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SANTRAUKA
Kauno rajono savivaldybės teikiamų pavežėjimo paslaugų dializuojamiems asmenims tyrimo tikslas
– išsiaiškinti keliems Kauno rajono dializuojamiems asmenims yra suteikiama pavežėjimo paslauga
į gyvybiškai svarbią inkstų pakaitinę terapiją. Palyginti rodiklius su bendru Lietuvoje teikiamų
paslaugų vidurkiu.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti visų 7 Kauno miesto savivaldybėje esančių hemodializės įstaigų apklausą, kuriose
procedūros atliekamos Kauno rajono pacientams.
2. Apskaičiuoti, koks procentas Kauno rajono pacientų gauna pavežėjimo paslaugas ir palyginti
su Lietuvos rodikliais.
Atliekant šį tyrimą, Lietuvos asociacija „Gyvastis“ išanalizavo Kauno rajono socialinių paslaugų
centro 2016, 2017 metų veiklos ataskaitas dėl teikiamų pavežėjimo paslaugų. Pavežėjimo poreikiui
nustatyti, buvo parengtas klausimynas apie dializuojamų pacientų socialinę situaciją, galimybę judėti
savarankiškai. Apklausą vykdė ir klausimynus pildė atsakinga „Gyvasties“ darbuotoja, anksčiau
patyrusi dializės procedūras, nuolat bendraujanti su dializuojamais pacientais. Buvo apklaustos 7
hemodializės įstaigos, kuriose dializės atliekamos 36 Kauno rajono pacientams.
Apibendrinus Kauno rajono socialinių paslaugų centro pateiktą informaciją, dializių įstaigų pateiktus
duomenis ir Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 2015 m atliktą analizę dėl dializuojamų pacientų
gaunančių pavežėjimo paslaugą, jų poreikio, nustatyta, kad iš 36 dializuojamų asmenų tik 7 iš jų
t. y. 19,4 % Kauno rajono dializuojamųjų gauna pavežėjimo paslaugą iš Savivaldybės, dar 3 (8 %)
reikalinga paslauga turintiems judėjimo sunkumų
Atliktas tyrimas parodė, kad nei Kauno rajono savivaldybė, nei Socialinių paslaugų centras neturi
tikslių duomenų apie dializuojamiems pacientams reikalingą pavežėjimo paslaugą.
Rekomenduojame:


Kadangi pavežėjimo paslauga yra priskirta socialinei paslaugai, o ne medicininei, todėl
finansavimas skiriamas pagal paciento deklaruotą gyvenamą vietą ir pavežėjimo paslaugą turi
užtikrinti vietos savivaldybė.



Visi dializuojami pacientai turėtų gauti informaciją (iš socialinio darbuotojo), kur ir kokios
pagalbos galėtų kreiptis į savo Savivaldybę.
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ĮVADAS
Negalią turinčių asmenų teisę į sveikatą užtikrina 2006 m. priimta Jungtinių Tautų (JT)
Neįgaliųjų teisių konvencija, kuri Lietuvoje buvo ratifikuota 2010 m. Konvencijos 25 straipsnis
teigia, kad valstybės pripažįsta, kad neįgalieji turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį jų
nediskriminuojant dėl negalios. Šalys, imasi visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų žmonių su
negalia galimybę gauti sveikatos paslaugas, atsižvelgiant į lytį, įskaitant su sveikata susijusią
reabilitaciją. Šalys įsipareigoję suteikti neįgaliesiems tokios pat pasiūlos, kokybės ir lygio
nemokamas ar už prieinamą kainą sveikatos priežiūros paslaugas ir programas; taip pat teikti šias
sveikatos paslaugas kuo arčiau žmonių bendruomenių.
2016 m. JT neįgaliųjų teisių komitetas, apsvarstęs pirmąją Lietuvos ataskaitą dėl JT
neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, rekomendacijose Lietuvai išreiškė susirūpinimą dėl
2009–2014 m. sumažėjusių turimų išteklių, skiriamų neįgaliesiems remti. Komitetas taip pat reiškia
susirūpinimą, kad negalią turintys asmenys susiduria su didesne skurdo rizika nei kiti (Pakankamas
gyvenimo lygis ir socialinė apsauga (28 straipsnis)). Komitetas rekomenduoja valstybei, Konvencijos
šaliai, imtis naujos politikos, kuria būtų užtikrinama, kad neįgalieji ir jų šeimos turėtų tinkamo lygio
pajamas, tokias pat kaip kiti, atsižvelgiant į papildomas su negalia susijusias išlaidas.
Statistiškai apie 50 proc. dializuojamų žmonių yra vyresnio amžiaus (nuo 55 m. ir
vyresni). Visi dializuojamieji turi sunkią negalią, jiems nustatytas 0-25 proc. darbingumas arba dideli
specialieji poreikiai. Kadangi gauti gyvybiškai svarbią inkstų pakaitinę terapiją reikalinga pavežėjimo
paslauga, jos nesant, pacientui gydymas tampa neprieinamas.
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programoje siekiama
„Sukurti neįgaliesiems palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam gyvenimui Lietuvoje,
užtikrinti jiems lygias galimybes ir gyvenimo kokybę. Taip pat „Užtikrinti skirtingas negalias turinčių
neįgaliųjų specialiuosius poreikius socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse.“
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ (toliau – „Gyvastis“) atstovauja asmenų, kurių neveikia
kai kurie savi organai ir jiems atliktos inkstų, širdies, plaučių, kepenų, inksto-kasos komplekso
transplantacijos, kurie laukia organų persodinimo operacijų, taip pat sergančiuosius sunkiomis inkstų
ligomis, inkstų vėžiu, kuriems dėl galutinio inkstų funkcijos nepakankamumo atliekamos dializės
procedūros, taip pat jų artimųjų interesus.
Hemodializė yra gyvybiškai būtina procedūra, atliekama, kai savi inkstai
nefunkcionuoja. Neveikiant inkstams ir neatliekant hemodializės procedūrų, pacientas mirtų.
Procedūras reikia atlikti 3 kartus per savaitę po 4 valandas (vidutiniškai 13 kartų per mėnesį)
hemodializės įstaigoje, prižiūrint medicinos darbuotojui.

