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VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILTACIJOS IR SPORTO CENTRO 

2014 m. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

1. BENDROJI DALIS 

1. Įstaigos pristatymas. 

1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, adresas tel. el. paštas. 

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Pramonės g. 9, LT-

62175 Alytus, tel.: (8~315)77440, fax.: (8~315)77440, el.paštas: 

amrc.administracija@zebra.lt 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras – asmens sveikatos ir socialinės 

priežiūros įstaiga, centras įregistruotas 2001-10-24 . 

  Teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas apibrėžia 2002- 12-05 asmens sveikatos 

priežiūros licencija Nr.78 išduota Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos pagal kurią teikiamos I lygio palaikomojo gydymo ir slaugos bei II 

lygio ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Nuo 2011  m. licencija papildyta: teikiama 

paliatyvioji stacionarinė slauga (suaugusiems), ambulatorinė reabilitacija su psichikos ir 

elgesio sutrikimais. Nuo 2013 08 19 d. licencija papildyta vaikų ambulatorinės 

reabilitacijos II ( vaikų nervų sistemos ligų, vaikų judamojo – atramos aparato pažeidimų, 

vaikų endokrininkų ligų paslaugomis). Socialinių ir globos paslaugų teikimą apibrėžia 

Alytaus miesto savivaldybės tvirtinti įstaigos įstatai. Įstaigos misija, tikslai: 

Misija – Rūpinimasis sveikatinimu ir gyvenimo kokybės gerinimu. 

Teikti pacientams saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus, 

atitinkančias jų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Vizija – Prestižinis, šiuolaikinis, akredituotas, saugus pacientui ir darbuotojui, Lietuvos ir 

Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis centras. 

Įstaiga yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą. Ūkiniai 

metai sutampa su kalendoriniais metais.  

1.2. Įstaigos vadovas  

Laikinai einantis direktoriaus pareigas R. Juozapavičius 

1.3. Uždavinio vertinimo kriterijai:  

mailto:amrc.administracija@zebra.lt
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 Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, bei ambulatorinės reabilitacijos skyriaus 

pacientų kaštai (finansavimo šaltinis TLK), socialinės priežiūros ir socialinės globos 

klientų kainos ( finansavimo šaltinis Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos). 

1.4. Naudojamos patalpos 

 

Naudojamos patalpos 

Metai Pastatai Plotas kv.m.  Pastabos 

2012 Pramonės 9 4427,85  

2013  4427,85  

2014  4427,85  

 

 

1.5.  Biudžetas 

 

1.5. VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro dalininkai. 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro dalininkai finansinių metų pradžioje 

ir pabaigoje:  

 Alytaus miesto savivaldybė; 

 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius. 

 

II.PERSONALO ATASKAITA 

 

  Įstaigos vienas iš uždavinių yra kokybiškų paslaugų teikimas ir sveikos 

gyvensenos nuostatų formavimas. Didelis dėmesys skiriamas personalo profesiniam 

tobulėjimui. Darbuotojai yra siunčiami i kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, 

mokymus.  Geros darbo sąlygos ir teigiamas vadovų požiūris, suteikia darbuotojams 

galimybę tęsti studijas, įgyti aukštąjį išsilavinimą. 

 Įstaigoje dirba įvairaus išsilavinimo ir specialybių darbuotojai. Ataskaitiniu 

laikotarpiu -  2014 metais Centre dirbo 71 darbuotojų, iš jų : 6 - administracijos darbuotojai 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. finansininkas, buhalteris, ūkio tarnybos 

vadovas, socialinio darbo organizatorius), 4 – gydytojai (3 antraeilėse pareigose), 46 – 

sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutai, masažuotojai, dietistas, bendrosios 

Biudžetas 2012 2013  2014 

PSDF 1752663 1474905 1536287 

Valstybės  231810 144100 162425 

Savivaldybės  477600 548160 432000 

Gautos už mokamas paslaugas 661812 502056 604326 

Patalpų nuoma 6494 11130 - 

Kitos lėšos 

(labdara, parama, fondai) 

1138 103256 1097155 

Visos lėšos 3131517 2783607 3832193 
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praktikos slaugytojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojai, kineziterapeuto 

padėjėja, slaugytojo padėjėjos), 2 – socialiniai darbuotojai (soc.darbuotoja, soc.darbuotojos 

padėjėja), 13 – kiti darbuotojai. Kolektyve dirba  10 vyresni nei 60 metų amžiaus 

darbuotojai. Vaiko priežiūros auginimo atostogose yra 2 darbuotojai. 

2.1.Personalo pasiskirstymas 

 

Personalo pasiskirstymas: 

Metai Administracijos 

darbuotojai 

Specialistai Ūkinis 

techninis ir 

kitas 

personalas 

Pastabos: nurodykite ar 

atitinka esamas darbuotojų 

skaičius miesto tarybos ar 

vyriausybės patvirtintiems 

normatyvų reikalavimams.  

