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SVEIKATOS SPECIALISTŲ TOBULINIMO PROGRAMOS 

 
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (VISŲ SPECIALIZACIJŲ), AKUŠERIAMS IR KITIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS 

 Kodas  Programos pavadinimas 
     

1.25 Klinikinės farmakologijos aktualijos 
 
 

 
1.44 Paciento paruošimas operacijai 

 
1.50 Pirmoji medicinos pagalba 

 

 
1.55 Skiepijimų pagrindai 

 
 
 
 

1.63 Slauga po operacijos 

 
1.68 Slaugos teorija ir praktika 

 

 
1.84 Žaizdos, jų priežiūra 

 
1.86 Gydomoji aferezė 

 
 

 
1.95 Diabetinė pėda 

 
 

1.102 Kraujo, jo komponentų ir preparatų 
transfuzijos aktualijos 

 

Trukmė 
Programos vykdymo vieta Tikslinė dalyvių grupė  

(val., d., sav.)  

  
 

24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(3 d.) Šiauliai specializacijos), akušeriai, perfuzininkai 
 

   
 

24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai 
 

40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, paramedikai 
 

   
 

40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai 
 

   
 

24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai 
 

   
 

144 val. Vilnius, Kaunas Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(4 sav.)  specializacijos) 
 

   
 

40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys, specializacijos), akušeriai, paramedikai 
 

 Druskininkai  
 

40 val. Kaunas Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(1 sav.)  specializacijos), akušeriai 
 

   
 

40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda Slaugytojai diabetologai 
 

(1 sav.)   
 

   
 

16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
 

(2 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai 
 

   
 

 
Programos aprašas 

 
Vaistai šiuolaikinėje medicinoje. Farmakokinetikos ir farmakodinamikos dėsningumai. Nepageidaujamas vaistų 
poveikis. Vaistų sąveika. Atskiras organų sistemas veikiančių vaistų apžvalga. Racionalus vaistų vartojimas. Vaistų 
skyrimo vaikams, pagyvenusiems žmonėms, moterims nėštumo laikotarpiu ir po gimdymo pagrindiniai principai. 
Narkotinių ir psichotropinių preparatų grupių apžvalga. Piktnaudžiavimo narkotiniais ir psichotropiniais vaistais 
problema. Pirmoji medicinos pagalba apsinuodijus vaistais.  
Chirurginės operacijos: klasifikacija, ypatumai. Priešoperacinio laikotarpio reikšmė. Psichologinis paciento ruošimas 
operacijai. Fizinis paciento paruošimas operacijai. Komplikacijų prevencija.  
Vaiko ir suaugusiojo gaivinimas. Ūmūs apsinuodijimai. Pirmoji medicinos pagalba traumų atvejais. Nudegimas, 
nušalimas, paskendimas, elektros trauma. Vabzdžių, gyvačių įgėlimai, gyvūnų įkandimai. Ūmūs terapiniai 
susirgimai. Ūmūs chirurginiai susirgimai. Ūmūs neurologiniai susirgimai ir psichikos sutrikimai. Ūmios būklės 
akušerijoje ir ginekologijoje. Ūmūs infekciniai susirgimai.  
Imunoprofilaktikos  organizavimas pasaulyje  ir  Lietuvoje.  Imunoprofilaktinio darbo vertinimo sistema.  Trumpos  
žinios apie vakcinomis valdomas užkrečiamąsias ligas,. Imuninė sistema, imuniteto susidarymo būdai. Vakcinų 
rūšys, naudojimas ir saugojimas. Skiepų atlikimas. Galimos nepageidaujamos reakcijos, jų registravimo sistema bei 
reikalavimai Lietuvoje, pirmoji medicinos pagalba anafilaksinio šoko atveju. Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai, 
skiepijimų kontraindikacijos. Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius. Naujos vakcinos ir papildomi skiepijimai 
vaikams ir suaugusiems. Keliautojų skiepijimai. Skiepijimų dokumentacija.  
Pooperacinis laikotarpis. Aseptika ir antiseptika. Slaugos procesas pooperaciniu laikotarpiu. Pacientų maitinimo 
ypatumai. Pooperacinio skausmo samprata. Dažniausiai pasitaikančios pooperacinės komplikacijos, prevencija. 
Anestezija. Jos poveikis paciento sveikatos būklei.  
Slaugos samprata. Sveikatos teisės samprata. Žmogaus samprata ir raida. Sveikata ir liga. Slaugytojo vaidmuo 
visuomenėje. Vadovo vaidmuo. Komandos nario vaidmuo. Tyrėjo vaidmuo. Slaugos modeliai. Slaugos procesas ir 
dokumentavimas. Bendravimas. Etika. Slaugos kokybė. Savarankiškas individualaus paciento slaugos plano 
sudarymas, konsultacijos. Slaugos planų analizė ir įvertinimas.  
Žaizdos. Žaizdų klasifikacija. Žaizdų gijimas. Veiksniai sąlygojantys žaizdų gijimą. Ilgai negyjančios žaizdos. 
Nudegimai. Nušalimai. Pirmoji medicinos pagalba. Įvairių žaizdų priežiūra. Tvarsliavos ir medikamentų naudojimas 
įvairių žaizdų priežiūrai.  
Supratimas apie gydomąją aferezę. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys gydomųjų aferezių atlikimą. 
Gydomosios aferezės indikacijos, fiziologinis poveikis, naudojami tirpalai ir medikamentai, komplikacijos ir  
šalutiniai efektai, jų prevencija ir gydymas. Tyrimai. Dokumentacija. Gydomųjų aferezių perspektyva Lietuvoje. 
Centrifuginės gydomosios aferezės atlikimas. Kraujo fotomodifikavimas. Hemosorbcija, plazmosorbcija. Naudojamų 
aparatų surinkimas, programos įvedimas, koregavimas procedūros metu.  
Diabetinės pėdos priežiūros kabinetas. Diabetinė pėda. Gydomasis pedikiūras. Diabetinės pėdos sąlygotų išopėjimų 
priežiūra. Diabetinės pėdos profilaktika. Pėdos biomechanika, gydomoji ir profilaktinė ortopedinė avalynė, 
reabilitacijos galimybės.  
Transfuzijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, pagrindiniai jų reikalavimai. Kraujo donorų telkimas ir atranka. 
Donoro ir recipiento kraujo imunohematologinis ištyrimas. Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos atlikimas, 
pacientų paruošimo ir priežiūros ypatumai transfuzijų metu ir po jos. Galimos transfuzijų komplikacijos, jų požymiai, 
skubiosios medicinos pagalbos teikimo principai. 
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1.115 Tuberkuliozės profilaktika ir pacientų 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Tuberkuliozės  epidemiologija,  etiologija.  Tuberkuliozės  morfologija  ir  patogenezė.  Tuberkuliozės  diagnostika, 
 slauga (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai pacientų  ištyrimas.  Vaikų  tuberkuliozė.  Pirminė  tuberkuliozė.  BCG  vakcinacija.  Tuberkuliozės  gydymas  ir 
     prognozės.  Atspari  tuberkuliozė.  Sergančiųjų  tuberkulioze  slauga.  Profilaktika.  Laboratorinė  ir  rentgenologinė 
     tuberkuliozės  diagnostika.  Tuberkuliozės  komplikacijos.  Tuberkuliozė  ir  motinystė.  DOTS  įgyvendinimas. 
     Ftiziatrijoje vartojamų vaistų farmakologija. Mirštančiųjų nuo tuberkuliozės slauga. Higieninės ir epidemiologinės 
     priežiūros reikalavimai. Slaugytojų darbo sauga. 

1.118 Haloterapija 24 val. Vilnius, Palanga Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Haloterapija. Haloterapijos indikacijos ir kontraindikacijos. Haloterapijos procedūros atlikimas. 
  (3 d.)  specializacijos)  

1.119 Elektrokardiogramos užrašymas ir 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Širdies ir kraujagyslių anatomija ir fiziologija. Biofizikiniai elektrokardiografijos pagrindai. Elektrokardiogramos 
 vertinimas (3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai užrašymo   metodika   ir   darbo   sauga.   Elektrokardiogramų   pokyčiai   esant   širdies   ritmo   sutrikimams. 
     Elektrokardiogramų pokyčiai esant širdies laidumo sutrikimams. Elektrokardiogramų pokyčiai sergant išemine širdies 
     liga, miokardo infarktu ir koronariniu nepakankamumu. 

1.121 Donorystė, kraujo surinkimas, kraujo 40 val. Vilnius Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Kraujo  donorystės  skatinimas.  Medicininiai  ir  socialiniai  kraujo  donorystės  aspektai.  Norminiai  dokumentai, 
 komponentų gamyba ir panaudojimas (1 sav.)  specializacijos) reglamentuojantys kraujo donorystės ir transfuzijų veiklą. Lietuvos kraujo tarnybos struktūra. Kraujo donorų telkimas 
     ir  atranka.  Donorų  kraujo  paėmimas.  Pirmoji  medicinos  pagalba  įvykus  nepageidaujamoms  donoro  organizmo 
     reakcijoms. Kraujo konservavimas, kraujo ir jo komponentų ruošimas. Kraujo, jo komponentų ir preparatų saugojimo 
     ir transportavimo taisyklės. Kraujo ir jo komponentų atsekamumas. Kokybės sistema kraujo donorystės įstaigose. 
     Geros gamybos praktikos reikalavimai. Kokybės tyrimai. 

1.124 Pirmoji medicinos pagalba ūmių 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Slaugytojai, teikiantys greitosios medicinos Nuodų klasifikacija ir poveikis organizme. Bendras apsinuodijusių pacientų gydymas. Ūmūs apsinuodijimai vaistais, 
 apsinuodijimų atvejais (3 d.) Šiauliai, Panevėžys pagalbos paslaugas, paramedikai alkoholiu ir cheminėmis medžiagomis, maistu ir biologinės kilmės nuodais. Nuodingų vabzdžių įgėlimai ir gyvūnų 
     įkandimai. Pradinis ir specialusis gaivinimas. Gaivinimo standartas. 

1.127 Suaugusių pacientų priežiūra 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Traumuotų pacientų priežiūra. Pacientų priežiūra po galūnių nutraukimo ar pažeidimo. Pacientų priežiūra patyrus 
 traumatologijoje ir ortopedijoje (1 sav.) Panevėžys specializacijos) stuburo  ir  galvos  traumas.  Nudegimai  ir  nušalimai.  Pacientų  priežiūra  amputacijos  atveju.  Endoprotezuojamų 
     pacientų priežiūra. Gipsavimas. Skeletinis tempimas. Pacientų priežiūra esant pėdos patologijai. Fizinės medicinos ir 
     reabilitacijos aktualijos. 

1.130 Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis 32 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomybės. Priklausomybė nuo nikotino. priklausomybė 
 medžiagomis ir priklausomybės (4 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, visuomenės nuo   alkoholio.   priklausomybė   nuo  psichiką   slopinančių,   stimuliuojančių   ir   haliucinogeninių   medžiagų. 
    sveikatos priežiūros specialistai Piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomybių profilaktika. 

1.131 Personalo valdymas 40 val. Vilnius, Kaunas, Palanga Sveikatos priežiūros specialistai Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo aspektai. Vadovavimo priemonės. 
  (1 sav.)  (bendrosios praktikos slaugytojai (visos  

    specializacijos), fizinės medicinos ir  

    reabilitacijos, burnos priežiūros,  

    dietologijos, laboratorinės diagnostikos,  

    visuomenės sveikatos priežiūros  

    specialistai, akušeriai)  

1.134 Skubioji medicinos pagalba vaikams ir 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Skubiosios  medicinos  pagalbos  samprata.  Vaiko  gaivinimas.  Ūmios  gyvybei  grėsmingos  būklės  vaikams  dėl 
 suaugusiems (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, paramedikai kvėpavimo ir kraujotakos sutrikimo. Suaugusio žmogaus gaivinimas. Ūmios gyvybei grėsmingos būklės suaugusiems 
     dėl kvėpavimo ir kraujotakos sutrikimo.  Kritinių būklių EKG. Ūmios klinikinės būklės, pasireiškiančios sąmonės 
     sutrikimu ir neurologine simptomatika. Ūmios klinikinės būklės, pasireiškiančios termoreguliacijos sutrikimu. Ūmūs 
     gyvybei grėsmingi apsinuodijimai medikamentais ar kitomis medžiagomis. Ūmūs psichikos ir elgesio sutrikimai. 
     Skubioji medicinos pagalba ūmaus skausmo atveju. Ūmios gyvybei grėsmingos būklės traumų atveju. Kitos ūmios 
     gyvybei grėsmingos būklės. 

