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ĮŽ A N G INIS ŽOD IS
LIET U V OS SL A UGOS ISTORIJO S GAR B EI
Amžių sūkuriuose Lietuva sulaukė vientisesnio šimtmečio, nors buvo
garsi ir Europoje bei pasaulinėje tautų tėkmėje ilgus šimtmečius.
Didžiuojuosi, kad pritariant Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai, draugijoms, universitetams ir kolegijoms, slaugos mokslo ir praktikos
profesoriams bei kitiems specialistams,
mums suteikta privilegija parašyti Lietuvos slaugos istoriją.
Slaugytojai – ypatinga Lietuvoje
Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Riterio kryžiaus
ir visame pasaulyje medicinos speciakavalierius, nusipelnęs Lietuvos
listų grupė, kuri nuo amžių iki dabar
sveikatos apsaugos darbuotojas,
Sveikatos priežiūros ir farmacijos
yra artimiausia pacientui, jo dvasinei,
specialistų kompetencijų centro
sielos ir kūno visumai. Tai pasišventę,
direktorius Juozas Ruolia
turintys pašaukimo moterys ir vyrai,
vykdantys asmens ir visuomenės narių sveikatos saugą ir negalių kamuojamų žmonių slaugą.
Dešimtmečius su tūkstančiais slaugytojų buvau mokymo, darbo
ir profesijos tobulinimo tėkmėje. Mačiau jų džiaugsmą ir jaudulį profesinių žinių šventėse, kalbose, kasdieniniame darbe. Teko daug bendrauti su šiuolaikinės slaugos lyderiais, taip pat su garbiais gydytojais, kurie suprato ir plėtojo ligų profilaktiką, slaugos ir žmogaus, kaip
dvasinės esybės, sintezę.
9
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Knygoje rasite šimtmečio Lietuvos slaugos praktikos ir jos europinės bei pasaulinės integracijos aprašymus. Tikiu, kad Lietuvos visuomenė ir ateityje gerbs bei rems šią medicininės visuomenės profesinę
grupę, kurios šiltų rankų, sveikatos energiją teikiančio žvilgsnio visada reikės ir būsimų kartų žmonėms.
Dėkoju visiems, sunešusiems po kruopelytę Lietuvos slaugos istoriją. Ačiū Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekanui Raimundui
Čepukui, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanei Birutei Gostevičienei, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanui Juliui Dovydaičiui ir prodekanei Eglei Stasiūnaitienei, Šiaulių kolegijos
Sveikatos priežiūros fakulteto dekanei Gintai Gerikaitei, Panevėžio
kolegijos Biomedicinos mokslų fakulteto dekanei Ingridai Kupčiūnaitei, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakultetų esamiems ir buvusiems
dekanams, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentei Danutei Margelienei, Lietuvos slaugytojų asociacijos prezidentei Daivai
Zagurskienei, Lietuvos akušerių sąjungos prezidentams, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus darbuotojams. Dėkoju tiems,
kurie leido naudotis savo rašytiniais moksliniais darbais. Ypač dėkoju redakcinės kolegijos nariams, kurie palaikė idėją, kompetentingai
patarė, skaitė ir koregavo tekstus: Nijolei Bielinienei, Loretai Gudelienei-Gudelevičienei, Teresei Gužauskienei, Laimai Marijai Karosas, Salvinijai Kocienei, Taurui Mekui, Raimondui Natkai, Olgai Riklikienei,
Linai Spirgienei, Odetai Vitkūnienei. Dėkoju Vytautui Siudikui už patarimus ir gerą žodį.
Leidėjo vardu
Juozas Ruolia

10

 

PRATARMĖ
Slaugytojo profesijos ištakos Lietuvoje žinomos tik apytikriai – slauga mūsų šalyje pirmiausia buvo mėgėjiška veikla ir tarnystė. Įvairiais istorijos tarpsniais slauga ir medicinos
mokslas plėtojosi kartu. Ilgainiui slauga išsirutuliojo į profesinę veiklą ir galiausiai tapo
savarankiška profesija. Iki šiol su mūsų šalies
slaugos raida galėjome susipažinti skaitydami
tik pavienius nedidelius tekstus. Jiems stigo
visumos ir nuoseklios istorinių įvykių tėkmės.
Prof. dr. Olga Riklikienė
Tad natūraliai radosi noras ir poreikis turėti
išsamų, įvairias slaugos profesijos sudėtines dalis sujungiantį leidinį.
Taigi istorinės apybraižos „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“ idėja
ir jos įgyvendinimas nėra atsitiktinis, o laiko subrandintas rezultatas.
Apybraižos turiniu siekta atspindėti ryškiausius pastarojo šimtmečio slaugos profesijos raidos aspektus. Rengdami „Lietuvos slaugos
istoriją 1918–2018“, jos autoriai rėmėsi patirtimi, įgyta kuriant ir įgyvendinant slaugos mokymo programas, vykdant podiplominį kompetencijos tobulinimą, steigiant leidinius, buriant profesines draugijas ir
organizacijas, inicijuojant mokslo projektus bei bendradarbiaujant su
užsienio kolegomis, kuriant ir diegiant slaugos politiką.
Visuose „Lietuvos slaugos istorijos 1918–2018“ skyriuose pateikiami skirtingi slaugytojo profesijos raidos aspektai įvairiais istoriniais
tarpsniais, parodantys, kaip slauga iš savanoriškos neformalios veiklos
tapo savarankiška ir mokslo žiniomis grįsta profesija. Tam tikruose
11
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skyriuose aptariami slaugos raidos laikotarpiai, pvz., medicinos seserų
veikla sovietmečiu arba moderniosios slaugos plėtra po nepriklausomybės atkūrimo. Senas slaugytojo profesijos ištakas pagrindžia gausus
bibliografijos šaltinių lietuvių kalba sąrašas, pirmą kartą taip išsamiai
surinktas ir suteikiantis papildomos vertės leidiniui. Leidinio patrauklumą didina išskirtinės nuotraukos, autentiškai perteikiančios konkretaus laikotarpio realijas ir dvasią. Norint išplėsti „Lietuvos slaugos istorijos 1918–2018“ skaitytojų ratą, pateikiama santrauka anglų kalba.
Džiugu, kad leidinio sumanytojams ir rengėjams pavyko šios idėjos realizavimui sutelkti svarbiausius žmones, kuriančius, plėtojančius
ir puoselėjančius slaugytojo profesiją Lietuvoje. Autorių kolektyvai iš
kolegijų, universitetų, profesinių draugijų, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Sveikatos apsaugos ministerijos savarankiškai rengė medžiagą, atskleisdami, jų nuožiūra, svarbiausius slaugytojų rengimo ir praktikos, slaugos mokslo, slaugos politikos
įvykius. Siekiant įtvirtinti požiūrį, kad ateitis priklauso jaunimui, buvo
suteikta galimybė slaugos studentams – būsimiems slaugytojams – pateikti savo lūkesčius ir mintis apie pasirinktą profesiją. Taigi „Lietuvos

Redakcinės kolegijos nariai po susitikimo Kaune. Iš kairės: Salvinija Kocienė,
Raimondas Natka, Nijolė Bielinienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Laima Marija Karosas,
Olga Riklikienė, Teresė Gužauskienė, Lina Spirgienė
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Pratarmė

slaugos istorija 1918–2018“ – kolektyvinis darbas ir visų bendra dovana Lietuvai, švenčiančiai valstybingumo atkūrimo šimtmetį.
Esu dėkinga visiems ir kiekvienam, geranoriškai palaikiusiam šį
kilnų ir slaugos profesijai reikšmingą sumanymą, pasidalijusiam savo
patirtimi, konsultavusiam ir patarusiam. Nuoširdžiai dėkoju vyresniosios kartos slaugytojoms už gyvus jų liudijimus. Neabejoju, kad istorinė
apybraiža „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“ bus svarbi ir naudinga
slaugytojams, slaugos studentams, dėstytojams, slaugos mokslininkams,
slaugos politikos formuotojams kaip autentiškas slaugos profesijos atsiradimo ir formavimosi Lietuvoje liudijimas. Tikėtina, kad leidiniu susidomės ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, taip pat – pacientai bei
visi, neabejingi slaugytojo profesijai ir norintys geriau ją pažinti. Kartu viliuosi tolerancijos ir atlaidumo už galimai pasitaikiusius riktus ar
netikslumus, kurių galbūt nepavyko išvengti.
Sudarytoja
Prof. dr. Olga Riklikienė
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LIETUVOS SL A UGOS RAIDAI SKIR TAS LEIDINYS
Knygą „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“
parengė autorių kolektyvai iš kolegijų, universitetų, profesinių draugijų, Sveikatos apsaugos
ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro. Knygoje
aprašytos slaugos politikos gairės, savo mintis ir lūkesčius apie pasirinktą profesiją išsakė
slaugos studentai.
Nors slaugos istorijos Lietuvoje klausimais
buvo apgintos kelios disertacijos, paskelbti
Doc. dr. Vytautas
Siudikas
straipsniai ir išleista keletas knygų, tačiau leidinio, kuriame būtų išsamiai nušviesta slaugos raida Lietuvoje, neturime. Šią spragą užpildo autorių kolektyvo
parengta knyga „Lietuvos slaugos istorija 1918–2018“.
Doc. dr. Vytautas Siudikas
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I SKYRIUS

SENOJI
SLAUGA
Gailestingosios sesers profesija yra atskira,
savarankiška profesija. Tiesa, ji gimininga gydytojo
profesijai, bet tai nekliudo jai [būti] atskirai,
savai profesijai.
Dr. J. Žemgulys. Gailestingoji sesuo, 1938, Nr. 1, p. 11.