2012 6 47 25 neatitinka 

2013  6 47 25 neatitinka 

2014 6 47 18 neatitinka 

 

 

III.VEIKLOS REZULTATAI 

 

Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai. 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

Rodiklių pokyčiai metais 

2012 2013 2014 

1. Palaikomojo gydymo ir slaugos  

paslaugų apimtis ir jos dinamika 

(pacientų skaičius) funkcionavimo 

rodikliai: 

   

1.1. - gydytų pacientų skaičius 261 226 241 

1.2. - lovų skaičius 55 55 55 

1.3. - viso lovadienių skaičius  16701 1571

1 

16055 

1.4. - paliatyvios  pagalbos gavėjų skaičius  4 2 4 

1.5. - paliatyvios pagalbos lovadienių skaičius 790 604 414 

2. Socialinės globos ir ilgalaikės slaugos 

paslaugų gavėjų skaičius 

39 43 44 

3. Ambulatorinių reabilitacijos paslaugų 

apimtis ir dinamika: 

   

3.1. - apsilankymų skaičius 5208 3136 2576 

3.2. - bendras paslaugų gavėjų skaičius 536 295 298 

3.3. TLK apsilankymų skaičius per mėnesį 

suaugusių : 

31 18,7 15,3 

3.3.1 TLK apsilankymų skaičius per mėnesį 

vaikų  

  6,0 

3.3.2. - TLK gydytų pacientų skaičius 372 224 184 
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3.3.3. - reabilitacijos paciento lovadienio kaina  51,442 51.4

42 

51,442 

3.3.4. - paciento gydymo trukmė dienomis  14 14 14 

3.3.5. - reabilitacijos kelialapio kaina  720,18

8 

720.

188 

720,88 

3.3.6. - mokamų paslaugų pacientų skaičius 44 47 68 

3.4. Vidutinis apsilankymų skaičius per 

mėnesį 

34,6 22.6 24,8 

4. Ambulatorinių vaikų reabilitacijos 

paslaugų apimtis ir dinamika: 

   

4.1. -apsilankymų skaičius    384 

4.2. -TLK gydytų pacientų skaičius   24 

4.3. -reabilitacijos paciento lovadienio kaina   54,78 

4.4. -pacientų gydymo trukmė dienomis   16 

4.5. -reabilitacijos kelialapio kaina   876,48 

5. Sporto paslaugų apimtis ir dinamika    

5.1. - organizacijų  skaičius 11 11 13 

5.2.   -bendras paslaugų gavėjų skaičius 8100 6912 8018 

 

 

Medicininės reabilitacijos ir sporto skyriuje pacientams teikiama ir 

psichologinė pagalba. Konsultuojami bei psichoterapinėmis priemonėmis gydomi žmonės, 

sergantys somatinėmis ligomis, bei turintys įvairių emocinių sutrikimų– nerimą, nuotaikų 

sutrikimus, nemigą, depresiją, įtampą ir pan. Psichologas įvertina  paciento psichoemocinę 

būklę, emocinę savijautą, paciento motyvaciją psichologinei pagalbai, kritiškumą ligos 

atžvilgiu, gynybos mechanizmus. Taikomi įvairūs tyrimo metodai ir parenkami atitinkami 

pagalbos būdai. Atsižvelgiant į santykinai trumpą gydymosi  reabilitacijos skyriuje laiką, 

psichoterapinės priemonės daugeliu atvejų taikomos simptomatiškai, nerimo bei įtampos 

mažinimui, nesiekiant struktūrinių paciento asmenybės pokyčių, kurie leistų pašalinti 

pačias sutrikimų priežastis. Somatinėmis ligomis sergantys pacientai dažnai patiria nerimą, 

įtampą, nuotaikos pakitimus, depresiją, neretai jie yra emociškai labilūs, perdėtai jautrūs, 

juos nuolat lydi miego sutrikimai, galvos skausmai, nuolatinis nuovargis, dažnas pergyvena 

dėl ligos ir sveikatos būklės ateityje, juos vargina įkyrios mintys, baimė.. Psichoemocinė 

būklė koreguojama individualiu konsultavimu, relakscija ir savireguliacijos pratimų 

moklymu (autogeninė treniruotė, progresyvi raumenų relaksacija, muzikos, šviesos, 

megnetinio lauko terapija). Jei pacientui reikalinga ilgalaikė pagalba jis siunčiamas į kitas 

įstaigas 
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MEDICINOS PSICHOLOGO ATASKAITA 

 
Psichologo 

veikla  

Asmenų skaičius Konsultacijų 

skaičius 

Taikytų 

psichokorekcinių 

priemonių 

skaičius 

Viso suteikta 

paslaugų 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Medicininės 

reabilitacijos 

ir sporto 

skyrius 

370 179 205 740 460 957 1774 699 512 2514 1159 1469 

Iš jų Vaikai   24   72      72 

Palaikomojo 

gydymo ir 

slaugos 

skyrius 

14 22 53 60 221 239 228 484 521 288 705 760 

Globos 

skyrius 

6 9 - 18 66 - 64 17 - 83 70 - 

Centro 

darbuotojai 

9 20 - 26 89 - 135 139 - 161 228 - 

 389 230 258 844 836 684 2201 1339 1478 3046 2162 2229 

 

 Koncultacijų skaičius 2014 m. sumažėjo, nes  keitėsi medicinos psichologo etatinis darbo     

krūvis.  

Įstaiga bendradarbiaudamas su Alytaus darbo birža dalyvauja  viešųjų darbų organizavimo 

programoje. Programos finansavimas 2012 m.-152891,68 Lt., 2013 m.–128857,33 Lt.,                

2014 m. – 87521,63 Lt.  Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, buvo siekiama suteikti 

bedarbiams laikino užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įsigyti darbo patirties, centre 

dirbantiems darbuotojams palengvinti jų darbą. 2012 m. buvo įdarbinta -   68 žmonės , 2013 m. 