2

Trumpai apie hemodializės procedūrą
Hemodializė yra gyvybiškai reikalinga procedūra, kuri atliekama asmenims, kurių savi
inkstai neveikia. Ji neišgydo paciento, tai yra pakaitinė inkstų terapija, leidžianti žmogui išgyventi
nuo vienos procedūros iki kitos. Procedūros metu prijungus specialų aparatą, dar vadinamą dirbtiniu
inkstu,

valomas

kraujas,

pašalinant

nereikalingus

medžiagų

apykaitos

produktus

ir

skysčius. Procedūra atliekama 3 kartus per savaitę po 4 valandas.
Kai savi inkstai nebeveikia, organizme kaupiasi toksinės gyvybei pavojingos
medžiagos. Dėl vidinio apsinuodijimo pacientai jaučia bendrą silpnumą, apatiją, mieguistumą dienos
metu, apetito stoką, nemalonų skonį burnoje, kojų skausmus ir silpnumą, juos pykina, jie nemiega
naktimis, sumažėja šlapimo kiekis arba jis visai išnyksta. Išgerti skysčiai kaupiasi įvairiose kūno
vietose. Kraujyje kaupiasi gyvybiškai pavojingi kiekiai kalio, kuris gali sutrikdyti širdies veiklą iki
staigaus širdies sustojimo, mažėja kalcio ir didėja fosforo kiekis kraujyje, dėl to kaulai išretėja,
padidėja lūžių rizika, vargina mėšlungiai, niežti oda, progresuoja gyvybiškai pavojinga
mažakraujystė, didėja arterinis spaudimas.
Sustojus inkstų veiklai negalima daryti pertraukų nutraukiant procedūras, nesvarbu jei
asmuo serga, blogai jaučiasi, ar turi kitų planų. Tai yra gyvybiškai svarbi procedūra. Statistiškai yra
nemažai vyresnio amžiaus žmonių, kurie sunkiai vaikšto arba visai nevaikšto. Po procedūros žmonės
pusdienį jaučiasi silpni, juos kankina galvos svaigimas, bendras silpnumas.
Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti kiek Kauno rajono dialiazuojamųjų asmenų gauna
pavežėjimo paslaugas. Palyginti rodiklius su bendru Lietuvoje teikiamų paslaugų vidurkiu.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti visų 7 Kauno miesto savivaldybėje esančių hemodializės įstaigų apklausą, kuriose
procedūros atliekamos Kauno rajono pacientams.
2. Apskaičiuoti, koks procentas Kauno rajono pacientų gauna pavežėjimo paslaugas ir palyginti
su Lietuvos rodikliais.
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METODOLOGIJA
Anketa-klausimynas (žr. Priedą Nr. 1) buvo sudarytas atsižvelgiant į dializuojamų
asmenų patirtis, iškeltas problemas, klausimyno pagalba, buvo siekiama gauti informacijos iš
respondentų – Kauno miesto dializių įstaigų, kuriose hemodializės procedūra atliekama Kauno rajone
gyvenantiems pacientams.
Atliekant analizę apklausa buvo vykdoma bendradarbiaujant su 7 hemodializės
įstaigomis. Vienoje iš jų nebuvo Kauno rajono pacientų.
Pagal sudarytą klausimyną, gauta informacija leidžia grupuoti respondentus pagal
