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STRUKTŪRA 

Viešoji įstaiga  Jiezno pirminės sveikatos priežiūros 
centras  įkurtas 1995m., pertvarkant buvusią 
Prienų rajono Jiezno I – ąją rajoninę ligoninę į 
ambulatoriją ir palaikomojo gydymo ir slaugos 
(PGS) skyrių. 

Lovų skaičius pradžioje buvo 9 PGS lovos, kurias 
finansavo Kauno TLK ir 14 lovų, kurias finansavo 
Prienų rajono savivaldybė. 

Nuo 2017-01-01 iš Kauno TLK finansuojamų lovų 
skaičius padidėjo iki 15.  

 



STRUKTŪRA 

Pastatas kuriame yra PGS skyrius pastatytas 
1956 m. Skyriaus palatos yra per du aukštus. 
Skyriuje yra vienvietės, dvivietės, trivietės 
palatos. 

Ligoniai guldomi pagal sunkumo laipsnį bei 
bendravimo galimybes. 

Skyriuje gydėsi: 

2015 m. – 81; 2016 m. – 100; 2017 m.-141. 









 



LIGONIŲ STACIONARIZAVIMAS 

Ligoniai guldomi pagal TLK kodų 
klasifikatorių, skirtą pacientų 
stacionarizavimui į PGS skyrių: lėtinės 
kvėpavimo takų, širdies kraujagyslių, 
kepenų, onkologinės, inkstų, kaulų ir 
jungiamojo audinio, sąnarių, centrinės ir 
periferinės nervų sistemos ligos. 



 
DARBUOTOJAI 

 
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje dirba: 

2 gydytojai,  4 bendrosios praktikos slaugytojos, 
kineziterapeutė, masažuotoja, laborantė, 
socialinė darbuotoja, socialinė slaugytoja,  
slaugytojų padejėjos, valytojos.  

Atliekami būtiniausi laboratoriniai tyrimai, 
elektrokardiogramos, inhaliacijos. 

 

 



PASLAUGOS 

Atliekamos: vaistų injekcijos, lašelinės, 
įvairių  kateterių įvedimas ir priežiūra, 
žaizdų tvarstymas, sekreto atsiurbimas, 
kai pacientas negali  atkosėti. 

Paciento kilnojimas, jo padėties 
pakeitimas, siekiant apsaugoti odos 
vientisumą, griuvimų prevencija, 
pamaitinimas. 



PASLAUGOS 

Dėl aklumo; 

Dėl kurtumo; 

Dėl išvaržų; 

Išsėtinės sklerozės; 

Po traumų; 

Po insultų. 



POILSIS 

Pacientai, kurie yra judantys, turi galimybę 
pažiūrėti televizijos laidas.  

Jiezno bibliotekos darbuotojai aprūpina 
ligonius knygomis ir kita spauda. 

1-2 kartus per mėnesį apsilanko vietos 
klebonas, pabendrauja, išklauso išpažintį, esant 
reikalui, suteikia ligoniui sakramentą. 







POILSIS 

Švenčių metu ligonius aplanko moksleiviai, 
kultūros darbuotojai, skaitomos įvairios 
paskaitos sveikatinimo klausimais. 

Nežiūrint senų patalpų, ligoniams stengiamės 
sudaryti kuo geresnes sąlygas, jaukią 
atmosferą. 

Pablogėjus sveikatai, ligoniai perkėliami į 
specializuotus skyrius arba kviečiami 
konsultantai į vietą. 



DARBAS SU ARTIMAISIAIS 

Reikalinga begalinė kantrybė, ne tik slaugant 
pacientą, bet ir bendraujant su jo artimaisiais, 
kurie būna sutrikę dėl nežinojimo, kaip toliau 
reikės slaugyti, prižiūrėti ir gyventi, kai darbas 
vienintelis pragyvenimo šaltinis, o kažkam 
reikia nuolat rūpintis ligoniu. 

Pamokoma, paaiškinama ligonio slauga 
namuose. 



DARBAS SU VIENIŠIAIS 

Socialinis darbuotojas padeda sutvarkyti 
įvairius juridinius dokumentus, organizuoja 
tolesnę vienišių pacientų priežiūrą namuose ir 
gydymo tęstinumą, derinant su šeimos 
gydytoju.  

Padeda organizuoti pacientų apgyvendinimą 
socialinės globos namuose.  



VŠĮ JIEZNO PSPC PALAIKOMOJO 
GYDYMO IR SLAUGOS  SKYRIAUS 

ATEITIS 











 

 

 

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 