-  50 žmonių  , 2014 m. -27 žmonės. 

Darbuotojai įdarbinti pagal viešųjų darbų programą 2012-2014 m. 

1 diagrama 
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Darbuotojai  dirbantys pagal viešųjų darbų programą tvarkė centro aplinką, rūpinosi švara 

sporto paslaugų, reabilitacijos skyriaus padaliniuose, kuriuose kasdien  lankosi Alytaus miesto 
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gyventojai. Darbuotojai kurie pagal viešųjų darbų programą buvo įdarbinti slaugytojo padėjėjo 

pareigose, bendravo su globos gyventojais, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientais, 

pagal jų nurodymus teikė pagalbą nuolatinai dirbančioms slaugytojo padėjėjoms. 

Alytaus miesto gyventojai, finansuojami iš PSDF biudžeto, pagal SAM patvirtintas 

hospitalizacijos indikacijas. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje teikiamos paslaugos:   

 slauga ir palaikomasis gydymas; 

 onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas;  

 negalinčių apsitarnauti ligonių palaikomasis gydymas;  

 suaugusiųjų paliatyvioji  pagalba; 

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus paslaugomis  2014 m.  pasinaudojo 241 pacientai 

t.y. 7 % daugiau lyginant su 2013 m. rodikliais, tačiau 8,3% mažiau nei 2012 m. Palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyriuje slaugomi pacientai sergantys ligomis kaip: kraujotakos, 

onkologinėmis, kvėpavimo, virškinimo, nervų sistemos ir kt. ligos. Dėl didesnio 2014 m.  

aptarnautų pacientų skaičiaus, pasikeitė lovų funkcionavimo rodiklis, lovos apyvarta bei 

vidutinė gulėjimo trukmė. (1 lentelė. 2 diagrama). Pagal 2010 m. ES Sanglaudos fondo 

projektą, skyriuje teikiamos  paslaugos Alzheimerio liga bei  kraujagysline demencija  

sergantiems pacientams. 2014 metais suteikta 68 paslaugų gavėjams, sergantiems Alzheimerio 

ir kraujagyslinės demencijos ligomis, tai 31% daugiau  nei 2013 m. 53% daugiau nei 2012 m.  

Keturiems  pacientams suteikta paliatyvi stacionarinė slauga. Išnaudoję PSDF skirtas metines 

lėšas slaugai, neturėdami galimybės būti slaugomi namuose 15 miesto gyventojų pasinaudojo 

ilgalaikės slaugos paslaugomis, už kurias susimokėjo patys. Tai yra 26,7% daugiau nei 2013 

m. bei 2012 m.  

Analizuojant  2012 m. ir 2014 m. mirtingumo rodiklius, 2014 m. mirtingumas yra 

mažiausias.  ( 3 diagrama).  

1 lentelė. 2012 m. - 2014 m. palyginamieji statistiniai lovų panaudojimo rodikliai. 

 

Metai Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Lovos 

apyvarta 

per metus 

Lovos 

funkcionavimo 

rodikliai 

Vidutinė 

gulėjimo 

trukmė 

Mirusių 

pacientų 

skaičius 

Paliatyvioji 

stacionarinė 

 pagalba 

2012 261 6,9 356 52 55 4 

2013 226 5,1 286 57,8 38 2 

2014 241 6,1 366 60,5 29 4 
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2 diagrama.  2012-2014 m. palyginamieji statistinių lovų panaudojimo rodikliai       

2012-2014m. palyginamieji statistiniai lovų 

panaudojimo rodikliai
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 3 diagrama. 2012m. -2014 m.  pacientų mirtingumo struktūra. 

 

2012m-2014m pacientų mirtingumo struktūra
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2014 m. palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje iš 241 slaugomo  paciento,  57 % sudarė 

sergantys  kraujotakos sistemos ligomis  iš kurių 63 %  sirgo  cerebrovaskulinėmis ligomis. 

Kraujotakos ligomis sergančių pacientų 2014 m . 1,8 % mažiau  nei 2013 m. ir 1.2% mažiau 

nei 2012 m., tačiau cerobrovaskulinėmis ligomis 21,4% buvo didesnis nei 2012 m.– 2013 m. 

 Nervų sistemos ligomis gydyta 9 %, tai 3,4 % mažiau nei 2012 m. - 2013 m., 17 %  sudarė 

 pacientai  gydyti dėl traumų ir apsinuodijimų t.y  1,5 %  daugiau  nei 2013 m. bei 2,4% 

daugiau nei 2012 m., 11 % sudarė pacientai sergantys onkologinėmis ligomis, t.y. 4.4 % 

daugiau nei 2013m. 2% daugiau nei 2012 m.  
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2 lentelė. Suteiktos paslaugos pagal paslaugų profilio kodus 

 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugos pavadinimas Lovadieniai 

2012 m. 

Lovadieniai 

2013 m 

Lovadieniai  

2014 m 

114 Slauga ir palaikomasis 

gydymas 

6829 6532 7373 

1979 Negalinčių savęs 

aptarnauti ligonių 

palaikomasis ilgalaikis 

gydymas 

9720 078 8182 

1977 Onkologinių ligonių 

slauga ir palaikomasis 

gydymas I 

152 101 86 

2972 Suaugusiųjų 

paliatyvioji pagalba, 

teikiama stacionare 

790 604 414 

 

 Iš 2 lentelės duomenų matome, kad  palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugomi 

ypatingai  sunkios sveikatos būklės pacientai , kurie sudaro 54 % negalinčių savęs 

apsitarnauti pacientų. 

