Geriatrijos dienos stacionaro ir
konsultacinių kabinetų įkūrimas
VšĮ Elektrėnų ligoninėje.
Projekto kodas: 081.3.-CPVA-V-601-03-0020
Elektrėnų savivaldybėje demografinės tendencijos panašios į visos Šalies – vyresnio ir senyvo amžiaus (60 m. ir vyresnių) asmenų dalis
(21,3 proc.) yra ženkliai didesnė nei Vilniaus regiono vidurkis (19,0 proc.). Elektrėnų sav. 2020 m. demografinės senatvės koeficientas
(pagyvenusių žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) buvo vienas didžiausių Vilniaus regione (131) ir ženkliai viršijo
Vilniaus regiono rodiklį (103).
Per metus Elektrėnų ligoninėje gydoma apie 250 geriatriniams pacientams priskiriamų pacientų. Geriatrijos paslaugų poreikis betarpiškai
susijęs su senstančia visuomene. Šių paslaugų plėtra numatyta 2014 m. liepos 16 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-825
patvirtinto „Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano“ 5 priede „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos
priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašas“.
Geriatrijos paslaugas reglamentuoja ir personalo sudėties, patalpų, įrangos reikalavimus nustato 2017 m. liepos 27 d. Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-912 patvirtinti teisės aktai: „Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos
aprašas“ ir „Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas“. VšĮ Elektrėnų ligoninė šiuo metu
neturi šių paslaugų teikimo reikalavimus atitinkančių ir šiai veiklai pritaikytų patalpų bei didelės dalies reikiamos įrangos ir baldų.
Problemos sprendimo būdas
Projekto metu numatomas 10 vietų geriatrijos dienos stacionaro skyriaus ir konsultacinių kabinetų įkūrimas: patalpų remontas (apie 382,09
kv. m), įrangos ir baldų įsigijimas. Numatoma, kad įkurtame skyriuje bus 6 palatos (viena vienvietė, trys dvivietės ir viena trivietė) su 10
vietų (lovų) skirtų pacientams. Taip pat bus įsteigti 2 geriatrijos konsultacijos kabinetai. Planuojama, kad pacientų sveikta rūpinsis bei juos
prižiūrės gydytojas geriatras, slaugytojas, slaugytojų padėjėjos, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas, kineziterapiautas, psichologas,
registratorius.
Projekto tikslas: Geriatrijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje.
Siekiami rezultatai
Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, bus įrengtos geriatrijos paslaugoms reikalingos patalpos bei įsigyta įranga, įdarbinti specialistai.
Taip bus užtikrintas geriatrijos paslaugų prieinamumas Elektrėnų savivaldybėje (geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto
paslaugos).
Tikslinės grupės ir jų poreikiai
Projekto tikslinė grupė - 2015-2019 m. vidutinis Elektrėnų gyventojų skaičius, kurių amžius buvo 60 ir daugiau metų siekė 5963 vnt.
Daroma prielaida, kad šios paslaugos bus suteikiamos apie 3 proc. šios amžiaus grupės gyventojų per metus.
Projekto nauda
Sukurti projekto rezultatai po įgyvendinimo sudarytos sąlygos atlikti gydomąją senyvo amžiaus asmenų sveikatos priežiūrą Elektrėnų
ligoninėje: įvairiapusis sveikatos būklės tyrimas, įvertinant medicinines ir psichosocialines problemas bei funkcinį pajėgumą, sudarant
integruotą gydymo ir ilgalaikės priežiūros planą. Tokiu būdu bus pagerinta sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas senyvo amžiaus
asmenims Elektrėnų savivaldybėje.
Projekto tikslas: Geriatrijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje.
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