I SKYRIUS SENOJI SLAUGA

T

iems, kurie šiandien save laiko profesionaliais slaugos specialistais
arba siekia tokiais tapti, svarbu žinoti ir suprasti ne tik slaugos teoriją bei jos taikymą, slaugant pacientus, bet ir suvokti istorijos gelmes. Įdomu, kas ir kokiomis aplinkybėmis kūrė slaugymo tradicijas,
profesinę slaugos etiką, kokius reikalavimus visuomenė kėlė slaugytojams praeityje ir kelia dabar, kaip keičiasi slaugytojo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje?
Slaugytojo sąvokos vartojimas grindžiamas ilgamete tradicija, o
slaugos istorijos studijavimas atskleidžia sampratos apie slaugą kaitą –
nuo slaugos, kaip mėgėjiškos veiklos, iki valstybės reglamentuojamos
profesijos. Istoriškai galima išskirti tris slaugos sistemas, kurios turėjo įtakos šiuolaikinei slaugai:
• Senoji tradicinė rūpybos sistema, kurią galima apibūdinti kaip
savirūpą, teiktą liaudies gydytojų, įskaitant ir pribuvėjas. Dar iki
krikščionybės atsiradimo veikė prieglaudos namai keliautojams ir
seniems žmonėms, vadinamieji Dievo viešbučiai. Kas įkūrė pirmąją ligoninę, nėra tiksliai žinoma. Manoma, kad tai padarė šv. Bazilijus iš Cezarėjos apie 350 m. pr. Kr.
• Slaugos sistema, atsiradusi kartu su krikščionybe. Slauga egzistavo kartu su priežiūra, ypač imta rūpintis ligoniais ir neįgaliaisiais, vargšai ir našlaičiai buvo slaugomi jų pačių arba specialios
paskirties namuose. Slaugant ligonius ir žmones su negalia, įžvelgiamos pastangos tenkinti ne tik fizinius, bet ir psichologinius bei
socialinius poreikius. Pasirengimas slaugai buvo formalus (neesminis) ir trumpas: mokinys mokydavosi stebėdamas ir praktikuodamas, kol įgydavo reikiamų įgūdžių. Ši slaugos sistema gyvavo
beveik iki 1400 metų, kol įstatymiškai buvo įteisinta Europos medicinos sistema ir su ja susijęs mokymas.
17
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Gydymo sistema, kuri plėtojosi kartu su medicinos mokslu. XIX
amžiaus pabaigoje daugelis mokslo laimėjimų turėjo įtakos ir medicinos praktikai. Antroji slaugos sistema pamažu perėjo į trečiąją, t. y. gydymo sistemą, kuri plėtojosi kartu su medicinos mokslu. Šiuo laikotarpiu ligoninė tapo pagrindine sveikatos priežiūros
institucija, o slaugytojas – gydytojo padėjėju. Medicinos mokslas ir praktika vyravo ne tik slaugoje, bet ir sveikatos priežiūroje.
Sveikatos priežiūros vystymasis Europoje vyko skirtingai, o slaugos istorijai ir plėtrai įtakos turėjo daug veiksnių. Vienas iš jų – religinės pažiūros, susijusios su tikėjimu negyvais objektais (burtais), stebuklingos jėgos baime, protėvių garbinimu ir tikėjimu dvasiomis bei
dievais, kurie savo rankose laiko žmonių likimą. Negaluojantys žmonės šaukėsi pagalbos iš išorės, todėl ilgainiui atsirado vadinamoji stebuklų praktika, gydymas vaistažolėmis ir kitais būdais. Vėliau dvasininkai tapo dvasininkais-gydytojais, o religinių ordinų vienuoliai gydė
vaistažolėmis ir prižiūrėjo ligonius. Praktinės medicinos šaknys glūdi tikėjime, kad magija gali apsaugoti nuo ligų. Buvo sukurta ritualų, gydymas grindžiamas tam laikui būdingomis religinėmis pažiūromis. Sergantys žmonės ėjo arba buvo vedami į dievų garbinimo vietas,
kad dvasininkai pasimelstų už jų išgijimą. Ilgainiui tose vietose imta
statyti šventyklas. Daugelis ligonių likdavo jose, kad dvasininkai-gydytojai juos gydytų, o patarnautojai padėdavo rūpintis ligoniais. Pirmieji slaugytojai buvo šeimos nariai ir liaudies gydytojai, kurie buvo
arčiausiai ligonio, egzistavo stiprus psichologinis poreikis rūpintis silpnesniu, kenčiančiu arba bejėgiu žmogumi.
Reikšmingas postūmis slaugos raidoje, turėjęs didžiulės įtakos sveikatos priežiūrai, įvyko ankstyvuoju krikščionybės laikotarpiu. Tarnavimas žmogui – tarnavimas dievui: hebrajai garbino tik vieną dievą, o
jų aukštieji dvasininkai-gydytojai savo praktiką grindė Mozės kodeksu, kurį sudarė taisyklių rinkinys, kaip apsisaugoti nuo ligų ir sveikai
gyventi. Jame buvo minimi asmens higienos klausimai, higiena gimdymo metu, gyvulių skerdimas maistui, užkrečiamųjų ligų kontrolė – diagnozavimas, ligonio atskyrimas (izoliavimas), karantinas, dezinfekcija.
Senovės graikai turėjo gydymo dievą Apoloną, kurio sūnus Asklepijas buvo medicinos dievas, o dukterys Higėja ir Panacėja – sveikatos ir
•
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gydymo deivės. Hipokratas, žinomas kaip medicinos tėvas, priklauso
Asklepiadų šeimai, kurių nariai, dvasininkų vyresnieji, manoma, skleidė medicinos mokslą. Hipokrato priesaika, kaip medicinos etikos pavyzdys, naudojama iki šių dienų. Ji aiškiai liudija medicinos ir religijos
ryšį. Slauga savarankiška tapo ankstyvuoju krikščionybės laikotarpiu.
Lietuvoje ligoniai ir žmonės su negalia buvo prižiūrimi namuose
arba špitolėse (viduramžių prieglauda, ligoninės pirmtakė XVI–XVIII
amžiais Lietuvoje) prie bažnyčių. Šį pasiaukojamą darbą dirbo vienuolės ir kaimo močiutės. Naujųjų amžių pradžioje šv. Vincento Pauliečio (1581–1660) iniciatyva buvo įsteigta Gailestingųjų seserų draugija. Prasidėjo naujas laisvai organizuotos labdarybės, globos ir ligonių
slaugos laikotarpis Lietuvoje. Net mažosios parapijos stengėsi turėti
šv. Vincento Pauliečio daugijos skyrius ir steigti globos namus.
XIX amžiuje, suklestėjus pramonei ir prekybai, ėmus plėstis miestams, pakito ir žmonių globos bei slaugos poreikiai. Seneliams ir žmonėms su negalia buvo steigiamos prieglaudos. Vyskupas Kazimieras
Paltarokas (1875–1958) skatino dvasininkus steigti labdaros organiza-

Jomis [slaugytojomis] galėtų tapti
sveikos, stiprios merginos ar našlės,
25–35 metų amžiaus. Jas lavinti turėtų
prityrę gydytojai, o praktinio darbo
jos turi mokytis ligoninėse
(Kazimieras Paltarokas, 1921)
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cijas pavargėliams bei prieglaudas seneliams, žmonėms su negalia ir
ligoniams. Jis tikino, kad Lietuvai labai reikalingos išsilavinusios slaugytojos. Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus (1861–1945) paskatinti, Kretingos parapijoje į slaugos darbą įsitraukė šv. Pranciškaus
vienuolyno vienuoliai. Jie lankydavo ligonius namuose, juos slaugydavo, šelpdavo.
Su aktyvia Bažnyčios, vienuolių veiklos raida buvo glaudžiai susijusi ir medicinos raida: mokyklų steigimu Lietuvoje rūpinosi vienuoliai dominikonai, pijorai, jėzuitai. Daugiau nei du šimtus metų jie vykdė Lietuvoje didžiulę švietimo programą, steigdami kolegijas Vilniuje,
Gardine, Nesvyžiuje, Pašiaušėje. Jėzuitai buvo aukštojo mokslo puoselėtojai. Jų pastangomis 1579 metais įsteigta aukštoji mokykla – Vilniaus jėzuitų akademija, kurioje 1781 metais atidarytas Medicinos fakultetas. 1776 metais įkurta aukštesnioji gydytojų mokykla Gardine.
Pirmosios žinomos slaugos mokyklos Lietuvoje įsikūrė XVIII amžiaus
pabaigoje. Tai akušerijos mokykla, 1775–1842 metais veikusi Vilniaus
universitete, ir akušerių kursai Gardine.
Atkreiptinas dėmesys, kad slauga kaip profesija pasaulyje labiau
imta domėtis 1899 metais Londone įkūrus Tarptautinę slaugytojų tarybą (TST). Tai viena seniausių ir didžiausių slaugos organizacijų, kurios tikslas – gerinti sveikatos priežiūrą, tobulinti slaugos kokybę ir
slaugytojų ekonomines bei darbo sąlygas.
Slaugos raidos istorija taip pat paženklinta ir aktyviu profesinių
organizacijų kūrimusi. 1876 metais įkurta Raudonojo Kryžiaus draugija, itin svarbi slaugos profesijos plėtrai. Vienas svarbiausių draugijos uždavinių buvo gailestingųjų seserų ir sanitarų rengimas, profesinės kvalifikacijos ir meistriškumo tobulinimas. 1888 metais Vilniuje
įsteigtas Raudonojo Kryžiaus draugijos Gailestingųjų seserų skyrius,
kuris 1890 metais reorganizuotas į Gailestingųjų seserų organizaciją.
Šiai organizacijai 1891 metais suteiktas imperatorienės Marijos vardas.
Svarbiausias Gailestingųjų seserų organizacijos tikslas buvo rengti kvalifikuotus slaugytojus ligoniams ir sužeistųjų priežiūrai kariuomenėje,
karo ligoninėse, kitose karo medicinos įstaigose. Gailestingosios seserys teikė pagalbą ne tik karo, bet ir civilinėse ligoninėse, kitose medicinos įstaigose, privatiems asmenims.
20

I SKYRIUS SENOJI SLAUGA

1895 metais gailestingosios seserys įsteigė pirmąją ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijos imperijoje vaikų chirurgijos ligoninę. Gailestingųjų
seserų darbo sąlygos visose ligoninėse buvo maždaug vienodos: gailestingosios seserys dirbo po 9–12 valandų per pamainą, dar kas 3–6
paras (priklausė nuo seserų skaičiaus) budėdavo. Po budėjimo laisvų
dienų nebuvo skiriama. Savivaldybės gydymo įstaigų seserys dirbo
ambulatorijose bei sveikatos priežiūros punktuose po 6–8 valandas
per dieną. Nereikėjo budėti naktimis ir dirbti šventadieniais. Raudonojo Kryžiaus gailestingosios seserys materialiai buvo aprūpintos geriausiai: gyveno atskiruose kambariuose, gerai maitinosi, tačiau algos
buvo kur kas mažesnės. Geriausiai mokama visgi buvo karo ligoninėse dirbančioms gailestingosioms seserims, kurioms mokėjo pagal VII
kategoriją (iš viso buvo IX kategorijos), t. y. 280 litų. Dar gaudavo 60
litų maistui bei mokesčiui už butą, nes bendrabutis prie karo ligoninės buvo nedidelis, todėl dauguma seserų nuomojo kambarius mieste. Privačios įstaigos algą mokėjo pagal susitarimą. Blogiausia padėtis
buvo valstybinėse ligoninėse: čia gailestingosioms seserims mokėdavo tik pagal V kategoriją, kambarių prie ligoninės nebuvo, išmokėdavo 10 proc. butpinigių ir už nedidelę sumą maitindavo. Kauno miesto
savivaldybė gailestingosioms seserims mokėdavo 225–240 litų.
Nepaisant nelengvų darbo sąlygų, gailestingosios seserys buvo išsilavinusios ir pripažintos. Jų mokymo programą sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinę programos dalį 1903 metais sudarė šios disciplinos: anatomija, fiziologija, higiena, farmacija, farmakologija, bendroji
patologija, specialioji terapija, vidaus ligos, chirurgija, ausų ir akių ligos, užkrečiamosios ligos, vaikų ligos, ligonių slauga, pirmoji pagalba
nelaimingų atsitikimų metu, masažas bei religijos pagrindai. Paskaitos, išskyrus poilsio ir švenčių dienas, vyko po dvi valandas po pietų.
Praktika vyko ryte ir vakare gydytojų vizitavimo valandomis. Slaugos
praktika buvo atliekama Karo, Savičiaus, rečiau – šv. Jokūbo – ligoninėse. Nuo 1985 metų gailestingosios seserys Vilniuje turėjo nuosavą
darbo ir mokymo bazę – Vaikų chirurgijos ligoninę su ambulatorija
Antakalnyje. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą gailestingosios seserys
buvo gavusios gretimą sklypą, kuriame planuota statyti terapinio ir
chirurginio profilio ligoninę suaugusiesiems.
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Kauno karo ligoninės Chirurgijos skyriaus palata. 1920 m.

