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Klai pė dos uni ver si te ti nė je li go
ni nė je for muo ja si gra ži tra di
ci ja, kai sa vo pro fe si nę šven tę 
slau gy to jos ski ria ži nioms gi lin ti 
ir kuo ge riau pa si rū pin ti pa cien
tų slau ga. Šių me tė je kon fe ren ci
jo je daug dė me sio skir ta pa cien
tų sau gu mui.

Abi pu sė nau da
Tarp tau ti nės slau gy to jų die nos 
iš va ka rė se Klai pė dos uni ver si te
ti nė je li go ni nė je (KUL) vy ko kon
fe ren ci ja apie įro dy mais pa grįs tą 
slau gos pra kti ką, į ku rią su si rin ko 
per 200 slau gy to jų ir ki tų svei ka
tos prie žiū ros spe cia lis tų iš vi sos 
Klai pė dos ap skri ties.

Ren gi nį or ga ni za vo KUL ir 
Klai pė dos vals ty bi nės ko le gi
jos Svei ka tos moks lų fa kul te
tas. Kon fe ren ci jos pra ne ši muo se 
daug dė me sio skir ta te moms apie 
pa cien tų sau gu mą.

Kaip sa kė KUL vy riau sio jo gy
dy to jo pa va duo to ja slau gai Jur gi
ta Vai tie kie nė, kas met Tarp tau ti
nę slau gy to jų die ną sten gia ma si 
skir ti pro fe si nėms ži nioms gi lin
ti ir pa cien tų svei ka tos prie žiū ros 
ko ky bei ge rin ti.

„Šiuo lai ki nė slau ga api brė žia
ma kaip moks lo, pra kti nių ge bė
ji mų ir prie mo nių sis te ma, skir
ta pa cien to svei ka tos prie žiū rai, 
ku rią su da ro pa cien to gy vy bi nių 
funk ci jų įver ti ni mas ir slau gy to
jo pa gal ba joms su tri kus, taip pat 
gy vy bi nėms funk ci joms įta kos 
tu rin čių bio lo gi nių, psi cho lo gi
nių, so cia li nių, kul tū ri nių, po
li ti nių, eko no mi nių ir ap lin kos 
veiks nių įver ti ni mas ir pa gal ba 
pa cien tui pri si tai kant prie stre
so rių po vei kio, slau gos pro ce so 
pla na vi mas ir pla no įgy ven di ni
mas, slau gos in di vi dua li za vi mas 
at si žvel giant į pa cien to as me ni
nius po rei kius, ly tį, am žių ir į su 
tuo su si ju sias psi cho lo gi nes ir 
so cia li nes pro ble mas, pa cien
to kon sul ta vi mas ir mo ky mas 

svei ka tos klau si mais, pa cien to 
ir jo ar ti mų jų sa vi rū pos ska ti ni
mas ir mo ky mas, bend ra vi mo su 
li go niu ir jo ar ti mai siais me nas, 
pra kti nė li go nių slau ga ir svei kų
jų (gim dy vių) pro fe sio na li prie
žiū ra, svei ka tos ug dy mas ir jos 
iš sau go ji mas“, – paaiš ki no pa
va duo to ja.

Pa si džiau gė par tne rys te
Be veik de vy nis de šimt me čius 
slau gy to jas ruo šian čios Klai pė
dos vals ty bi nės ko le gi jos (KVK) 
di rek to rė Gra ži na Mark val die nė 
pa si džiau gė su li go ni ne tvir tai 
už si mez gu sia par tne rys te. KUL 
pra kti ką at lie ka dau ge lis slau gy
to jų, ne ma žai jų čia lie ka dirb ti ir 
po stu di jų.

Pa sak G.Mark val die nės, li go
ni nės me di kai jau nus spe cia lis
tus iš mo ko svar biau sių da ly kų, ir 
ne tik pro fe si nių. Jie ug do slau
gy to jų dva si nę bend rys tę su pa
cien tu.

At si dė ko da ma slau gy to joms už 
jų sun kų dar bą bei pa si šven ti mą 
ko le gi jos di rek to rė nu si len kė.