amžių, individualius poreikius, mobilumo galimybes ir pan.
Atliekant šį tyrimą, Lietuvos asociacija „Gyvastis“ išanalizavo Kauno rajono Socialinių
paslaugų centro veiklos planą 2018 metams, Socialinių paslaugų centro 2016, 2017 metų veiklos
ataskaitas, dėl teikiamų pavežėjimo paslaugų į hemodializės procedūras. Pavežėjimo poreikiui
nustatyti, buvo parengtas klausimynas apie dializuojamų asmenų socialinę situaciją, judumo
galimybę, savarankiškumą.
Apklausą vykdė ir klausimynus pildė atsakinga „Gyvasties“ darbuotoja, anksčiau
patyrusi dializės procedūras, nuolat bendraujanti su dializuojamais pacientais. Buvo apklausti 7-ių
hemodializės įstaigų atsakingi specialistai, kurie tiesiogiai dirba Kauno rajono dializuojamais
asmenimis.
Apklausa buvo vykdoma 2018 m. lapkričio 10 d. – gruodžio 10 d. Planuota tikrinimo
apimtis – 7-iose hemodializės įstaigose dializuojami visi 36 Kauno rajono gyventojai.
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REZULTATŲ ANALIZĖ
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ atlikdama analizę kiek Kauno rajono gyventojų gauna
pavežėjimo paslaugą, surinko duomenis iš Kauno mieste esančių dializės įstaigų, kuriose
dializuojami Kauno rajono gyventojai.
Kauno rajono socialinių paslaugų centro pateiktais duomenimis šiuo metu paslaugą
gauna 7 pacientai 2 kartus per savaitę (antradieniais ir ketvirtadienis). Nuvykimu į dializę ir atgal,
šeštadieniais pacientai turi pasirūpinti patys.
Situacija Lietuvoje
Šiuo metu Lietuvoje yra 66 gydymo įstaigos (VšĮ ir privačios), kuriose atliekamos
hemodializės procedūros maždaug 1350 negalią turinčių asmenų.

2015 m. liepos mėn. pabaigoje Lietuvoje buvo 1354 dializuojamieji pacientai, iš kurių
441 (33%) dializuojami viešųjų ligoninių ir 913 (67%) - privačiose hemodializės įstaigose.
Palyginus pastarųjų metų dializuojamų pacientų skaičių, eilę metų situacija išlieka
panaši.
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Daugiausiai asmenų yra dializuojami Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse,
atitinkamai 242 ir 218 pacientai.
Iš 60-ies Lietuvos savivaldybių, 18-oje nėra dializės įstaigų. Todėl šių savivaldybių
pacientai kas antrą dieną vyksta procedūroms į artimiausios savivaldybės dializės įstaigą. (Alytaus r.,
Birštono, Kauno r., Klaipėdos r., Neringos, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Panevėžio r., Radviliškio r.,
Šiaulių r., Šilalės r., Rietavo, Molėtų r., Zarasų r., Širvintų r., Kupiškio r., Pagėgių, Vilniaus r.).

Hemodializių įstaigos yra 42-ose (70%) savivaldybių,
18-oje (30%) - nėra
Savivaldybių,
kuriose nėra
dializės įstaigų,
skaičius; 18; 30%

