
JOTAII\-IU SOCIALINES GLOBOS NAMU REKOMENDACIJU
NAGRINEJIMO REZULTATAI

REKOMENDACIJOS REZULTATAI
33.1. bfltq uZtikrintas Darbo laiko
s4naudq normatyvus atitinkantis
socialiniq darbuotojq ir jq padejejq
skaidius (Jotainiu namai)

Siuo metu, 2016-07-28, yra 0,25 laisvo etato slaugytojo
padejejo, nuo 2016-08-01 bus ulimta.

33.3. pagal galimybes b[tq irengta
visiems gyventojams prieinama,
patogiai pasiekiama ([skaitant ir
asmens higienos patalpose), techni5kai
tvarkinga bei darbuotojq greitai
pastebima pagalbos kvietimo sistema
(Jotainiu namai)

2016 m. pirmqil pusmet[ papildomai irengta 50 pagalbos
skambudiq.

33.6. istaigos teritorija ir patalpos

iskaitant ir asmens higienos patalpas
(Jotainiq'namai) btrtq pritaikytos
asmenims su negalia, b0trl [rengta
pakankamai tureklq (Jotainiq namai)

Jotainiq socialines globos namai (toliau - Jotainiq SGN)
vykdo tgstin[ projekt4 ,,Jotainiq pensionato gyvenamqjq
pastatq Jotainiuose, Dvaro g.1 rekonstravimas": Siais

metais isisavinta dalis le5rS renovuota 10 sanitariniq
mmgrl ir prie jq esantys kambariai. Gavus finansavim4
tgstiniame projekte yra numatyta koridoriaus ir laiptiniq
rekonstrukcija, kurios metu bus irengti trukstami tureklai.
Jei VIP le5os nebus skiriamos, tai ieskosime galimybiq
tureklus ireneti savo le5omis.

33.8. asmenims, turintiems judejimo
negali4 bfitq uZtikrinta galimybe
stebeti aplinkE pro lang4 sedint arba
gulint (Jotainiq namai)

Gyventojams, turintiems judejimo negali4 sudaromos
galimybes stebeti aplink4 pro langq reguliariai keidiant
lovos stovejimo vietq gyvenamajame kambaryje, arba jq
aplinka pakeidiama neigaliojo veZimelio pagalba: turintys
judejimo negaliq asmenys kasdien yra i5veZami i
skyriuose esandius holus, kuriuose gali Zi[reti televizorir6
bendrauti su kitais gyventojais, klausytis radijo laidq
dalyvauti uZimtumo veiklose. Renginiq ir Svendiq metu
judejimo negali4 turintys asmenys nuveZami i salE, esant
palankioms oro s4lygoms lifto pagalba i5veZami i kiem4
uZimtumo centra.

33.12. iki naujq Civilinio kodekso
pataisq isigaliojimo priimti teismo
sprendimai, kuriais asmenys pripaZinti
neveiksniais, butq perZiureti per
dvejus metus nuo SiU pataisq

[sigalioj imo (Jotainiq namai)

Jotainiq SGN yra kreipesi i PaneveZio rajono savivaldybg
del reikiamq i5vadq asmenq neveiksnumui perZiiireti (i5

viso [staiga vykdo 73 neveiksniq asmenq globejq
funkcijas). Paskirti asmenys perZifrrejo neveiksniems
asmenims gebejimo pasirupinti savimi ir priimti
kasdienius sprendimus galimybes ir pateike 38 i5vadas.

Vieno asmens dokumentai del veiksnumo atstatymo
pateikti teismui. Dviejq asmenq dokumentai pateikti
teismui del neveiksnumo perZiflrejimo. Kitq 35 asmenq

dokumentai ruo5iami.

33.13. btitq skatinama kiekvieno
gyventojo savigarba bei saviverte ir
kiekvienas Zmogus devetq tik jam
i5duotus drabuZius bei avalyn9

Dauguma Jotainiq SGN gyventojq jau naudoja
individualiai jiems iSduotus drabuZius bei avalyng, o

likusiems gyventojams planuojama tai igyvendinti iki
2018 m. pabaigos. Gyventoiu drabuZiai ir avalyne



(Jotainiu namai) parenkami atsiZvelsiant i iu paeeidavimus.

33.14. gyvenamqjq kambariq aplinka
b[tq pakankamai artima namq aplinkai
(Jotainiq namai)

Asmenys I globos namus atvyksta i5 skirtingos aplinkos,
todel visq asmenq supratimas apie namq jaukum4 yra
labai skirtingas, tadiau nepaisant skirtingos sampratos,
Jotainiq SGN personalas visada pagal galimybes
atsiZvelgia i gyventojq pageidavimus, noro. ir
gyvenamuosiuose kambariuose padeda kurti artim4 namq
aplink4 ugdo asmenq estetin[ skon[. Esant poreikiui
sudaromos galimybes gyvenamuosiuose kambariuose
tureti daiktq i5 namq. Gyventojams leidZiama tureti
nuosavq daiktrS nuotraukq ir kitq smulkmenq
primenandiu rurmus.