XX amžiaus pradžioje Vilniuje atsirado privačių slaugos mokyklų.
Paminėtina garsaus gydytojo G. Romo masažuotojų mokykla. 1906
metais Vilniuje įkurta trejų metų felčerių mokykla. Joje buvo numatytos 55 valstybės išlaikomos vietos ir kasmet buvo priimama iki 20
asmenų. Iki Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje veikė keletas mokyklų
ir institucijų, parengusių ne vieną šimtą kvalifikuotų slaugos specialistų – akušerių, felčerių, gailestingųjų seserų ir sanitarų. Tuo metu
dirbo nemažai slaugytojų, baigusių trumpus kursus arba turinčių tik
ilgametę patirtį. Seserys, dirbusios be diplomų, buvo vadinamos seserimis sanitarėmis. Jos lankydavosi kaimo gyventojų namuose, mokė
kaimo gyventojus higienos, teikė pirmąją pagalbą. Seserys sanitarės
rūpindavosi žmonėmis, kuriems reikėjo globos ir dvasinės paramos.
Joms buvo sudarytos sąlygos laikyti egzaminus eksternu. Kita Raudonojo Kryžiaus draugijos bendruomenė – seserys samarietės – rūpinosi žmonėmis, kuriems reikėjo globos, priežiūros ir dvasinės paramos.
Į jų programas buvo įtraukti vaikų globos ir socialinės pagalbos klau22
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simai. 1918–1920 metais siautusio gripo ir vidurių šiltinės epidemijos
metu mobilizuotos visos seserys samarietės.
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sveikatos departamentas,
siekdamas, kad ligoninėse dirbtų profesionalios slaugytojos, 1920 metais pradėjo jų registraciją. Joms buvo išduodami laikinieji ir nuolatiniai pažymėjimai, suteikdavę teisę slaugyti Lietuvoje.
Aktualius slaugos klausimus pradėjo kelti ir besikuriančios profesinės organizacijos tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse šalyse. 1921 metais įkurta Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga (LGSS), jos pirmininke
išrinkta gailestingoji sesuo M. Aleksandravičiūtė. Organizacijos narės
pradėjo aktyviai analizuoti ir spręsti opius klausimus, susijusius su
slauga: planavo slaugos mokytojų ir ligoninių slaugos administratorių rengimą ir kt. Prie slaugančiųjų rengimo ir slaugos praktikos plėtojimo Lietuvoje daug prisidėjo gailestingoji sesuo Kazė Vitkauskaitė,
kuri buvo baigusi Londono aukštesniuosius Florens Naitingeil (Florence Nightingale) slaugos kursus.

1919–1920 metų žiemos gripo epidemija. Trūkstant lovų sergantys kariai suguldyti
karo ligoninės koridoriuje
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Panevėžio apskrities ir miesto ligoninėje. Antroje eilėje iš kairės pirmas sėdi Vladas Kuzma,
antra – gailestingoji sesuo Liuda Ničajūtė, trečias – Pranas Mažylis. 1919 m.

1925 metais Rygoje įsteigtas Latvijos, Lietuvos ir Estijos slaugytojų komitetas. Baltijos šalių slaugytojų komiteto tikslas buvo aptarti
profesinius klausimus ir bendradarbiauti, keliant profesinius slaugos
standartus Baltijos regione. Buvo aptarti teisinio reguliavimo ir slaugytojų registracijos klausimai, pasiūlyta registruoti slaugytojus, remiantis minimaliais rengimo ir patirties standartais. Baltijos regiono slaugytojai sutarė, kad slaugos teoriją ir praktiką turi dėstyti slaugytojai,
ne gydytojai. Siūlyta, kad studentai slaugos būtų mokomi dvejus metus ir į studijas būtų priimami tik asmenys, baigę vidurinę mokyklą.
Buvo parengta slaugos mokymo programa pagal minimalius praktikos standartus ir siekta ją įteisinti. Komiteto susitikime buvo pasiūlyta plėsti slaugytojų kompetencijas įvairių tipų pacientų slaugos, ypač
visuomenės sveikatos srityse. Baltijos šalių slaugytojų komitetas gyvavo iki Baltijos šalių okupacijos 1940 metais.
Nuo 1934 metų Lietuvoje jau veikė dvi gailestingųjų seserų mokyklos: viena prie Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės, o prie Klaipėdos
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Pirmojo atskirojo lazareto Šančiuose laboratorija. Apie 1921 m.

miesto Raudonojo Kryžiaus ligoninės – dvimečiai gailestingųjų seserų kursai. Nuo 1936 metų Lietuvoje veikė dvi sąjungos: Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga ir Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų
draugija. Šių organizacijų tikslas buvo gerinti krašto sveikatingumą,
moraliai ir materialiai remti savo nares. Nuo 1926 metų prezidento
žmona Sofija Smetonienė, būdama Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos garbės pirmininke, globojo gailestingąsias seseris, domėjosi jų
gyvenimu ir rėmė veiklą.
1938 metais pradėtas leisti žurnalas „Gailestingoji sesuo“, jo pasirodė tik du numeriai: Nr. 1 ir Nr. 3 (duomenų apie Nr. 2 nėra išlikę,
neaišku, ar jis buvo rengiamas, ar buvo išspausdintas). Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos veiklą ir žurnalo leidybą nutraukė 1940 metais prasidėjusi okupacija. Gailestingųjų seserų organizacijos veikla atkurta 1989 metais.
Slaugos raidai didelę įtaką padarė karas, kurio metu slaugytojo
vaidmuo buvo itin reikšmingas, o kartais ir lemiamas. Ginkluotųjų
pajėgų vadams buvo svarbu, kad kariai būtų sveiki, o prireikus gautų
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Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ligoninės Kaune personalas. 1933 m.

greitą ir profesionalią medikų pagalbą, kad sužeistieji kuo greičiau
grįžtų į karo lauką. Kadangi trūko gydytojų, gausybė sunkios būklės
sužeistųjų buvo prižiūrimi slaugytojų. Taip didėjo slaugytojų pripažinimas ir įvertinimas, plėtėsi jų kompetencijos.
Atkreiptinas dėmesys, kad slaugos raidai svarbūs buvo religiniai
kryžiaus karai, kuriuose kariavo Vakarų Europos šalys 1095–1291 metais. Siekiant atgauti Šventąją žemę iš musulmonų, buvo kuriami gana
gerai organizuoti slaugos ordinai, kurie rūpinosi sužeistaisiais. Šie ordinai siekė religinių ir karinių tikslų, turėjusių ir slaugos aspektų: slauga – kaip pašaukimas, čia egzistuoja karinė hierarchinė struktūra ir
griežtos taisyklės. Daugelis to meto slaugos tradicijų išliko iki mūsų
dienų: griežtas etiketas, perimtas iš karinės drausmės, gydytojų aplinka, ligonių palatų išdėstymas – didžiosios skirtos lengviau sergantiems,
šoninės – sunkiau sergantiems, o atskiros palatos – kritinės būklės ligoniams. Didelę įtaką sužeistų kareivių slaugai padarė Henris Dunantas (1828–1910), 1859 metais atsitiktinai atsidūręs karo lauke po Napoleono III ir Austrijos armijų mūšio. Sukrėstas sužeistųjų ir mirštančiųjų
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Skubioji medicinos pagalba sužeistiesiems fronte. 1920 m.

