
Kauno krašto 2021 m. mokymų planas

Eil. 

Nr.

    Mokymų pradžios ir

pabaigos data

     Registracijos vieta ir 

laikas (val.)

Grupės kodas 

ir numeris
Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vieta Vadovas

  
Kaina

Apšvitą patiriančių darbuotojų, 

dirbančių su jonizuojančiosios 

spinduliuotės generatoriais 

(rentgenodiagnostikoje) asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, 

periodinis radiacinės saugos mokymas

(22 val.)

2021-11-29–2021-12-01 SSKC, tiesioginės 

paskaitos per vaizdo 

konferencijų programą 

„Google Meet“

1 Jolanta 
Mažuolienė

Registracija vyksta el. paštu 

kaunas@sskc.lt iki 2021-11-25

K2021T15.67-1215.67
15767

88 Eur

Senyvo amžiaus žmonių priežiūros ir 

slaugos ypatumai

(72 val.)

2021-11-29–2021-12-09 SSKC, tiesioginės 

paskaitos per vaizdo 

konferencijų programą 

„Google Meet“

2 Alma Paškevičė Registracija vyksta el. paštu 

kaunas@sskc.lt iki 2021-11-26

K2021T1.214-11.214
15515

216 Eur

Profesinė etika ir infekcijų kontrolė 

sveikatos priežiūros įstaigoje

(4 val.)

2021-11-29–2021-11-29 SSKC, tiesioginės 

paskaitos per vaizdo 

konferencijų programą 

„Google Meet“

3 Diana 
Kuprijaškinienė

Registracija baigta K2021T1.276-311.276
15513

12 Eur

Klinikinės biochemijos tyrimai, jų 

atlikimo principai ir aktualijos

(24 val.)

2021-11-29–2021-12-01 Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninė Kauno klinikos

4 Vilima 
Palaiminienė

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninė Kauno 

Klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas 

(atvykti prie Ambulatorijos 

diagnostikos centro įėjimo)

10 K2021T8.32-28.32
15822

72 Eur

Pirmoji medicinos pagalba

(8 val.)

2021-12-06–2021-12-06 Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų 

kompetencijų centro 

Kauno bendrabutis

5 Aušra 
Freimanienė

Registracija baigta 9 K2021T1.266-1711.266
15811

24 Eur

Pirmoji medicinos pagalba

(8 val.)

2021-12-07–2021-12-07 Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų 

kompetencijų centro 

Kauno bendrabutis

6 Aušra 
Freimanienė

Registracija baigta 9 K2021T1.266-1721.266
15812

24 Eur
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Nr.

    Mokymų pradžios ir

pabaigos data

     Registracijos vieta ir 

laikas (val.)

Grupės kodas 

ir numeris
Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vieta Vadovas

  
Kaina

Apšvitą patiriančių darbuotojų, 

dirbančių su jonizuojančiosios 

spinduliuotės generatoriais 

(rentgenodiagnostikoje) asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, 

periodinis radiacinės saugos mokymas

(22 val.)

2021-12-15–2021-12-15 Radiacinės saugos centras7 Jolanta 
Mažuolienė

Nuotoliniu būdu, naudojant 

radiacinės saugos centro  

nuotolinio mokymo sistemą

13 K2021T15.67-1715.67
16221

88 Eur
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