Pagal  2014  m. demografinių duomenų  analizę, 83 % gydomų pacientų 

amžius viršijo 65 metų ribą (3 lentelė, 4 diagrama).  66 % gydytų pacientų  sudarė moterys. 

3 lentelė. 2012m. - 2014 m.  hospitalizuotų pacientų struktūra pagal amžiaus grupes. 

Amžius 2012 

m. 

 2013 

m. 

 2014 

m. 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

15-44 m. 3 2 0 2 0 0 

45-64 m. 34 12 27 9 20 15 

65m.ir 

daugiau 

61 149 62 126 62 144 

4 diagrama. 2012m. - 2014 m.  hospitalizuotų pacientų struktūra pagal amžiaus grupes. 

4 lentelė. Masažuotojo veikla. 

 2012 2013 2014 

Masažuotojo veikla (pacientų skaičius) 113 109 129 

Masažuotojo veikla (atliktų procedūrų 

skaičius) 

1099 998 1300 
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Globos skyriuje vykdomas projektas ,,VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto 

centro stacionarios socialinės globos paslaugos“.  

Projekto tikslas: organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių 

socialinėms grupėms. 

Projekto uždaviniai: užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus, 

suaugusiems asmenims su negalia. 

Globos skyriuje vykdomas projektas  „VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir 

sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas“, 

finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Projekto metu rekonstruojami I ir II aukštai, bei 

statomas III – ias.  

 Globos skyriuje pabaigus vykdomą projektą, modernizavus intrastruktūrą bus 

sukurtos patogios gyventojų gyvenimo sąlygos, taip pat pagerės personalo darbo sąlygos. 

Prie gyvenamųjų kambarių įrengus tualetus ir dušus, darbuotojams bus lengviau atlikti 

nesavarankiškų gyventojų asmens higieną. Vienas kambarys bus skirtas sunkių ligonių 

slaugai ir priežiūrai. Medikamentų bei medicininių priemonių patalpoje bus galimybė 

laikyti visas reikalingas priemones bei medikamentus. Personalui bus įrengtas jaukus 

poilsio kambarys,  persirengimo patalpos su  dušais ir atskiromis spintelėmis, valymo ir 

higienos priemonių laikymo patalpos. Praplėtus Globos skyriaus patalpas, turėsime 

galimybę gyventojus grupuoti pagal susirgimo pobūdį, savarankiškumą, bendrus pomėgius. 

Tikėmės, kad moderniuose, gražiai įrengtuose kambariuose, apsigyventi atvyks asmenys, 

su didesnėmis gaunamomis pajamomis (mažiau reikės lėšų iš savivaldybės)  ir galimybe 

susimokėti  papildomą mokestį už pagerintas gyvenimo sąlygas, taip pat bus galima gauti 

komercines ( mokamas) paslaugas.  

 VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje atlikus 

patalpų rekonstrukciją bei pastačius papildomą aukštą padidės stacionarių socialinių 

paslaugų prieinamumas. Šiuo metu Globos skyriuje esančios 34 vietos po projekto 

įgyvendinimo padidės iki 39. Saugi, visas higienos normas ir saugumo reikalavimus 

atitinkanti globos skyriaus infrastruktūra, pagerins paslaugų kokybę ir sukurs saugias 

gyvenimo sąlygas įstaigos gyventojams, užtikrins jų privatumą. Didės socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų integracijos į visuomenę galimybės.  

 Dėl vykdomo globos skyriaus projekto nutruko banketinės salės, konferencijų salės, 

viešbučio veikla.  

Į Globos skyrių primami įvairių savivaldybių LR gyventojai, turintys siuntimą 

apgyvendinimui. 34 vietų skyriuje, dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose asmenims 

suteikiamos gyvenamosios patalpos. Globos skyriuje gyvenantiems teikiamos įvairios 

stacionarios ilgalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, 
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kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės 

higienos, sveikatos priežiūros (slaugos) ir kitos paslaugos, reikalingos asmenims pagal jų 

savarankiškumo lygį bei poreikius. Vykdoma neįgaliųjų užimtumo veikla, sprendžiamos 

socialinės ir sveikatos priežiūros problemos.  

2014 metų pradžioje gyveno 30 gyventojų. Gyventi atvyko 14, 12 mirė. 

Globos skyriuje teikiamomis paslaugomis pasinaudojo iš viso 44 asmenys. Gyventojų 

pokyčiai  2012, 2013, 2014 metais (5 lentelė).  

 

5 lentelė 

Globos skyriaus gyventojų  judėjimo suvestinė 

 

 5 diagrama. Globos skyriaus gyventojų judėjimas. 
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2014 metais ilgalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 27- ioms moterims ir 17-ai 

vyrų. Jų amžius labai įvairus. Dauguma yra vyresnio amžiaus nuo 75 iki 85 ir vyresni, 

jauniausiam gyventojui 40 metų. Globos skyriaus gyventojų amžiaus pasiskirstymas lyčių 

atžvilgiu pateikiamas 2 lentėje, 6 diagramoje. 