1.138 Infekcijų kontrolė operacinėje 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Infekcinių ligų epidemiologija, sukėlėjai, jų nustatymas. Hospitalinių infekcijų rizikos veiksniai, patekimo keliai. 
  (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), operacinės slaugytojai, Mikrobiologijos vaidmuo hospitalinių infekcijų požiūriu. Hospitalinių infekcijų kontrolė, priemonių taikymas. 
    akušeriai, gydytojo odontologo padėjėjai  

1.139 Krizių intervencijos principai 32 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Krizės  samprata,  klasifikacija,  dinamika.  Psichologinės  krizės.  Psichologinės  reakcijos  į  krizę  ir  krizės  metu. 
  (4 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai Pagrindiniai psichologinių krizių intervencijos principai. Savižudybės krizės. 

1.140 Vaikų slauga reanimacijos ir 40 val. Vilnius Anestezijos ir intensyviosios terapijos Bendrieji  reanimacijos  principai.  Neatidėliotinos  būklės  reanimacijoje.  Vaiko  gaivinimas:  pradinis,  specialus, 
 intensyviosios terapijos skyriuose (1 sav.)  slaugytojai gydymas intensyviosios terapijos skyriuje. Kritinės organizmo būklės. Specialios procedūros vaikų intensyviosios 
     terapijos skyriuje. Indikacijos ir kontraindikacijos. Medikamentai, naudojami reanimacijos metu. Slaugos procesas 
     vaikų intensyviosios terapijos skyriuje. Infekcijų prevencija vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. 
     Skausmas. Etika. Traumatizmas vaikų amžiuje. Kvėpavimo sistemos ligos, kvėpavimo nepakankamumas. Šokas 
     vaikams. Koma vaikų amžiuje. Karščiuojantis vaikas. 
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1.141 Vaiko raida, jos sutrikimai ir ankstyva jų 
 diagnostika 

  
1.143 Darbuotojų sveikatos sauga ir higiena 

  
1.144 Pacientų slaugymo ypatumai taikant 

 chemoterapiją 

  
1.145 Pacientų, sergančių cukriniu diabetu, 

 slauga 

  
1.146 Vaikų, sergančių infekcinėmis ligomis, 

 priežiūra ir slauga 

  
1.147 Vaikų, sergančių kvėpavimo ligomis, 

 slauga 

  
1.148 Vaikų anestezija 

  
1.149 Smurto prieš moteris šeimoje prevencija 

  
1.150 Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, 

 slauga 
  

1.152 Saugus pacientų kūno padėties keitimas 

  
1.153 Asmenų, turinčių psichikos sveikatos 

 sutrikimų, psichosocialinė reabilitacija 

  

 

40 val. Vilnius, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, masažuotojai, 

  kineziterapeutai, kineziterapeuto padėjėjai 
   

24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Sveikatos priežiūros specialistai (slaugos, 
(3 d.) Šiauliai, Panevėžys fizinės medicinos ir reabilitacijos, burnos 

  priežiūros, laboratorinės diagnostikos, 
  visuomenės sveikatos priežiūros 
  specialistai, akušeriai, paramedikai, 
  perfuzininkai, slaugytojo padėjėjai) 

40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) 

 
 
 
 
 
 

40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai 

   
40 val. Vilnius, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) 

   
40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) 

   
40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Anestezijos ir intensyviosios terapijos 
(1 sav.) Šiauliai slaugytojai 

   
16 val. Vilnius, Panevėžys Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(2 d.)  specializacijos), akušeriai, visuomenės 

  sveikatos priežiūros specialistai 
24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), perfuzininkai 

   

16 val. Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(2 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, masažuotojai, 

  kineziterapeutai, kineziterapeutų padėjėjai, 
  slaugytojų padėjėjai, paramedikai 

40 val. Vilnius, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos 
(1 sav.) Šiauliai, Panevėžys, specializacijos) 

 Palanga  

   

 
Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos ypatumai, jos sutrikimų rizikos veiksniai. Ankstyvosios reabilitacijos principai. 
Normalios ir sutrikusios raidos vaiko tyrimas. Didelės rizikos naujagimių ir kūdikių ilgalaikis stebėjimas. Emocinė 
vaiko raida ir jos sutrikimai. motorinė vaiko raida. Cerebrinis paralyžius. Pažintinė vaiko raida. Protinis atsilikimas. 
Autizmo spektro sutrikimai. Socialiniai raidos sutrikimų aspektai.  
Darbuotojų sveikatos sauga. Darbuotojų darbo higiena. Medicininių atliekų tvarkymas. 
 
 
 

 
Chemoterapijos raida, taikymo galimybės gydant onkologinėmis ligomis sergančius pacientus. Chemoterapijos 
biologinis poveikis. Chemoterapinių vaistų farmakologijos pagrindai. Chemoterapijos rūšys ir taikymo būdai. 
Chemoterapijos indikacijos ir kontraindikacijos. Chemopreparatų skyrimo ir dozavimo ypatumai. Paciento 
paruošimas chemoterapijai, slauga chemoterapijos metu. Chemoterapijos šalutinis poveikis organizmui, gydymo 
principai ir pacientų slaugymo ypatumai. Chemoterapijos komplikacijos, jų gydymo principai ir pacientų slaugymo 
ypatumai. Hormonų terapija ir imunoterapija. Biologinė terapija. Chemoterapijos taikymas gydant limfinio, 
kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybinius navikus. Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos 
principai, pacientų slaugos ypatumai. Reabilitacija po gydymo chemoterapija. Slaugytojų darbo sauga dirbant su 
chemopreparatais.  
Cukrinis diabetas, klinika, susirgimo priežastys, slaugos ypatumai. Lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos ir jų 
prevencija. Hiper- ir hipoglikeminė koma, jų diferencinė diagnostika ir pirmoji medicinos pagalba. Sergančiųjų 
diabetu kojų priežiūros ypatumai. Pacientų savikontrolės priemonės sergant cukriniu diabetu. Mitybos planavimas 
sergant cukriniu diabetu. Socialinė sergančiųjų cukriniu diabetu apsauga. Psichologinės sergančiųjų cukriniu diabetu 
problemos.  
Infekcinių ligų patologija, patogenezė. Infekcinių ligų sukėlėjai, klasifikacija. Oro lašeliniu būdu užkrečiamos 
ligos. Užkrečiamų ligų sindromai. Infekcinės kilmės viduriavimas. Ypatingai pavojingos infekcijos. Infekcinių ligų 
profilaktika. Povakcininės reakcijos ir komplikacijos. Klinikinės tiriamosios medžiagos paėmimo taisyklės. 
Slaugytojų darbo sauga užkrečiamųjų ligų atvejais. Hospitalinės infekcijos profilaktika.  
Dažniausiai pasitaikančios vaikų kvėpavimo sistemos ligos. Pagrindiniai tyrimai. Pacientų, sergančių kvėpavimo 
ligomis, slauga. Sekreto pašalinimo būdai iš kvėpavimo takų. Deguonies terapija ir fizioterapinės procedūros, sergant 
kvėpavimo organų ligomis. Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, mityba. Vaistų suderinamumas gydant 
kvėpavimo ligomis sergančius pacientus. Slaugytojo vaidmuo šeimoje atsiradus pokyčių šeimos gyvenime dėl vaiko 
ligos.  
Vaikų anatominiai, fiziologiniai ir psichologiniai ypatumai. Vaikų anestezijai naudojama įranga, priemonės ir 
medikamentai. Paciento paruošimas anestezijai. Premedikacija. Vaikų anestezijos būdai ir metodikos. Vaikų 
regioninės anestezijos ypatumai. Paciento būklės stebėjimas anestezijos metu, slauga po anestezijos. Anestezijos 
komplikacijos, jų gydymas ir profilaktika. Naujagimių, vaikų ir paauglių nuskausminimas po operacijos.  
Smurtas prieš moterį šeimoje: samprata, rūšys, priežastys. Smurto pasekmės tolesniam moters gyvenimui. Smurto 
prieš moterį šeimoje išaiškinimas, IPS vertinimas. Pagalba ir parama smurtą šeimoje [atiriančiai moteriai. Smurto 
prieš moteris šeimoje prevencija.  
Dažniausiai pasitaikančios kvėpavimo organų sistemos ligos. Kvėpavimo organų sistemos tyrimai. Slaugos procesas 
ir dokumentacija. Pacientų, sergančių kvėpavimo ligomis, slaugos ypatumai. Metodai ir pagalbinės priemonės 
paciento kvėpavimui gerinti. Medikamentinis gydymas.  
Ergonominiai ir psichosocialiniai rizikos veiksniai, jų šalinimo ir mažinimo priemonės. Saugaus paciento kūno 
padėties keitimo principai. Saugaus paciento kūno padėties keitimo metodai. 
 
 
Psichinės ir socialinės sveikatos problemos Lietuvoje. Psichosocialinė reabilitacija. Psichosocialinės reabilitacijos 
procesas. Psichosocialinės reabilitacijos būdai. Slaugytojo vaidmuo specialistų komandoje. Visuomenės ir artimųjų 
požiūrio į psichikos sutrikimų turinčius asmenis formavimas. Psichoedukacija ir savipagalbos grupės asmenims, 
turintiems psichikos sutrikimų. 
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1.154 Pacientų, sergančių cukriniu diabetu, 40 val. Vilnius, Kaunas Slaugytojai diabetologai Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos. Cukrinis diabetas, naujausi gydymo metodai, kontrolės galimybės, 
 konsultavimas ir slauga (1 sav. )   slauga.  Diabetinės  pėdos  ir  kojų  opų  priežiūra.  Pacientų  konsultavimas.  Slaugytojų  diabetologų,  dirbančių  su 
     sergančiais cukriniu diabetu psichologinis parengimas. Pacientų socialinė adaptacija diagnozavus cukriniu diabetą. 

1.155 Slaugos paslaugos ambulatorinėse 40 val. Vilnius, Klaipėda, Kaunas, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Akies spaudimo matavimas.  Intraveninio periferinio  kateterio įvedimas  ir priežiūra.  Kraujo ir  šlapimo ėmimas 
 asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) vakuuminėmis kraujo ir šlapimo ėmimo sistemomis. Šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra. Dirbtinių kūno angų 
 namuose    priežiūra. Enterinis maitinimas. Žaizdų priežiūra. Elektrokardiogramos vertinimas. 

1.156 Hospitalinių infekcijų kontrolė ir 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Hospitalinių infekcijų epidemiologija. Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, jų nustatymas, plitimas. Pagrindiniai rizikos 
 profilaktika (3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai, veiksniai. Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra ir kontrolės priemonės. Hospitalinių infekcijų profilaktika. 
    gydytojo odontologo padėjėjai, slaugytojo  

    padėjėjai  

1.157 Pragulų profilaktika ir priežiūra 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Pragulos, jų susidarymo rizikos nustatymas. Pragulų profilaktika. Pragulų vertinimas ir priežiūra. 
  (2 d.) Šiauliai, Panevėžys, specializacijos), slaugytojo padėjėjai  

   Palanga   

1.158 Slaugos proceso dokumentavimas 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Slaugos procesas ir dokumentavimas. Pacientų sveikatos būklės vertinimas. Slaugos problemų nustatymas. Slaugos 
  (3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) planavimas. Slaugos įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas. 

1.160 Pacientų, sergančių galvos smegenų 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Galvos smegenų insultas, jo diagnostika, gydymas, slauga ir reabilitacija. Saugumo, bendravimo problemos ir jų 
 insultu, slauga (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) sprendimas. Kvėpavimo problemos ir jų sprendimas. Mitybos problemos ir jų sprendimas. Šalinimo problemos ir jų 
     sprendimas. Asmens higienos problemos, kūno temperatūros reguliavimo, lyties raiškos, miego sutrikimai ir jų 
     sprendimas. Judėjimo, darbinės veiklos problemos ir jų sprendimas. Pacientų, patyrusių galvos smegenų insultą, 
     paliatyvioji slauga. 

1.161 Karščiuojančių vaikų slauga 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Vaikų karščiavimas. Karščiuojančių vaikų klinikinis ištyrimas. Gyvybinių funkcijų stebėjimas ir vertinimas. Slaugos 
  (2 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) procesas  ir dokumentacija.  Priemonės karščiavimo mažinimui.  Medikamentinis  gydymas.  Karščiuojančių  vaikų 
     mitybos ypatumai. 

