo mygtukų.
Užvesti PKS patikros
žurnalą.

217m.
Spalio mėn.

Vyr.
socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė

Įvykdyta

Socialinio
darbuotojo
padėjėjos
atsakingos už
ūkio reikalus:
R.
Rudėnienė.
A.
Aleknavičienė, V.
Kazakevičienė
2017m.
Spalio mėn.

2017m.
Spalio mėn.

2017m.
Spalio mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
soc. ir med.
darbui V.
Bikerienė

Įvykdyta

Direktoriaus
pavaduotoja
soc. ir med.
darbui V.
Bikerienė,
vyr.
slaugytoja L.
Guzelienė,
vyr. socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė

Įvykdyta

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas

Įvykdyta

Informacinių
technologijų
specialistas
N.
Zabolevičius

9.

10.

11.

12.

13.

Sutikimas dėl
prevenciškai atliekamų
skiepų būtų pareiškiamas
ne tik žodžiu, bet ir raštu,
įrašant gyventojų
sveikatos istorijose arba
kitame dokumente.

Parengti norinčių skiepytis
gyventojų sąrašą, o prieš
atliekant procedūrą gauti
asmens rašytinį sutikimą.

Globos įstaiga
kontroliuotų, kaip
savarankiški gyventojai
savo gyvenamuosiuose
kambariuose laiko įvairius
vaistinius preparatus ir
juos vartoja, arba
atsisakytų praktikos,
kuomet vaistai laikomi
globojamųjų kambariuose.

Užvesti globos namų
gyventojų asmeninių vaistų
kontrolės žurnalą.

Gyventojai būtų
informuoti, kad jie bus
aprūpinti visais reikiamais
vaistiniais preparatais,
kuriuos paskiria gydytojai.

Priėmimo metu gyventojui,
bei jo artimiesiems suteikti
informaciją, kad asmuo bus
aprūpintas vaistiniais
preparatais, kuriuos paskiria
gydytojai, be papildomų
asmens lėšų.

Gyventojams būtų
užtikrinta teisė pasirinkti
gydymo įstaigą ir šeimos
gydytoją.

Priėmimo metu gyventojui
suteikti galimybę pasirinkti
gydymo įstaigą ir šeimos
gydytoją, išreiškiant savo
norą Prašyme gydytis
pasirinktoje PASP įstaigoje
pasirašytinai.

Būtų įvertinta, kuriems
gyventojams būtų
tikslinga gauti psichologo
paslaugas ir, jei reikia,
organizuoti šių paslaugų
teikimą.

Parengti sąrašą asmenų,
kuriems būtų tikslinga gauti
psichologo paslaugas, bei
užregistruoti juos į
konsultaciją.

2017m.
IV ketvirtis

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

L. Guzelienė

2017 m.
Lapkričio
mėn.

2017m.
Spalio mėn.

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

L. Guzelienė

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

L. Guzelienė

2017m.
Spalio mėn.

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

L. Guzelienė

2017m.
IV ketvirtis

Vyr.
socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė

Įvykdyta

Vyr.
slaugytoja
L. Guzelienė

14.

Būtų imamasi priemonių, Parengti žalingų įpročių
siekiant užtikrinti tinkamą prevencijos programą
žalingų įpročių prevenciją;
taikyti efektyvias
priemones, skatinančias
gyventojus atsisakyti
priklausomybių nuo
žalingų įpročių.

2017m.
Lapkričio
mėn.

Vyr.
socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė

Įvykdyta

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Būtų patvirtinta privatumo Parengti privatumo
užtikrinimo tvarką.
užtikrinimo tvarka
numatant visas gyventojų
privatumo garantijas.
Būtų nustatyta, kurie
kaimynai tarpusavyje
nesutaria, ir imtasi
priemonių spręsti šiuos
klausimus.

Atsižvelgiant į gyventojų
nuomonę, perkelti
tarpusavyje
konfliktuojančius
gyventojus į kitus
kambarius.

Visos kambariuose
esančios spintos arba
spintelės būtų pritaikytos
užrakinti, o galimybė
saugoti asmeninius
daiktus rakinamose
spintelėse arba spintose
gyventojams būtų
sudaroma atsižvelgiant į jų
sveikatos būklę,
gyventojui pametus raktą,
operatyviai būtų
pagaminamas naujas
raktas.

Parengti kambarių sąrašą,
kuriuose yra nerakinamos
spintos ar spintelės ir
sumontuoti užraktus.

Visose asmens higienos
patalpose būtų įmanoma
užsirakinti.

Sumontuoti užraktus
higienos patalpose.

Bendruomenės slaugytojas
dalyvautų gyventojo
medicinos apžiūroje tik
sulaukus apžiūrimojo
prašymo.

Sveikatos priežiūros
padalinio pasitarimų metu
informuoti slaugytojas, kad
jos dalyvautų gyventojo
medicinos apžiūroje tik
sulaukus apžiūrimojo
prašymo ir jam sutikus
pasirašytinai.

Būtų užtikrinta, kad
kiekvienas gyventojas,
nepriklausomai nuo
sveikatos būklės
(psichikos sveikatos
sutrikimų ir pan.), dėvėtų
tik jam išduotus drabužius
ir avalinę, ir prireikus, jais
būtų aprūpintas.

Slaugos skyrių spintose
įrengti lentynas, ant kurių
būtų užrašytos pavardės ir
tose lentynose laikyti tik tų
asmenų drabužius, bei
užtikrinti, kad asmuo dėvėtų
jam išduotais drabužiais.

2017m.
Lapkričio
mėn.

2017m.
Spalio mėn.

2017m.
IVketvirtis

2017m.
Spalio mėn.

2017m.
Lapkričio
mėn.

2017m.
Lapkričio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotoja
soc. ir med.
darbui V.
Bikerienė

Įvykdyta

Vyr.
socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė

Įvykdyta

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas

Įvykdyta

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas

Įvykdyta

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

L. Guzelienė

Vyr.
socialinė
darbuotoja A.
Kaušylienė
Vyr.
slaugytoja
L. Guzelienė

Įvykdyta

21.

22.

23.

Fiksavimo prie lovos
taikymo tvarka būtų
papildyta pagal CPT
rekomendacijas ir visi
gyventojai būtų
informuoti apie tvarką ir
jos pasikeitimus.

Peržiūrėti ir pagal CPT
rekomendacijas papildyti
Fiksacijos priemonių
naudojimo Utenos
socialinės globos namuose
tvarką.

Būtų patvirtinta perkėlimo
į rakinamą skyrių
(apgyvendinimo jame)
tvarka, kurioje būtų
įtvirtinti tokio perkėlimo
pagrindai ir procedūra,
įskaitant tokio sprendimo
peržiūrėjimą.

Panaikinti rakinamą skyrių.

Būtų papildyta tvarka,
pagal kurią išduodamas
medicininis mirties
liudijimas ir sprendžiama
dėl būtinybės atlikti
tyrimus mirties priežasčiai
nustatyti, įtvirtinant, jog
visais atvejais apie
gyventojo mirtį
informuojamos
teisėsaugos institucijos.

Papildyti Mirčių atvejų
nagrinėjimo tvarką.

2017m.
Lapkričio
mėn

2017m.
Spalio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui

2017m.
Lapkričio
mėn.

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

L. Guzelienė

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio
reikalams R.
Sargūnas

Vyr.
slaugytoja

Įvykdyta

Įvykdyta

L. Guzelienė

Vilma Bikerienė