 

 

 

Metai 

 

Gyventojų 

skaičius metų 

pradžioje 

Atvyko  

 

Išvyko 

gyventi į 

kitas 

įstaigas 

arba grįžo į 

savo namus 

Mirė  Gyveno 

gyventojų 

iš viso 

2012 34 5 - 5 39 

2013  30 13 - 13 43 

2014 30 14  12 44 
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6 lentelė 

Globos skyriaus gyventojų amžiaus pasiskirstymas   

Amžius  30-49 

50-

64 

65-

69 

70-

74 75-79 80-84 

85 ir 

vyresni Gyveno iš viso: 

mot.     2 6 10 9 27 

vyr.  1 4 3 1  2 3 3 17 

 

6 diagrama. Globos skyriaus gyventojų amžiaus pasiskirstymas lyčių atžvilgiu. 
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2014 metais dauguma Globos skyriuje gyvenusių gyventojų su sunkia negalia – 27. Jie 

visiškai nesavarankiški, negalintys pasirūpinti savo asmens higiena, pavalgyti, judėti, yra 

prikaustyti prie lovos, nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, reikalinga nuolatinė 

personalo priežiūra ( 3 lentelė, 2 diagrama). Globos skyriaus gyventojų pasiskirstymas 

pagal neįgalumą (3 lentelė, 2 diagrama). 

7 lentelė.  

Globos skyriaus gyventojų neįgalumas. 

Senyvo 

amžiaus  

asmuo 

 Suaugęs asmuo  

su negalia   Senyvo amžiaus asmuo su  

    

su sunkia negalia ir suaugęs asmuo 

su sunkia negalia 

14 3 27 
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7 diagrama. Globos skyriaus gyventojų neįgalumo pasiskirstymas 

 

Globos skyriaus gyventojai pagal neįgalumo 

grupes 

32%

7%

61%

Senyvo amžiaus 

asmuo 

 Suaugęs asmuo  su

negalia 

  Senyvo amžiaus

asmuo su  su sunkia

negalia ir suaugęs

asmuo su sunkia

negalia
 

 

Visiems, į Globos skyrių naujai atvykusiems asmenims, sudaroma 

adaptacijos programa, parengiami individualūs socialinės globos planai, organizuojamas 

įvairių formų užimtumas: atminties lavinimo užsiėmimai, žaidimo terapija, muzikos 

terapija, knygų ir laikraščių skaitymas, rankdarbių darymas, vedamos susikaupimo 

valandėlės, teminiai, grupiniai ir individualūs pokalbiai. 

2014 metais globos skyriaus gyventojams buvo teikiamos socialinės, kultūrinės, 

edukacinės paslaugos, rūpintasi gyventojų psichologine, emocine, fizine būkle, kruopščiai 

gerinama senelių gyvenimo kokybė ir teikiamų paslaugų lygis, vykdoma įvairi veikla. 

Užimtumo užsiėmimų metu su seneliais buvo rengiami pasivaikščiojimai, edukacinės 

valandėlės, kurių metu gyventojai buvo supažindinami su įvairiomis minėtinomis 

dienomis, jų kilme ir papročiais, kviečiami žiūrėti dokumentinius filmus. Taip pat buvo 

vykdoma biblioterapija, jos metu seneliams skaityta grožinė literatūra. Kultūrinėms 

paslaugoms teikti buvo rodomi filmai, klausoma muzika. Meno terapijos užsiėmimų metu 

gyventojai piešė, darė darbelius, floristinius gaminius. Pramoginės veiklos metu buvo 

žaidžiami įvairūs žaidimai. Kiekvieną mėnesį  kunigas kapelionas Valdas Simanaitis 

aukojo šventas mišias, rūpinosi gyventojų dvasine būkle. Daug dėmesio buvo skiriama 

individualiems ir grupiniams pokalbiams su seneliais.   

Buvo švenčiami gyventojų gimtadieniai, minimos valstybinės ir kalendorinės šventės, 

minėtinos dienos. Globos skyriaus gyventojus savo koncertais džiugino Pagyvenusių 

žmonių asociacijos ansamblis ,,Sidabrinė gija“, vadovaujamas B. Volertienės, vokalinė 

grupė  ,,Dzūkijos aidas“, Alytaus muzikos mokiniai, Alytaus miesto Senjorų klubo 

asociacijos romansų grupė ,,Pavakarys“. Vyko Trijų karalių šventės, Šv. Valentino dienos, 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimai. Kovo 8 dieną buvo pagerbtos Globos 

skyriaus gyventojos, organizuota arbatėlės popietė. Kovo 11-ąją minėta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena. Balandžio 14 dieną sociademokratų partijos atstovai 
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gyventojus džiugino vaišėmis, pačių sukurta pavasarine velykine puokšte papuošė skyrių.  

