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2016 m. birželio 7 d.  Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centras kartu su Klaipėdos universitetine ligonine 
sukvietė Klaipėdos slaugos specialistus į seminarą „Slaugos 
administravimo problemos ir iššūkiai 2016 metams“ . Į seminarą 
susirinko 120 asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugos 
administratorių iš Klaipėdos regiono. 
Sveikindamas seminaro dalyvius Klaipėdos universitetinės 
ligoninės vyriausiasis gydytojas habil. dr. prof. Vinsas Janušonis 
pabrėžė slaugytojų ir slaugytojų administratorių vaidmens svarbą 
pacientų gydymo ir sveikimo procese. Prof. Vinsas Janušonis 
perskaitė pranešimą apie pacientų griuvimus ligoninėse. Įvardijo 
dažniausias griuvimų priežastis, nurodė slaugytojų vaidmenį 
šiuose nepageidaujamuose įvykiuose. 

  

Seminare dalyvavo ir pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro Juro Poželos patarėja Dalia 
Guobužienė. Ministro patarėja pristatė parengtus teisinius 
dokumentus ir jų projektus slaugos srityje, aptarė Nacionalinės 
slaugos politikos  2016–2025 m. gaires ir numatytus atlikti 
darbus, jų terminus. Akcentavo slaugos proceso vadybos reikšmę 
asmens sveikatos įstaigose ir pristatė naują sveikatos apsaugos 
ministro įsakymą „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, 
kuriuo vadovaudamiesi slaugos administratoriai nuo 2017 m. 
gegužės 1 d. turės pasirengti slaugos proceso valdymo aprašą, 
patarė, kokį asmenį skirti įstaigoje atsakingą  už slaugos proceso 
valdymą, pabrėžė vadybos kompetencijų tobulinimo svarbą. 



Patarėja sulaukė daug seminaro dalyviams rūpimų klausimų apie 
darbo krūvį, atlyginimą, slaugytojų rengimą, akušerių galimybę 
gauti bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir verstis slaugos 
praktika, nes gimdymų Lietuvoje mažėja, ir daug kitų 
administratoriams svarbių klausimų. 

  

Seminare dalyvavo trys pranešėjai iš Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos. Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Audra 
Knyvienė apžvelgė sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo 
aktualijas. Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė 
perskaitė pranešimą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
licencijavimo reikalavimus teikiant licencijuotas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas. Medicinos prietaisų rinkos priežiūros 
skyriaus vyriausioji specialistė Saulė Dainiuvienė priminė 
nepageidaujamų įvykių bei incidentų, susijusių su medicinos 
prietaisų naudojimu įstaigose, registravimo bei perdavimo 
Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos tvarką. 

  

VšĮ Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės Infekcijų 
kontrolės tarnybos vedėja Ieva Kiselienė pristatė medicininių 
atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. 

  

Pranešimus parengė dvi Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro specialistės. Kompetencijų 
ugdymo skyriaus vedėja Elena Ramelienė pristatė centro veiklą, 
priminė, kad vadovaujantis SAM teisės aktais nuo 2016 m. 
birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. priimami prašymai mokytis 2017 
metais. Paragino slaugos administratorius skirti dėmesį savo 
darbuotojų kompetencijų ugdymui ir atvykti mokytis į 



Kompetencijų centrą. Dėstytoja, vyr. specialistė Rimantė 
Kasiulaitytė įvardijo psichologinius slaugytojų darbo sunkumus, 
paragino slaugos administratorius nepamiršti ir skirti dėmesį 
sveikatos priežiūros specialistų psichinei sveikatai tausoti. 

Seminaro akimirkos http://www.sskc.lt/galerija.html 
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