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Slaugytojų konferencijos
akiratyje – pacientų saugumas

Padėka: G.Markvaldienė pasveikino slaugytojas ir įteikė gėlių

J.Vaitiekienei.	

Vytauto Petriko nuotr.

Klaipėdos universitetinėje ligo
ninėje formuojasi graži tradi
cija, kai savo profesinę šventę
slaugytojos skiria žinioms gilinti
ir kuo geriau pasirūpinti pacien
tų slauga. Šiųmetėje konferenci
joje daug dėmesio skirta pacien
tų saugumui.

sveikatos klausimais, paciento
ir jo artimųjų savirūpos skatini
mas ir mokymas, bendravimo su
ligoniu ir jo artimaisiais menas,
praktinė ligonių slauga ir sveikų
jų (gimdyvių) profesionali prie
žiūra, sveikatos ugdymas ir jos
išsaugojimas“, – paaiškino pa
vaduotoja.

Abipusė nauda

Tarptautinės slaugytojų dienos
išvakarėse Klaipėdos universite
tinėje ligoninėje (KUL) vyko kon
ferencija apie įrodymais pagrįstą
slaugos praktiką, į kurią susirinko
per 200 slaugytojų ir kitų sveika
tos priežiūros specialistų iš visos
Klaipėdos apskrities.
Renginį organizavo KUL ir
Klaipėdos valstybinės kolegi
jos Sveikatos mokslų fakulte
tas. Konferencijos pranešimuose
daug dėmesio skirta temoms apie
pacientų saugumą.
Kaip sakė KUL vyriausiojo gy
dytojo pavaduotoja slaugai Jurgi
ta Vaitiekienė, kasmet Tarptauti
nę slaugytojų dieną stengiamasi
skirti profesinėms žinioms gilin
ti ir pacientų sveikatos priežiūros
kokybei gerinti.
„Šiuolaikinė slauga apibrėžia
ma kaip mokslo, praktinių gebė
jimų ir priemonių sistema, skir
ta paciento sveikatos priežiūrai,
kurią sudaro paciento gyvybinių
funkcijų įvertinimas ir slaugyto
jo pagalba joms sutrikus, taip pat
gyvybinėms funkcijoms įtakos
turinčių biologinių, psichologi
nių, socialinių, kultūrinių, po
litinių, ekonominių ir aplinkos
veiksnių įvertinimas ir pagalba
pacientui prisitaikant prie stre
sorių poveikio, slaugos proceso
planavimas ir plano įgyvendini
mas, slaugos individualizavimas
atsižvelgiant į paciento asmeni
nius poreikius, lytį, amžių ir į su
tuo susijusias psichologines ir
socialines problemas, pacien
to konsultavimas ir mokymas

Pasidžiaugė partneryste

Beveik devynis dešimtmečius
slaugytojas ruošiančios Klaipė
dos valstybinės kolegijos (KVK)
direktorė Gražina Markvaldienė
pasidžiaugė su ligonine tvirtai
užsimezgusia partneryste. KUL
praktiką atlieka daugelis slaugy
tojų, nemažai jų čia lieka dirbti ir
po studijų.
Pasak G.Markvaldienės, ligo
ninės medikai jaunus specialis
tus išmoko svarbiausių dalykų, ir
ne tik profesinių. Jie ugdo slau
gytojų dvasinę bendrystę su pa
cientu.
Atsidėkodama slaugytojoms už
jų sunkų darbą bei pasišventimą
kolegijos direktorė nusilenkė.
Netrūksta iššūkių

Apie slaugytojų kompetencijas
holistiniu ir dinaminiu požiūriu
kalbėjusi KVK Sveikatos fakulteto
dekanė Vida Staniulienė taip pat
negailėjo gražių žodžių slaugyto
joms. Ji pasidžiaugė, kad kai ku
rios slaugytojos, nepaisydamos
mažų atlyginimų, ateina dėstyti
į kolegiją ir dalijasi savo žiniomis
iš profesinės pareigos.
Pasak V.Staniulienės, slau
gos mokslas – gana jaunas, skai
čiuojantis dar tik penktą dešimtį.
Lietuvoje slaugytojos moksliniu
požiūriu pradėtos rengti tik po
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo.
Tad nenuostabu, kad šiai sričiai
tenka daug iššūkių: nauji gydymo
ir slaugymo metodai, e. sveikata,
nuolat kintančios profesinės ži

Regionas: į konferenciją susirinko slaugytojos ir sveikatos priežiūros specialistai iš visos Klaipėdos ap

skrities.

nios, skaitmeninių technologi
jų naudojimas, tad būtina ieškoti
įvairių problemų sprendimo bū
dų ir idėjų. Judėti į priekį bei to
bulėti būna lengviau, kai vyksta
glaudus bendradarbiavimas tarp
teorijos ir praktikos.

Kasmet Tarptauti
nę slaugytojų die
ną stengiamasi
skirti profesinėms
žinioms gilinti ir pa
cientų sveikatos
priežiūros kokybei
gerinti.