Net rūks ta iš šū kių
Apie slau gy to jų kom pe ten ci jas 
ho lis ti niu ir di na mi niu po žiū riu 
kal bė ju si KVK Svei ka tos fa kul te to 
de ka nė Vi da Sta niu lie nė taip pat 
ne gai lė jo gra žių žo džių slau gy to
joms. Ji pa si džiau gė, kad kai ku
rios slau gy to jos, ne pai sy da mos 
ma žų at ly gi ni mų, atei na dės ty ti 
į ko le gi ją ir da li ja si sa vo ži nio mis 
iš pro fe si nės pa rei gos.

Pa sak V.Sta niu lie nės, slau
gos moks las – ga na jau nas, skai
čiuo jan tis dar tik penk tą de šim tį. 
Lie tu vo je slau gy to jos moks li niu 
po žiū riu pra dė tos reng ti tik po 
Lie tu vos Nep rik lau so my bės at
kū ri mo.

Tad ne nuos ta bu, kad šiai sri čiai 
ten ka daug iš šū kių: nau ji gy dy mo 
ir slau gy mo me to dai, e. svei ka ta, 
nuo lat kin tan čios pro fe si nės ži

nios, skait me ni nių tech no lo gi
jų nau do ji mas, tad bū ti na ieš ko ti 
įvai rių pro ble mų spren di mo bū
dų ir idė jų. Ju dė ti į prie kį bei to
bu lė ti bū na leng viau, kai vyks ta 
glau dus bend ra dar bia vi mas tarp 
teo ri jos ir pra kti kos.

At li ko ty ri mą
KVK Svei ka tos moks lų fa kul te to 
pro de ka nė As ta Ma žio nie nė pri
sta tė ty ri mą apie stu den tų pra
kti ką bei jų pa si ten ki ni mą įgy to
mis ži nio mis.

I–III kur sų stu den tai įver ti no 
sa vo pra kti ką Šiau rės Va ka rų Lie
tu vos re gio no gy dy mo įstai go se, 
tarp jų ir KUL. Pas te bė ta, kad ge
riau siai pra kti ką ver ti na pir ma
kur siai.

Dau gu ma ap klaus tų stu den tų 
pra kti ką įver ti no pa lan kiai, pa
si džiau gė ge ra at mos fe ra gy dy
mo įstai go se. Bū si mie ji slau gos 
spe cia lis tai su ti ko, kad pa cien
tams tai ko ma in di vi dua li slau ga 
ir prie žiū ra.

Bū si mie ji slau gy to jai pa si
džiau gė ga li my be pa ma ty ti ir su
si dur ti su rea lio mis si tua ci jo mis, 
lei džian čio mis įgy ti kuo dau giau 
ži nių ir nau din gos pra kti kos.

Ak cen tuo ja sau gu mą
Svei ka tos fa kul te to de ka nė pri

mi nė, kad šių me tų slau gos šū
kis bei do mi nuo jan tis po žiū ris 
– sau gus pa cien tas, tad neat si

tik ti nai daug kon fe ren ci jos te mų 
bu vo skir ta bū tent šiai sri čiai.

KUL vy riau sia sis gy dy to jas 
pro f. ha bil. dr. Vin sas Ja nu šo
nis skai tė pra ne ši mą apie ne pa
gei dau ja mus įvy kius svei ka tos 
prie žiū ro je kaip vie ną svar biau
sių ko ky bės ro dik lių. Vie nas iš 
to kių ne pa gei dau ja mų įvy kių 
yra pa cien tų griu vi mai gy dy mo 
įstai go je.

Bū tent apie pa cien tų griu vi mus 
li go ni nė se ir jų pre ven ci ją kal bė jo 
KUL vy riau sio jo gy dy to jo pa va
duo to ja slau gai J.Vai tie kie nė.

Pa sak jos, pa cien tų griu vi mai 
li go ni nė se yra komp lek si nė vi so 
svei ka tos prie žiū ros pro ce so – 
diag nos ti kos, gy dy mo, slau gos, 
rea bi li ta ci jos, va dy bos – pro ble
ma, vei kian ti svei ka tos prie žiū
ros ko ky bę.