Savivaldybių,
kuriose yra
dializės įstaiga,os, skaičius; 42;
70%
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2018 m vasarą Lietuvos asociacija „Gyvastis“ vykdė visų Lietuvos savivaldybių
apklausą. Rezultatai palyginti su 2015 metais surinktais duomenimis. Galima daryti bendrą išvadą,
kad Lietuvoje nėra priimtos bendros vieningos sistemos dėl dializuojamų pacientų pavežėjimo į
gyvybiškai svarbias hemodializės procedūras, be kurių žmogus neišgyventų. Kiekviena savivaldybė
šią problemą sprendžia savaip, nėra centralizuoto požiūrio. Paslaugos įkainai bei pavežėjimo
paslaugos kompensavimo tvarka ir priemokų mechanizmai labai skirtingi skirtingose savivaldybėse.
Nėra užtikrinamas pavežėjimo paslaugos teikimas, t.y. nėra sudarytos sąlygos, kad būtų prieinamos
sveikatos paslaugos dėl negalios. Galime daryti bendrą išvadą, kad pažeidžiama JT Neįgaliųjų teisių
Konvencija.
2015 metais Lietuvos asociacija „Gyvastis“ atliko apklausą dėl prieinamų pavežėjimo
paslaugų dializuojamiems asmenims ir poreikį bei asistentų pagalbos poreikį dializuojamiems
asmenims, taip pat šių paslaugų organizavimo pateikimą Lietuvoje. Atlikus analizę, paaiškėjo, kad
Lietuvoje pavežėjimo į hemodializės procedūras poreikis 2015 metais – virš 1000 negalią turinčių
žmonių, iš jų apie 230 itin didelių judėjimo ir sveikatos problemų turintys asmenys.
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Lietuvoje savivaldybių teikiamomis pavežėjimo paslaugomis šiuo metu naudojasi –
apie 320 asmenų, iš jų virš 90 – itin sunkios sveikatos būklės, kuriems reikalingos ir asmeninio
asistento paslaugos. Absoliučioje daugumoje savivaldybių dializuojami asmenys turi sumokėti už
nuvažiuotą kilometražą. Beveik 700 asmenų, kuriems reikalingos pavežėjimo paslaugos,
savivaldybės jų neteikia. Iš jų – apie 140 didelių judėjimo ir sveikatos problemų turintys asmenys,
kuriems reikia ir asmeninio asistento paslaugos.

Bendras pacientų pasiskirtymas pagal vežiojimo
Sunkiai judantys,
poreikį, proc.
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pilnai/dalinai
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32%
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kiti pacientai,
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Pacientų skaičius pagal vežiojimo poreikį privačiose
savarankiskai atvykstantys,
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Asmeninio asistento paslaugos teikiamos 4 savivaldybėse – Tauragės, Vilniaus,
Mažeikių ir Kauno. Pagal hemodializės procedūras atliekančių įstaigų apklausą, pati geriausia
situacija Tauragės savivaldybėje – pavežėjimo ir asmeninio asistento poreikis pilnai patenkinamas.
Kaune patenkinama maždaug 15-20 proc. asmeninio asistento poreikio. Pora savivaldybių
pavežėjimo paslaugą teikia dializuojamus asmenis veždamos į kitoje savivaldybėje esančias gydymo
įstaigos, nors hemodializės procedūros atliekamos ir jų savivaldybėje.
Savivaldybių teikiamos pavėžėjimo paslaugos kaina:


Daugelyje savivaldybių, kurios teikia pavėžėjimo paslaugą, neįgalieji turi mokėti
savivaldybės nustatytą 1 km kainą, kuri svyruoja nuo 0,02 iki 0,3 euro. Turint galvoje, kad
per mėnesį nuvažiuojama iki 4000 km, daugelis asmenų negali „įpirkti“ šių paslaugų – jų
kaina siekia iki 100 eurų per mėnesį.



Vienose savivaldybėse mėnesio priemoka už pavežėjimo paslaugas skaičiuojama
priklausomai nuo neįgaliojo gaunamų pajamų. Jei pajamos nesiekia nustatytos sumos,
pacientui mokėti nereikia. Kitose – į asmens pajamas neatsižvelgiama.



Yra savivaldybių, kur dializuojami asmenys turi sumokėti nustatytą proc. nuo pajamų.