Atliko tyrimą

KVK Sveikatos mokslų fakulteto
prodekanė Asta Mažionienė pri
statė tyrimą apie studentų pra
ktiką bei jų pasitenkinimą įgyto
mis žiniomis.
I–III kursų studentai įvertino
savo praktiką Šiaurės Vakarų Lie
tuvos regiono gydymo įstaigose,
tarp jų ir KUL. Pastebėta, kad ge
riausiai praktiką vertina pirma
kursiai.
Dauguma apklaustų studentų
praktiką įvertino palankiai, pa
sidžiaugė gera atmosfera gydy
mo įstaigose. Būsimieji slaugos
specialistai sutiko, kad pacien
tams taikoma individuali slauga
ir priežiūra.
Būsimieji slaugytojai pasi
džiaugė galimybe pamatyti ir su
sidurti su realiomis situacijomis,
leidžiančiomis įgyti kuo daugiau
žinių ir naudingos praktikos.
Akcentuoja saugumą

Sveikatos fakulteto dekanė pri
minė, kad šių metų slaugos šū
kis bei dominuojantis požiūris
– saugus pacientas, tad neatsi

tiktinai daug konferencijos temų
buvo skirta būtent šiai sričiai.
KUL vyriausiasis gydytojas
prof. habil. dr. Vinsas Janušo
nis skaitė pranešimą apie nepa
geidaujamus įvykius sveikatos
priežiūroje kaip vieną svarbiau
sių kokybės rodiklių. Vienas iš
tokių nepageidaujamų įvykių
yra pacientų griuvimai gydymo
įstaigoje.
Būtent apie pacientų griuvimus
ligoninėse ir jų prevenciją kalbėjo
KUL vyriausiojo gydytojo pava
duotoja slaugai J.Vaitiekienė.
Pasak jos, pacientų griuvimai
ligoninėse yra kompleksinė viso
sveikatos priežiūros proceso –
diagnostikos, gydymo, slaugos,
reabilitacijos, vadybos – proble
ma, veikianti sveikatos priežiū
ros kokybę.
Mult ifaktor in ės prog ram os
padeda sumažinti pacientų griu
vimų skaičių ligoninėse iki ket
virtadalio ar net iki pusės bei
palengvinti jų pasekmes. Ypač
efektyvios multifaktorinės pa
cientų griuvimų prevencijos li
goninėse, programos, modifi
kuotos konkrečioms ligoninėms,
konkretiems profiliams ir indi
vidualizuotos konkretiems pa
cientams.
Slaugytojos atlieka svarbų
vaidmenį, užtikrinant pacien
tų saugumą, reguliariai vykdy
damos rizikos griūti vertinimą.
Griuvimai yra vienas iš slaugos
kokybės sveikatos priežiūros or
ganizacijoje rodiklių.
Įrodymais grįsta praktika griu
vimų prevencijoje apima sveika
tos priežiūros specialistus, kurie
naudojasi pažangiomis žiniomis
ir įgūdžiais, atsižvelgdami į pa
ciento poreikius, vertybes, įsiti
kinimus, kad būtų galima įver
tinti ir sintezuoti geriausius,
kokybiškiausius, ekonomiškiau
sius, pagrįstus mokslu sveikatos
rezultatus.

Reguliarus pacientų griuvimų
ligoninėse rizikos vertinimas ir
stebėjimas, taikant patikimą ver
tinimo priemonę, yra pagrindi
nis pacientų griuvimų ligoninė
se prevencijos elementas.
Ligoninėje paciento judėjimas
dažniausiai ribojamas vienu ar
kitu gydytojo paskirtu režimu.
Toks režimas numato paciento
galimybes judėti.
Kalbant apie įvairių organizmo
funkcijų sutrikimus, pacientui
ribojamos judėjimo galimybės,
neleidžiama keisti lovos pozici
jų, turi būti užtikrinamas pacien
to saugumas lovoje. Konferen
cijoje buvo pristatytas Europos
standartas, kaip reikia užtikrinti
judėjimo sutrikimus turinčių pa
cientų saugumą lovoje.
Naujienos iš pirmų lūpų

KUL Infekcinių ligų departa
mento vyriausioji administrato
rė Diana Virketienė, kalbėdama
apie saugų aseptinių procedūrų
atlikimą, akcentavo pacientų lū
kesčius dėl saugumo.
Pacientams esą būtina paaiš
kinti ir suteikti kuo daugiau in
formacijos apie atliekamą proce
dūrą, ko iš jos tikėtis ir kaip elgtis
po to.
„Bendradarbiavimas su pa
cientu, jų lūkesčių įgyvendi
nimas ir didelis dėmesys sau
giam darbui formuoja pacientų
saugos kultūrą, kuri padeda iš
vengti nepageidaujamų įvykių ir
efektyviai prisideda prie bend
ros sveikatos priežiūros paslau
gų kokybės gerinimo“, – sakė
D.Virketienė.
Apie slaugos politikos naujie
nas konferencijos dalyvės galėjo
išgirsti iš pirmų lūpų – Sveikatos
apsaugos ministerijos Slaugos
koordinavimo skyriaus vedėjos
ir laikinosios ministerijos kanc
lerės Odetos Vitkūnienės.
„Klaipėdos“ inf.