kančių, jis parašė straipsnį „Atsiminimai iš Solferino“, kuriame pasiūlė
planą, kaip elgtis per karą ateityje, atskleidė tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Jo pastangos lėmė, kad 1863 metais, remiantis Ženevos konvencija, buvo įkurtas Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Tai didžiausias humanitarinis judėjimas, gerai žinomas visame
pasaulyje, kuris teikia ir koordinuoja humanitarinę pagalbą.
Teigiami slaugos raidos pokyčiai ir pažanga siejami ir su tam tikromis asmenybėmis, kurių indėlis iki šiol vertinamas bei pripažįstamas slaugytojų bendruomenės. Viena iš jų – Florens Naitingeil (1820–
1910) – pirmoji slaugytoja, pradėjusi formaliai mokyti slaugytojus. Išlikę Florens Naitingeil užrašai atskleidžia slaugos sampratą, kurią ji
suvokė ne kaip medicinos dalį, bet kaip atskirą svarbią sritį. Jos kalbos ir pamokymai, siūlymai ir atradimai buvo tokie pažangūs ir vertingi, kad neprarado savo reikšmės ilgus dešimtmečius. Dirbdama kartu
su vienuolėmis, ji pasiekė didelio sužeistųjų mirtingumo sumažėjimo.
Tai pavyko nustatant tinkamas dietas, sanitariją, mokant sanitarus ir
daug dėmesio skiriant individualiai slaugai. Krymo kare įgyta patir27
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tis pritaikyta Lietuvoje, plėtojant slaugą, sukuriant šiuolaikinės slaugos modelį ir užsitarnaujant išskirtinę vietą pasaulinėje slaugos istorijoje. Florens Naitingeil pelnytai vadinama mūsų laikų moterimi, jos
idėjomis buvo vadovaujamasi rengiant slaugytojus visame pasaulyje ir Lietuvoje.
1946–1951 metais Kaune įsteigtos Respublikinės felčerių-akušerių ir Medicinos seserų mokyklos. Šios dvi mokyklos 1958 metais reorganizuotos į Respublikinę Kauno medicinos mokyklą. 1971 metais
jai suteiktas Prano Mažylio vardas. P. Mažylis labai mėgo akušerių
kursus ir skyrė jiems daug laiko ir jėgų: pats parengdavo kursų programas, ieškodavo dėstytojų, mokymo priemonių, priiminėdavo pirmąsias kursų klausytojas. P. Mažylis reikalaudavo, kad akušerės būtų
sąžiningos, mėgtų savo darbą ir būtų atsidavusios. Savo ranka jis parašė kursus baigusios akušerės pasižadėjimą, kuris būdavo skaitomas
iškilmingose išleistuvėse: „Prižadu nėščioms, gimdančioms ir pagimdžiusioms moterims, o taipogi naujagimiui teikti pagalbą dieną ir naktį taip, kaip buvau kursuose mokoma ir kaip akušerių knygose rašoma. Savo darbą prižadu sąžiningai, vienodai turtingoms ir beturtėms.
Savo žodžius ir pasiryžimą pildyti, ką esu prižadėjusi, patvirtinu paduodama ranką kursų vedėjui ir mokytojui ir dėdama savo parašą iškilmingoje kursų knygoje.“
1944 metų gruodžio 1 dieną pradėjo veikti Panevėžio medicinos
seserų mokykla, vadovaujama dr. Mykolo Marcinkevičiaus. Mokykla
įteisinta 1945 metais jau direktoriaus Kazimiero Gudelio. 1946 metų
birželį šią medicinos mokyklą baigė pirmoji pokario medicinos seserų
laida (jų iš viso buvo 39). Tų pačių metų rugsėjį Panevėžyje atidaryta
dvimetė akušerių mokykla. 1946–1949 metais jai vadovavo Vladas Dalinda. Tuomet Panevėžyje buvo dvi glaudžiai bendradarbiavusios medicinos mokyklos: akušerių ir medicinos seserų. 1947 metų birželį mokyklą baigė pirmoji akušerių laida. 1949 metų vasario 1 dieną akušerių
mokykla buvo prijungta prie medicinos seserų mokyklos ir pavadinta Respublikine Panevėžio akušerių mokykla. 1954 metais medicinos
mokykloje pradėti rengti medicinos felčeriai. 1965 metų gruodžio 17
dieną Panevėžio akušerių mokyklai buvo suteiktas Andriaus Domaševičiaus medicinos mokyklos vardas.
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1945 metų spalio mėnesį buvo įkurta Klaipėdos medicinos mokykla, kurioje buvo rengiamos medicinos seserys, akušerės ir felčeriai.
1971 metais ši mokykla buvo pavadinta gydytojo profesoriaus Juozo
Kupčinsko vardu. Po metų pastatytas 400 vietų studentų bendrabutis.
1950 metais mokykla išleido 52, o 1978 metais – 254 medicinos seseris. 1979 metais buvo įteikta 170 medicinos seserų diplomų. Nuo 1957
iki 1979 metų su pagyrimu šią mokyklą baigė 195 medicinos seserys
ir akušerės. Į mokyklą buvo priimami mokiniai su aštuonių ir vienuolikos (dešimties – rusų grupė) klasių išsilavinimu. Per 18 mokyklos
gyvavimo metų ją baigė 2852 medicinos seserys, 749 akušerės ir 310
felčerių. Penkios auklėtinės, baigusios aukštąsias mokyklas, dirbo dėstytojomis. Medicinos seserų studijų programą rengė ir tvirtino TSRS
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija.
1954 metų rugpjūčio 9 dieną, vykdant LTSR Sveikatos apsaugos
ministerijos įsakymą Nr. 1253-K, Respublikinė Kauno laborantų mokykla buvo reorganizuota į Respublikinę Utenos medicinos mokyklą.
Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Povilas Laucius. 1956
metais mokyklą baigė pirmoji medicinos felčerių laida (33 felčeriai).
1958 metais pradėtos ruošti medicinos seserys, o 1961 metais priimta
pirmoji medicinos seserų vaikų įstaigoms laida.
Kad darbuotojai, turintys didelę praktinę patirtį, galėtų įgyti medicininį išsilavinimą, 1955 metais pradėtas vakarinis mokymas, suteikiantis išsilavinimą neatitraukiant besimokančiųjų nuo darbo, t. y.
neakivaizdiniu būdu. Vakarinis mokymas sparčiai padėjo spręsti medicinos darbuotojų trūkumo problemą.
Veikė Raudonojo Kryžiaus draugijos medicinos seserų dvimečiai
kursai, juose per 1955 metus paruoštos 1087 medicinos seserys.
Visgi jaunųjų specialistų ruošimas turėjo trūkumų. LTSR Raudonojo Kryžiaus draugijos centro komiteto teigimu, draugijos kursus baigusios medicinos seserys kartais nepateisindavo lūkesčių, ateidavo informacija iš įstaigų, kad jos blogai paruoštos.
Ankstyvuoju pokariniu laikotarpiu, iki 1957 metų, plečiantis gydymo ir profilaktikos įstaigų tinklui, sparčiai didėjo ir medicinos darbuotojų skaičius, ypač viduriniojo medicinos personalo. Šiuo laikotarpiu
slaugytojos oficialiai buvo vadinamos medicinos seserimis. Gydyto29
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jų skaičius padidėjo beveik keturis kartus, viduriniojo medicinos personalo – 4,6 karto. Viduriniojo personalo grupei priklausė 1104 felčeriai ir felčeriai-akušeriai, 1281 akušeris, 4716 medicinos seserų. Taip
pat pažymėtina, kad tuomet Lietuvos gydymo ir profilaktikos įstaigose dirbo nemažai medicinos seserų bei kitų darbuotojų, neturinčių
specialaus medicininio išsilavinimo. Dalis iš jų buvo baigę tik trumpalaikius paruošimo kursus. Vadinasi, oficiali kvalifikuotų medicinos
specialistų pasiūla netenkino realaus poreikio. Atkreiptinas dėmesys,
kad pokario metais medicinos mokyklose didelis dėmesys buvo skiriamas politiniams, bendriems teoriniams, medicininiams dalykams ir
labai sumažintas specialybės praktinių dalykų dėstymas (ligonių slaugymas, pragulų profilaktika ir kt.).
Sveikatos departamento išleisto „Ligonių slaugymo vadovėlio“
(Kaunas, 1938) pratarmėje gydytojas J. Maciūnas rašė, kad šiame vadovėlyje ligonių slaugytojais (slaugytojomis) vadinami asmenys, kurie ligonius iš tikrųjų slaugo. Ligonius gydo gydytojas, jis nustato ligą,
paskiria gydymo būdą, išrašo vaistų ir kt. Ligonių slaugytojų pareiga
vykdyti visus gydytojo įsakymus, tačiau kartais jos turi veikti ir savo
iniciatyva, jeigu negalima greitai pasiekti gydytojo, ypač įvykus nelaimingam atsitikimui. Prūsų tautos gerovės ministerijos pavedimu
išleistas daktaro A. Ostermano „Ligonių slaugymo vadovėlis“ (išvertė gyd. J. Maciūnas) buvo didelė pagalba mokantis, tačiau pratarmėje
pabrėžiama, kad tik iš vadovėlio ir teorijos paskaitų negalima išmokti
tinkamai slaugyti ligonius, būtina praktika ligoninėje, pritaikant įgytas teorines žinias.
Sovietmečiu mokslas medicinos mokyklose baigus aštuonias vidurinės mokyklos klases trukdavo dvejus metus ir dešimt mėnesių, o
baigus vidurinę mokyklą – vienerius metus ir dešimt mėnesių. Jaunieji specialistai, baigę dienines medicinos mokyklas, vadovaujantis paskirstymo planu („paskyrimu“), buvo įdarbinami pagal specialybę gydymo ir profilaktikos bei sanitarijos ir epidemiologijos įstaigose.
Laikyta, kad jaunųjų specialistų įdarbinimas planine tvarka – viena
iš garantijų, užtikrinančių TSRS Konstitucijos nustatytą piliečių teisę į darbą. Jaunuosius specialistus skirstė jaunųjų specialistų skirstymo komisija, sukurta prie mokslo įstaigos. Mokslo įstaiga jaunuosius
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specialistus įdarbindavo, atsižvelgdama į jo pasiruošimą, sveikatos
būklę ir šeiminę padėtį. Turintieji I ar II grupės neįgalumą būdavo
skiriami, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę bei šeimos nuolatinę gyvenamąją vietą, arba, jiems sutikus, į vieną komisijos pasiūlytą vietą.
Asmenys, kurių tėvai būdavo I ar II grupės neįgalieji, nesant šeimoje
kitų darbingų narių, skiriami, jiems prašant, į įstaigą mieste, kur yra jų
nuolatinė gyvenamoji vieta. Nėščios arba turinčios vaiką iki vienerių
metų jaunosios specialistės buvo skiriamos į miestą, kur yra jų šeimų