Hemodializių įstaigų komentarai:
 „Pacientai moka patys (nemoka tik tie, kurių labai mažos pajamos)“;
 „Klaipėdoje mokama po 0,33 euro už kilometrą atmetant 202,73 eurus. ~ 25-30 eurų/mėn“;
 „Gargždai (Klaipėdos raj. saviv.) moka 10 % nuo visų savo pajamų ~30-35 eurus/mėn“;
 „Soc. taksi moka 1.5 euro už vieną pavežimą, tai per mėnesį ~ 42 eurai“;
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 „Klaipėdos m.- Važiuojančių būtų daugiau, jei nereikėtų brangiai mokėti, daugelis atsisako
paslaugos, nes už kilometrą važiavimo Klaipėdos miesto savivaldybėje yra priimtas nutarimas
mokėti už kilometrą 0,42 euro centus, 9 euro centus, kompensuoja kaip dializuojamiems.
Vienam apsilankymui HD procedūrai pacientui kainuoja apie 4 eurus (priklauso kiek
kilometrų susidaro nuo hemodializės centro)“;
 „Pavežėjimo paslaugą teikia Mažeikių raj. savivaldybės socialinis skyrius. Priklausomai nuo
pajamų dydžio, ligoniai už pavežėjimą turi primokėti nuo 4 iki 39 eur/mėn.“;
 „Kilometro įkainis yra pagal paciento pajamas. 0,08 -0,06-0,02 cnt/km“;
 „... Neįgaliųjų draugijos vežiojimo funkcijas perėmėm mes (dializės įstaiga) – pacientai
neįgalūs mokėti tokios didelės priemokos, siekiančios apie 100 Eur“;
 „Plungės sav.: 1 km. kaina – 12 euro cnt“;
 „Priemoka po 0,06cnt už km.; Per mėnesį susidaro 85 Eur vienam pacientui, kitiems dviem
atitinkamai 81 Eur“;
 „Veža 400 km per metus. Ligonis turi už šias paslaugas susimokėti pagal gaunamas pajamas.
O vidutiniškai vienam ligoniui vežioti reikia 3960 km per metus“.
Statistiškai apie 50 proc. dializuojamų žmonių yra vyresnio amžiaus (nuo 55 m. ir vyresni). Visi
dializuojamieji turi sunkią negalią, jiems nustatytas 0-25 proc. darbingumas arba dideli specialieji
poreikiai.
Didelių judėjimo sunkumų turinčių dializuojamų asmeninis asistentas
Asmeninio asistento paslaugos teikiamos 5 savivaldybėse – Tauragės, Vilniaus,
Mažeikių, Kauno, Ukmergės. Pagal hemodializės procedūras atliekančių įstaigų apklausą, pati
geriausia situacija Tauragės savivaldybėje – pavežėjimo ir asmeninio asistento poreikis pilnai
patenkinamas.
Kaune patenkinama maždaug 15-20 proc. asmeninio asistento poreikio. Šios paslaugos
kaina didelė.
Hemodializės įstaigų komentarai:
 „Visais pacientais, kurie turi judėjimo negalią ir reikia kito asmens pagalbos, rūpinasi
namiškiai, artimieji“;
 „Nevaikštančius pacientus, kurie sėdi neįgaliojo vežimėliuose, į autobusėlį ir iš jo vežioja
vairuotojas“;
 „Nevaikštančiųjų pacientų problemas sprendžia pacientų artimieji“;
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 „Padeda gydymo įstaigos darbuotojai“;
 „Pacientus, kuriems reikalingi ratukai (patys nevaikšto) atveža artimieji“;
 „.. 5 aukšte gyvenantis pacientas atvyksta į dializės procedūras tik du kartus per savaitę, nors
reikėtų – trijų, nes nėra kam nunešti iš 5 aukšto“.
Atkreiptinas dėmesys, kad socialinė paslauga (pavežėjimas į/iš dializės įstaigą)
reikalinga ne dializės įstaigai, o pacientui. Daugeliu atvejų dializuojamų pacientų pavežėjimo
išlaidas šiuo metu yra priverstos padengti dializės įstaigos iš savo lėšų, nors tokia sunkiems
pacientams reikalinga paslauga neįtraukta į dializės įkainį. Socialinės rūpybos skyriai neturi
pakankamai transporto. Paslaugos įkainai bei pavežėjimo paslaugos kompensavimo tvarka ir
priemokų mechanizmai labai skirtingi skirtingose savivaldybėse.
Apibendrinimas:
 Lietuvoje yra 60 hemodializės įstaigos.
 Trečdalyje savivaldybių nėra hemodializės įstaigų;
 iš Lietuvoje veikiančių 60 hemodializės įstaigų, 42 (70%) yra privačios ir 18 (30%) - viešųjų
ligoninių skyriai;
 Lietuvoje yra 1354 dializuojamieji pacientai, iš kurių 441 (33%) dializuojami viešųjų ligoninių ir
913 (67%) - privačiose hemodializės įstaigose;
 Iš 1354 dializuojamų pacientų Lietuvoje:
 305 (23%) pacientams vežiojimą į hemodializės procedūras pilnai/dalinai apmoka