Balandžio 20 dieną buvo paminėta Šv. Velykų šventė. Gegužės 1 dieną Globos skyriaus 

gyventojai sulaukė svečių savanorių iš Tėviškės namų. Šios organizacijos nariai džiugino 

gyventojus dalindami rankų darbo atvirukus bei parodydami kiekvienam gyventojui 

individualų dėmesį. Gegužės 8 dieną paminėtas gyventojo J. Raštučio 80 –ies metų 

jubiliejus. Gegužės 11 dieną Globos skyriuje buvo organizuojami Lietuvos Respublikos 

prezidento rinkimai. Gegužės 25 dieną gyventojai aktyviai dalyvavo pakartotiniuose 

prezidento rinkimuose. Birželio 26 dieną Globos skyriuje vyko refendumo balsavimas dėl 

draudimo parduoti žemę užsieniečiams ir juridiniams asmenims. Liepos mėnesį iškilmingai 

paminėta Valstybės diena. Šia proga buvo giedamas himnas, deklamuotos eilės, gyventojai 

pasidalino savo mintimis ir pastebėjimais apie Lietuvą, Tėvynei didikavo eilėraščius ir 

dainas. Oninių proga įstaigoje lankėsi lietuvių liaudies muzikos ansamblis ,,Šlamutis“. Šios 

gražios šventės metu pagerbtos ir pasveikintos gyventojos Onutės. Rugpjūčio mėnesį 

paminėta Žolinių, Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė. Šia proga 

gyventojai grojo muzikos instrumentais, dainavo, dalinosi istorijomis kaip Žolinė buvo 

švenčiama anksčiau. Daugybė renginių vyko rugsėjo mėnesį, kuris pradėtas minint Mokslo 

ir žinių dieną. Pasidžiaugta, kad mūsų senoliai vis dar žingeidūs ir visuomet noriai mokosi 

naujų dalykų, rodo iniaciatyvą. Paminėta Šilinių šventė. Vytauto Didžiojo karūnavimo 

šventės proga įstaigoje lankėsi Alytaus muzikos mokyklos moksleiviai, kurie dovanojo 

gyventojams įstabų koncertą. Minint Europos kalbų dieną buvo mokomasi naujų žodžių 

svetimomis kalbomis, vyko paskaitėlė, kurios meto buvo susipažinta su Europos šalimis ir 

sužinota, kokiomis kalbomis kalbama. Taip pat rugsėjį įstaigoje lankėsi savanorių grupė iš 

Vokietijos, kuri suteikė paramą gyventojams ir įstaigai. Spalio mėnesį vyko renginys 

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti, įstaigoje lankėsi savanorių grupė iš 

Norvegijos, kuri skyrė piniginę paramą senelių reikmėms. Spalį vyko renginys ,, 

Spalvingoji rudens paletė“. Lapkritį buvo paminėtos Visų Šventųjų diena ir Vėlinės, 

prisiminti ir tylos minute pagerbti išėjusieji anapilin. Vyko edukacinė popietė ,,Senieji 

Vėlinių papročiai, paminėta Šv. Martyno diena. Gruodžio mėnesį buvo paminėta 

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena, išreikštas palaikymas ir pagalba neįgaliems 

gyventojams. Šv. Kūčių vakarą vyko šventinė vakarienė, kurioje dalyvavo gyventojai, 

darbuotojai ir kunigas kapelionas Valdas Simanaitis. Švenčių proga ,,Tėviškės namų“ 

savanoriai drauge su vienuole, atvykusia iš Peru, seneliams dovanojo šventinius atvirukus 

ir saldumynus. Per Šv. Kalėdas Kalėdų senelis drauge su snieguole pasveikino gyventojus 

ir įteikė jiems dovanėles. Didžiųjų metinių švenčių progomis, Globos skyriaus gyventojų 

šventiniam stalui pagerinti, paramą suteikė rėmėjai: UAB ,,Jurvidginta“, UAB ,,Luksnėnų 

sodai“, A. Kamblevičiaus IĮ ,,Poras“. 
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 Globos skyriuje didelis dėmesys skiriamas gyventojų asmens priežiūrai ir slaugai.  

Medicinos personalas ištisą parą stebi globotinių sveikatos būklę, rūpinasi, kad būtų 

užtikrinti visų gyvybinių veikų poreikiai, t. y. maitinimo, asmens higienos, tuštinimosi, 

šlapinimosi, saugios  aplinkos ir bendravimo funkcijos. Du kartus per savaitę, iš 

poliklinikos į globos skyrių, atvykusi šeimos gydytoja konsultuoja gyventojus, išklauso jų 

nusiskundimus, dėl sveikatos būklės. Paprastai gydytoja su gyventojais, pagal jų 

nusiskundimus ir negalavimus skiria reikalingus vaistus, išrašo reikiamus kompensuojamus 

vaistus, taip pat, reikalui esant, skiria konsultacijas su II lygio specialistais  Skyriuje 

dirbanti masažo specialistė, kiekvienam gyventojui individualiai pagal paskyrimus, poreikį 

ir esamą fizinę būklę, atlieka masažus, taiko kraujotaką aktyvinančias gydomąsias 

mankštas. 

        Didelį dėmesį slaugos personalas skiria neįgaliųjų gyventojų pragulų profilaktikai, kas 

dvi valandos atliekamas kūno padėties keitimas, įtrynimai antipragulinėmis slaugos 

priemonėmis, naudojamos anatominės sauskelnės.  

        

8 diagrama. Sveikatos priežiūros ir slaugos procedūros 2014 m. 
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 Bet kokį slaugos poreikį turintiems asmenims, siekiant užtikrinti šimtaprocentinį jų 

žmoniškųjų poreikių (maitinimo, tuštinimosi, asmens higienos ir kt.) patenkinimą, 

reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra. Todėl globos skyriaus gyventojai prižiūrimi visą 

parą.  

