VŠĮ ŠIAULIŲ PALIATYVIOS PAGALBOS IR SLAUGOS CENTRAS
2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
sausio mėnesį įsigytas antrasis deguonies koncentratorius.
Pateikta paraiška sausio mėnesį dėl dalyvavimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse su projektu
„Drauge lengviau“.
vasario 2 dieną paminėta Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Suorganizuotas renginys kartu su Šiaulių
profesinio rengimo centru. Sveikuoliška vakarienė.
vasario 4 dieną, drauge su KANES arena, organizuotas renginys „Sportuok ir Kovok“. Pravesti
jogos užsiėmimai bei savigynos treniruotės.
vasario 18 dieną dalyvauta ataskaitiniame Polos renginyje Kaune.
vasario įsigytas gleivių atsiurbėjas, praguliniai čiužiniai, kurie skirti pacientų simptomų valdymui,
bei gyvenimo kokybės gerinimui.
kovo 4 dieną organizuotos pagalvėlių dirbtuvės kartu su Šiaulių profesinio rengimo centru.
Dirbtuvių metu savanoriai siuvo pagalvėles ir klausėsi paskaitų apie vėžio prevencines programas,
sveiką gyvenseną.
gegužės 11 dieną oficialus Hospiso parduotuvės „Prasmė“ atidarymas.
gegužės 17/21 dienomis Madride sudalyvauta Europos paliatyvios pagalbos akademijos
organizuojamame kongrese. Gydytoja L.R. Rezgienė skaitė pranešimą.
Drauge su Šiaulių ligoninės onkologijos klinika 2017-06-22 organizuojama konferencija „Paliatyvi
pagalba ir jos reikšmė“.
birželio 5 dieną įsigytas dar vienas gleivių atsiurbėjas.
Nuo birželio 28 dienos gydytoja L.R. Rezgienė įtraukiama į sveikatos apsaugos ministerijos
organizuojamą darbo grupę, paliatyvios pagalbos įstatymo klausimais.
gegužės 21 diena – jogos diena. Šiauliuose prie Lapės, kartu su jogos treneriais pravesti jogos
užsiėmimai.
liepos mėn. susitikta su Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriumi Sauliu Dargužu, dėl pastato
esančio Pagėgių gatvėje.
liepos 5 dieną „Saulės žiedo“ renginys Šiaulių bulvare.

liepos 12 dieną nupirktas dar vienas automobilis, bendrosios praktikos slaugytojai vykti pas
pacientus į namus.
rugpjūčio 25-26 dienomis dalyvauta Šiaulių naktų renginyje, atidarant 1990 metų parduotuvę.
rugsėjo 5 d. susitikimas su Baisogalos meru, dėl pastatų Hospiso kūrimui.
Šiaulių arenoje rugsėjo 7 d. dalyvauta savanorių koordinavimo parodoje, pristatant įstaigos veiklą.
spalio 9 dieną sutarta su Carito atstove, dėl praktikinių mokymų, kaip tinkamai slaugyti ir prižiūrėti
sunkų ligonį. Mokymai bus organizuojami Carito savanoriams.
spalio mėnesį ruošiamas raštas Sveikatos ministerijai, dėl Šaukėnų ligoninės pastatų ir galimybės
ten vykdyti planuojamas veiklas atidarant Hospisą.
spalio mėnesį apžiūrėtas pastatas Šiaulių mieste, adresu: Tiesos 3. dėl veiklų vykdymo.
spalio 16 įsigytas mikroautobusas WV Multivan, kuris skirtas teikti mokamas, ligonių pervežimo
paslaugas. Didžiąją automobilio kainos dalį apmokės tarptautinė Kalėdų labdaros mugė.
spalio 19 d. įstaigos veikla pristatyta Šiaulių profesinio rengimo centro darbuotojams.
spalio 13 d. nupirktas dar vienas automobilis bendrosios praktikos slaugytojai.
spalio 15 dieną pateiktas galutinai paruoštas projektas Šiaulių miesto savivaldybės vietos veikos
grupei, dėl dienos užimtumo centro įkūrimo.
spalio 23 dieną susitikimas su LR seimo nariu prof. Arūnu Gumuliausku, dėl Hospiso įkūrimo
Šiaulių mieste.
lapkričio mėn. už gautą paramą iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (kuri buvo 1 200 Eur.)
nupirktas dar vienas, jau trečiasis deguonies koncentratorius.
lapkričio mėn. pravesti Carito savanoriams mokymai, apie sunkių ligonių slaugą ir priežiūrą.
gruodžio mėnesį asociacijos „International Womens Association OF“ gauta parama sumoje 6 300
Eur už kuriuos nupirktas mikroautobusas, skirtas ligonių pervežimui. Už įstaigos lėšas jis pilnai
pritaikytas, neįgaliųjų ir gulinčių liginių gabenimui.
gruodžio mėnesį suorganizuotas Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro ataskaitinis posėdis.
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