1.162 Alerginės reakcijos ir ligos: diagnostika, 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Žmogaus imuninė sistema, organizmo reakcija į alergenus. Alerginių ligų diagnostika. Maisto ir kontaktinių alergenų 
 gydymas, slauga ir profilaktika (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) sukeltos  alerginės  reakcijos,  jų  diagnostika,  gydymas,  slauga  ir  profilaktika.  Kvėpavimo  takų  alergozės,  jų 
     diagnostika, gydymas, slauga ir profilaktika. Alergija medikamentams, jos diagnostika, gydymas ir profilaktika. 
     Anafilaksinės  reakcijos,  pirmoji  medicinos  pagalba  ir  profilaktika.  Pacientų,  sergančių  alerginėmis  ligomis, 
     mokymas. 

1.163 Būtinoji medicinos pagalba suaugusiems 24 val. Vilnius, Klaipėda, Greitosios medicinos pagalbos paslaugas Trauma, traumos mechanizmas ir sužalojimų pobūdis. Politrauma. Pradinis paciento būklės įvertinimas ir bendrieji 
 traumų atvejais GMP sąlygomis (3 d.) Šiauliai, Panevėžys teikiantys specialistai pagalbos teikimo principai traumą patyrusiam pacientui. 
     Traumą patyrusio paciento gaivinimo ypatumai. Kraujavimo stabdymas traumos atveju. Žaizdų tvarstymas. Galvos 
     trauma, būtinosios medicinos pagalbos teikimo principai. Stuburo trauma, būtinosios medicinos pagalbos teikimo 
     principai. Krūtinės trauma, būtinosios medicinos pagalbos teikimo principai. Pilvo trauma, būtinosios medicinos 
     pagalbos teikimo principai. Galūnių traumos, būtinosios medicinos pagalbos teikimo principai. Ūmaus skausmo 
     malšinimas traumų atveju. 

1.164 Gimdos kaklelio ikivėžinės ligos ir vėžys 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Sergamumas gimdos kaklelio vėžiu ir mirtingumas nuo jo: Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Gimdos kaklelio rizikos 
  (2 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai veiksniai: virusinė infekcija, ankstyvas lytinis debiutas, seksualinis aktyvumas, rūkymas, higieniniai įpročiai, mityba. 
     Žmogaus papilomos virusas (ŽPV) – pagrindinis gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnys. Vakcinos prieš ŽPV. 
     Gimdos  kaklelio  ikivėžinės  ligos.  Moterų  patikra  dėl  gimdos  kaklelio  patologijos.  Gimdos  kaklelio  vėžys: 
     diagnostika, gydymas ir slauga. 

1.165 Pacientų, sergančių onkologinėmis 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Pirminė - higieninė - vėžio profilaktika. Antrinė - klinikinė - vėžio profilaktika. Tretinė - antirecidyvinė - vėžio 
 ligomis, slauga (5 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) profilaktika. Pagrindiniai piktybinių navikų diagnostikos principai. Navikų morfologija, klasifikacija, nomenklatūra. 
     Piktybinių navikų gydymo vaistais principai. Priešnavikinių vaistų nepageidaujamas poveikis ir ligonių slauga. 
     Spindulinis piktybinių navikų gydymas. Reakcijos, komplikacijos ir ligonių slauga. Piktybinių navikų chirurginis 
     gydymas ir ligonių slauga. Fitoterapija ir apiterapija. Medicininė ir socialinė reabilitacija. Vėžiu sergančio paciento 
     slauga. Onkologinių ligų sukeliamas skausmas ir jo malšinimas. Paliatyvioji onkologinių ligonių priežiūra. Etinės 
     problemos ir jų sprendimo būdai. Pagrindiniai psichologiniai aspektai. Mirties samprata onkologijoje. 

1.166 Skubi pradinė akušerinė pagalba 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Akušeriai Skubios pradinės akušerinės pagalbos sąvoka. Akušerių pareigos ir kompetencija teikiant skubią pradinę akušerinę 
  (2 d.) Šiauliai  pagalbą. Nėščiųjų gaivinimo ypatumai. Naujagimių gaivinimas. Rizikingas nėštumas. Hipertenzinės nėščiųjų būklės. 
     Kraujavimas nėštumo laikotarpiu. Komplikuotas gimdymas. Kraujavimas, šokas ir skubi pradinė akušerinė pagalba. 
     Pogimdyminė infekcija. Sepsinės būklės. 
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1.167 Pradinis naujagimio gaivinimas 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Kritinės naujagimio būklės: asfiksija, hipoksija. Pagrindiniai naujagimio gaivinimo principai. Pasiruošimas 
  (2 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai naujagimio gaivinimui. Pirmieji gaivinimo veiksmai. Neišnešioto naujagimio gaivinimas. 

1.168 Visuotinis naujagimių klausos tikrinimas 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Klausos sistemos anatomija ir fiziologija. Visuotinis naujagimių klausos tikrinimas. Pagrindiniai tyrimai, patikros 
  (2 d.) Šiauliai specializacijos), akušeriai metodai. Tyrimo rezultatų interpretacija. 

1.169 Pacientų priežiūra dienos chirurgijos 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Dažniausiai atliekamos operacijos, diagnostinės ar gydomosios procedūros dienos chirurgijos skyriuje. Komplikacijų 
 skyriuje (3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai prevencija.  Paciento  paruošimas  operacijai,  diagnostinei  ar  gydomajai  procedūrai  dienos  chirurgijos  skyriuje. 
     Nejautra. Paciento priežiūra po operacijos, diagnostinės  ar  gydomosios procedūros  dienos  chirurgijos skyriuje. 
     Skausmo diagnostika, valdymo principai. Infekcijų prevencija, priemonių taikymas. 

1.170 Žindymo ir laktacijos valdymas 20 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Naujagimiams  palanki  ligoninė.  Kūdikių  žindymas.  motinų  konsultavimas.  Žindančios  motinos  palaikymas. 
  (2, 5 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, slaugytojo Žindymo vertinimas. 
    padėjėjai  

1.171 Naujagimių būklės stabilizavimas ir 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Naujagimio  būklės  blogėjimo  klinikiniai  požymiai.  Indikacijos  ir  kontraindikacijos  naujagimio  pervežimui. 
 paruošimas transportuoti (2 d.) Šiauliai specializacijos), akušeriai Naujagimio paruošimas pervežimui. Chirurginėmis ligomis sergančių naujagimių paruošimas pervežimui. 

1.172 Nėščiųjų priežiūra, rengimas motinystei ir 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Akušeriai Nėščiųjų priežiūros tvarka Lietuvoje. Normalaus ir rizikingo nėštumo samprata. Akušerių funkcijos, teisės, 
 tėvystei (2 d.) Šiauliai, Panevėžys  pareigos ir kompetencija prižiūrint nėščiąsias ir ruošiant motinystei bei tėvystei  Nėščių moterų priežiūros 
     ypatumai  pirmajame,  antrajame  ir  trečiajame  nėštumo  trimestruose.  Rizikingas  nėštumas:  didelės 
     perinatalinės rizikos veiksniai. Akušerio darbas komandoje.  Motinystės ir tėvystės mokymo svarba, tikslai, 
     pagrindiniai  principai,  metodai,  temos  ir  reikšmė  sėkmingam  nėštumo,  gimdymo,  pogimdyminiam 
     laikotarpiams. Akušerių žinios ir sugebėjimai, reikalingi ruošiant motinystei ir tėvystei. Svarbiausios mokymo 
     temos ruošiant motinystei ir tėvystei pirmoje ir antroje nėštumo pusėje. 

1.173 Krūties vėžys, profilaktika ir slauga 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Krūties  vėžys  –  dažniausia  moterų  onkologinė  liga.  Sergamumas  krūties  vėžiu  ir  mirtingumas  nuo  jo 
  (2 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Krūties vėžio pirminė profilaktika. Krūties vėžio riziką didinantys veiksniai. 
     Pagrindiniai krūties vėžio diagnostikos metodai. Krūtų savityra. Krūties vėžio simptomai. Krūties vėžio tipai 
     ir stadijos. Psichologinė pacienčių reakcija į ligos diagnozę ir pagalba. Krūties vėžio gydymo metodai. 
     Pacienčių,  sergančių  krūties  vėžiu,  slaugymo  ypatumai.  Stebėsena  po  krūties  vėžio  gydymo.  Krūtų 
     rekonstrukcija. Psichologinis palaikymas. Antrinė ir tretinė profilaktika. 

1.174 Naujagimių, kūdikių ir vaikų mitybos 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Mitybos svarba vaiko augimui ir vystymuisi, pagrįsta moksliniais tyrimais. PSO, UNICEF rekomendacijos. 
 ypatumai (2 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai, dietistai Situacija Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Vaikystės laikotarpiai. Vaikų virškinimo sistemos anatominės ir 
     fiziologinės savybės. Pagrindinės maisto medžiagos ir jų reikšmė vaiko organizmui. Bendrieji vaikų mitybos 
     principai. Pagrindiniai vaikų mitybos akcentai kiekviename amžiaus laikotarpyje. Šeimų mokymo svarba 
     profilaktikoje. Naujagimių, kūdikių mityba. Žindymo reikšmė. Rachito ir anemijos profilaktika. Vidurių 
     užkietėjimo profilaktika. Alergijos maistui profilaktika. Nutukimo profilaktika. Maisto infekcijų profilaktika. 
     Mažų,  ikimokyklinio,  mokyklinio  amžiaus  vaikų  ir  paauglių  mitybos  ypatumai.  Gastrito,  opaligės 
     profilaktika. Valgymo sutrikimai. Vaikų mitybos vertinimas. Sergančių vaikų mitybos ypatumai. 

1.175. Krizinio nėštumo prevencija ir pagalba 24 val. Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Reprodukcinė sveikata ir teisės. Teisinė situacija ir statistiniai duomenys Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. 
  (3 d.) Palanga specializacijos), akušeriai Krizinio nėštumo samprata. Krizinio nėštumo priežastys ir pagalbos poreikis moterims krizinio nėštumo 
     metu. Bendravimas ir etika konsultuojant moteris krizinio nėštumo atvejais. Nėštumo nutraukimo problema 
     Lietuvoje, statistiniai duomenys. Aborto prevencijos poreikis. Nėštumo nutraukimo etiniai aspektai. Pirminės 
     aborto prevencijos  priemonės.  Antrinės  aborto prevencijos  priemonės.  Pagalba  krizinio nėštumo atveju. 
     Reikalingos akušerio ar slaugytojo žinios ir įgūdžiai kontaktui su krizinį nėštumą išgyvenančiomis moterimis. 
     Krizinio nėštumo centrai ir kitos įstaigos, teikiančios pagalbą krizinio nėštumo atvejais Lietuvoje. Jų veiklos 
     pobūdis ir reikšmė. 
 Pagrindiniai ūmino ir lėtinio skausmo 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Skausmo  samprata.  Skausmo  klasifikacija.  Skausmo  įvertinimas,  diagnostika.  Galvos,  nugaros  ir  neuropatinis 
 valdymo principai (2 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai skausmas.  Onkologinis  skausmas.  Pooperacinis  skausmas.  Lėtinis  skausmas,  skausmo  liga.  medikamentiniai  ir 
     nemedikamentiniai skausmo malšinimo metodai. 
 ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos ŽIV/AIDS/LPI epidemiologinė situacija pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Lytiškai plintančių infekcijų išaiškinimo 
 profilaktika ir kontrolė (3 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai, perfuzininkai bendrieji principai. Lytiškai plintančių ligų valdymas Lietuvoje. Konsultacinė pagalba. Bakterinės lytiškai plintančios 
     ligos.  Virusinės  lytiškai  plintančios  infekcijos.  Lytiškai  plintančių  infekcijų  gydymo  ir  profilaktikos  principai, 
     slaugos ypatumai. 
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1.178 Visuotinis naujagimių akių tikrinimas 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Visuotinis naujagimių akių tikrinimas, jį reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje. Statistiniai duomenys Lietuvoje, 
  (2 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai Europoje, pasaulyje. Regėjimo sistemos anatomija ir fiziologija. Naujagimio akių anatominiai ypatumai. Įgimtos akių 
     ligos. Naujagimių akių tyrimo algoritmas. Tyrimo rezultatų interpretacija. Tėvų informavimas. 

1.179 Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Visuotinį  naujagimių  tikrinimą  dėl  įgimtų  medžiagų  apykaitos  ligų  Lietuvoje  reglamentuojantys  teisės  aktai. 
 įgimtų medžiagų apykaitos ligų (2 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai Statistiniai duomenys Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Įgimtų medžiagų apykaitos ligų apžvalga: fenilketonurija, 
     įgimta hipotirozė, galaktozemija, įgimta antinksčių hiperplazija (adrenogenitalinis sindromas): ligų etiologija, dažnis, 
     patogenezė, klinikiniai simptomai, diagnostikos ir gydymo principai. Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų 
     medžiagų apykaitos ligų tvarka, naujagimio kraujo paėmimo reikalavimai, pakartotiniai tyrimai. Tėvų informavimas, 
     atsisakymas leisti tikrinti naujagimį dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų. 