(vyro, tėvo) nuolatinė gyvenamoji vieta, o sutuoktiniai, kartu baigę mokyklą, – į tą pačią miesto arba rajono įstaigą. Jeigu vienas iš sutuoktinių baigė mokyklą anksčiau, jis skiriamas pagal bendrą nustatytą tvarką, jeigu vėliau – skiriamas į miestą bei įstaigą, kurioje dirba sutuoktinis. Įstaigų vadovams buvo draudžiama priimti jaunuosius specialistus
į darbą trejus metus po mokyklos baigimo be atitinkamos ministerijos (srities sveikatos skyriaus) siuntimo arba pažymos, kad jiems suteikta galimybė savarankiškai įsidarbinti. Taip pat jaunieji specialistai,
baigę mokyklą, privalėjo trejus metus dirbti gydymo ir profilaktikos
arba sanitarijos ir epidemiologijos įstaigose pagal ministerijos arba
srities sveikatos apsaugos skyriaus paskyrimą. Per šį laikotarpį įstaigos vadovams buvo draudžiama perkelti juos į darbą, nesusijusį su specialybe, taip pat atleisti be srities sveikatos apsaugos skyriaus leidimo.
Visi norėjo savo ar brangių asmenų sveikatą patikėti tik tauriai,
kupinai gerumo ir profesinės išminties medicinos seseriai. Visgi buvo
ir kritinių pasisakymų apie medicinos seseris. Kaišiadorių rajono centrinės ligoninės specialistai diskutavo:
„Jaunosios specialistės būna menkai parengtos darbui. Jeigu Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos auklėtinių ligoninės laukia, tai iš
kai kurių kitų mokyklų atsiunčiama nemažai netinkamų specialisčių.
Savo teises žino, o apie pareigas nė girdėti nenori. Kasmet bent viena,
atvykusi pagal paskyrimą, pabėga, net pareiškimo neparašiusi, – tokia
ligoninės vyriausiojo gydytojo Tado Snieškaus nuomonė.“
„Rudenį į rajoną neatvyko šešios seselės. Ir taip kone kasmet. Nesu
patenkinta daugeliu Panevėžio A. Domaševičiaus, Šiaulių medicinos
mokyklų auklėtinių, – sakė ligoninės vyriausioji sesuo Nijolė Dalangauskienė.“
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„Seseles reikėtų skirstyti į darbą ne pagal pažangumą, o pagal gyvenamąją vietą. Tada atkristų nemažai daliai ir buto problema. Deja,
skirstoma ne pagal šį kriterijų, – sako vyriausiasis gydytojas. Gal taip
ir reikėjo daryti? Kas iš to, jei jaunas specialistas, paskirtas į kitą rajoną, namų link žvalgosi, kartais net į darbą neišeina, kad tik jį atleistų. Opiausia problema jaunų specialistų buvo gyvenamasis plotas, nes
ne visos gydymo įstaigos suteikdavo bendrabučius, dažnai reikėdavo
nuomotis kambarį, brangiai už jį mokėti.“
Šis posėdžio išrašas rodo, kad sovietinis medicinos darbuotojų
skirstymo sumanymas nebuvo veiksmingas, priešingai – kėlė daug rūpesčių vadovams ir buvo visiškai nepatrauklus darbuotojams. Taip pat
aiškėja, kad nors medicinos seserys buvo rengiamos pagal vieningas
TSRS programas, parengimo kokybė tarp atskirų įstaigų labai skyrėsi
ir vadovai tai aiškiai matė.
Medicinos sesuo Muravjova rašė: „Mes norime pareikšti savo nuoširdžią nuomonę, atkreipdami gydytojų dėmesį į tai, kad jų darbas dažnai būna nesėkmingas, jeigu jis yra nesuderintas su vidurinio medicinos personalo darbu. Kuo bedirbtų gydytojas, visur jo patikimiausias
padėjėjas – felčeris, medicinos sesuo. Iš tikrųjų didelį vaidmenį sveikatos apsaugos sistemoje vaidina vidurinis medicinos personalas. Be
jo neįmanoma organizuoti tinkamo ligonių gydymo ir juo labiau įgyvendinti profilaktinių priemonių ir plačiau išvystyti sanitarinio švietimo darbą. Mūsų liaudis aukštai vertina sveikatos apsaugos darbuotojų
veiklą, tarp jų ir vidurinio medicinos personalo darbą. Šį pasitikėjimą
galima pateisinti tiktai nuolat keliant medicinos seserų ir felčerių teorinį ir praktinį lygį, nuolat gerinant gyventojų medicininį aptarnavimą.“ Taigi manyta, kad kuo labiau patyręs medicinos personalas, kuo
jis daugiau turi teorinių ir praktinių žinių, tuo gydomojo ir profilaktinio darbo kokybė aukštesnė, tuo veiklos rezultatai geresni.
Nepaisant pastangų teorijos pažangą suartinti su praktiniu darbu,
pasitelkiant formalias ir neformalias medicinos seserų rengimo formas,
atotrūkis tarp žinių ir praktikos vis dar akcentuojamas 1988 metų leidinyje „Gydytojas, medicinos sesuo, ligonis“. Rašoma, kad „dar daug
kur medicinos seserų parengimas primena primityvią pameistrių rengimo sistemą: būsimos seserys verčiamos kalti teorines žinias ir pas32
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kui paskiriamos dirbti į ligoninę; todėl pirmomis dienomis jos sugeba
atlikti tik pačius primityviausius ligonio slaugymo darbus“.
Kartu su medicinos seserų ir kito viduriniojo medicinos personalo
rengimu vyko šių darbuotojų tobulinimas, perkvalifikavimas, specializacija. Reta profesinė grupė sovietų valdžios laikotarpiu (ir vėliau) turėjo galimybę tobulintis specialiai šiam tikslui įkurtoje institucijoje. 1946
metais Vilniuje Sveikatos apsaugos ministerijos buvo įkurta ir pradėjo
veiklą Vilniaus kursų bazė, vėliau pavadinta Respublikiniais medicinos
darbuotojų kvalifikacijos kursais, kurie 1994 metais tapo Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru, o nuo 2015 metų – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru.
Nuo 1954 metų susikūrus įstaigose medicinos seserų taryboms, vidurinysis medicinos personalas kvalifikaciją gerino dviem būdais: kartą
per mėnesį organizuodavo bendras konferencijas ir tobulino kvalifikaciją skyriuose. Daug dėmesio buvo skiriama populiarinant pažangius
darbo metodus, keičiantis darbo patirtimi su kitomis gydymo įstaigomis. Patikrinus atskirų skyrių darbą, trūkumai buvo aptariami konferencijose, skyrių susirinkimuose. Kiekvienos konferencijos metu viena
tema buvo skiriama dalykinei kvalifikacijai tobulinti, kita – politiniams,
ekonominiams, ateistiniams klausimams nagrinėti.
Neabejotiną proveržį slaugai padarė sparti medicinos mokslo pažanga. Slauga pamažu ėmė tobulėti: slaugytojai tapo gydytojų skiriamų medicinos techninių užduočių vykdytojais. Taip slaugytojai gilino ir gerino savo žinias bei įgūdžius, tobulino kvalifikaciją ir kokybę.
Slauga kaip profesija suklestėjo. Medicinos sesers vaidmuo buvo nuolat
akcentuojamas spaudoje, tačiau tuo metu jis sietas tik su patarnavimu
gydytojui. Nuo 1955 metų pradėtame leisti žurnale „Sveikatos apsauga“ skyriuje „Vidurinio medicinos personalo klausimai“ medicinos seserys galėdavo rasti vertingų straipsnių apie medicinos sesers darbą ligoninėje, vaidmenį slaugant ligonius bei kvalifikacijos tobulinimą ir kt.
1960 metų balandžio 27–28 dienomis Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje vyko Klaipėdos miesto ir zonos vaikų patronažinių medicinos
seserų seminaras, kuriame dalyvavo 102 medicinos seserys ir vaikų patronažą atliekančios akušerės. Seminare savo darbo patirtimi pasidalijo medicinos seserys Milkintienė, Grubliauskienė, Tichova. Įdomūs
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buvo Klaipėdos ligoninės vyresniosios medicinos sesers Baniulienės
„Medicinos sesers etika“, medicinos sesers Songailaitės „Vaikų rachitas“, pedagogės Gladutytės „Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas“ pranešimai. Seminare dalyvės iškėlė daug klausimų dėl sveikų ir sergančių vaikų aptarnavimo.
TSRS Sveikatos apsaugos ministerijos 1955 metų liepos 5 dienos
įsakymu Nr. 143-M nurodoma, kad vidurinysis medicinos personalas – felčeriai, akušerės, medicinos seserys, sanitarijos felčeriai – turi
išklausyti kvalifikacijos kursus ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus. Deklaruota, kad kiekvienas medicinos darbuotojas turi
nuolat gilinti savo specialybės žinias, studijuoti ir taikyti praktikoje
visa tai, kas nauja ir pažangu. Naujų žinių įgijimas daugiausia sietas
su Respublikiniais medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursais
(1946–1994). Viduriniojo medicinos personalo vietinės, rajoninės bei
tarprajoninės konferencijos, seminarai, paskaitos pradėtos organizuoti tik po kelerių metų.
Medicinos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka buvo reglamentuota Sveikatos apsaugos ministro 1956 metų rugpjūčio 14 dienos
įsakymu Nr. 499 ir 1956 metų rugpjūčio 30 dienos įsakymu Nr. 525. Viduriniojo medicinos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti buvo numatytos šios formos: parengimo kursai neatitraukiant nuo darbo (Vilniuje,
Kaune ir Respublikinėse įstaigų bazėse), parengimo kursai su pertraukomis (įstaigų bazėse), siuntimas darbo vietos principu į specialias įstaigas, taip pat seminaruose, konferencijose ir paskaitose. Rekomenduota įstaigose organizuoti medicinos seserų tarybas.
1956 metais bendras viduriniojo medicinos personalo skaičius sudarė 8240 asmenų, iš jų – felčerių, felčerių-akušerių – 1104, akušerių –
1281, medicinos seserų – 4716 ir kt. Palyginti su 1945 metais, viduriniojo medicinos personalo skaičius padidėjo keturis kartus.
1957 metų gegužės 25 dieną Klaipėdos ligoninės medicinos seserų
tarybos iniciatyva surengta Klaipėdos miesto ir zonos rajonų viduriniojo medicinos personalo konferencija. Konferencijoje dalyviai išklausė
gydytojo Pasvensko ir medicinos sesers Šaulutės (vardai šaltinyje neminimi – aut.) pranešimą apie pirmosios pagalbos teikimą, gydytojo
Ch. Cukermano – apie ikivėžinius susirgimus, medicinos sesers Keco34