33. I 5. gyventojq kambariuose
tinkamas ap5vietimas (Jotainiq namai)

Jotainiq SGN kambarirl ir kitq patalprl apSvietimas yra
irengtas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN
I25:20l1,,Suaugusiq asmenq stacionarios socialines
globos [staigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"
(VI skyriaus, 20 punktu). Visq kambariq ir kitq patalpq
vidaus ap5vietimo rekonstravimas pilnai baigtas. Patalpq
ap5vietimas [rengtas pagal parengtus rekonstrukcijq
projektus, i5bandymai [forminti aktais, neatitikimq
r;enustatyta, statybos uZbaigimo komisija objektus
pripaZino tinkamais naudoti.

33.16. G[ netruktq baldq: drabuZiq
spintq (Jotainiq namai)

Jotainiq SGN gyventojai yra apr[pinti baldais
vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 125:2011

,,Suaugusiq asmenq stacionarios socialines globos

istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimaf'(V
skyriaus, 13.4 punktu). Esant gyventojq pageidavimams
tureti daugiau vietos asmeniniams daiktams susideti,
darbuotojai ie5ko galimybiq patenkinti jq norus: sifilo
gyventojams saugiai asmeninius daiktus laikyti ne tik
gyvenamuosiuose kambariuose esandiose spintose, bet ir
kitose asmeniniams daiktams laikyti tinkamose patalpose.
Gyventojq pageidavimu kai kuriuose kambariuose yra
papildomai pastatytos komodos drabuZiams ir kitiems
asmeniniams daiktams susideti.

33.17. naudojamas inventorius b[tr1
tvarkingas: sutvarkytos kambario
durys (Jotainiq namai)

Vykdant tEstin[ proj ekt4,,Jotainiq pensionato gyvenamqjq
pastatq Jotainiuose, Dvaro g.1 rekonstravimas'o per 2016
m. pirm4j[ pusmeti pakeistos 48 durys I gyvenamuosius
kambarius ir sanitarinius mazgus. TEsiant projektq bus
pakeistos visos likusios durys. Nepakeistos durys
sutvarkytos ir pastoviai priZi0rimos, durq uZdarymo
mechanizmai tvarkinei.

33.20. gyventojams kasdien vilketi
skirti drabuLiai t I arba avalyne bfltq
5varus ir tvarkingi (Jotainiq namai)

Jotainiq SGN gyventojai yra aprupinami apranga,
avalyne, atsiZvelgiant i amZi% lyti metq laikq. DrabuZiai
parenkami pagal gyventojq pageidavimus. Susirinkimo
metu dar kartq atkreiptas darbuotojq demesys I tai, kad

[staigos gyventojq avalyne ir drabuZiai butq Svartis ir
tvarkinei. esant poreikiui iuos nedelsiant oakeistu.

33.23. sanitariniai mazsai bltu nuolat Sanitariniai mazeai slobos istaisoie vra nuolat stebimi



priZilrimi, kad juose netrtktq asmens
higienos priemoniq (Jotainiq namai)

darbuotojq: priZitrima, kad jie bltq Svarus, tvarkingi, kad
juose netruktq asmens higienos priemoniq. Higienos
priemonirl nebuvim4 kai kuriuose sanitariniuose
mazguose pra5ytume vertinti ne kaip pastovq asmens
higienos priemoniq trukum4 o kaip momentin[ epizodq
nes dauguma istaigoje gyvenandiq asmenq turi polinki
kaupti ivairius daiktus, ne5tis juos I gyvenamuosius
kambarius ar slepti. Darbuotojai dar kart4 ipareigoti
atidLiau stebeti hieienos patalpas.

33.26. asmenys bfltq aprlpinami
bumos higienos priemonemis (Jotainiq
namai)

Gyventojai burnos higienos priemonemis aprDpinami
vadovaujantis Jotainiq SGN direktoriaus 2016 m. geguZes
25 d. isakymu Nr.V1-28 patvirtintomis normomis.
Pasitaiko atvejg kad gaut4 dantq pastq gyventojai
sunaudoja ne pagal paskirti. Darbuotojai moko tinkamai
ir taupiai naudotis burnos higienos priemonemis
(gyventojams rodoma, kaip naudotis dantq pasta ir
Sepeteliu). Atstatomi prarasti ir [tvirtinami igyti higienos
iefldZiai.

33.28. sutikimas del gydytojq paskirto
gydymo bei prevenci5kai atliekamq
skiepq butq parei5kiamas ne tik
Lodliu, bet ir raStu, ira5ant gyventojq
sveikatos istorij ose (Jotainiq namai)

Jotainiq SGN visi gyventojai supaZindinami su
medikamentiniu, fizioterapiniu, kineziterapiniu gydymu.
pyventojams paai5kinamos skirtq vaistq gydomosios
savybes ir Salutinis poveikis. Gyventojai sutikim4 gydytis
patvirtina raStu. Atsisakantis gydytis, atlikti skirtas
medicinines procedlras ir atlikti [vairius laboratorinius
tyrimus gyventojas ra5o atsisakym4 ir pagal patvirtint4
tvarkq pateikia socialiniam darbuotojui ar budindiai
slaueytoiai.