     Didžioji dauguma globos skyriuje gyvenančių asmenų yra vieniši, neturintys juos 

prižiūrėti galinčių artimų jų , nemažai jų turi judėjimo negalią. Daugeliui gyventojų globos 

skyrius tampa tikraisiais namais, o juos prižiūrintis personalas – vieninteliais žmonėmis, ne 

tik besirūpinančiais jų sveikata, bet ir galinčiais išklausyti  jų rūpesčius, paguosti ir 

pasakyti gerą žodį. Neretai naujai atvykusiems gyventojams būna sunku priprasti prie 

pasikeitusios  aplinkos , naujos regulos, todėl jiems reikalingas ypatingas darbuotojų 
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supratimas ir priežiūra. Globos skyriuje dirbantys darbuotojai siekia, kad kiekvienas 

žmogus būtų pasitikintis savimi, kad jaustųsi saugus ir orus.  

Stengiantis užtikrinti saugią ir orią globos skyriaus gyventojų kasdienybę, kiekvienas 

personalo darbuotojas deda visas įmanomas pastangas ir nuoširdžiai rūpinasi kiekvieno 

gyventojo gerove.  

Medicininės reabilitacijos ir sporto skyriaus ambulatorinės reabilitacijos  

paslaugų gavėjai - Alytaus miesto ir rajono gyventojai, finansuojami iš PSDF biudžeto, 

pagal SAM patvirtintas indikacijas ir įkainius.  II  A lygio ambulatorinės reabilitacijos 

suaugusiems ir vaikams paslaugos tiekiamos pagal  šiuos ligų profilius: 

Neurologiniai; 

Artrologiniai; 

Traumatologiniai; 

Psichikos ir elgesio sutrikimai. 

Vaikų nervų sistemos ligos; 

Vaikų judamojo – atramos aparato pažeidimai; 

Vaikų endokrinologinės ligos; 

Ambulatorinių reabilitacijos paslaugų, finansuojamų iš TLK,  2014 m.  apimtis sumažėjo. 

Ambulatorinės reabilitacijos suaugusių ir vaikų paslaugos teikiamos Alytaus miesto ir 

rajono gyventojams. Skyrius specializuotas judėjimo, stuburo, sąnarių ligomis, psichikos ir 

elgesio sutrikimų, vaikų nervų sistemos, judamojo-atramos aparato pažeidimų 

,endokrinologinių ligomis sergančiųjų ambulatoriniam reabilitaciniam gydymui. 

Atliekamos balneologijos, fizioterapinės, kineziterapijos  ir kitos procedūros. 2014 metais 

teritorinė ligonių kasa skyrė suaugusiems 14 dienų, vaikams 16 dienų trukmės gydymo 

kursą.(žiūr. 4 lentelė, ambulatorinės reabilitacijos  suteiktų paslaugų dinamika). 2012 m., 

2013 m., 2014 m. ambulatorinės reabilitacijos vieno paciento gydymosi trukmė sudarė 14 

dienų, kelialapio kaina 720,188 litų.  

9 diagrama. Bendras paslaugų gavėjų skaičius 
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 Analizuojant ambulatorinės reabilitacijos paslaugų rodiklius trijų metų laikotarpyje, 

kelialapio įkainis nesikeitė, gydymosi trukmė išliko 14 dienų. Vaikų ambulatorinės 

reabilitacijos gydymo paslaugos pradėtos nuo rugpjūčio 19 dienos, kelialapio įkainis 

876,48 , gydymosi trukmė 16 dienų. 

  2014 metais darbingo amžiaus asmenys reabilitacijos paslaugomis, savo lėšomis 

kompleksiniu stuburo patologijos gydymu pasinaudojo 68 asmenys tai sudaro 42,5 proc., 

2013 m. 47 pacientai – 29,38 proc., 2012 m. 45 pacientai – 28,13 proc. Privačiai 

besigydančių  asmenų  skaičius padidėjo,  tačiau sumažėjo besigydančių iš TLK. 

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų finansuojamų iš TLK 2014 m. sumažėjo 38 %. Šis 

sumažėjimas buvo įtakotas dėl netolygaus ambulatorinės reabilitacijos gydymo siuntimų 

paskirstymo Alytaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose. Baigę  gydymosi kursą 

pacientai  toliau tęsia palaikomąjį „Nugaros mokyklos“  profilaktinį gydymą. 

10 diagrama. Mokamų reabilitacijos procedūrų gavėjų skaičius. 
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 2013  metų pagal sveikatos projekto paraišką“ Nugaros ligų prevencija ir 

gydymas“ Iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 5 tūkstančiai litų 

kineziterapinėms priemonėms įsigyti.. Šia paslauga naudojasi pacientai turintys teisę pagal 

ligų kvalifikaciją gauti reabilitacinį gydymą ir klientai pageidaujantys atstatyti sveikatą 

savomis lėšomis. 

Nuolat vykdant sveikatos projektus būtų išplėstos reabilitacijos paslaugos, kas pagerintų 

ambulatorinės reabilitacijos būklę,būtų pritraukiama daugiau pacientų. 

 

Ambulatorinės reabilitacijos  suteiktų paslaugų  ir procedūrų dinamika 

 

8 lentelė. 

 

Paslaugų dinamika 2012 m. 2013 m. 2014 m. Vaikai 

7-17 m. 

