VŠĮ ŠIAULIŲ PALIATYVIOS PAGALBOS IR SLAUGOS CENTRAS
2016 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
vasario 2 dieną paminėta Pasaulinė vėžio diena. „Kur vėžiai žiemoja“ Renginio metu buvo surengta
knygų loterija, visuomenei padovanotas Naisių vasaros teatro spektaklis „Krintant žvaigždei la la
la“, visi buvo vaišinama kvapnia arbata, klausėsi gražios muzikos, bei kiekvienas atvykęs gavo
Tėvo Stasio Kazėno palaiminimą. Renginyje dalyvavo per 350 dalyvių, kuriems ir buvo išdalinta
informacinė medžiaga apie Lietuvoje vykdomas nemokamas vėžio prevencines (profilaktines)
programas.
Pateikta paraiška sausio 4 dieną dėl dalyvavimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse su projektu
„Kur žiemoja vėžiai“. Projektui įgyvendinti iš Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo fondo buvo skirta 1200 eur.
vasario 26 dieną suorganizuota ir skaityta paskaita Naujosios Akmenės visuomenei apie Lietuvoje
vykdomas nemokamas vėžio prevencines (profilaktines) programas. Taip pat pristatyta Šiaulių
paliatyvios pagalbos ir slaugos centro veikla.
Nuo vasario mėnesio pradėti organizuoti susitikimai Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje kartu su
kunigu Stasiu Kazėnu SJ ir paliatyvios pagalbos centro darbuotojais bei lankomais pacientais ir jų
artimaisiais, siekiant kartu atrasti dvasinį santykį, pasidalinti savo išgyvenimais, klausti patarimo.
kovo mėnesį už renginio „Kur žiemoja vėžiai“
koncentratorius (2017-03-14).

metu surinktas lėšas nupirktas deguonies

kovo mėnesį sudalyvauta Šiaulių „Splius“ televizijos laidoja „Sveikatos kodas“, kuri parodyta
2016-03-28 .
Nuo kovo 19 dienos Šiaulių „Akropolyje“ veikiančiame turgelyje visuomenei siūloma įsigyti
žolelių arbatos, už kurių pardavimą surinktos lėšos bus skiriamos paliatyvios pagalbos centrui.
kovo mėnesį keletą kartų buvo suorganizuoti susitikimai su Šiaulių rajono meru Antanu Bezaru,
ieškant galimybių įsteigti Hospisą Šiaulių rajone. Vykome apžiūrėti keletą pasiūlytų vietų –
Meškuičių slaugos ligoninė, Žarėnų pagrindinė mokyklą.
balandžio mėnesį įstojome į Paliatyvios medicinos draugiją.
balandžio pradžioje susitikta su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku, bei vicemeru Stasiu Tumėnu,
dėl Hospiso steigimo.
balandžio 7 dieną apžiūrėtas Šiaulių miesto savivaldybės pasiūlytos patalpos Trakų gatvėje.

balandžio 7 dieną nuvykta į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus, ieškant bendradarbiavimo
sąlyčio taškų.
balandžio 9 dieną įvyko labdaros renginys, organizuotas kartu su Lions klubu „Alka“, kurio metu
labdaringai koncertuoti Laura Remeikienė kartu su choru „Chameleonas“, Evaldas Vaikasas,
Donatas Blanka, Kastytis Kerbedis.
balandžio 22 dieną vyko socialinis projektas kartu regbio „Baltrex-Šiauliai“ komanda, gabenant
labdaringai gautas 8 funkcines lovas.
gegužės mėnesį įsigytas mobilus EKG, kuris skirtas ligonio sveikatos būklei įvertinti.
gegužės 13/19 dienomis paliatyvios pagalbos komandos nariai vyko į Poznan Lenkijoje, kur ten
esančiame hospise mokėsi ir sėmėsi patirties.
birželio mėnesio pradžioje įsigyta mašina, kuri skirta bendrosios praktikos slaugytojai vykti pas
ligonius į namus.
birželio – rugsėjo mėnesiais organizuoti odos vėžio patikros akcija Šiaulių miesto įstaigoms.
Dalyvauta RS 2 radijo stotyje.
Sudaryta sutartis su Caritu dėl bendradarbiavimo slaugant ir prižiūrint pacientus.
Praplėstos veiklos dėl socialinės globos paslaugų, gauta Licencija socialiniai globai teikti 2017 m.
liepos 19 d.
Sudaryta sutartis su Šv. Jurgio parapija, dėl Hospiso steigimo Šiaulių mieste.
rugsėjo mėnesį įsigyta mašina, kuri skirta bendrosios praktikos slaugytojai vykti pas ligonius į
namus.
spalio mėnesį pradėtos skaityti paskaitos Šiaulių miesto slaugytojoms apie paliatyvios pagalbos
svarbą ir poreikį.
spalio mėnesį papildyta įstaigos licencija sporto medicinos, fizinė medicinos ir reabilitacijos,
masažo paslaugomis.
Kartu su „Vapsva.lt“ organizuotas labdaros renginys 2016-11-03, „Viskas telpa delninukėje“,
skirtas krūties sveikatos dienai. Organizuotos dirbtuvės 2016-10-20 ir 2016-10-27, kur moterys iš
nenaudojamų liemenėlių gamino delninukes, klausėsi paskaitų apie sveiką gyvenseną, mokėsi kaip
tikrintis krūtis.
lapkričio 24 dieną, suorganizuota konferencija medicinos darbuotojams „Paliatyvi pagalba“ Šiaulių
ligoninės onkologijos klinika.
gruodžio 2 dieną duris pravėrė Hospiso parduotuvė „Prasmė“.
gruodžio 4 dieną įvyko labdaros renginys „Dovanok deguonies“, dalyvavome Šiaulių bulvare
organizuotoje mugėje. Kepėme ir siūlėme įsigyti keksiukus.
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