savivaldybės, iš jų 92 pacientai (30 %) turi didelių judėjimo problemų;
 616 pacientų (45%) reikalingos vežiojimo paslaugos, tačiau savivaldybės jų neteikia, iš jų
129 pacientai (21% ) turi didelių judėjimo problemų;
 433 pacientams (32%) į hemodializes įstaigas vyksta savarankiškai ir jiems vežiojimo
paslauga nėra būtina.
 Yra dializės savivaldybių, kuriose yra pilnai tenkinamas vežiojimo kiekybinis poreikis, ir dializės
savivaldybių, kuriose savivaldybės visiškai neapmoka pacientų vežiojimo;
 Tačiau yra daug pacientams netinkamų vežiojimo kokybės aspektų: vežiojimo laikas, trukmė,
kaina ir kt. Dėl šių priežasčių kai pacientai nesirenka savivaldybės siūlomų paslaugų ir vyksta
savarankiškai ar padedami artimųjų;
 Kai kurios savivaldybės centralizuotai neveža. Kai kuriose savivaldybėse pavežėjimo paslauga
teikiama, bet daugumoje už paslaugą susimoka/dalinai susimoka pacientai. Kai kuriose, asmenims nereikia primokėti tik priklausomai nuo asmens pajamų. Kiekviena savivaldybė šią
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problemą sprendžia savaip, nėra centralizuoto požiūrio. Labai skiriasi paslaugos pobūdis (kas
veža, kaip veža, kada) ir kaina;
 Vilnius (VŠĮ „Menava“) patenkintų visų pageidaujančių poreikius, bet dializuojami asmenys
nesirenka dėl ilgo laiko vežimo;
 Kai kurios dializės įstaigos pačios dengia vežiojimo išlaidas.
Visi duomenys pateikti pagal dializės įstaigų savivaldybes, t.y. savivaldybes,
kuriose veikia dializės įstaigos (ne kurioms priklauso pacientai). Informacija pateikta remiantis
iš hemodializės įstaigų surinktais duomenimis.
2018 m. Kauno raj. gyventojų, kuriems atliekamos hemodializės procedūros ANALIZĖ
Remiantis Kauno r. savivaldybės Socialinių paslaugų centro ataskaitomis, matyti, kad
2017 m. Kauno rajono gyventojams buvo suteiktos šios socialinės paslaugos: Specialiojo transporto
– 59 Kauno rajono gyventojams (123 kartai); 9 asmenys 2-3 kartus per savaitę buvo vežami į
hemodializės procedūras. Remiantis 2016 metų ataskaita, matyti, kad buvo vežami 10 pacientų į
dializės procedūras (https://www.krs.lt/media/9915/plano-vertinimas-2017.pdf).
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-375
patvirtinto Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo
11 punktu, Kauno rajono gyventojams transporto organizavimo gydymo ir reabilitacijos tikslais
paslaugos teikiamos nemokamai. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų
centras teikia transporto organizavimo paslaugas (tarp jų ir pavežėjimo į hemodializės procedūras
paslaugas) Kauno rajone gyvenantiems asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo
sunkumų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu
(transportas pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims vežti).
2018 m. vasaros pabaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centras patvirtino, kad
pavežėjimo paslaugą į hemodializės procedūras teikia darbo dienomis 2 kartus per savaitę 7 Kauno
rajono gyventojams. Paprastai hemodializės procedūra atliekama 3 kartus per savaitę. Kauno rajono
socialinių paslaugų centras pavežėjimo paslaugas teikia antradieniais ir ketvirtadieniais. Vieną kartą
per savaitę, šeštadieniais patys pacientai turi pasirūpinti atvykimu į hemodializės įstaigą.
Kauno rajonas yra žiedinė savivaldybė (išsidėsčiusi aplink Kauno miestą), turinti 20
seniūnijų: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos,
Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių,
Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos, Vilkijos
apylinkių, Zapyškio.
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Atokiausios - Čekiškės ir Vilkijos apylinkių seniūnijos nuo Kauno miesto nutolusios
per 50 km.
Kauno mieste yra 7 hemodializės centrai (3 centai valstybinėse ligoninėse ir 4 privatūs
centrai):