I SKYRIUS SENOJI SLAUGA

riūtės – apie vaikų, sergančių plaučių uždegimais, slaugymą. Klaipėdos ligoninės medicinos sesuo Raišutienė kalbėjo apie dispanserizacijos reikšmę, jos įgyvendinimą, apylinkės medicinos sesers uždavinius,
padedant apylinkės gydytojams, atlikti ligonių dispanserizaciją. Neverdauskaitė pasidalijo savo asmenine patirtimi, kaip slaugyti ligonius namuose. Jos teigimu, esant tinkamoms buitinėms sąlygoms ir gerai organizavus namuose ligonių ištyrimą, gydymą ir slaugymą, jų gydymo
rezultatai, net kai kurių ūminių susirgimų, nekalbant jau apie lėtinius,
ne blogesni kaip stacionare. Pristatytas Telšių rajoninės ligoninės medicinos sesers Zinkevičiūtės pranešimas „Silpnų vaikų patronažas Telšių
vaiko konsultacijos 1952–1956 m. duomenimis“. Tačiau buvo įžvelgta
ir kai kurių trūkumų: konferencija vyko vieną dieną ir per septynias
valandas reikėjo išklausyti vienuolika pranešimų. Taip pat buvo papriekaištauta Sveikatos apsaugos ministerijai, kad ji „mažai domėjosi
vidurinio medicinos personalo susibūrimu, net neatsiųsdami į jį dalyvauti savo atstovo“. Tais pačiais metais Vilniuje pirmą kartą surengti akušerių tobulinimo kursai, vėliau organizuoti ir kituose miestuose.
Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva Lietuvos
kino studijoje 1960 metais buvo sukurtas trijų dalių (30 min.) plačiajuostis kino filmas, skirtas gydytojams bei viduriniajam medicinos personalui mokyti, kaip kovoti su ypač pavojingomis infekcijomis. Kino filmo
kadruose parodytos priemonės apie visus tris epideminio proceso elementus: infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo kelius ir galinčius užsikrėsti gyventojus. Šis filmas buvo laikomas naudinga priemone tobulinti ne tik gydytojų, bet ir vidurinio medicinos personalo kvalifikaciją.
Profesinio tobulinimo renginiai organizuoti įvairiuose Lietuvos
kraštuose. 1964 metų lapkričio 28 dieną Respublikinėje Šiaulių ligoninėje įvyko pirmoji Šiaulių zonos chirurginių medicinos seserų mokslinė konferencija, kurioje nagrinėta aseptikos ir antiseptikos, anesteziologijos ir pooperacinio ligonių slaugymo klausimai. Iš viso perskaitytas
21 pranešimas, visus paruošė medicinos seserys. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 medicinos seserų, kurios pasidalijo darbo patirtimi. Už geriausius pranešimus buvo apdovanotos trijų pranešimų
autorės: O. Žiūkienė, N. Žiliukienė ir V. Klimašauskienė. Konferencija išrinko sekcijos valdybą.
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Medicinos seserų tinkamumas užimamoms pareigoms buvo vertinamas rengiant atestacijas. 1964 metais atestuotos 242 medicinos seserys. To meto šaltiniai nurodo, kad ruošiantis atestacijai suaktyvėjo
visuomeninė veikla, pagerėjo dalyvavimas meninėje saviveikloje, imtos rengti vieną kartą per savaitę politinės informacijos valandėlės.
1964 metų lapkričio 20–21 dienomis Kaune vyko Kauno zonos onkologinių kabinetų medicinos seserų seminaras. Seminare buvo skaitomos paskaitos apie piktybinių navikų etiologiją, simptomus, klasifikaciją ir gydymą. Buvo pademonstruota ligonių su piktybiniais odos
bei lūpos navikais. Šis seminaras klausytojoms, kaip rašė medicinos
sesuo D. Čeponienė (Lazdijų r. ligoninės onkologinis kabinetas), „<…>
labai patiko, [jos] daug sužinojo apie pasiektus rezultatus onkologijoje, pasikalbėjo tarpusavyje apie trūkumus, dirbant rajonų onkologiniuose kabinetuose.“
Medicinos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 1969 metų sausį penktadieniais 14 valandą per Vilniaus radijo programą pradėtos transliuoti
laidos, skirtos gydytojams ir viduriniajam medicinos personalui.
A. Galvonaitė liudija, kad didžiausias vaidmuo, dirbant su ligoniais,
tekdavo viduriniajam medicinos personalui, aptarnaujančiam ambulatorinius ir stacionaro ligonius, todėl šiam darbui reikėdavo tinkamai pasirengti: nuolat tobulinti dalykinę kvalifikaciją, gilinti teorines
ir praktines žinias. Tam tikslui pagal iš anksto sudarytą planą kas mėnesį būdavo organizuojamos konferencijos. Ligoninės administracija,
skyrių gydytojai ir medicinos seserys rengdavo ir skaitydavo paskaitas – supažindindavo visą kolektyvą su naujausiais respublikos ir užsienio sveikatos apsaugos laimėjimais. Taip pat buvo nagrinėjami medicinos darbuotojo, konkrečiai viduriniojo bei jaunesniojo personalo,
etikos klausimai.
Iki 1970 metų beveik visame pasaulyje slaugos turinys buvo grindžiamas biomedicinos modeliu, kuris remiasi biologine žmogaus samprata, t. y. žmogus yra biologinė būtybė, kurią veikia ligos. Todėl pagrindinis tikslas – ligų gydymas. Pastaraisiais metais, tobulinant šį
modelį, pripažįstama ir psichologinių bei socialinių veiksnių įtaka, tačiau biologinė žmogaus samprata ir fizinė jo raiška išlieka dominuojanti. Slaugos procese, remiantis šiuo modeliu, žmogus arba pacien36
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tas laikomas fizine būtybe ir beveik nekreipiamas dėmesys į žmogaus
prigimtį. Todėl profesinis slaugytojų rengimas, grįstas biomedicinos
modeliu, remiasi biologijos ir medicinos mokslų žiniomis, o slaugos
praktikoje pabrėžiama gydymo technika ir standartizuotos procedūros,
kurias sudaro tam tikros taisyklės, reikalavimai ir kt. Jie išdėstyti slaugos standartuose, normose ir kituose dokumentuose. Šių taisyklių pagrindas – gydymas, o pacientas vertinamas kaip ligos savininkas, bet
ne kaip asmenybė. Biomedicinos modeliu grindžiamas slaugos tikslas – fizinės pagalbos pacientui tobulinimas, o slaugytojo veikla vertinama gerai, jeigu jis sugeba atlikti visus jam pavestus darbus iki pamainos perdavimo.
Remiantis TSRS SAM 1977 metų liepos 13 dienos įsakymu Nr. 654
„Dėl medicinos seserų bei laborantų atestacijos“, be felčerių ir akušerių atestacijos, 1980 metais pirmą kartą buvo atestuotos ir medicinos
seserys bei laborantės.
TSRS Sveikatos apsaugos ministerija 1978 metų gruodžio 12 dienos įsakymu Nr. 1212 organizavo trumpalaikius (dviejų savaičių) tobulinimo kursus. Apie rengiamus kursus iš anksto, dar einamųjų metų
viduryje, buvo informuojami miestų sveikatos apsaugos skyriai ir respublikinės ligoninės. Šios įstaigos su gautais planais supažindindavo
jų žinioje esančias gydymo įstaigas, surinkdavo paraiškas ir persiųsdavo kursus organizuojančiai įstaigai. Tuo pačiu įsakymu buvo numatyta veikiančius kursus perorganizuoti į viduriniojo medicinos personalo kvalifikacijos tobulinimo mokyklą, todėl reikėjo laiku pasirūpinti
jų materialine baze.
Tuo metu buvo praktikuojama dar viena kvalifikacijos tobulinimo
forma, t. y. rajonų ligoninių vidurinysis medicinos personalas vykdavo į zonines ligonines susipažinti su jų darbu, perimti jų patirtį. Darbuotojai, grįžę iš renginių, įgytas žinias perteikdavo savo kolegoms.
1988 metais buvo surengti vyresniųjų medicinos seserų ir viduriniojo medicinos personalo tobulinimo kursai darbo organizavimo ir
medicininės psichologijos klausimais, trukę pusantro mėnesio. Su darbo įstatymų, grafikų, tabelių sudarymu, ūkinio ir medicininio inventoriaus apskaita, planavimu, saugumo technika ir gamybine sanitarija supažindino Sveikatos apsaugos ministerijos buhalterinės apskaitos
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viršininkė E. Čelkonienė, juriskonsultantė A. Sakalauskienė, Medicinos
darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto darbo apsaugos ir saugumo technikos vyriausiasis inspektorius A. Šeškevičius. Kursuose vyriausiosios medicinos seserys turėjo galimybę susipažinti su darbo organizavimu kitose didelėse gydymo įstaigose: Respublikinėse Vilniaus,
Panevėžio, Šiaulių ligoninėse, Klaipėdos miesto, Respublikinė Kauno
klinikinė ligoninė, Rygos m. 7-oje, Talino greitosios pagalbos ligoninėse, Gorkio srities klinikinėje N. Semaškos ligoninėje. Kursuose buvo aptartos metodinės rekomendacijos kvalifikacijai tobulinti darbo vietose.
Apie vyriausiųjų medicinos seserų darbą, vadovavimą ir ligoninės valdymą paskaitas skaitė Centrinio gydytojų tobulinimosi instituto Ekonomikos-planavimo katedros docentas V. Černiavskis. Jis pasakojo apie medicinos seserų asociaciją, vienijančią 120 šalių, išskyrus
TSRS, tikslus ir veiklą. Medicinos seserų tarnyba – ypatinga ir unikali.
Florens Naitingeil gimimo diena (1820 metų gegužės 12 diena) laikoma
tarptautine medicinos seserų diena. 30 TSRS medicinos seserų apdovanotos Florens Naitingeil medaliu, Lietuvoje – viena. Apie ligoninės
reikšmę teikiant medicinos pagalbą ligoniams kalbėjo KMI „Sveikatos
centro“ vadovas V. Grabauskas, dirbęs Ženevoje, PSO Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos departamente. Jis analizavo ir ekologijos klausimus. Tai vieninteliai aptikti šaltiniai, rodantys, kad ir sovietmečiu
medicinos seseris pasiekdavo Vakarų šalių patirtis.
Lietuvoje atkurta Medicinos seserų asociacija (prieš karą vadinosi
Gailestingųjų seserų draugovė). Lietuvos medicinos seserų asociacija
apibūdinta kaip ne kontroliuojanti ar metodiškai vadovaujanti organizacija, bet kaip draugija, sąjunga, susivienijimas siekti bendrų ūkinių,
politinių, kultūrinių ar kurių kitų tikslų. „Jos rūpestis ir gera globėjiška akis turėtų lydėti medicinos seserį ir kitą vidurinį medicinos personalą nuo pirmųjų darbo žingsnių iki paskutinio atodūsio. Panaikinti respublikinio vidurinio medicinos personalo tarybą ir jos pagrindu
įkurti kitą organizaciją faktiškai reikštų pakeisti pavadinimą. Nuo to
reikalai nepagerės. Jei medicinos seserų nepatenkina Tarybos darbas,
nepatenkins „tarybos pagrindu“ įkurtos Asociacijos darbas“, – teigė
E. Janulionytė. Jos manymu, reikalingos abi organizacijos, nes skirtingi jų tikslai ir uždaviniai. Gal ateityje viena iš jų turėtų iširti kaip ne38
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reikalinga. Svarbiausi Medicinos seserų asociacijos uždaviniai turėtų
būti rūpinimasis visais viduriniojo personalo reikalais: ligonių slaugymu ir darbo sąlygomis, kvalifikacijos tobulinimu, narių buitimi, poilsiu, medicinos ir socialine pagalba asociacijos nariams.
Vyko nuolatinis medicinos darbuotojų švietimas. Pavyzdžiui, 1959
metų spalio 14–16 dienomis vykęs pirmasis Lietuvos TSR medicinos
darbuotojų suvažiavimas buvo skirtas svarstyti esminius sveikatos apsaugos uždaviniams: kaip užkirsti kelią ligoms ir vykdyti sudėtingus
gydymo uždavinius bei prisidėti prie geresnių sanitarinių sąlygų sudarymo darbe ir buityje. Sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas
M. Zaikauskas suvažiavime pabrėžė, kad politinis ir dalykinis medicinos darbuotojų rengimas turi užimti vieną iš svarbiausių vietų sveikatos apsaugos įstaigų ir organų darbe. Taigi, be profesinio švietimo, sovietmečiu daug dėmesio buvo skiriama politiniam švietimui. Politinis
švietimas, kaip rašė Medicinos darbuotojų profsąjungos respublikinio
komiteto pirmininkė A. Minkevičienė, visada turėjo būti susietas su
praktika bei darbu. Įstaigų vadovai ir visuomeninės organizacijos turėjo būti atsakingos už politinę ir moralinę savo kolektyvo būklę, kaip
ir už gamybinį darbą.
Ši politinė veikla sulaukė kritikos. Sakyta, kad dažnai viduriniajam medicinos personalui užsiėmimai buvo organizuojami, neatsižvelgiant į jų politinį išprusimą, jiems buvo skaitomos sunkiai suprantamos materialistinės filosofijos ir politinės ekonomikos paskaitos, kai
jie net nežinojo elementariausių dalykų apie TSRS vidaus ir užsienio
politiką, sovietinės valstybės valdymą, tarptautinę padėtį ir kt.
Sovietinei propagandai buvo pasitelkiami įvairūs kultūros ir sporto renginiai. 1972 metais respublikoje buvo organizuota daug sportinių varžybų bei kitų kūno kultūros darbo priemonių. Tais metais įvyko
respublikinė ir visos Sovietų Sąjungos medicinos darbuotojų spartakiados, skirtos TSRS įkūrimo 50-mečiui paminėti, daugybė atskirų sporto
šakų pirmenybių. Daugelis medicinos seserų po darbo aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: dainavo chore, šoko, vaidino, dalyvaudavo sportinėse varžybose, talkose. Medicinos seserys su saviveikla siejo daug gražių prisiminimų: „būdavo saviveikla, repeticijos, dar tuo
metu turėjome ansamblį vokalinį, vyrų ir moterų <…>“. Viena medi39
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cinos sesuo, kurios profesinė veikla prasidėjo pokario laikotarpiu, pasakodama apie dainų šventę, atskleidė ir tai, kokios silpnos sveikatos
anuomet buvo karo meto išvarginti jauni žmonės: „Dalyvavau merginų ansamblyje, dainavau mišriame chore, dalyvavome dainų šventėje,
kur labai alpo žmonės, nes buvo fiziškai nusilpę, ir tada nutraukė dainų šventę. Tai buvo 50-ieji metai.“ Laisvalaikiu medicinos seserys dalyvaudavo išvykose, šventėse: „<…> sportinės šventės, medikų dienos
su vaišėmis, eidavome į talkas, kurios buvo privalomos, buvo paskirstyti objektai, kuriuos prižiūrėdavome, lenininės talkos, skambėdavo
dainos <…>, organizuodavo išvažiavimus į teatrą, būdavo, užsako autobusiuką, tai mes nuvažiuojame į Šiaulius, Panevėžį, tada po spektaklio buvo užsakyta vakarienė. Važiuodavome su vyrais, su šeimomis.
Paskui buvo ligoninės ansamblis, išvažiuodavome į kolūkius – visi, kas
galėdavo, norėdavo dalyvauti.“ Medicinos seserys pasakojo apie socialistines lenktynes tarp skyrių, padalinių: „Tarp skyrių – chorai, saviveiklos konkursai <…> oi, kas darydavosi salėje, būdavo sausakimša ir
koridorius dar buvo pilnas <…>“; „dalyvaudavome [sporto] varžybose
tarp skyrių“; „rengdavome socialistines lenktynes tarp cechų, kitų gamyklų, buvo rengiamos radijo valandėlės. Vieną kartą metuose varžybos vykdavo gamtoje, miškuose <…>“. Viena iš socialistinės saviveiklos rūšių medicinos seserims buvo privalomosios talkos: „eidavome
kiemus tvarkyti pavasariui <…>, langus valėme; „<…> poliklinikoje
buvo labai daug karvelių, tai maišais didžiuliais kiemus tvarkydavome, kiekvieną antradienį buvo talka <…>“. Kai kurios medicinos seserys pasidalijo patirtimi apie dalyvavimą profsąjungų veikloje: „Aš
organizuodavau tą kultūrinį gyvenimą ne kaip vyriausioji medicinos
sesuo, o kaip profsąjungos kultmasinis sektorius. Tada buvo profsąjungos rajoniniai komitetai ir vietiniai, tai buvo toks potvarkis, <…>
mes viską organizavome: keliones, ekskursijas ir kita.“ Viena medicinos sesuo pasakojo, kad būdavo skiriami: „<…> kelialapiai į Palangą.
Gaudavome iš profsąjungos“.
XX amžiaus pabaigoje Lietuvoje vis dar buvo neįgyvendinti šiuolaikinių slaugos mokslo ir praktikos pagrindai, nors slaugos modernizavimas jau prasidėjo. Šalyje tuomet dar nebuvo slaugos teoretikų,
galinčių sukurti nacionalinę slaugos koncepciją ir ją įgyvendinti, kva40
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lifikuotai atlikti slaugos sistemos reformą, pagal užsienio standartus
rengti slaugos specialistus su aukštuoju išsilavinimu, tobulinti jų kvalifikaciją ir perkvalifikuoti. Pagal Danijos slaugos specialistų organizacijos ekspertų grupės tyrimo, atlikto devintajame dešimtmetyje, išvadas
Lietuvoje slaugos specialisto (medicinos sesers) reikšmė sveikatos apsaugos sistemoje yra menka, socialinė padėtis bloga: neįdiegti slaugos
kokybės ir slaugos specialistų mokymo kontrolės mechanizmai. Medicinos seserys neturi profesinio savarankiškumo ir tinkamo išsilavinimo, todėl negali plėtoti bazinės slaugos koncepcijos – slaugos teorijos, metodologijos, praktikos.
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II SKYRIUS

MEDICINOS
SESERŲ
RENGIMAS IR
PRAKTIKA
Sesuo yra ligonio draugas. Nepalikite silpno ligonio
vieno. Paimkite už rankos, paglostykite. Ateikite
su vilties pilnu veidu, gerom akim. Kol dūšia kūne, tol
viltis pas Dievą. Kada baigiasi daktaro platus kelias,
lieka seselės siauras takelis.
Gailestingoji sesuo V. Monkutė, 1930.

