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Per metus – apie 1000 
pacientų

Vyriausiasis ordinatorius Algi-
mantas Čepulis teigia, kad dažniau-
siai į Šiaulių ilgalaikio gydymo ir ge-
riatrijos centrą patenka žmonės, kurie 
serga sunkiomis ligomis, po traumų 
palaikomajam gydymui ir slaugai. 
Žinoma, daugiausia čia senyvo am-
žiaus žmonių, tačiau šiuo metu centre 
pradėtos teikti paslaugos ir vaikams, 
sergantiems sunkiomis ligomis. Šiuo 
metu  gydomas vienas berniukas. 
Taigi pacientų amžius įvairus – pa-
galbos reikia tiek vyresnio amžiaus 
žmonėms, tiek vaikams.

„Dažniausiai pas mus gydosi 
sergantys onkologinėmis ligomis, 
nervų sistemos, širdies ir krauja-
gyslių ir kitomis ligomis bei paty-
rę traumas. Centre besigydantiems 
pacientams be medikamentinio gy-
dymo skiriamos fizinės medicinos 
ir reabilitacijos procedūros. Esant 
reikalui sunkiems ligoniams tai-
koma dirbtinė plaučių ventiliacija, 
monitoravimo įranga stebimos vi-
sos paciento gyvybinės funkcijos. 

Ši įranga buvo įsigyta projekto 
dėka. Šiuo metu turime nemažai 
pacientų, kurių amžius yra nuo 
18 iki 40 metų. Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centre aptar-
naujame visus – nėra jokių išim-
čių ar amžiaus limitų“, – pasakoja 
vyriausiasis ordinatorius.

Per metus Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centre prii-
mama daugiau kaip tūkstantis pa-
cientų – daugelis jų yra itin sunkios 
būklės. Jiems reikia ne tik gydymo 
ir slaugos, bet ir palaikyti psicholo-
giškai, paguosti ir nuraminti. Įstai-
goje sprendžiamos ir pacientų so-
cialinės problemos. Pacientas per 
metus čia gali gydytis 120 dienų. 
Šį laikotarpį yra galimybė panau-
doti su pertraukomis. Kiek laiko 
gali būti gydomi ligoniai, kiekvie-
ną mėnesį sprendžia gydytojų kon-
sultacinė komisija, kuri įvertina 
paciento būklę. 

Anksčiau Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centras ne-
turėjo paliatyviosios pagalbos 
skyriaus, tačiau šias paslaugas 
centras teikė. Projekto vykdymo 
metu Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 
geriatrijos centre įkurtas Paliaty-

Atliekami paskutiniai Šiaulių ilgalaikio gydymo 
ir geriatrijos centro atnaujinimo darbai
Gyvenimo trukmė ilgėja, todėl ir ilgalaikio gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugų reikia vis daugiau. VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras baigia vykdyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuotą projektą „VšĮ Ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro palaikomojo 
gydymo ir slaugos skyrių plėtra, modernizavimas ir paliatyviosios pagalbos skyriaus įsteigimas“. Projekto darbai buvo pradėti 2008 m., į geresnių ir 
kokybiškesnių paslaugų modernizavimą bei infrastruktūros tobulinimą investuota 1015917,04 euro. Projekto vykdymo metu estetiškai suremontuotos 
ne tik patalpos, bet ir pasirūpinta reikalingu, patogiu inventoriumi kaip funkcinės slaugos lovos, antipraguliniai čiužiniai, palatose įrengta stacionari 
paciento kėlimo įranga, įrengti keltuvas, liftas ir kt. Taip pat įkurtas Paliatyviosios pagalbos skyrius. Pasak centro vyriausiojo gydytojo pavaduotojos 
Ingos Tamosinaitės, tai nėra nauja paslauga, tačiau vykdant projektą buvo pagerintos pacientų gydymo, slaugymo bei darbuotojų darbo sąlygos.

Slaugos koordinatorės Violetos Eituty-
tės nuomone, šio projekto dėka pacien-
tų gydymosi sąlygos tikrai pagerėjo ir 
jie patys tai jaučia tiesiogiai.

„Centre aptarnaujame visus – nėra jo-
kių išimčių ar amžiaus limitų“, – pasa-
koja vyriausiasis ordinatorius Algiman-
tas Čepulis.

Pasak vyriausiojo gydytojo pavaduotojos 
I. Tamosinaitės, tvarkinga aplinka kuria 
jaukią ir malonią atmosferą pacientams, 
jų artimiesiems ir personalui.

viosios pagalbos skyrius iš esmės 
užtikrins pacientams kokybiškos 
paslaugos teikimą. 