VšĮ LSMUL Kauno klinikos (2 hemodializės centrai Nefrologijos ir Akių klinikose);



VšĮ Kauno klinikinė ligoninė;



UAB B. Braun Avitum, Kauno klinika;



UAB „Diaverum klinikos“ Savanorių pr.;



UAB „Diaverum klinikos“ Šilainiuose;



UAB „Nefrosana“.
Visuose 7 Kauno hemodializės centruose dializės atliekamos 221 asmeniui, iš jų 36 (16

proc.) gyvena Kauno rajone (Vilkija, Garliava, Domeikava, Ringaudai, Samylai, Batniava, Lapės,
Ramučiai, Neveronys, Babtai, Čekiškė, Linksmakalnis, Raudondvaris).
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Kauno miesto dializės įstaigose dializuojamų
pacientų skaičius, vnt ir proc.

36; 16%

Kauno rajone gyvenančių
dializuojamų pacientų
skaičius

185; 84%
Kauno mieste gyvenančių
dializuojamų pacientų
skaičius

Ligoninių dializės įstaigose dializės atliekamos 92 pacientams, iš jų 12 Kauno rajono
gyventojai, privačiose dializės įstaigose dializės atliekamos 129 pacientams, iš jų 24 Kauno rajono
gyventojai. Kauno rajono dializuojamų pacientų amžius svyruoja nuo 32 iki 91 metų, jiems nustatytas
darbingumo lygis iki 20 proc. arba dideli spec. poreikiai. Dializės procedūros jiems atliekamos
nepertraukiamai nuo 1 mėn. iki 16 metų.

Kauno miesto ir Kauno rajono pacientų skaičius
privačiose ir ligoninių dialzių įstaigose, vnt
140
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12
Ligoninių dializės įstaigos (3)
Kauno rajono gyventojai

Privačios dializės įstaigos (4)
Kauno miesto gyventojai

Iš visų Kauno rajono dializuojamų asmenų 3 pacientai (8 proc.) dėl gretutinių ligų turi
judėjimo ir/ar savarankiškumo sunkumų.
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Kauno rajono dializuojamų pacientų, dėl
gretutinių ligų, turinčių judėjimo ir/ar
savarankiškumo sunkumų, skaičius, vnt, proc.
3; 8%

33; 92%

Kauno rajono dializuojamų pacientų skaičius, dėl gretutinių ligų, turinčių
judėjimo ir/ar savarankiškumo sunkumų
Kauno rajone gyvenančių dializuojamų pacientų, neturinčių judėjimo sunkumų,
skaičius

Iš

visų 36 Kauno rajono dializuojamų pacientų 7 pacientai (19,4 proc.) gauna

pavežėjimo į/iš hemodializės procedūras paslaugą iš Kauno rajono savivaldybės. Kiti asmenys
atvyksta patys, jiems padeda šeimos nariai arba pavežėjimo paslaugą suteikia kitos įstaigos.

Pacientai, gaunantys pavežėjimo į/iš hemodializės
procedūras paslaugą iš Kauno rajono savivaldybės, vnt,
proc.

7; 19,4 %

29; 80,5 %

Pacientai, gaunantys pavežėjimo į/iš hemodializės procedūras paslaugą iš Kauno rajono
savivaldybės
Paceintai, kurie patys atvyksta arba pavėžėjimo paslaugą suteikia kitos įstaigos
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Pastebėjimai:


Iš visų Kauno rajono dializuojamų asmenų 7 pacientai (19,4 proc.) gauna pavežėjimo į/iš
hemodializės procedūras paslaugą iš Kauno rajono savivaldybės (vidutiniškai šalyje
savivaldybės pavežėjimo paslaugą teikia 23 proc. dializuojamų pacientų) .



Kauno rajono savivaldybė pacientus į hemodializės procedūras veža 2 kartus per savaitę (II
ir IV). VI turi patys pacientai ieškoti kitų galimybių kaip atvykti;



Yra pacientų, kurie deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste, tačiau dėl sunkios sveikatos
būklės gyvena pas artimuosius Kauno rajone (arba atvirkščiai), dėl to jiems sudėtinga gauti
pavežėjimo paslaugą;



Kitos įstaigos, kurios suteikia pavežėjimo paslaugą: dializės įstaiga, socialinis taxi (apmoka
dializės įstaiga);



Pacientai dažnai renkasi dializės įstaigą (su laiku pereina į kitą įstaigą), kuri suteikia
pavežėjimo paslaugą;



Yra pacientų, kuriems pagalba reikalinga, tačiau jie nesikreipė į Savivaldybę;



Pacientams trūksta informacijos, kokią pagalbą Savivaldybė gali suteikti ir į ką reiktų kreiptis.
Reikalinga, kad socialinis darbuotojas ar kitas specialistas pasirūpintų dializės įstaigose
besigydančiais ligoniais padedant susigaudyti sparčiai besikečiančiuose įstatymuose,
suteikiant susistemintą informaciją apie pacientui galimas suteikti paslaugas ir lengvatas.