II SKYRIUS MEDICINOS SESERŲ RENGIMAS IR PRAKTIKA

SLAUGOS PROFESIJOS RAIDA IR IŠŠŪKIAI
IKI XX AMŽIAUS VIDURIO
LAIMA MARIJA KAROSAS

Slaugos profesijos pradžia: daugiausia moterų veikla, turinti
žemą statusą ir mažą atlyginimą

L

ietuvos slaugos istorija pradėta dokumentuoti po Pirmojo pasaulinio karo. Nuo XVIII amžiaus pabaigos iki 1918 metų Lietuva buvo
Rusijos imperijos dalis. Valdant Rusijai, slaugytojų rengimas pagal programas buvo pradėtas 1895 metais Vilniuje ir 1897 metais Kaune. Tačiau tikrasis slaugytojų rengimas prasidėjo atgavus Lietuvos nepriklausomybę 1919 metais – Lietuva siekė sukurti savo mokymo programas.
1919 metais, kai Kauno universitete buvo rengiamos Aukštesniųjų kursų programos, Raudonasis Kryžius organizavo slaugytojų mokymo kursus. Trūko slaugytojų ligoniams ir sužeistiesiems Pirmajame pasauliniame kare slaugyti, todėl slaugytojų mokymo kursai buvo
būtinybė. Ne visi valstybės valdininkai manė, kad slaugytojoms reikia
oficialaus išsilavinimo. Manyta, kad gailestingosios seserys yra bendruomenė, o ne profesija. Jos turėtų mokyti viena kitą aukotis dėl humaniškumo. Tai atitiko dominuojančią Lietuvoje krikščioniškąją etiką, kuri skatino globą, pasiaukojimą ir kančią. Tuometinė krikščionybė
menkino moters statusą ir moterims priskyrė tik reprodukcinę funkciją. Buvo tikimasi, kad moteris liks namuose, gimdys ir prižiūrės vaikus. Vienišos, neturinčios vaikų moterys realizuodavo save rūpindamosis artimaisiais.
47
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Literatūroje nurodoma, kad regionuose dirbusioms slaugytojoms
ekonominės sąlygos buvo nepalankios, jų darbo diena nebuvo normuojama, o atlyginimai maži. Mokytojų atlyginimai Lietuvoje taip
pat buvo maži. Moterys užimdavo nominalias pareigas, tačiau jų galios buvo nedidelės. Darbo vietose slaugytojos buvo laikomos papildomomis gydytojų rankomis, kadangi jos vykdė gydytojų nurodymus.
Jų pareiga buvo rinkti informaciją (tai atitiko įprastą moters vaidmenį) ir perduoti ją gydytojams.
Slaugos mokymo ir praktikos srityje dominavo vyrai dėstytojai ir
administratoriai. Pirmuoju Raudonojo Kryžiaus slaugos mokymo programos garbės pirmininku buvo daktaras Jonas Šliūpas, nors faktiniu
direktoriumi buvo jo dukra dr. Aldona Šliupaitė. Pirmuosiuose slaugytojų mokymo kursuose šeši dėstytojai buvo gydytojai ir tik viena
moteris – dėstytoja. Tai, kad slaugos studentus mokė gydytojai, buvo
trūkumas, kurį pastebėjo ir Tarptautinė slaugytojų taryba.
Pirmojoje XX amžiaus pusėje slaugytojų darbo sąlygos Lietuvoje
buvo tokios pačios kaip Vakaruose. Slauga, kaip ir mokytojo darbas,
buvo laikoma priimtina veikla moterims, iš kurių buvo tikimasi, kad
jos rūpinsis žmonėmis, aukos save ir mažai uždirbs. Daugelis moterų
pasirinkdavo slaugą kaip veiklą ne namuose paprasčiausiai dėl to, kad
turėjo patirties slaugydamos šeimos narius. Todėl slauga buvo apskritai daugiausia moterų veikla, turinti žemą statusą ir menkai apmokama.
Vyrų dominuojamų profesijų statusas buvo aukštesnis ir atlyginimas už darbą didesnis nei moterų. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės
karininkai gaudavo dideles algas, ypač politiškai įtemptu laiku nuo
1935 metų. Užsienio okupacijos baimė skatino tuometinį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną stiprinti ginkluotąsias pajėgas, nors Lietuvos
kariuomenė buvo labai maža, palyginti su Vokietijos ar Sovietų Sąjungos kariuomenėmis. Kariuomenės karininkai 1935 metais gaudavo 785
litus per mėnesį, o pramonės darbininkai uždirbdavo 100 litų, mokytojai 200–300 litų per mėnesį. Mokytojų atlyginimai buvo tokie patys
kaip ir slaugytojų, kurios taip pat uždirbdavo 200–300 litų per mėnesį.
Be to, slaugytojoms buvo kompensuojamos išlaidos už butą ir maistą,
jeigu ligoninės finansinė situacija leisdavo mokėti papildomai. Paly48
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ginti su kitomis profesijomis, slaugytojų darbo užmokestis buvo arti
minimalios algos.

Oficialus slaugytojų registras įvedamas 1929 metais
Įkūrus Lietuvoje slaugytojų mokymo kursus 1919 metais, priėmimo
į juos reikalavimai apėmė aštuonių klasių išsilavinimą, pažymą apie
gerą elgesį, sveikatos pažymą ir ne jaunesnį nei 18 metų amžių. Pirmųjų kursų trukmė buvo nuo keturių mėnesių iki vienerių metų, tačiau 1923 metais slaugytojų rengimo trukmė buvo pailginta iki dvejų
metų. Be to, į kursus buvo galima įstoti baigus dešimt klasių. Nors nuo
1922 metų medicininis išsilavinimas buvo universitetinio lygio, slaugos mokymas iki 1990 metų liko medicinos mokyklos lygio.
Lietuvos slaugytojos buvo mokomos tik teorinių dalykų, o praktikos įgydavo dirbdamos ligoninėje. Slaugytojos turėjo lankyti paskaitas po visos darbo dienos ligoninėje. Kauno Raudonojo Kryžiaus
slaugytojų rengimo kursuose pavargusios studentės klausydavo chirurgijos, pediatrijos, anatomijos, akušerijos, ginekologijos, neurologijos ir psichologijos paskaitas, kurias skaitė gydytojai. Visi gydytojai
buvo vyrai, išskyrus gydytoją moterį, kuri dėstė ginekologiją. Baigusios mokymo kursą slaugytojos turėjo laikyti egzaminą, kurį organizavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Tuo metu baigusių slaugos
mokymo kursus oficialios registracijos nebuvo. Registravimas Vidaus
reikalų ministerijos Sveikatos departamente buvo įvestas tik 1929 metais. Slaugytojoms, registruotoms Lietuvos valdžios institucijų, buvo
leidžiama dirbti bet kurioje valstybinėje įstaigoje. Reikalavimai registravimui apėmė Lietuvos pilietybę ir slaugytojų mokymo kursų Lietuvoje baigimą. Slaugytojų išsilavinimas, įgytas Rusijoje, buvo pripažįstamas iki 1918 metų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę nuo Rusijos,
o įgytas Vokietijoje buvo pripažįstamas iki 1920 metų, kai Klaipėda
buvo perimta iš Vokietijos. Slaugytojos, įgijusios išsilavinimą kitose
šalyse, galėjo dirbti Lietuvoje, jeigu išlaikydavo Lietuvos slaugos egzaminą. Laikinas leidimas dirbti vieneriems metams buvo suteikiamas
slaugytojoms, siekiančioms Lietuvos pilietybės.
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Ne visos slaugytojos buvo registruojamos, slaugytojų rengimas –
„vyrų rankose“
Moterys, siekusios visų profesinių teisių Lietuvoje, turėjo atidžiai rinktis esamas slaugos mokymo programas. Kai kurios organizacijos rengdavo slaugytojų mokymą, tačiau jų išduodami diplomai nebuvo pripažįstami Sveikatos departamento. Pavyzdžiui, žydų organizacija Ozė
rengė slaugytojas, tačiau jos nebuvo registruojamos. Nors ir ne visos
slaugytojos būdavo oficialiai registruojamos, jos galėdavo dirbti privačiose įstaigose ar verstis privačia praktika. Šios slaugytojos buvo vadinamos seserimis samarietėmis, ir laikui bėgant joms buvo leidžiama laikyti slaugos egzaminą. Jos buvo „kviečiamos“ lankyti oficialius
slaugytojų mokymo kursus ir taip tapti tinkamomis registracijai. Iš
esmės toks kvietimas nebuvo pasirinkimo reikalas, tai buvo reikalavimas, jeigu seserys samarietės norėjo būti registruotomis slaugytojomis.
Vyrai gydytojai kontroliavo slaugos mokymą, o daugiausia vyrai
valdininkai kontroliavo registravimą. Nors registravimo sistema buvo
sukurta, ji neužtikrino, kad neturinčios oficialaus slaugytojos išsilavinimo slaugytojos būtų atskirtos nuo tų, kurios įgijo oficialų slaugytojų išsilavinimą. Neregistruotos slaugytojos galėjo dirbti, o į slaugytojų
pareigybes buvo samdomos ne slaugytojos. Akivaizdu, kad Lietuvos
slaugytojų rengimą kontroliavo vyrai gydytojai, o jų įsitraukimą į darbą
kontroliavo vyrai politikai ir valdininkai. Mokyklų direktoriais ir dėstytojais dirbo daugiausia vyrai. Nuo 1935 iki 1945 metų tik dvi moterys dalyvavo slaugytojų mokyme, ir tik viena jų buvo slaugytoja. Net
klinikinę praktiką kontroliavo vyrai gydytojai ar vyriausybės paskirtos vyriausiosios slaugytojos. Nors Lietuvoje buvo rengiama vis daugiau registruotų slaugytojų, jos nebuvo skiriamos į aukštesnes pareigas slaugytojų rengimo sistemoje. Slaugos kontrolė buvo vykdoma iš
išorės, gali būti, kad dėl to iki Antrojo pasaulinio karo nevyko daug
pokyčių slaugytojų registravimo srityje.
Aukštesnių pareigų suteikimo procesas buvo pagrįstas tik darbo
stažu. Baltijos šalių slaugytojų konferencijoje 1938 metais Kazė Vitkauskaitė pateikė informaciją apie planuojamą slaugytojų mokyklų reorganizavimą ir mokymosi trukmės pratęsimą iki trejų metų. Tačiau
50
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šis planas 1935–1945 metų laikotarpiu nebuvo įgyvendintas. Akivaizdu, kad tuo metu slaugytojos neturėjo pakankamai galios ir savo profesijos kontrolės, kad galėtų realizuoti šiuos pokyčius.

Statistika apie sveikatos priežiūros sistemą nebuvo tiksli
Statistiniai duomenys apie sveikatos priežiūros darbuotojus nuo 1918
iki 1940 metų nėra tikslūs. Vienais atvejais slaugytojos atskiriamos nuo
kitų sveikatos priežiūros darbuotojų, kitais atvejais neatskiriamos. Todėl, nors skaičių yra daug, jų negalima tiksliai palyginti. Panašu, kad
Lietuvoje sveikatos priežiūros sistemos pareigūnai nebuvo sukūrę sistemos, leidžiančios rinkti informaciją apie sveikatos priežiūrą.
Pirmasis 1923 metų surašymas parodė, kad miestuose (Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Ukmergėje) buvo 77,3 medicinos darbuotojai
10 000 gyventojų, iš jų 52 gydytojai. Kaimo vietovėse buvo tik 6,3 medicinos darbuotojai 10 000 gyventojų, iš jų 5,2 gydytojai. Iš viso Lietuvoje dirbo 422 gydytojai: 117 – Kaune, 271 – apskrityse, o likusieji – mažuose miesteliuose. Slaugytojos kartu su felčeriais, akušerėmis,
dantų technikais ir farmacininkais buvo priskiriamos viduriniajam medicinos personalui. 1923 metais nacionaliniu lygiu buvo užregistruota
293 felčeriai, 193 akušerės ir 77 slaugytojos. Šalyje veikė 39 ligoninės,
kuriose buvo 1796 lovos, ir 6 poliklinikos. Iki 1929 metų slaugytojų
skaičius padidėjo iki 160. Iš viso 1939 metais šalyje buvo 2000 asmenų,
priklausiusių viduriniajam medicinos personalui.