„Reikėjo įkurti Paliatyviosios 
pagalbos skyrių Šiaulių miesto 
gyventojams, kad būtų galima 
žmonėms suteikti tinkamas pas-
laugas ir pagerinti gydymosi są-

lygas. Teikiamų paslaugų mes 
nepraplečiame, tik pageriname jų 
kokybę“, – patikslina vyriausiojo 
gydytojo pavaduotoja I. Tamosi-
naitė. 

Tiesioginė projekto nauda 
pacientams

Pagrindinė problema, kurią 
prieš 6–7 metus turėjo Šiaulių 
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras – tai kokybiškos infras-
truktūros trūkumas. Todėl buvo 
parengtas projektas, kuriame nu-
matyta ne tik pagerinti teikiamų 
paslaugų kokybę, bet ir plėsti  
įstaigos veiklos apimtis.  

Iki tol centras daugiausia iš 
savo sukauptų lėšų gerino įrangą, 
remontavo patalpas, tvarkė pasta-
tus. Tačiau to nepakako. Baigia-
mas vykdyti projektas įneš didelių 
pokyčių centro veikloje ir suteiks 
daug daugiau gydymosi galimybių 
Šiaulių miesto gyventojams. Taip 
bus prisidedama prie pagyvenusių 
bei kitų asmenų, kuriems reikalin-
ga slauga, palaikomasis gydymas 
arba paliatyvioji pagalba, gydymo 
kokybės gerinimo.

Šiuo metu Ilgalaikio gydymo 
ir geriatrijos centre dar vyksta pa-
skutiniai darbai, todėl vos atsira-
dus laisvų vietų jų vietas tuoj pat 
užima kiti. 

Slaugos koordinatorės Viole-
tos Eitutytės nuomone, šio pro-
jekto dėka pacientų gydymosi są-
lygos tikrai pagerėjo ir jie patys 
tai jaučia tiesiogiai: „Įsigijome 
funkcines slaugos lovas, kurių 
dėka galima keisti paciento kūno 
padėtį, užtikrinti jo saugumą.  
Antra, dabar turime antipragu-
linius čiužinius, kurie užtikrina 
pragulų profilaktiką, o esant joms 

geresnį gijimą. 
Pagerėjo ne tik pacientų gydy-

mo ir slaugymo, bet ir pačių dar-
buotojų darbo sąlygos. Įsigytos 
slankiojančios kėlimo sistemos ir 
mobilūs keltuvai suteikia galimy-
bę lengviau ir paprasčiau perkelti 
pacientus. Didžioji dalis personalo 
Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geria-
trijos centre – moterys, todėl tokia 
technika buvo labai reikalinga. 

Iš viso projekto vykdymo metu 
centras įsigijo 520 vienetų įvai-
rios medicininės įrangos: 8 mo-
bilius vežimėlius tvarsliavai, 2 
infuzomatus, 100 funkcinių lovų, 
100 antipragulinių čiužinių, 20 
mechaninių neįgaliojo vežimėlių, 
2 vnt. pacientų transportavimo 
gulimoje padėtyje vežimėlių, 20 
vaikštynių, 2 elektrokardiografus, 
monitoravimo įrangą ir t. t. O Pa-
liatyviosios pagalbos skyrius – 12 
funkcinių lovų, 12 medicininių 
antipragulinių čiužinių, 2 apiplo-
vimo vežimėlius, defibriliatorių, 
du dirbtinius plaučių ventiliacijos 
aparatus ir kt. 

Taip pat atnaujintos Šiaulių ilga-
laikio gydymo ir geriatrijos centro 
patalpos: kapitalinis remontas at-
liktas 353 kv. m. patalpose, papras-
tasis remontas atliktas 1617 kv. m. 
Pasak vyriausiojo gydytojo pava-
duotojos I. Tamosinaitės, nors tai ir 
nedaro tiesioginės įtakos pacientų 
būklei ir pačiai priežiūrai, tvarkin-
ga aplinka kuria jaukią ir malonią 
atmosferą ligoniams ir personalui.
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Projekto vykdymo metu estetiškai suremontuotos ne tik patalpos, bet ir pasirūpinta reikalingu, patogiu inventoriumi kaip 
elektrinės lovos, antipraguliniai čiužiniai, neįgaliųjų vežimėliai, įrengti keltuvai, liftas, įsigyta medicininė įranga.
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