1.180 Hemodialize gydomų pacientų slaugymo 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Inkstų anatomija ir fiziologija. Lėtinė inkstų liga, jos priežastys, gydymo principai, pacientų slaugymo ypatumai. 
 ypatumai (1 sav.) Panevėžys, Šiauliai specializacijos) Dializės  indikacijos.  Dializės  paslaugų  teikimo  bendrieji  ir  specialieji  reikalavimai.  Hemodializės  sistema. 
     Dializatoriai, naudojami hemodializės metu. Hemodializės aparato ir priemonių paruošimas. Paciento paruošimas 
     hemodializės procedūroms. Arterioveninės jungties ir centrinės venos kateterio priežiūra. Hemodializės atlikimo 
     technika. Hemodializės procedūros kokybės vertinimas. Galimos hemodializės komplikacijos. Kiti pakaitinės inkstų 
     terapijos būdai. Peritoninė dializė, atlikimo ypatumai. Inkstų transplantacija, jos problemos. Dialize gydomų pacientų 
     mitybos ir reabilitacijos ypatumai. Infekcijų kontrolės reikalavimai. 

1.182 Personalo valdymas 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Vadovavimas ir lyderystė.  Komandinio darbo pagrindai. Personalo motyvacija. Darbo teisės aspektai sveikatos 
  (3 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai priežiūroje. Darbo organizavimo principai. 

1.183 Žaizdų priežiūros aktualijos 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Ūmių ir lėtinių žaizdų atsiradimo priežastys, pirmoji medicinos pagalba. Pirminis žaizdos sutvarkymas. Žaizdų 
  (2 d.) Šiauliai Panevėžys specializacijos), akušeriai, paramedikai priežiūros priemonės. Žaizdų infekcijos profilaktika. Medicininės atliekos, jų tvarkymas. 

1.185 Tuberkuliozės diagnostikos, gydymo, 4 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Tuberkuliozės sukėlėjai, plitimo keliai. Tuberkuliozės formos. Tuberkuliozės pasireiškimas ir diagnostika. Vaistai. 
 kontrolės ir profilaktikos pagrindai  Panevėžys, Šiauliai specializacijos) Tuberkuliozės  gydymo  principai.  Pasaulio  sveikatos  organizacijos  kovos  su  tuberkulioze  strategija.  Slaugytojo 
     vaidmuo valdant tuberkuliozės atvejį 

1.190 Slaugos proceso kokybės valdymas 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Slaugos proceso kokybės valdymo planavimas. Slaugos proceso kokybės valdymo palaikymas ir vykdymas. Slaugos 
  T – 8 val. Šiauliai, Panevėžys specializacijos) proceso kokybės valdymo tikrinimas ir vertinimas. Slaugos proceso kokybės valdymo gerinimo ir veiksmingumo 
  P – 8 val.   vertinimas. Slaugos proceso kokybės valdymo aprašo rengimas. 

2.1 Kardiotokografija ir ultragarsinė 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Akušeriai Hipoksija. Vaisiaus būklės tyrimo metodai. Kardiotokografija. Ultragarsinė diagnostika akušerijoje. 
 diagnostika akušerijoje (3 d.) Šiauliai   

2.2 Moterų sveikatos priežiūra gimdymo ir 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Akušeriai Normalus gimdymas. Patologinis gimdymas. Priešlaikinis gimdymas ir pernešiojimas. Gimdymo nuskausminimo 
 pogimdyminiu laikotarpiu (1 sav.) Šiauliai  metodai. Akušerijoje vartojami medikamentai 
     Vaisiaus hipoksija. Kraujavimas gimdymo metu ir pagimdžius. Pogimdyminio laikotarpio patologija ir pacientų 
     slauga. Socialinė-teisinė pagalba motinai ir vaikui 

3.7 Pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Biologiniai  žmogaus  senėjimo  aspektai,  amžiniai  kognityvinių  funkcijų  pokyčiai.  Pagyvenusių  ir  senų  žmonių 
 sveikatos sutrikimų, slaugos ypatumai (3 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos) psichikos    sveikatos    pokyčiai.    Slaugos    ypatumai    gerantopsichiatrijoje.    Psichosocialinė    reabilitacija 
     gerontopsichiatrijoje. Etiniai principai dirbant su senyvo amžiaus pacientais, turinčiais psichikos sutrikimų. 

3.11 Pacientų, sergančių depresija, slauga 16 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Bendrosios praktikos slaugytojai (visos Depresijos simptomai ir formos. Pogimdyminė depresija. Suicido rizika. Slaugos proceso taikymas, sergantiems 
  (2 d.) Šiauliai, Panevėžys specializacijos), akušeriai depresija. Dokumentavimas. 

4.1 Operacinės slaugytojo darbas kaulų ir 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Operacinės slaugytojai Hospitalinė  infekcija.  Chirurginių  instrumentų  dezinfekcijos  metodai.  Operacinės  slaugytojo  darbo  specifika. 
 raumenų chirurgijos operacinėje (3 d.) Panevėžys  Operacinės slaugytojo darbų ir sveikatos sauga. Specifiniai prietaisai, jų savybės ir paskirtis. Operacinės slaugytojo 
     vaidmuo atliekant smulkių kaulų osteosintezei. Operacinės slaugytojo vaidmuo laparoskopinių operacijų metu. 

4.2 Operacinės slaugytojo darbo ypatumai 40 val. Vilnius, Kaunas Operacinės slaugytojai Darbo organizavimo ypatumai operacinėje. Operacinės slaugytojo darbo ir sveikatos sauga. Paciento slauga ir sauga 
  (5 d.)   operacinėje. Infekcijų epidemiologinė priežiūra, valdymo principai operacinėje. Tiriamosios medžiagos paėmimas, 
     saugojimas, transportavimas. 

4.3 Operacinės slaugytojo darbas pilvo 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda Operacinės slaugytojai Operacinės  slaugytojo  darbo  organizavimas  pilvo  chirurgijos  operacinėje.  Operacinės  slaugytojo  darbų  sauga. 
 chirurgijos operacinėje. (1 sav.)   Perioperacinė  slauga  pilvo  chirurgijoje.  Bendras  supratimas  apie  specifinius  prietaisus,  jų  savybes  ir  paskirtį. 
     Operacinės slaugytojo vaidmuo laparoskopinių operacijų metu. Operacinės slaugytojo vaidmuo skrandžio, plonosios 
     ir storosios žarnos, blužnies, kepenų, kasos, ginekologinių operacijų metu. Operacinės prietaisų apskaitos svarba ir 
     jos reikšmė. 
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 5.3 Reanimacija ir intensyvioji terapija 40 val. Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Anestezijos ir intensyviosios terapijos Pradinis  ir  specialusis  gaivinimas.  Gaivinimo  standartas.  Ūminis  kvėpavimo  nepakankamumas.  Intensyviosios  
   (1 sav.) Panevėžys slaugytojai terapijos  ir  reanimacijos  ypatumai  kardiologijoje.  Šokas.  Komos.  Ūminis  inkstų  ir  kepenų  nepakankamumas.  

      Intensyvios terapijos ir reanimacijos ypatumai akušerijoje. Skausmo fiziologija. Skausmo malšinimas pooperaciniu  

      periodu.  Bendrieji  intensyviosios  terapijos  principai  ūminių  apsinuodijimų  atveju.  Intensyviosios  terapijos  ir  

      reanimacijos ypatumai pediatrijoje. Pacientų slaugymo ypatumai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.  

      Pacientų maitinimo ypatumai reanimacijos  ir intensyviosios terapijos skyriuje. Diagnostiniai tyrimai intensyviosios  

      terapijos ir reanimacijos skyriuje. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus dokumentacija. Saugaus darbo  

      taisyklės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai  

      reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.  

 5.4 Bendroji anestezija 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Anestezijos ir intensyviosios terapijos Nauji anestezijai naudojami medikamentai, jų farmakologija ir panaudojimo galimybės. Paciento priešoperacinės  

   (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys slaugytojai būklės įvertinimas ir paruošimas anestezijai. Bendroji nejautra pilvo chirurgijoje. Bendroji nejautra krūtinės ląstos ir  

      kraujagyslių chirurgijoje. Bendrosios nejautros ypatumai neurochirurgijoje. Bendrosios nejautros taikymas galvos ir  

      kaklo srities operacijoms. Anestezijos ypatumai akušerijoje-ginekologijoje. Bendrosios nejautros ypatumai vaikams.  

      Bendrosios nejautros ypatumai senyviems pacientams, esant lėtinėms ligoms ir lydintiems susirgimams. Bendrosios  

      nejautros  ypatumai  skubioms  operacijoms,  įvairioms  procedūroms  bei  manipuliacijoms.  Anestezijos  aparatai ir  

      paciento būklės stebėjimas anestezijos metu. Anestezijos ir artimo pooperacinio periodo komplikacijos, jų gydymas  

      ir profilaktika.  

 13.3 Medicininių sterilizatorių aparatininkų 8 val. Vilnius Medicininių sterilizatorių aparatininkai Užkrečiamųjų ligų epidemiologija ir profilaktika. Medicinos prietaisų valymas ir dezinfekcija. Medicinos prietaisų ir  

  atestavimas (1 d.)   gaminių sterilizacija. Darbuotojų sveikatos sauga, gaisrinė sauga ir apsauga nuo elektros naudojant medicininius  

      sterilizatorius. Pirmoji pagalba.  

  Profilaktinė dezinfekcija, dezinsekcija ir 40 val. Vilnius Dezinfekuotojai LR  Sveikatos  sistemos  teisės  aktai  kenkėjų  kontrolės  klausimais.  Sanitarija  ir  higiena.  Užkrečiamųjų  ligų  

  deratizacija (1 sav.)   epidemiologija.  Medicininė  entomologija.  Dezinfekcija.  Dezinsekcija.  Deratizacija.  Fumigacija.  Dezinfekcijos,  

      dezinsekcijos įranga. Darbo organizavimas. Saugaus darbo taisyklės.  

 
BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS  

 7.8 Sveikatos priežiūra odontologijoje 40 val. Vilnius, Klaipėda, Šiauliai, Gydytojo odontologo padėjėjai Odontologinių  pacientų  bendrieji  tyrimo  metodai.  Danties  kietųjų  audinių  ligos,  profilaktika,  burnos  priežiūra. 
   (1 sav.) Panevėžys  Periodonto ir burnos ertmės ligos, slaugymo ypatumai, profilaktika. Dantų ir sąkandžio anomalijos, profilaktika. 
      Protezavimas. Protezų priežiūra. Veido-žandikaulių srities uždegiminiai procesai, profilaktika. Veido-žandikaulių 
      srities traumos, pirmoji medicinos pagalba, slauga. Pedodontologija. Chirurginė odontologija. Infekcijos kontrolė 
      odontologijoje. Anafilaksinis šokas. Pirmoji medicinos pagalba. 
 7.10 Higieninė ir epidemiologinė priežiūra 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Burnos priežiūros specialistai Darbuotojų sveikatos sauga ir darbo higiena. Medicinos prietaisų naudojimas ir priežiūra. Patalpų, įrenginių ir 
  odontologijoje bei pirmoji medicinos (3 d.) Šiauliai, Panevėžys  inventoriaus higiena. Medicininių atliekų tvarkymas. Būtinoji medicinos pagalba ir reanimacija. Profesinė etika. 
  pagalba    Burnos ligų profilaktika. 
 15.20 Darbo specifika dirbant dantų rentgeno 40 val. Vilnius Gydytojo odontologo padėjėjai, burnos Rentgenologinio darbo organizavimas odontologijos kabinete ar klinikoje. Etiniai darbo aspektai. Dantų rentgeno 
  diagnostikos aparatais (1 sav.)  higienistai diagnostikos  aparatai,  jų  sudedamosios  dalys,  funkcijos.  Skaitmeninės  technologijos.  Darbo  su  dantų  rentgeno 
      diagnostikos aparatais principai. Bendrosios rentgenologijos pagrindai. Rentgeno atvaizdo formavimosi principai. 
      Rentgeno atvaizdai vidinėse burnos rentgeno nuotraukose. Dantų šaknų, kandimo ir sukandimo rentgeno nuotraukų 
      darymas  taikant  įvairius  metodus.  Fotolaboratorinis  procesas.  Dantų  rentgeno  juostos,  jutikliai.  Darbas  su 
      skaitmeniniu rentgeno atvaizdu. Darbo su dantų rentgeno diagnostikos aparatais klaidos bei jų analizė. Vidinių 
      burnos rentgeno nuotraukų kokybės kriterijai. Ekspozicijos parinkimo kriterijai kokybiškai rentgeno nuotraukai 
      gauti. Darbo sauga dirbant su dantų rentgeno diagnostikos aparatais. Infekcijos kontrolė. Radiacinės saugos aspektai 
      ir reikalavimai dirbant su dantų rentgeno diagnostikos aparatais. 
 15.33 Darbo specifika dirbant su panoramine 32 val. Vilnius Gydytojo odontologo padėjėjai Rentgenologinio  darbo  organizavimas  odontologijos  kabinete  ar  klinikoje.  Panoraminė  rentgeno  įranga. 
  rentgeno įranga odontologijoje (4 d.)   Skaitmeninės  technologijos  panoraminėje  rentgenografijoje.  Bendrosios  rentgenografijos  pagrindai.  Rentgeno 
      atvaizdo formavimosi principai bei norminis anatominis rentgeno atvaizdas panoraminėje rentgeno nuotraukoje. 
      Darbo  su  panoramine  rentgeno  įranga  principai.  Panoraminės  rentgeno  nuotraukos  darymas.  Fotolaboratorinis 
      procesas. Darbo su panoramine rentgeno įranga klaidos bei jų analizė. Kokybiškos panoraminės rentgeno nuotraukos 
      kriterijai. Darbo sauga dirbant su panoramine rentgeno įranga. Radiacinės saugos aspektai ir reikalavimai dirbant su 
      panoramine rentgeno įranga. 
 