Apsilankymų skaičius 5208 3136 2576 384 

TLK gydytų pacientų skaičius 372 224 184 24 

TLK apsilankymų skaičius per 

mėnesį 

31 18.7 15.3 6.0 

Mokamų paslaugų  gavėjų skaičius: 

- Nugaros mokyklos gavėjų 

skaičius 

- Rebilitacijos procedūrų 

gavėjų skaičius 

- Sveikatos ir grožio paslaugų 

gavėjų skaičius 

Bendras mokamų paslaugų 

gavėjų skaičius 

 

117 

 

45 

 

2 

 

164 

 

24 

 

47 

 

- 

 

71 

 

20 

 

68 

 

2 

 

90 

 

- 

 

- 

 

- 

Bendras paslaugų gavėjų  skaičius 536 295 298 - 

Vidutinis pacientų apsilankymų 

skaičius per mėnesį 

44.7 24.5 24.8 - 

Atlikta procedūrų     

Fizioterapinės procedūros 1894 799 3210 502 

Kineziterapijos procedūros: 3245  3966 360 

- kineziterapija vandenyje 2509 1344 1272 192 

Gydomosios vonios:     

- Terpentino vonios 411 193 178 - 

- Perlinės vonios 197 417 261 61 

- Angliarūgštės vonios - - - - 

Šarko dušai 150 65 20 - 

Cirkuliacinis dušas 1154 1105 546 192 

Sauna 747 225 248 16 

Baseinas 2416 215 1104 168 

Hidromasažas vandenyje 2418 1567 1288 192 

Bioptron terapija 980 565 315 91 

Masažas 3545 1568 1946 192 

Purvo aplikacijos 2514 1560 1230 40 

Stuburo slankstelių tempimai 2509 1344 1272 192 

Ergoterapeuto konsultacijos 395 200 185 20 

Socialinio darbuotojo konsultacijos 370 224 208 24 
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,, Nugaros mokykla ,, 1755 360 300 - 

Magnetinio lauko Bemer terapija 464 510 489 - 

Sveikatos ir grožio  paslaugos  -   

Vakuuminio kūno masažo paslaugų 

skaičius 

7 - 2 - 

 

 

  Medicininės reabilitacijos ir sporto skyriaus ambulatorinės reabilitacijos  paslaugų 

gavėjai  

Laisvalaikio praleidimo ir sporto paslaugos - 2014 m. medicininės reabilitacijos ir sporto    

skyriuje, sveikatinimo ir sporto paslaugų suteikta 8018  klientams. Lyginant su 2013 m. tai 15 

proc. didesni rodikliai. Sporto salės užimtumą sudarė ir nemokamai besitreniruojančios 

organizacijos.  

Nemokamai naudojasi sporto salėmis 

Įstaigoje organizacijos ginančioms miesto garbę, steigėjo nurodymu,  treniruojasi ir vykdo 

varžybas  nemokamai: 

 Alytaus miesto moterų krepšinio komanda „RKL“ (16 val. per mėnesį ). 

 Alytaus miesto vyrų krepšinio komanda „Vikingai“ ( viso 48 val.). 

 Alytaus sporto ir rekreacijos centro krepšininkai, (20  val.  per mėnesį.)  

 Neįgaliųjų klubas „Alytupis“ ( 56 val. per mėnesį). 

 Sporto klubas „ Adelveisas“  (viso 14 val.) 

Visų šių sporto komandų bedras apsilankymo valandų  skaičius sezono metu sudaro 850 val. 

Dalis  nemokamai paslaugas gaunančių Alytaus miesto sporto organizacijų, salę užima 

komerciniu laiku. Dėl to  įstaiga praranda galimybę gauti papildomas pajamas. 

Sporto salėse, pagal tvarkaraštį,  vyko  pastovios  krepšinio čempionatų varžybos (LKL, BBL). 

Varžybas vykdė ir VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro sportininkai. 

 Analizuojant 2013 m. -2014 m., sporto komplekso paslaugomis pasinaudojimo apimtis ir 

dinamiką (9 lentelė, 12,13,14  diagramos) matome, lyginant 2013 m. ir  2014 m. klientų 

gaunančių paslaugas padidėjo 16 %.  Organizacijų skaičius lyginant 2012- 2014 m. išlieka toks 

pat.  2014 m. palyginus su 2013 m. 50 % padidėjo besilankančių treniruoklių salėje. Tai įtakojo 

reklamos Alytaus  radijuje FM99 , televizijoje.(5 lentelė, 14 diagrama). 

    9 lentelė.    2012 m.  – 2014 m. sporto ir sveikatos stiprinimo  paslaugų  apimtis ir dinamika  

 2012 m. 2013 m.  2014 m.  

Organizacijų skaičius 11 11 13 

Bendras paslaugų gavėjų skaičius 8100 6912 8018 

Sveikatos stiprinimo gavėjų skaičius  

(treniruoklių salėje) 

9 10 15 

 

    

 12 diagrama. 2012 m. -2014 m. Sporto salių paslaugomis pasinaudojusių organizacijų  skaičius. 
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13 diagrama.2012 m. - 2014 m. Sporto komplekso paslaugomis  pasinaudojusių klientų  

skaičius  
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14 diagrama. Sveikatos stiprinimo gavėjų skaičius  (treniruoklių salėje) 
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Kaip matome iš pateiktų 12,13,14 diagramų 2014 m. palyginus su 2013 m. rodikliai išaugo. 
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Tai įtakojo sporto bazės kokybiškų paslaugų teikimo sistema, reklama per TV, vietinę radiją, 

skelbimai spaudoje. 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas   R. Juozapavičius 

 

 

 

 

 

 