Mul ti fak to ri nės pro gra mos 
pa de da su ma žin ti pa cien tų griu
vi mų skai čių li go ni nė se iki ket
vir ta da lio ar net iki pu sės bei 
pa leng vin ti jų pa sek mes. Ypač 
efek ty vios mul ti fak to ri nės pa
cien tų griu vi mų pre ven ci jos li
go ni nė se, pro gra mos, mo di fi
kuo tos konk re čioms li go ni nėms, 
konk re tiems pro fi liams ir in di
vi dua li zuo tos konk re tiems pa
cien tams.

Slau gy to jos at lie ka svar bų 
vaid me nį, už tik ri nant pa cien
tų sau gu mą, re gu lia riai vyk dy
da mos ri zi kos griū ti ver ti ni mą. 
Griu vi mai yra vie nas iš slau gos 
ko ky bės svei ka tos prie žiū ros or
ga ni za ci jo je ro dik lių.

Įro dy mais grįs ta pra kti ka griu
vi mų pre ven ci jo je api ma svei ka
tos prie žiū ros spe cia lis tus, ku rie 
nau do ja si pa žan gio mis ži nio mis 
ir įgū džiais, at si žvelg da mi į pa
cien to po rei kius, ver ty bes, įsi ti
ki ni mus, kad bū tų ga li ma įver
tin ti ir sin te zuo ti ge riau sius, 
ko ky biš kiau sius, eko no miš kiau
sius, pa grįs tus moks lu svei ka tos 
re zul ta tus.

Re gu lia rus pa cien tų griu vi mų 
li go ni nė se ri zi kos ver ti ni mas ir 
ste bė ji mas, tai kant pa ti ki mą ver
ti ni mo prie mo nę, yra pa grin di
nis pa cien tų griu vi mų li go ni nė
se pre ven ci jos ele men tas.

Li go ni nė je pa cien to ju dė ji mas 
daž niau siai ri bo ja mas vie nu ar 
ki tu gy dy to jo pa skir tu re ži mu. 
Toks re ži mas nu ma to pa cien to 
ga li my bes ju dė ti.

Kal bant apie įvai rių or ga niz mo 
funk ci jų su tri ki mus, pa cien tui 
ri bo ja mos ju dė ji mo ga li my bės, 
ne lei džia ma keis ti lo vos po zi ci
jų, tu ri bū ti už tik ri na mas pa cien
to sau gu mas lo vo je. Kon fe ren
ci jo je bu vo pri sta ty tas Eu ro pos 
stan dar tas, kaip rei kia už tik rin ti 
ju dė ji mo su tri ki mus tu rin čių pa
cien tų sau gu mą lo vo je.

Nau jie nos iš pir mų lū pų
KUL In fek ci nių li gų de par ta
men to vy riau sio ji ad mi nist ra to
rė Dia na Vir ke tie nė, kal bė da ma 
apie sau gų asep ti nių pro ce dū rų 
at li ki mą, ak cen ta vo pa cien tų lū
kes čius dėl sau gu mo. 

Pa cien tams esą bū ti na paaiš
kin ti ir su teik ti kuo dau giau in
for ma ci jos apie at lie ka mą pro ce
dū rą, ko iš jos ti kė tis ir kaip elg tis 
po to.

„Bend ra dar bia vi mas su pa
cien tu, jų lū kes čių įgy ven di
ni mas ir di de lis dė me sys sau
giam dar bui for muo ja pa cien tų 
sau gos kul tū rą, ku ri pa de da iš
veng ti ne pa gei dau ja mų įvy kių ir 
efek ty viai pri si de da prie bend
ros svei ka tos prie žiū ros pa slau
gų ko ky bės ge ri ni mo“, – sa kė 
D.Vir ke tie nė.

Apie slau gos po li ti kos nau jie
nas kon fe ren ci jos da ly vės ga lė jo 
iš girs ti iš pir mų lū pų – Svei ka tos 
ap sau gos mi nis te ri jos Slau gos 
koor di na vi mo sky riaus ve dė jos 
ir lai ki no sios mi nis te ri jos kanc
le rės Ode tos Vit kū nie nės.

„Klai pė dos“ inf.

Slau gy to jų kon fe ren ci jos 
aki ra ty je – pa cien tų sau gu mas
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Kas met Tarp tau ti
nę slau gy to jų die
ną sten gia ma si 
skir ti pro fe si nėms 
ži nioms gi lin ti ir pa
cien tų svei ka tos 
prie žiū ros ko ky bei 
ge rin ti.