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SPECIALISTAMS 
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 10.4 Naujos fizinės medicinos metodikos 40 val. Vilnius, Druskininkai, Fizinės medicinos ir reabilitacijos Reabilitacijos organizavimas ir principai. Nuolatinės srovės terapija. Impulsinių srovių terapija. Aukšto, ultraaukšto,  
  kodas (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys, slaugytojai, kineziterapeutai, superaukšto  ir  ypač  aukšto  dažnio  terapija.  Magnetinių  laukų  terapija.  Ultragarso  terapija.  Šviesos  terapija.  

    Palanga kineziterapeuto padėjėjai Hidroterapija. Krioterapija, termoterapija ir aerozolio terapija. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus darbo  

      organizavimas, darbo sauga. Pirmoji medicinos pagalba.  

 10.5 Klimatoterapijos, balneoterapijos, 40 val. Druskininkai, Palanga Fizinės medicinos ir reabilitacijos Klimatoterapija. Hidroterapija. Balneoterapija. Peloidoterapija ir termoterapija.  

  hidroterapijos, peloidoterapijos ir (1 sav.)  slaugytojai, kineziterapeutai ir    

  termoterapijos procedūros, jų atlikimas   kineziterapeuto padėjėjai    

         

 11.4 Pacientų, sergančių nervų ir judamojo- 40 val. Vilnius, Palanga Kineziterapeutai, kineziterapeuto padėjėjai Kineziterapija  sergant nervų  ligomis  bei  esant  pažeidimams.  Kineziterapija  sergant  judamojo-atramos  aparato  
  atramos aparato ligomis, kineziterapija (1 sav.)   ligomis bei esant pažeidimams. Kineziterapijos procedūros įvertinimas.  

        

 11.6 Kineziterapija sergant vidaus ligomis ir po 40 val. Vilnius, Palanga Kineziterapeutai, kineziterapeuto padėjėjai Kineziterapija sergant širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Kineziterapija sergant kvėpavimo organų sistemos  

  operacinio gydymo (1 sav.)   ligomis. Kineziterapija sergant endokrininės sistemos ligomis. Kineziterapija sergant virškinimo organų sistemos  

      ligomis.  Kineziterapija  sergant  šlapimą  išskiriančių  organų  sistemos  ligomis.  Kineziterapija  sergant  moterų  

      reprodukcinės sistemos ligomis, nėštumo metu ir po gimdymo. Kineziterapijos procedūros efektyvumo vertinimas.  

 12.5 Pacientų, sergančių judamojo-atramos 40 val. Vilnius, Klaipėda, Masažuotojai ir kineziterapeutai, Masažas sergant raumenų ligomis ir po raumenų traumų. Masažas sergant antkaulio, sausgyslių ligomis ir po  

  aparato ligomis, masažas (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys kineziterapeuto padėjėjai (kvalifikaciją sausgyslių traumų. Masažas sergant sąnarių ligomis ir po sąnarių traumų. Masažas esant kojų ir rankų kaulų lūžiams,  

     įgiję aukštesniosiose ar aukštosiose po amputacijos. Masažas sergant stuburo ligomis ir po stuburo traumų.  

     mokyklose)    

 12.6 Pagalba pacientui judėti, techninių 40 val. Vilnius, Panevėžys, Kineziterapeutai, ergoterapeutai, Techninių pagalbos priemonių neįgaliems naudojimas. Ramentų, lazdelės ir vaikštynių pritaikymas, mokymas jomis  

  pagalbos priemonių neįgaliesiems (1 sav.) Palanga kineziterapeuto padėjėjai ir ergoterapeuto naudotis. Vežimėlio pritaikymas, mokymas juo naudotis. Įtvarų pritaikymas, mokymas jais naudotis. Tualeto, vonios  
  pritaikymas ir mokymas jomis naudotis   padėjėjai ir dušo reikmenys, mokymas jais naudotis. Pagalba pacientui judėti. Paciento kūno padėties keitimas, pakėlimas ir  

      perkėlimas.   

 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimus ir 80 val. Vilnius, Druskininkai, Masažuotojai, kineziterapeutai, Limfinė sistema, limfotakos sutrikimai ir jos gydymas. Manualinis limfodrenažas. Kompresija. Fiziniai metodai.  

  sergančių onkologinėmis ligomis, (10 d.) Palanga kineziterapeuto padėjėjai (kvalifikaciją Rekomendacijos pacientui, turinčiam limfotakos sutrikimus bei artimųjų mokymas.  

  limfodrenažinis masažas   įgiję aukštesniosiose ar aukštosiose    

     mokyklose)    

 12.9 Kūdikių ir vaikų masažas 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Masažuotojai, kineziterapeutai, Kūdikių ir vaikų anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Masažo poveikis organų sistemoms. Kūdikių ir mažų  

   (1 sav.) Šiauliai, Panevėžys kineziterapeuto padėjėjai vaikų masažo ypatumai, būdai, etapai, svarba. Bendravimas su mažaisiais klientais/pacientais. Bendro kūno  

      masažo  kūdikiams  ir  mažiems  vaikams  atlikimas.  Kūdikių  ir  vaikų  gydomojo  masažo  organizavimas.  
      Reikalavimai masažo procedūrų atlikimui. Pagrindinės vaikų ligos. Paciento bendros būklės įvertinimas.  
      Masažo ypatumai esant vaikų ligoms, indikacijos ir kontraindikacijos. Įvairių masažų taikymas esant vaikų  

      ligoms.  Masažas  esant  atramos  ir  judinamojo  aparato  sistemos  pakitimams.  Masažas  esant  kvėpavimo  
      sistemos ligoms. Masažas esant centrinės nervų sistemos ligoms. Masažas esant endokrininės, virškinimo  

      sistemų ligoms, mitybos sutrikimams.  

 
LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS  

 6. 4 Vaikų funkcinė diagnostika 24 val. Vilnius Laboratorinės diagnostikos specialistai Elektrokardiografijos tyrimas. Dozuoto fizinio krūvio mėginiai. Ultragarsinis tyrimo metodas. Holterio ir arterinio 
   (3 d.)   kraujo spaudimo monitoravimas. Neurofiziologiniai tyrimo metodai. Plaučių ventiliacijos tyrimas – spirometrija. 
      Endoskopiniai kvėpavimo takų ir virškinimo trakto tyrimai. 
 6.5 Klinikinė fiziologija 24 val. Kaunas Laboratorinės diagnostikos specialistai Elektrokardiograma. Veloergometrija ir kiti krūvio mėginiai. Holterio moitoringas. Ultragarsinio tyrimo metodai.  

   (3 d.)   Pirmoji medicinos pagalba.  

 6.6 Neurofiziologiniai tyrimo metodai 24 val. Kaunas Laboratorinės diagnostikos specialistai Encefalografinis  tyrimo  metodas  ir  atlikimo  technika.  Encefalografijos  funkciniai  mėginiai.  Encefalografiniai  

   (3 d.)   pakitimai neurologinių susirgimų metu. Elektromioneurografinis tyrimo metodas. Ultragarsiniai galvos smegenų  

      kraujagyslių tyrimai. Pirmoji medicinos pagalba.  
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8.13   Imunohematologijos pagrindai 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Klinikos laborantai, biomedicinos 
 (1 sav.)  technologai 

     
8.16 Parazitinių ligų serologinė – imunologinė 40 val. Vilnius Biomedicinos technologai, klinikos ir 

  laboratorinė diagnostika (1 sav.)  mikrobiologijos laborantai 
      

8.20 Kraujo parazitinių ligų laboratorinė 40 val. Vilnius Biomedicinos technologai, klinikos ir 
  diagnostika (1 sav.)  mikrobiologijos laborantai 

      
8.23 Hematologinių tyrimų naujovės 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda Biomedicinos technologai, klinikos 

   (1 sav.)  laborantai 
 
 
 

 
8.24   Biocheminių ir imunocheminių tyrimų 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda  Biomedicinos technologai, klinikos 

naujovės (1 sav.) laborantai 
 
 
 
 
 
 
 

8.25 Klinikiniai mikrobiologiniai tyrimai: 40 val. Vilnius Biomedicinos technologai, klinikos ir 
 tyrimų principai ir techninių veiksnių įtaka (1 sav.)  mikrobiologijos laborantai 
 tyrimų rezultatams    

      
 8.26 Žarnyno parazitinės ligos ir jų laboratorinė 40 val. Vilnius Biomedicinos technologai, klinikos ir 
  diagnostika (1 sav.)  mikrobiologijos laborantai 
      

 8.27 Infekcijų žymenų laboratorinė diagnostika 24 val. Vilnius Biomedicinos technologai, klinikos 
   (3 d.)  laborantai 

      

 
Teisės aktai, reglamentuojantys transfuzijų veiklą ir imunohematologinių tyrimų atlikimo tvarką. Šiuolaikiniai darbo 
principai imunohematologijos laboratorijoje. Tyrimų kokybės sistema ir jos taikymas imunohematologijoje. Saugaus 
darbo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijose. Imunohematologijos samprata. Antigenai. 
Antigeninės sistemos. Antikūnai (imuglobulinai). Antigenų ir antikūnų sąveikos nustatymo būdai. Kraujo grupės. 
Kraujo grupės pagal ABO antigenus, jų nustatymas. Kraujo grupės pagal Rh sistemos antigenus, RhD ir Kell 
antigenų nustatymas. Kumbso mėginys, jo atlikimo metodai. Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo mėginių 
atlikimas, kai recipiento kraujyje rasti antikūnai ar antikūnų nerasta.  
Medicininės parazitologijos pagrindai. Parazitinių ligų platintojai, ligų sukėlėjų gyvybiniai ciklai platintojų 
organizme. Parazitinių ligų sukėlėjai, jų biologija, epidemiologija, patogenezė, klinika, laboratorinė diagnostika, 
ikianalizinio, analizinio ir poanalizinio etapo ypatumai, laboratorinių tyrimų kokybės kontrolės principai. 
 
