Šiaulių paliatyvios pagalbos
ir slaugos centras

SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS

Paslaugos pavadinimas
Injekcijos
(į veną, raumenis, paodį, odą)
Lašelinės sistemos prijungimas ir
priežiūra (infuzija)
Lašelinė infuzija kateteriu ir kateterio priežiūra
Diagnostinės procedūros

Žaizdų priežiūra

Pragulų profilaktika

Pragulų priežiūra

Dirbtinių kūno angų (stomų)
priežiūra

Paslaugos apibūdinimas
Priemonių paruošimas, atlikimas, dokumentavimas
Priemonių paruošimas, intravenines terapijos priežiūra ir paciento
stebėjimas, tirpalų keitimas, intravenines lašinimo įrangos keitimas,
lašelinės sistemos atjungimas, dokumentavimas
Priemonių paruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento
stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas,
lašelinės sistemos atjungimas, dokumentavimas
Vienos ar kelių iš šių procedūrų atlikimas:
1. kraujo paėmimas tyrimams,
2. šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui,
3. išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui,
4. skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui,
5. akies spaudimo matavimas,
6. elektrokardiogramos (EKG) užrašymas.
Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos
priemonėmis (vienkartiniais švirkštais su adatomis insulinui leisti,
diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti ir kt.).
Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas
apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas
Tvarstomosios medžiagos paruošimas, žaizdų tvarkymas, perrišimas, dokumentavimas.
Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos
priemonėmis (hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu)
Artimųjų žinių įvertinimas, mokymas, konsultavimas, paciento kūno padėties keitimas (paciento vartymas, sodinimas lovoje,
perkėlimas iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės į lovą, pagalbinių
priemonių naudojimas), profilaktinių priemonių naudojimas, paciento stebėsena
Artimųjų žinių įvertinimas, artimųjų mokymas, konsultavimas,
paciento stebėsena, dokumentavimas.
Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos
priemonėmis: hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu
ir kt.
Vienos ar kelių stomų priežiūra:
1. gastrostomos priežiūra,
2. tracheostomos priežiūra,
3. kolostomos priežiūra,
4. ileostomos priežiūra ir kt.

Drenų priežiūra
Šlapimo pūslės kateterizavimas ir
priežiūra

Šlapinimosi reflekso skatinimas
Rektalinių žvakučių įdėjimas

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie priežiūrą, procedūros atlikimas, artimųjų mokymas ir stebėsena.
Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos
priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais, išmatų rinktuvais ir jų diržais ir kt.
Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, artimųjų mokymas, stebėsena, dokumentavimas
Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas
apie procedūrą, jos atlikimas, diurezės stebėjimas, dokumentavimas.
Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos
priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.
Paciento, artimųjų mokymas, kaip skatinti šlapinimosi refleksą

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas
apie procedūrą, jos atlikimas. Paciento, jo artimųjų mokymas atlikti
procedūrą.
Pakišamųjų indų naudojimas (anPakišamųjų indų parinkimas pacientui, jų naudojimas, artimųjų motelės, basono)
kymas, kaip naudotis pakišamaisiais indais ir kaip juos laikyti
Žarnyno valymas klizmomis
Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas
Enterinis maitinimas
Priemonių paruošimas, paciento paruošimas,
nazogastrinio ar nazojejuninio zondo įkišimas ir priežiūra, maisto
davimas per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir
jejunostomą, dokumentavimas
Zondų įkišimas (gleivių išsiurbimas) Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas
Vaistų vartojimo administravimas
Gydytojo paskirtų vaistų sugirdymas, lašinimas į akis, ausis, nosį,
(valdymas ir stebėsena)
inhaliatorių naudojimas, artimųjų mokymas.
Paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų vartojimo
kurso metu. Informacijos dokumentavimas, gydytojo informavimas
apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį
poveikį
Asmens higienos paslaugos
Asmens higieninės būklės įvertinimas, artimųjų mokymas
Viena ar kelios iš šių asmens higienos paslaugų:
1. tarpvietės ir genitalijų priežiūra,
2. kirkšnių priežiūra,
3. krūtų priežiūra,
4. burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės
priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra),
5. nagų priežiūra (nagų kirpimas),
6. akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies higiena),
7. ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas),
8. nosies landų valymas,
9. plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas,
vyrams – barzdos skutimas),
11. paciento marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas ir švarių užvilkimas),
12. paciento maudymas vonioje ar po dušu,
13. visiškas ar dalinis ligonio prausimas lovoje,
14. sauskelnių keitimas

Gydomoji vonelė
Ledo pūslės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas,
dokumentavimas, artimųjų mokymas

Šildyklės uždėjimas
Pavilgų dėjimas
Kompreso uždėjimas
Tepalų naudojimas
Arterinio kraujo spaudimo matavimas
Pulso skaičiavimas
Kūno temperatūros matavimas
Konsultavimas slaugos, sveikos
gyvensenos, ligų ir komplikacijų
prevencijos klausimais
Rekomendacijų psichikos sveikatos
slaugos klausimais teikimas

Paciento paruošimas AKS matavimui, matavimas pagal metodikas,
duomenų vertinimas, dienyno pildymas, dokumentavimas
Paciento paruošimas pulso matavimui, matavimas pagal metodikas,
duomenų vertinimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas
Termometro dezinfekcija prieš procedūrą ir po procedūros, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas
Pokalbis su pacientu, jo artimaisiais, paciento, jo artimųjų mokymas
Pokalbis su artimaisiais, artimųjų mokymas