33.32. gyventojai, kuriems teikiamos
ilgalaikes socialines globos paslaugos
ir kuriems pagal sveikatos btklE buvo
paskirtas gydymas medikamentais,
bfltqjais aprupinti G[ le3omis (Jotainiq
namai)

Jotainiq SGN gyventojai medikamentais aprupinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialines apsaugos
ir darbo ministro isakymu ,,Del maitinimo ir
medikamentq i5laidU socialines globos [staigose paros
finansiniq normatyvq 2016 metams patvirtinimo" 2015
m. birZelio 9 d. Nr. Al-329.

33.34. atsiZvelgiant i atskirq gavejq
(grupiq) poreikius bfltq uZtikrintas
psichologo paslaugq organizavimas
(Jotainiq namai)

Esant poreikiui psichologo paslaugas teikia PaneveZio
rajono poliklinikoje dirbantis psichologas. Psichologing
pagalb4 savo kompetencijos ribose gyventojams teikia
socialinis darbuotojas. Dali psichologiniq problemq
padeda i5sprpsti reguliariai i globos namus atvaZiuojanti
evd\toia psichiatre.

33.35. bfrtq uZtikrinta tinkam4 Zalingq

iprodiq prevencija; taikyti priemones,
skatinandias gyventojus atsisakyti
priklausomybiq nuo Zalingq iprodiq
(Jotainiq namai)

Jotainiq SGN reguliariai vykdomos Lalingq [prodiq
prevencinds programos: rlkymo prevencind programa,
alkoholio prevencine programa ir saviZudybiq prevencine
programa. Apie alkoholio ir rukymo Zalq vedami
pokalbiai, rodomi filmai, organizuojamos nerukymo
valandos, ir tokiuose renginiuose kviediami dalyvauti
rukantys gyventojai. Prevencines programas igyvendina
atsakingi socialiniai darbuotojai. Programomis siekiama
uZtikrinti tinkamq Zalingq iprodirl prevencijq o
numatomomis priemonemis skatinarna, kad gyventoiai



atsisakytq priklausomybiq nuo Zalingq iprodiq. Jei
gyventojas pra5o pagalbos, noredamas atsisakyti Zalingq

iprodirg socialinis darbuotojas sudaro papildomai
individualu mokymo plana ir iuo vadovauiasi.

33.36. butq sudarytos sElygos valgio
metu naudotis visais stalo irankiais
(Jotainiq namai)

Jotainiq SGN gyventojams yra sudarytos s4lygos valgio
metu naudotis visais stalo [rankiais, ir nors nemaZa dalis
gyventojq del ligos ar negalios Siuos igldZius yra praradE
ar neturejE, tadiau [staigos darbuotojai, atsiZvelgdami i
individualias asmens galimybes, stengiasi atstatyti
prarastus jq gebejimus naudotis stalo [rankiais. Mokymo
naudotis stalo [rankiais tikslai ir priemones atsispindi
individualiuose socialines slobos namu planuose.

33.37. gyventojai jiems suprantama
forma kasdien bttq susipaZindinti su

valgiara5diu, i5 anksto galetq pateikti
pageidavimus del maisto produktq
arba patiekalq asortimento (Jotainiq
namai) l

Jotainiq SGN gyventojai jiems suprantama forma yra
supaZindinami su perspektyviniais sezoniniais
valgiara5diais. Dienos valgiara5diai i5kabinami aukSttl
holq skelbimq lentose ir valgyklos saleje. Nemokandius
skaityti gyventojus su valgiara5diais supaZindina
socialiniai darbuotojai. Kiekvien4 dien4 gyventojams
pietums yra sillomos dviejq ruSiq sriubos ir dviejq r[Siq
antri patiekalai. Glventojas gali pasirinkti pagal
paeeidavima.

33.38. gyventojai, noredami i5eiti uZ

istaigos teritorijos, neturetq pra5yti

[staigos administracijos leisti jiems
i5eiti, o tiesiog apie tai informuoti
administracij 4 (Jotainiq namai)

Vadovaujantis 2015-08-14 Jotainitl SGN direktoriaus

[sakymu Nr. V1-31 patvirtintu ,,Veiksnaus gyventojo
laikino i5vykimo iS socialines globos rurmq tvarkos
apra5u" ir siekiant uZtikrinti gyventojq saugume veiksnfls
gyventojai, iSeidami uZ [staigos teritorijos ribr5 apie tai
informuoja socialini darbuotojq jo neesant - skyriuje
dirbant[ socialinio darbuotojo padejej4. Neveiksnfis

[staigos gyventojai uZ istaigos teritorijos ribq gali vykti
tik lvdimi istaigos darbuotoio.

[gyvendinus 2006 m. pradetq projekt4,,Jotainiq pensionato gyvenamqf q pastatq Jotainiuose,

Dvaro g.1 rekonstravimas" pageres gyventojq gyvenimo kokybe.

Direktoriaus pavaduotoja soc. ir med. darbui,
pavaduoj anti direktoriq
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?