Medicininės parazitologijos pagrindai. Kraujo parazitinių ligų platintojai, ligų sukėlėjų gyvybiniai ciklai platintojų 
organizme. Kraujo parazitinių ligų sukėlėjai, jų biologija, epidemiologija, patogenezė, klinika, laboratorinė 
diagnostika, ikianalizinio, analizinio ir poanalizinio etapo ypatumai, laboratorinių tyrimų kokybės kontrolės 
principai.  
Pagrindiniai darbo principai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijose. Veiksniai, turintys įtakos hematologinių 
tyrimų kokybei (preanaliziniame, analiziniame ir poanaliziniuose perioduose). IT taikymas laboratorijos darbe. 
Medicinos prietaisų instaliavimo, eksploatavimo ir naudojimo tvarka sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijose. 
Saugaus darbo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijose. Reagentų, cheminių medžiagų registravimas, 
racionalus naudojimas, apskaita. Hematologiniai tyrimai (automatizuoti, mikroskopinis citomorfologinis kraujo 
tepinėlio tyrimas), jų atlikimo reikalavimai, vertinimo principai. Vidaus ir išorės kokybės kontrolės atlikimo bei 
vertinimo ypatumai.  
Pagrindiniai darbo principai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijoje. Preanalizinis laboratorinio tyrimo etapas, jo 
ypatumai. Saugaus darbo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijose. Pagrindiniai biocheminių ir 
imunocheminių tyrimų vidaus kokybės ir išorinės kokybės įvertinimo programos principai. Angliavandenių apykaita, 
jos sutrikimai. Bilirubino apykaita, jos laboratoriniai rodikliai. Geltų laboratorinė diagnostika. Inkstų funkcijos 
laboratoriniai rodikliai. Baltymų elektroforezė. Imunofiksacija. Specifinių baltymų nustatymo metodai ir jų klinikinė 
reikšmė. Fermentai, jų nustatymo metodai, gautų rezultatų klinikinė reikšmė. Lipidų ir lipoproteinų apykaitos 
rodikliai, jų klinikinė reikšmė. Kalio, natrio, kalcio, chloro, magnio, fosforo ir geležies apykaita, jos sutrikimas. 
Rūgščių –šarmų pusiausvyros nustatymas, klinikinė reikšmė. Kraujo krešėjimo sistema, dažniausiai pasitaikantys jos 
sutrikimai. Širdies raumens pažeidimo žymenys, jų klinikinė reikšmė. Skydliaukės ir jos veiklą reguliuojantys 
hormonai, jų nustatymas. Vėžio žymenų svarba laboratorinėje diagnostikoje.  
Pagrindiniai darbo ir tyrimų kokybės vadybos principai mikrobiologijos laboratorijoje. IT taikymas laboratorijos 
darbe. Klinikinė mikrobiologija: tikslai, tyrimo metodai. Ėminio paėmimo iš įvairių infekcijos židinių ir 
transportavimo mikrobiologiniam tyrimui reikalavimai, savalaikio atsakymo pateikimo svarba klinikinėje praktikoje. 
Mitybos terpių rūšys, jų gaminimo aspektai, galimos klaidos ir klaidų poveikis mikrobiologinio tyrimo kokybei. 
Terpių kokybės tyrimo metodai. Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams tyrimas automatinėmis identifikavimo 
sistemomis ir rankiniais metodais bei kokybės kontrolė. Anaerobinių bakterijų mikrobiologinės diagnostikos 
ypatumai. Sepsis. Infekcijos židinys - kateteriai, drenai, zondai. Skystų organizmo ėminių mikrobiologinė 
diagnostika automatinėmis identifikavimo sistemomis ir rankiniais metodais. Enterobacteriaceae šeimos bakterijų 
mikrobiologinė diagnostika automatinėmis identifikavimo sistemomis ir rankiniais metodais. Viršutinių ir apatinių 
kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjai, mikrobiologinės diagnostikos metodai. Infekcinių žymenų serologinė 
diagnostika.  
Medicininės parazitologijos pagrindai. Žarnyno parazitinių ligų laboratorinė diagnostika, ikianalizinio ir poanalizinio 
etapo ypatumai, laboratorinių tyrimų kokybės kontrolės principai. Žarnyno parazitinių ligų sukėlėjai, jų biologija, 
epidemiologija, patogenezė, klinika, laboratorinė diagnostika.  
Pagrindiniai darbo organizavimo principai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijoje. Veiksniai, turintys įtakos 
infekcijų žymenų tyrimų kokybei. Saugaus darbo reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijoje. Infekcijų 
žymenų tyrimų metodai. Pagrindiniai tyrimų vidaus kokybės ir išorinės kokybės įvertinimo programos principai. 
Hepatitų A, B, C virusų antigenų ir antikūnų nustatymas. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) tyrimai. Herpes 
virusų antikūnų nustatymas. Nėštumo patologijas sukeliančių infekcijų (TORCH) tyrimai. Kombinuoti HBV, HCV ir 
ŽIV tyrimai nukleorūgščių amplifikacijos metodu. Kitų paplitusių infekcijų žymenų tyrimas. 
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9.5 Rentgenologinio darbo specifika 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radiologijos technologai Rentgenologinio tyrimo ypatumai politraumų atvejais. Rentgenogramų atlikimo technika esant imobilizacijai. Pilvo  
 politraumų atvejais (3 d.) Panevėžys, Šiauliai  rentgenogramų atlikimo technika traumų atvejais. Galvos rentgenogramų atlikimo technika traumų atvejais. Stuburo  

     rentgenogramų atlikimo technika traumų atvejais. Naujovės atliekant rentgenogramas politraumų atvejais.  

9.6 Kompiuterinė ir magnetinio rezonanso 40 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radiologijos technologai Radiologijos skyriaus darbo organizacija. Radiologinio vaizdo formavimo ir archyvavimo technologijos. Radiacinė  

 tomografijos tyrimų pagrindai (1 sav.) Panevėžys, Šiauliai  sauga  KT  ir  MRT  tyrimų  metu.  Radiologijos  perspektyva  ir  naujovės.  Radiologinių  tyrimų  standartizacija.  

     Kontrastinės medžiagos ir jų panaudojimas KT ir MRT tyrimuose. KT tyrimo pagrindai ir metodika. KT taikymas  

     neuroradiologijoje. Akiduobių, prienosinių ertmių, žandikaulių, kaklo minkštųjų audinių KT. Krūtinės ląstos organų  

     KT. Pilvo ir mažojo dubens organų KT. Kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių KT. KT angiografija. MRT tyrimo  

     pagrin ir metodika. MRT taikymas neuroradiologijoje. Akiduobių, prienosinių ertmių, žandikaulių, kaklo minkštųjų  

     audinių MRT. Pilvo organų, krūtinės ląstos/širdies MRT tyrimas. Dubens organų MRT tyrimas. Kaulų, sąnarių ir  

     minkštųjų audinių MRT. Kokybės kontrolės sistema radiologijoje.  

9.8 Rentgenologijos darbo ypatumai 24 val. Vilnius Radiologijos technologai Mamografiniai  rentgeno  aparatai.  Mamografiniai  filmai,  kasetės,  ryškinimas.  Radiacinės  saugos  pagrindai  

 mamografijos kabinete (3 d.)   mamografijos kabinete. Mamogramų vaizdo kokybė. Kokybės kontrolė, įranga jai atlikti. Stereovaizdinė Delta 16  

     sistema. Krūties intervencinės procedūros rentgeno kontrolėje  

15.25 Higieninių ir klinikinių mėginių 40 val. Vilnius Visuomenės sveikatos priežiūros Maisto produktų ir žaliavos mėginių atrinkimas mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams. Įvairių rūšių vandens  

 atrinkimas ir pristatymas į laboratoriją (1 sav.)  specialistai mėginių  atrinkimas.  Plovinių  paėmimas  plovinių  ir  kontaktinių  lėkštelių  metodu.  Vaistų,  sterilios  medžiagos  

     paėmimas  mikrobiologiniam  ištyrimui  ir  sterilumo  nustatymui.  Biologinių  indikatorių  naudojimas  sterilizatorių  
     kontrolei. Oro mėginių paėmimas aspiracijos ir sedimentacijos metodais. Įvairios klinikinės medžiagos paėmimas ir  

     pristatymas mikrobiologiniam ištyrimui.  

15.31 Aplinkos objektų mikrobinės taršos 40 val. Vilnius Visuomenės sveikatos priežiūros Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų, geriamo vandens, baseinų, maudyklų  

 tyrimai (1 sav.)  specialistai vandens, dirvožemio mikrobinę taršą. Geriamo vandens mikrobiologinis tyrimas. Maudyklų vandens mikrobiologinis  

     tyrimas.  Baseinų  vandens  mikrobiologinis  tyrimas.  Legionelių  aptikimas  ir  skaičiavimas  vandens  ir  plovinių  

     mėginiuose.  Dirvožemio  mikrobiologinis  tyrimas.  Maisto  produktų  mikrobiologinis  tyrimas.  Maisto  produktų  

     gamybos ir prekybos aplinkos paviršių mikrobiologiniai tyrimai.  

15.32 Sveikatinimui naudojamų priemonių 40 val. Vilnius Visuomenės sveikatos priežiūros Teisės aktai, reglamentuojantys sveikatinimui naudojamų priemonių kokybę. Aplinkos paviršių ir oro mikrobinės  

 mikrobinės taršos tyrimai (1 sav.)  specialistai taršos tyrimai. Medicinos gaminių pradinio užterštumo (iki sterilizavimo) ir gatavų gaminių mikrobiologinis tyrimas.  
     Dezinfekavimo kamerų, sterilizatorių darbo vertinimas biologinių indikatorių pagalba. Sterilių ir nesterilių farmacijos  

     preparatų mikrobiologiniai tyrimai. Dializės vandens, dializato, distiliuoto vandens mikrobiologiniai tyrimai. Maisto  

     produktų  su  probiotinėmis  bakterijomis  mikrobiologiniai  tyrimai.  Kosmetikos  ir  asmens  higienos  produktų  

     mikrobiologiniai tyrimai. Reikalavimai metodų įteisinimui. Metodų patikimumo tyrimai.  

15.34 Hospitalinių infekcijų prevencija sveikatos 40 val. Vilnius Infekcijų kontrolės gydytojo arba Hospitalinių infekcijų epidemiologija. Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, jų nustatymas. Hospitalinių infekcijų rizikos  

 priežiūros įstaigose (1 sav.)  specialisto padėjėjai, bendrosios praktikos veiksniai ir jų priežiūra.  Hospitalinių infekcijų  epidemiologinė priežiūra ir jų  valdymas.  Hospitalinių infekcijų  

    slaugytojai (visos specializacijos), profilaktikos ir kontrolės priemonės.  

    akušeriai, gydytojo odontologo padėjėjai,   

    medicininių sterilizatorių aparatininkai   

15.35 Medicinos priemonių sterilizacija ir 16 val. Vilnius, Klaipėda Infekcijų kontrolės gydytojo arba Sterilizuojamų  medicinos  priemonių  pakavimo  priemonės.  Pakavimo  būdai,  paketų  žymėjimas,  išdėstymas  

 sterilizacijos kontrolė (2 d.)  specialisto padėjėjai, bendrosios praktikos sterilizatoriaus  kameroje, sterilizacijos režimų  parinkimas.  Medicinos  priemonių  sterilizacijos  proceso kontrolė.  

    slaugytojai (visos specializacijos), Dokumentavimas. Sterilizuotų gaminių saugojimas ir atsekimas.  

    akušeriai, gydytojo odontologo padėjėjai,   

    medicininių sterilizatorių aparatininkai,   

    perfuzininkai   

15.43 Modernios technologijos radiologijoje 24 val. Vilnius, Klaipėda Radiologijos technologai Informacinės technologijos. Radiologijos perspektyva ir naujovės. Radiologinių tyrimų standartizacija. Ultragarsiniai  

  (3 d.)   tyrimai. Kaulų mineralinis tankis ir jo tyrimai. Kompiuterinė tomografija. Branduolinis magnetinis rezonansas.  

     Skaitmeninis, skaitmenizuotas vaizdo apdorojimas. Kokybės kontrolės sistema radiodiagnostikoje.  

15.51 Radiologinių tyrimų pagrindiniai principai 24 val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radiologijos technologai Informacinės technologijos. Radiologijos perspektyva ir naujovės. Radiologinių tyrimų standartizacija. Ultragarsiniai  

  (3 d.) Šiauliai, Panevėžys  tyrimai.  Kaulų  mineralinis  tankis  ir  jo  tyrimai.  Kompiuterinė  tomografija.  Magnetinio  rezonanso  tomografija.  

     Pozitronų   emisijos   tomografijos   tyrimas.   Kokybės   kontrolės   sistema   radiodiagnostikoje.   Skaitmeninis,  

     skaitmenizuotas vaizdo apdorojimas.  

 
DIETISTAMS 
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 19.2 Tinkamo maitinimosi priežiūra 40 val. Vilnius Dietistai Mitybos  nepakankamumo  problema.  Mitybos  nepakankamumo  identifikavimas.  Rizikos  pacientų  mitybos  
   (1 sav.)   nepakankamumui atrasti atranka. Tinkamo maitinimosi, saugaus ir kokybiško mitybos palaikymo ir dietinio gydymo  

      priežiūra.  Rizikos  pacientų  dietos  koregavimas  pagal  nutrientų  poreikius.  RVASVT  sistema  ir  jos  įdiegimas  

      praktikoje. Pacientų ir jų artimųjų mokymas..  

        

 
KOMPETENCIJĄ SUTEIKIANČIOS MOKYMO PROGRAMOS  

 
Kodas  Programos pavadinimas Trukmė 

Programos vykdymo vieta Tikslinė dalyvių grupė Programos aprašas  
 

  

(val., d., sav.) 
 