Išvados apie situaciją Lietuvoje:


Pavežėjimo paslaugos patenkinamos mažiau nei 30 proc.;



Tose savivaldybėse, kuriose teikiamos pavežėjimo paslaugos, priemoka už jas svyruoja nuo
0 iki 100 eurų per mėnesį;



Asmeninio asistento paslaugos praktiškai netenkinamos;



Esant galimybei, sunkiai sergantys asmenys (gulintys pacientai), kuriems reikalingos
asmeninio asistento paslaugos, guldomi į ligonines arba slaugos ligonines. Ne visos slaugos
ligoninės teikia pavežėjimo į dializės procedūras atliekančias įstaigas paslaugas. Išrašius iš
ligoninių, dializės procedūros šiems neįgaliesiems atliekamos tik tuo atveju, jei artimieji turi
lėšų ar fizinių galimybių 3 kartus per savaitę juos nešioti ir vežioti;



Absoliuti didžioji dauguma gulinčių neįgaliųjų miršta labai greitai (iki 6 mėn);



Reikalinga centralizuota sistema dėl vežiojimo, nes dabar kiekviena savivaldybė veža (jei
veža) pagal savo nustatytas procedūras ir įkainius.
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IŠVADOS


Atliktas tyrimas parodė, kad nei Kauno rajono savivaldybė, nei Socialinių paslaugų centras
neturi tikslių duomenų apie dializuojamiems pacientams reikalingą pavežėjimo paslaugą.



Pacientai nežino kur ir kokios pagalbos jie galėtų kreiptis į Kauno rajono savivaldybę.



Iš visų Kauno rajono dializuojamų pacientų 7 pacientai (19,4 proc.) gauna pavežėjimo į/iš
hemodializės procedūras paslaugą iš Kauno rajono savivaldybės (vidutiniškai šalyje
savivaldybės pavežėjimo paslaugą teikia 23 proc. dializuojamų pacientų) .



Pavežėjimo paslauga reikalinga dar bent 3 (8%) didelių judėjimo sunkumų turintiems
dializuojamiems Kauno rajono gyventojams.
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REKOMENDACIJOS


Pavežėjimo paslauga yra priskirta socialinei paslaugai, o ne medicininei. Todėl finansavimas
skiriamas pagal paciento deklaruotą gyvenamąją vietą ir pavežėjimo paslaugą turi užtikrinti
vietos savivaldybė;



Visi dializuojami asmenys turėtų gauti informaciją, kur ir kokios pagalbos galėtų kreiptis į
savo Savivaldybę.
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PRIEDAI
Priedas Nr. 1
Klausimynas hemodializės įstaigoms, kuriose dializuojami Kauno rajono gyventojai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bendras dializuojamų pacientų skaičius įstaigoje.
Kauno rajone gyvenančių dializuojamų pacientų skaičius įstaigoje.
Kauno rajono dializuojamų pacientų amžius (išvardinti).
Kiek laiko atliekama dializė (nurodyti metais ar mėnesiais).
Gyvenamoji seniūnija (išvardinti).
Keliems asmenims nustatytas darbingumo procentas, keliems specialieji poreikiai.
Kauno rajono dializuojamų vienišų pacientų skaičius (kurie gyvena vieni, neturi artimųjų).
Kauno rajono dializuojamų pacientų skaičius, dėl gretutinių ligų, turinčių judėjimo ir/ar
savarankiškumo sunkumų.
9. Kiek asmenų gauna iš Kauno rajono savivaldybės pagalbą pavežėjimui į/iš hemodializės
procedūras.
10. Jei asmuo gauna pavežėjimo paslaugą iš Savivaldybės, kokią sumą per mėnesį jis turi
prisidėti.
11. Jei asmuo gauna pavežėjimo paslaugą ne iš Savivaldybės, kas ją teikia, kokią sumą per mėnesį
asmuo turi prisidėti
12. Turinčių didelių judėjimo sunkumų Kauno rajono pacientų skaičius (judančių ratelių pagalba
ar visiškai nevaikštančių (gulinčių) pacientų).
13. Keliems iš jų Savivaldybė teikia pavežėjimo paslaugas.
14. Keliems padeda Savivaldybės apmokamas asmuo.
15. Keliems asmenims reikalinga panešimo paslauga. Kas ją suteikia, jei ne Savivaldybės
apmokamas asmuo?
16. Kita papildoma informacija, kuri jums atrodo aktuali.
Dėkojame už bendradarbiavimą ir pagalbą
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