 

        
 

 30.1 Slaugos technikos teorijos ir praktikos 32val. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radiologijos technologai Parenteriniai vaistų vartojimo būdai. Pasiruošimas procedūrai. Švirkštų surinkimas ir vaistų įtraukimas į švirkštą iš  
 

   mokymo programa (4 d.) Šiauliai, Panevėžys  ampulių ar buteliukų. Injekcija į odą, poodį, raumenis. Injekcija į veną. Intraveniniai kateteriai ir adatos. Švirkštinės  
 

       pompos,  automatiniai  injektoriai,  jų  veikimo  principai.  Kraujo  bandinių  ėmimas.  Komplikacijos  po  injekcijų.  
 

       Radiofarmaciniai preparatai. Pirmoji medicinos pagalba. Baigoiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas.  
 

 
ASMENIMS, ATSAKINGIEMS UŽ RADIACINĘ SAUGĄ IR DIRBANTIEMS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS 

(Privalomojo radiacinės saugos mokymo tvarka patvirtinta LR SAM 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001) 
 

Kodas Programos pavadinimas  Trukmė Programos vykdymo  
Programa skirta  

Programos aprašas  

 

(val.) vieta   
 

       
 

15.36 Radiacinės saugos pagrindai asmens sveikatos  64 val. Kaunas  Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą asmens sveikatos Moduliai: 
 

 priežiūros įstaigose, naudojančiose IV ir V     priežiūros įstaigose, kuriose naudojami IV ir V pavojingumo 1. Radiacinės saugos pagrindai, 40 val. 
 

 pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios     kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 2. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje, 20 val. 
 

 spinduliuotės šaltinius (pradinis mokymas)        
 

15.37 Radiacinė sauga asmens sveikatos priežiūros  24 val. Vilnius, Kaunas  Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą asmens sveikatos Moduliai: 
 

 įstaigose, naudojančiose IV ir V pavojingumo     priežiūros įstaigose, kuriose naudojami IV ir V pavojingumo 1. Radiacinės saugos pagrindai, 6 val. 
 

 kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės     kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 2. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje, 14 val. 
 

 šaltinius (periodinis mokymas)        
 

        
 

15.38 Radiacinės saugos pagrindai dirbant su  34 val. Vilnius, Kaunas  Asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Moduliai: 
 

 rentgenodiagnostine įranga asmens sveikatos     asmens sveikatos priežiūros įstaigose 1. Radiacinės saugos pagrindai, 10 val. 
 

 priežiūros įstaigose (pradinis mokymas)      2. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje, 20 val. 
 

15.39 Radiacinės saugos pagrindai dirbant su  34 val. Kaunas  Asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Moduliai: 
 

 jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais     spindulinėje terapijoje 1. Radiacinės saugos pagrindai, 10 val. 
 

 spindulinėje terapijoje (pradinis mokymas)      2. Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje, 20 val. 
 

        
 

15.40 Radiacinės saugos pagrindai branduolinėje  34 val. Kaunas  Asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Moduliai: 
 

 medicinoje ir dirbant su atviraisiais     branduolinėje medicinoje ir in-vitro laboratorijose 1. Radiacinės saugos pagrindai, 10 val. 
 

 jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais in-vitro      2. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje bei dirbant su medicininės paskirties 
 

 laboratorijose (pradinis mokymas)      atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais in-vitro laboratorijose, 20 val. 
 

15.44 Radiacinė sauga dirbant su rentgenodiagnostine 
 

22 val. Vilnius, Kaunas 
 

Asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Moduliai: 
 

  
 

 įranga asmens sveikatos priežiūros įstaigose     asmens sveikatos priežiūros įstaigose 1. Radiacinės saugos pagrindai, 6 val. 
 

 (periodinis mokymas)      2. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje, 14 val. 
 

        
 

15.45 Radiacinė sauga dirbant su jonizuojančiosios  22 val. Kaunas  Asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Moduliai: 
 

 spinduliuotės šaltiniais spindulinėje terapijoje     spindulinėje terapijoje 1. Radiacinės saugos pagrindai, 6 val. 
 

 (periodinis mokymas)      2. Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje, 14 val. 
 

15.46 Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje ir  22 val. Kaunas  Asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Moduliai: 
 

 dirbant su atviraisiais jonizuojančiosios     branduolinėje medicinoje ir in-vitro laboratorijose 1. Radiacinės saugos pagrindai, 6 val. 
 

 spinduliuotės šaltiniais in-vitro laboratorijose      2. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje bei dirbant su medicininės paskirties 
 

 (periodinis mokymas)      atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais in-vitro laboratorijose, 14 val. 
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Kodas Programos pavadinimas  Trukmė Programos vykdymo  
Programa skirta  

Programos aprašas  

 

(val.) vieta   
 

       
 

15.47 Radiacinė sauga asmens sveikatos priežiūros  24 val. Vilnius, Kaunas  Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą asmens sveikatos Moduliai: 
 

 įstaigose, kuriose naudojami dantų     priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų 1. Radiacinės saugos pagrindai odontologijoje, 10 val. 
 

 rentgenodiagnostikos aparatai (pradinis     rentgenodiagnostikos aparatai 2. Radiacinė sauga odontologijoje, 10 val. 
 

 mokymas)        
 

15.48 Radiacinės saugos pagrindai dirbant su dantų  18 val. Vilnius, Kaunas  Asmenims, dirbantiems su dantų rentgenodiagnostikos aparatais Moduliai: 
 

 rentgenodiagnostikos aparatais asmens sveikatos     asmens sveikatos priežiūros įstaigose 1. Radiacinės saugos pagrindai odontologijoje, 4 val. 
 

 priežiūros įstaigose (pradinis mokymas)      2. Radiacinė sauga odontologijoje, 10 val. 
 

15.49 Radiacinė sauga dirbant su dantų  12 val. Vilnius, Kaunas  Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą asmens sveikatos Modulis: Radiacinė sauga odontologijoje, 8 val. 
 

 rentgenodiagnostikos aparatais asmens sveikatos     priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos   
 

 priežiūros įstaigose (periodinis mokymas)     aparatai, ar dirbantiems su dantų rentgenodiagnostikos aparatais   
 

15.50 Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens 
 

22 val. Vilnius, Kaunas 
 

Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą asmens sveikatos Moduliai: 
 

  
 

 sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami     priežiūros įstaigose, kuriose naudojami III pavojingumo kategorijos 1. Radiacinės saugos pagrindai, 6 val. 
 

 III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios     jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai 2. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje, 14 val. 
 

 spinduliuotės šaltiniai (rentgenodiagnostikoje),        
 

 radiacinės saugos privalomasis periodinis        
 

 mokymas        
 

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS  
Kodas Programos pavadinimas Trukmė 

 

(val., sav.)  

  
 

2.1. Dirbtinė kraujo apytaka 160 val. 
 

 programos kodas 4937250004 (4 sav.) 
 

 
 
 

2.2 Masažo pagrindai 160 val. 
 programos kodas 4937260034 (4 sav.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Fizinė medicina ir reabilitacijos 240 val. 

 pagrindai (6 sav.) 
 programos kodas 4937260035  
   

2.7 Klinikinė fiziologija 240 val. 
 programos kodas 4937250006 (6 sav.) 

   

  
Reikalinga kvalifikacija, išsilavinimas Suteikiama teisė dirbti  Programos aprašas   

 

      
 

Baigta universitetinių biologijos, medicinos, slaugos, bendrosios Perfuzininku 
 

Širdies ir kraujagyslių sistemos anatomija ir fiziologija, tyrimo metodai. Ūminis ir lėtinis 
 

 
 

praktikos slaugos ar visuomenės sveikatos studijų programa ar koleginių   širdies  nepakankamumas.  Širdies  ligomis  sergančių  pacientų  gydymo  metodai  ir 
 

slaugos, bendrosios praktikos slaugos ar biomedicininės diagnostikos   diagnostinės  procedūros.  Anestezijos  pagrindai  kardiochirurgijos  operacijų  metu. 
 

studijų programa..   Dirbtinė  ir  pagalbinė  kraujotaka.  Ekonominiai  ir  etiniai  aspektai  kardiochirurgijoje. 
 

   Darbuotojų sveikatos sauga.   
 

    
 

Medicinos sesers, medicinos sesers kosmetikės, vaikų įstaigų, 

medicinos sesers, medicinos sesers vaikų  įstaigoms, bendrosios 

praktikos slaugytojo, slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, medicinos 

brolio, medicinos felčerio, felčerio,  medicinos felčerio krašto apsaugai, 

medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, 

sanitarijos felčerio, felčerio laboranto, higienos felčerio higienisto, 

medicininės diagnostikos laboranto, laboratorinės diagnostikos 
specialisto, gydytojo odontologo  padėjėjo, kineziterapeuto padėjėjo, 

ergoterapeuto padėjėjo, akušerio kvalifikacija arba Lietuvos aukštojoje 

mokykloje baigta medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, 

reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, bendrosios praktikos 

slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės 

ir dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos, kūno 

kultūros studijų  programa. 

Masažuotoju  Masažo pagrindai. Bendroji masažo technika ir metodika. Gydomojo masažo atskiros 
 

  metodikos ir technika. Segmentinis, jungiamojo audinio, periosto ir taškinis masažas. 
 

  Sportinis  masažas  ir  savimasažas.  Vaikų  masažas.  Praktinis  mokymas  masažo 
 

  kabinetuose.   
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

Bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos felčerio kvalifikacija Fizinės medicinos ir 
 

Reabilitacijos  pagrindai.  Fizioterapijos  pagrindai.  Fizinės medicinos procedūros. 
 

 
 

 

reabilitacijos slaugytoju   

  Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, atliekančioje fizinės medicinos  

    

   procedūras   
 

    
 

Bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos felčerio, akušerio, Laboratorinės diagnostikos  Vidaus organų funkcinių būklių įvertinimo metodai. Profesinės etikos pagrindai. Darbo 
 

sanitarijos felčerio, medicinos felčerio- laboranto kvalifikacija specialistu  higiena.   Elektra   ir   jos   fizikiniai   pagrindai.   Elektrokardiogramos   formavimosi 
 

   elektrofiziologija.   Širdies    funkcijos.    Normali    elektrokardiograma. Klinikinė 
 

   elektrokardiogramos  reikšmė.  Patologinė  elektrokardiograma.  Patologinių  būklių 
 

   elektrokardiografiniai  požymiai.  Elektrokardiograma  ir  medikamentiniai  mėginiai. 
 

   Holterio ir arterinio kraujo spaudimo monitoravimas. Dozuoto fizinio krūvio mėginiai. 
 

   Ultragarsinio tyrimo metodas. Išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimai. Neurofiziologiniai 
 

   tyrimo  metodai.  Labolatorinės  diagnostikos  kabineto  darbo organizavimas.  Pirmoji 
 

12 (15) Mokymo programų sąrašas 2016 m. 



        medicinos pagalba. Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros įstaigų labolatorinės 
 

        diagnostikos kabinetuose.  
 

         
 

2.12 Hospitalinių infekcijų kontrolė 
 

160 val. 
 

Aukštasis universitetinis arba neuniversitetinis biomedicinos mokslų Infekcijų kontrolės 
 

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys užkrečiamųjų ligų 
 

   
 

 (valdymas)  (4 sav.)  studijų srities visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties, bei gydytojo arba specialisto  epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę. Hospitalinių infekcijų epidemiologija. Hospitalinių 
 

 programos kodas 4937200094    juos atitinkantis išsilavinimas. padėjėju  infekcijų sukėlėjai, jų nustatymas, atsparumas antimikrobiniams vaistams. Hospitalinių 
 

        infekcijų  epidemiologinė  priežiūra  ir  kontrolė.  Hospitalinių  infekcijų  profilaktika, 
 

        priemonių taikymas.  
 

2.16 Slaugytojo diabetologo darbo 
 

160 val. 
 

Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija Slaugytoju diabetologu 
 

Lietuvos  Respublikos  ir  tarptautiniai  teisės  aktai,  reglamentuojantys  slaugytojo 
 

   
 

 principai  (4 sav.)     diabetologo veiklą.  Cukrinis  diabetas, klinika,  susirgimo priežastys,  medikamentinis 
 

 programos kodas 4937230043       gydymas. Komplikacijos, jų priežastys, prevencijos priemonės. Sergančiųjų cukriniu 
 

        diabetu slaugos paslaugos. Slaugos paslaugų teikimo organizavimas.  
 

2.17 Citopatologijos technologo mokymo 
 

320 val. 
 

Aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities biologijos Citopatologijos technologu 
 

Citopatologijos laboratorijos veiklos organizavimas ir citopatologijos technikos. Gimdos 
 

   
 

 programa  (8 sav.)  krypties arba aukštasis neuniversitetinis visuomenės sveikatos mokslo   kaklelio   normali   citomorfologija   ir   patologijos   klasifikacija.   Gimdos   kaklelio 
 

 programos kodas 4937250007    krypties išsilavinimas   intraepitelinių neoplazijų etiologija, patogenezė ir citomorfologija. Naujos technologijos 
 

        gimdos kaklelio patologijos tyrimuose. Gimdos kaklelio vėžio epidemiologija ir patikros 
 

        programos.  Praktinis  mokymas  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigoje,  atliekančioje 
 

        citopatologinius tyrimus.  
 

2.18 Autopsijų technologo mokymo  320 val.  Neuniversitetinių studijų visuomenės sveikatos krypties biomedicininės Autopsijų technologu  Autopsijų  technologo  darbo  veikla  ir  jos  organizavimas.  Žmogaus  topografinės 
 

 programa  (8 sav.)  diagnostikos studijų programa, technologo kvalifikacija   anatomijos  pagrindai.  Autopsijų  atlikimo technika ir  žmogaus  palaikų  sutvarkymas. 
 

 programos kodas 4937210005       Darbas  su  autopsine  makroskopine  medžiaga.  Praktinis  mokymas  asmens  sveikatos 
 

        priežiūros įstaigoje, atliekančioje autopsijas.  
 

2.19 Gydytojo odontologo padėjėjo  320 val.  Bendrosios praktikos slaugytojo, medicinos felčerio, akušerio Gydytojo odontologo  Odontologinė priežiūra Lietuvoje. Gydytojo odontologo padėjėjo funkcijos, pareigos, 
 

 mokymo programa  (8 sav.)  kvalifikacija padėjėju  teisės,  kompetencija  ir  atsakomybė,  bendradarbiavimas  su  kitais  asmens  sveikatos 
 

 programos kodas 4937240007       priežiūros  specialistais.  Profesinės  etikos  pagrindai.  Gydytojo  odontologo  padėjėjo 
 

        sveikatos sauga, infekcijų kontrolė. Medicinos prietaisų naudojimas ir priežiūra, patalpų, 
 

        įrenginių  ir  inventoriaus  higiena.  Medicininių  atliekų  tvarkymas.  Radiacinė  sauga 
 

        odontologinėse priežiūros (pagalbos) įstaigose. Galvos, burnos ertmės, dantų anatomija 
 

        ir fiziologija. Odontologinė farmakologija ir skausmo kontrolė. Odontologinio kabineto 
 

        įranga,  instrumentai,  medžiagos,  pasirengimas  darbui,  asistavimas  odontologinių 
 

        procedūrų metu. Paciento duomenų rinkimas ir diagnostika. Dantų, panoraminių ir kitų 
 

        radiogramų  atlikimas,  ryškinimas  ir  fiksavimas.  Odontologinių  ligų  profilaktika. 
 

        Restauracinė   odontologija.   Ortopedinė   odontologija.   Endodontinis gydymas. 
 

        Periodontologija.  Vaikų  odontologija.  Ortodontija.  Chirurginė  odontologija.  Pirmoji 
 

        medicinos  pagalba.  Praktinis  mokymas  asmens  sveikatos  priežiūros,  odontologinės 
 

        priežiūros (pagalbos) įstaigos skyriuose, kabinetuose, operacinėse.  
 

2.20 Klinikinio koduotojo mokymo 
 

160 val. 
 

Sveikatos priežiūros specialistas, sveikatos statistikas Klinikiniu koduotoju 
 

Anatomijos ir fiziologijos pagrindai. Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų 
 

   
 

 programa  (4 sav.)     klasifikacijos  dešimtasis  pataisytas  ir  papildytas  leidimas,  Australijos  modifikacija 
 

 programos kodas 4937210004       (TLK-10-AM).  Australijos medicininių intervencijų  klasifikacija (ACHI).  Kodavimo 
 

        standartai.  TLK-10-AM/ACHI/ACS  elektroninis  vadovas.  Australijos ištobulintoji 
 

        giminingų  diagnozių  grupių  (AR-DRG)  klasifikacija.  Klinikinio  kodavimo  kokybė. 
 

        Klinikinio koduotojo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.  
 

 
FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 

  
Trukmė  Suteikiama kvalifikacija/ 

Programos aprašas 
 

Kodas Programos pavadinimas Reikalingas išsilavinimas kompetencija/  

(val., sav. )  

   

teisė dirbti  
 

     
 

3.1 Slaugytojo padėjėjo mokymo 360 val. Vidurinis išsilavinimas Teisė dirbti slaugytojo Slaugytojo padėjėjo darbo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Anatomijos ir 
 

 programa (9 sav.)  padėjėju fiziologijos pagrindai. Patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindai. Higienos 
 

 programos kodas 361072301    pagrindai. Darbuotojų sveikatos sauga. Pacientų slaugos pagrindai. Praktinis mokymas 
 

 Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,    auditorijoje ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 
 

 Šiauliuose     
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3.2 Sveikatos statistiko mokymo programa 160 val. Vidurinis išsilavinimas Teisė dirbti sveikatos Visuomenės  sveikatos  mokslo  pagrindai.  Sveikatos  politikos  principai.  Gyventojų 
 programos kodas 361046201 (4 sav.)  statistiku sveikatos būklės bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimas. Sveikatos rodikliai. 
 Vilniuje    Privaloma  sveikatos  statistikos  apskaita  ir  atskaitomybė.  Šiuolaikinių  kompiuterinių 
     technologijų taikymas sveikatos statistikoje. Praktinis mokymas mokymo įstaigoje ir 
     sveikatos priežiūros įstaigoje.     

3.3 Dezinfekuotojo mokymo programa 160 val. Vidurinis išsilavinimas Teisė dirbti Aplinkos,  maisto  ir  asmens  higiena.  Epidemiologijos  pagrindai.  Užkrečiamųjų  ligų 
 programos kodas 361085302 (4 sav.)  dezinfekuotuoju epidemiologinė priežiūra ir kontrolė. Medicininės dezinfekcijos samprata. Teisės aktai, 
 Vilniuje    reglamentuojantys  profilaktinį  ir  privalomąjį  aplinkos  kenksmingumo  pašalinimą. 
     Įmonių, įstaigų, atliekančių aplinkos kenksmingumo pašalinimą, veiklos organizavimas. 
     Privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos) būdai ir priemonės, jų 
     apžvalga.  Cheminės  dezinfekcijos  būdai,  cheminės  dezinfekcijos  priemonės,  jų 
     naudojimas.  Aplinkos  objektų  dezinfekcijos  būdai,  priemonės  ir  atlikimo  tvarka. 
     Profilaktinė dezinfekcija. Nuolatinės dezinfekcijos organizavimas, dezinfekcijos būdai 
     ir priemonės, atlikimo tvarka. Baigiamoji dezinfekcija užkrečiamųjų ligų židiniuose. 
     Baigiamosios dezinfekcijos būdai ir priemonės. Medicininė entomologija. Privalomasis 
     kenksmingumo pašalinimas (dezinsekcija) užkrečiamųjų ligų židiniuose, 
     gyvenamosiose  patalpose,  įmonėse,  įstaigose,  organizacijose  ir  kituose  objektuose. 
     Privalomasis kenksmingumo pašalinimas (deratizacija) užkrečiamųjų ligų židiniuose, 
     gyvenamosiose  patalpose,  įmonėse,  įstaigose,  organizacijose  ir  kituose  objektuose. 
     Dezinfekcijos ir dezinsekcijos įranga, jos naudojimas. Medicinos prietaisų sterilizacija. 
     Sterilizacijos  procesas,  sterilizacijos  būdai,  režimai.  Sterilizacijos  proceso  kontrolė. 
     Darbuotojų sveikatos sauga. Pirmoji medicinos pagalba. Praktinis mokymas įstaigoje, 
     turinčioje  visuomenės  sveikatos  priežiūros  veiklos  licenciją  verstis  privalomuoju 
     aplinkos kenksmingumo pašalinimu.    

3.4 Medicininių sterilizatorių naudojimo ir 120 val. Vidurinis išsilavinimas Teisė naudoti ir prižiūrėti Užkrečiamųjų  ligų  epidemiologija  ir  profilaktika.  Pagrindiniai  sveikatos  priežiūros 
 priežiūros mokymo programa (3 sav.)  medicininius sterilizatorius įstaigų infekcijų kontrolės reikalavimai. Medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos 
 programos kodas 360052401    būdų apžvalga. Cheminės valymo ir dezinfekcijos priemonės, jų paruošimas. Rankinis ir 
 Vilniuje    mechanizuotas medicinos prietaisų valymas ir dezinfekcija. Saugaus darbo reikalavimai 
     atliekant   medicinos   prietaisų   valymą   ir   dezinfekciją.   Sterilizacijos   procesas, 
     sterilizacijos būdai. Medicininių sterilizatorių sandara, veikimo principas ir paruošimas 
     darbui. Sterilizuojamų medicinos prietaisų ir gaminių pakavimas, paketų išdėstymas 
     sterilizatoriaus  kameroje,  sterilizuotų  medicinos  prietaisų  ir  gaminių  laikymas. 
     Medicinos prietaisų ir gaminių sterilizacija. Sterilizacijos proceso kontrolė. Medicininių 
     sterilizatorių aparatininko darbo specifika. Darbuotojų sveikatos sauga, gaisrinė sauga ir 
     apsauga  nuo  elektros.  Pirmoji  pagalba.  Praktinis  mokymas  mokymo  auditorijoje  ir 
     sveikatos priežiūros įstaigos centralizuotos dezinfekcijos ir sterilizacijos skyriuje arba 
     sterilizacinėje.      

3.5 Lankomosios priežiūros darbuotojo 480 val. Pagrindinis išsilavinimas Lankomosios priežiūros Socialinės  apsaugos  sistema.  Socialinio  darbo  organizavimas.  Socialinis  darbas 
 mokymo programa (12 sav.)  darbuotojo kvalifikacija pagalbos į namus paslaugų teikimo procese. Integruotų slaugos ir socialinių paslaugų 
 programos kodas 262076202    teikimas. Lankomosios priežiūros darbuotojo sauga ir sveikata. Socialinio darbo etika. 
 Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,    Paslaugų namuose gavėjų psichologijos ypatumai. Teisės pagrindai. Namų ruoša. Įvairių 
 Šiauliuose    asmenų grupių mitybos ypatumai. Klientų, gaunančių socialines paslaugas namuose, 
     higienos ypatumai. Praktinis mokymas auditorijoje ir klientų namuose.  

3.6 Odontologo pagalbininko mokymo 480 val. Vidurinis išsilavinimas Teisė dirbti odontologo Odontologinė priežiūra Lietuvoje. Odontologo pagalbininko funkcijos, pareigos, teisės, 
 programa (12 sav.)  pagalbininku kompetencija  ir  atsakomybė.  Odontologo  pagalbininko  bendradarbiavimas  su  kitais 
 programos kodas 360072401    asmens  sveikatos  priežiūros  specialistais.  Profesinės  etikos  pagrindai.  Bendravimo 
 Vilniuje    psichologijos  pagrindai.  Darbo  su  kompiuteriu  pagrindai.  Odontologo  pagalbininko 
     sveikatos  sauga,  infekcijų  kontrolė.  Medicinos  prietaisų  naudojimas  ir  priežiūra. 
     Patalpų, įrenginių ir inventoriaus higiena. Medicininių atliekų tvarkymas. Darbas su 
     jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais asmens sveikatos priežiūros įstaigų odontologijos 
     kabinetuose ir skyriuose. Pirmoji medicinos pagalba.  Bendroji žmogaus, dantų, burnos 
     ir žandikaulių anatomija ir fiziologija. Dantų, burnos ir žandikaulių ligos, jų diagnostika, 
     gydymas  ir  profilaktika.  Odontologinė  įranga,  instrumentai,  medicinos  prietaisai, 
     medžiagos.  Paciento  kortelės pildymas  ir  paciento  paruošimas  odontologinėms 
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procedūroms. Burnos ertmės priežiūra. Asistavimas gydytojui odontologui gydymo 
metu. Dentalinių, panoraminių ir kitų odontologijos įstaigoje atliktų rentgenogramų 
ryškinimas ir fiksavimas. Praktinis mokymas asmens sveikatos priežiūros, 
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos skyriuose, kabinetuose, operacinėse.  

_________________________________________ 
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