Tipinė slaugytoja – netekėjusi, be vaikų, neturinti aiškios
profesinės ateities
Tiek slaugos studentų, tiek praktikuojančių slaugytojų darbo sąlygos
buvo prastos. Slaugytojos klinikinę praktiką atliko valstybinėse institucijose, tokiose kaip Raudonojo Kryžiaus ligoninė, Valstybės centrinė ligoninė ar Universiteto vaikų ligoninė, kurios visos buvo Kaune.
Pirmieji šeši slaugos mokymosi mėnesiai buvo bandomasis laikotar51
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pis. Slaugytojas galėjo pašalinti arba jos galėjo pasitraukti savo noru.
Slaugos studentėms buvo skiriamas pilnas slaugos darbo krūvis už jį
pilnai neatlyginant. Jų dienos buvo labai ilgos dėl paskaitų lankymo
vakarais. Baigusios mokymo kursą, jos gaudavo slaugos ir visuomenė sveikatos diplomus.
Baigusios slaugos mokslus slaugytojos negaudavo slaugytojų uniformų, tai nebuvo jų profesijos identifikavimo simbolis, jos toliau dirbo dėvėdamos studenčių uniformas. Kitos slaugytojos dėvėjo baltus
chalatus, kuriuos apsivilkdavo ant savo kasdienių drabužių. Iki 1938
metų tik viena ligoninė Kaune reikalavo, kad slaugytojos dėvėtų uniformas. Baigusios slaugos mokymą, slaugytojos faktiškai ligoninėje toliau
tęsė studentišką karjerą, skyrėsi tik kontrolės lygis ir atlyginimo dydis.
Dauguma slaugytojų gyveno gana toli nuo ligoninių, nes negalėjo
nuomotis buto arčiau ligoninių. Dauguma slaugytojų dirbo ligoninėse ir gaudavo mažus atlyginimus. Privati praktika slaugytojoms buvo
pelningesnė, tačiau tokios veiklos buvo nedaug, galbūt dėl to, kad daugumai žmonių šios paslaugos buvo pernelyg brangios. Vis dėlto slaugytojų ligoninėse trūko dėl blogų darbo salygų. Laiške vidaus reikalų
ministrui B. Gustaitienė kaip pavojus slaugos profesijai aptarė užsikrėtimo infekcinėmis ligomis riziką, darbo laiko normavimo nebuvimą, tolimas keliones į darbą ir ilgalaikį stažą, kuris privalomas pensijai gauti. Ji pasiūlė, kad slaugytojos iki pensinio amžiaus turėtų dirbti
20, o ne 25 metus, ir kad atlyginimus reikia didinti.
Nors Lietuvoje slaugytojų registracija prasidėjo 1920 metais, daugelis ligoninių slaugytojų pareigybėms samdė akušeres. B. Gustaitienė skundėsi, kad šias pareigybes turėjo užimti slaugytojos, nes joms
reikėjo užsidirbti pragyvenimui, taip pat reikėjo atitinkamo pasiruošimo. Akivaizdu, kad ne visos ligoninės slaugytojų registraciją laikė būtina sąlyga slaugytojos pareigybei užimti. Griežtų įdarbinimo taisyklių
ir priėmimo į darbą teisės aktų nebuvo griežtai laikomasi, todėl galėjo
dirbti tiek registruotos, tiek neregistruotos slaugytojos. Registravimas
slaugytojoms neužtikrindavo darbo, jis taip pat neužtikrindavo reikiamo saugumo visuomenei. Nėra duomenų, kad ligoninės, pasamdžiusios neregistruotas slaugytojas, būtų baudžiamos. Nors buvo parengtos reikiamos instrukcijos, jos nebuvo įgyvendinamos. Dėl labai sunkių
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darbo sąlygų slaugos profesijoje vyko didelė personalo kaita. Nebuvo
sunku palikti slaugos profesiją, jeigu moteris turėjo kitų pragyvenimo šaltinių. Tarptautinei slaugytojų tarybai Kazė Vitkauskaitė pateikė ataskaitą apie slaugytojų statusą Lietuvoje. Ji rašė, kad 1937 metų
sausį šalyje buvo 298 registruotos slaugytojos. Iš jų 200 buvo įdarbintos slaugytojomis. Neregistruotų slaugytojų skaičius nebuvo pateiktas. Po dvejų mokymosi metų Lietuvoje slaugytojos galėjo pereiti prie
akušerių mokymo programos. Kitos slaugytojos ištekėdavo ir nedirbdavo slaugytojos darbo, nors santuoka nereiškė slaugytojos karjeros
pabaigos. Santuoka paprastai reiškė, kad atsirado kitas šeimos pajamų
šaltinis, todėl ištekėjusios slaugytojos dažniausiai pasirinkdavo pasitraukimą iš sunkaus darbo. Tipinė Lietuvos slaugytoja buvo netekėjusi, neturėjo vaikų, o ištekėjusi nustodavo dirbti slaugytoja.

Platus slaugytojų interesų atstovavimas įvairiais lygiais
Lietuvos slaugos problemos buvo aptariamos skirtingais lygiais ir įvairiose srityse. Viena iš jų yra slaugos problemų aptarimas darbe, dalyvaujant gydytojams ir slaugytojoms. Ligoninės direktorius Vincas
Kubilius rašė slaugos mokyklos direktoriui apie sąlygas slaugos studentams. Tam, kad sužinotų apie šias sąlygas, jis turėjo išnagrinėti ir
aptarti problemas su slaugytojomis ir slaugos studentėmis.
Daugelis slaugytojų problemų buvo aptariama spaudoje. Straipsniai žurnaluose atspindėjo susirūpinimą dėl sveikatos priežiūros problemų ir ypač dėl slaugytojų rengimo ir praktikos. Laiškai spaudoje
buvo naudojami pasidalyti rūpesčiais tarp administratorių, pavyzdžiui,
Vinco Kubiliaus laiškai slaugos mokyklos direktoriui. Laiškais pareigūnai taip pat būdavo informuojami apie slaugos profesijos sunkumus.
Geresnį slaugytojų interesų atstovavimą užtikrino įkurtos profesinės organizacijos. 1921 metų gruodį buvo buvo pasiūlyta sukurti dvi slaugytojų organizacijas: viena jų buvo profesinė organizacija,
o kita – profesinė sąjunga. Lietuvos slaugytojų organizacija oficialiai
buvo įkurta 1922 metais kaip slaugytojų profesinė sąjunga. Raudonojo Kryžiaus atstovas dr. Jurgis Alekna nurodė, kad Raudonasis Kry53
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žius norėtų įkurti profesinę slaugytojų organizaciją, bet dėl neįvardytų priežasčių negalėjo tuo metu to padaryti.
Lietuvos slaugytojų asociacija tikslai buvo pagerinti slaugytojų
materialinį ir dvasinį gyvenimą. Nariai pripažino poreikį dirbti žmonių gerovei, tačiau ne aukoti savo pačių sveikatą ir gerovę. Be to, organizacija stengėsi ne tik dirbti siekiant padidinti algas visiems, bet ir
padėti bedarbėms, sergančioms, išėjusioms į pensiją ar ištekėjusioms
slaugytojoms. Tęstinis mokymas buvo organizuojamas paskaitose, konferencijose, seminaruose, kursuose ir studijuojant literatūrą. Siekiant
padėti įsidarbinti, buvo įkurtas darbo biuras.
Lietuvos slaugytojų asociacijos narės identifikavo praktinės veiklos
sritis, kurias reikėjo gerinti, įskaitant kūdikių mirtingumą ir infekcinių
ligų kontrolę. Mokestis už paskaitas, programas ir nario mokestis buvo
ištekliai, leidžiantys Lietuvos slaugytojų asociacijai tęsti savo projektus. Lietuvos slaugytojų asociacija organizavo socialinius renginius ir
koncertus, taip savo nariams užtikrindama platesnę kultūrinę programą. Be to, organizacija turėjo vilą Palangoje ir restoraną Birštone. Slaugytojos galėdavo už nedidelę kainą išsinuomoti kambarį. Tiek vila, tiek
restoranas buvo vienas Lietuvos slaugytojų asociacijos pajamų šaltinių.
Su Lietuvos slaugytojų asociacijos pagalba slaugytojos galėdavo
mokytis tarptautinėje slaugos mokykloje Londone, gilindamos slaugos praktikos ir administravimo žinias. Programos trukmė buvo dveji
metai, Raudonojo Kryžiaus lyga skyrė stipendijas trims slaugytojoms
iš Lietuvos, o kursų organizatoriai apmokėdavo kelionės išlaidas. Slaugytojos atvykdavo į Londoną prieš keturis-penkis mėnesius iki mokymo pradžios ir mokydavosi anglų kalbos gyvendamos šeimose. Šiuos
kursus baigė Kazė Laurinavičiūtė, V. Monkutė ir Kazė Vitkauskaitė,
kuri vėliau tapo Lietuvos slaugytojų lydere.

Įkurtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos slaugytojų komitetas,
plečiamas tarptautinis bendradarbiavimas
Dėl geopolitinės situacijos tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 2-ąjį ir
3-iąjį dešimtmečius Lietuvos nepriklausomybė buvo trapi, o bendradar54
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biavimas su kitomis Baltijos šalimis buvo nelengvas. Tačiau bendradarbiavimas tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos slaugytojų prasidėjo įkūrus
Lietuvos, Latvijos ir Estijos slaugytojų komitetą 1925 metais. Slaugytojos pradėjo bendradarbiauti po to, kai šalys atgavo nepriklausomybę.
Baltijos šalių komiteto tikslas buvo aptarti profesinius klausimus
ir bendradarbiauti kuriant profesinius slaugos standartus. Baltijos šalių slaugytojos sutarė, kad slaugos teorijai ir praktikai turi vadovauti
slaugytojos instruktorės, o ne gydytojai. Studentai turi mokytis dvejus
metus, o įstoti gali tik asmenys, baigę vidurinę mokyklą. Jos nusprendė
sukurti mokymo programą, pagrįstą minimaliais praktikos standartais,
ir skatinti atitinkamų teisės aktų priėmimą. Jos taip pat identifikavo poreikį mokytis įvairių slaugos specialybių, ypač visuomenės sveikatos.
Baltijos slaugytojų komitetas buvo įkurtas 2-ojo dešimtmečio viduryje ir gyvavo iki Baltijos šalių okupacijos 1940 metais. Aljanso konferencijos 1938 metais dalyviai aptarė slaugytojų mokymą. Lietuvos
atstovė Kazė Vitkauskaitė, tuomet buvusi mokyklos inspektore ir Lietuvos slaugytojų asociacijos viceprezidente, pateikė informaciją apie
planuojamą slaugytojų mokyklų reorganizavimą ir mokymo trukmės
pailginimą iki trejų metų. Tačiau priėmimo kriterijai nuo 1935 iki 1941
metų nepasikeitė, ir į slaugytojų mokyklą buvo priimamos baigusios
dešimt klasių merginos. Buvo teigiama, kad baigusioms vidurinę mokyklą suteikiama pirmenybė.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus slaugytojų draugija buvo įkurta 1936
metais. Asociacijos tikslai buvo gerinti slaugos standartus ir skatinti
užsienio ligoninių lankymą. Kiti tikslai buvo tokie patys kaip ir Lietuvos slaugytojų asociacijos ir apėmė tęstinį mokymąsi, socialinius įvykius ir kasmetines konferencijas.
Lietuvos slaugytojų asociacija bendravo ne tik su partneriais Baltijos šalyse. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos slaugytojų asociacija siekė narystės Tarptautinėje slaugytojų taryboje (ICN, International
Council of Nurses). Kazė Vitkauskaitė 1937 metais pateikė ICN ataskaitą apie slaugą Lietuvoje. Antrasis pasaulinis karas ir sovietinė okupacija atitolino Lietuvos slaugytojų narystę ICN daugiau nei 50 metų.
Lietuvai stovint ant karo slenksčio, sveikatos apsaugos sistema patyrė slaugytojų trūkumą, o supratimas apie tai, kaip turi būti teikiama
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sveikatos priežiūra, buvo ribotas. Karas ir vėlesnis okupacinis režimas
dar labiau apsunkino sveikatos priežiūros sistemos darbą.

Socialiniai judėjimai tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
suteikė slaugytojoms didesnių galimybių
Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvos slauga buvo glaudžiai susijusi su
septyniomis slaugos mokymo programomis (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šilutėje, Druskininkuose ir Švenčionyse), dviem nacionalinėmis slaugytojų organizacijomis (Lietuvos slaugytojų asociacija ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus slaugytojų draugija), taip pat turėjo
ryšių su tarptautinėmis organizacijomis (Raudonuoju Kryžiumi, Baltijos šalių komitetu ir Tarptautine slaugytojų taryba). Mokymo programos ir organizacijos yra svarbių Lietuvos slaugytojų socialinių judėjimų pokyčių pavyzdžiai. Slaugytojai – greičiau profesijos žmonės,
o ne turinčios pareigą moterys. Jos identifikuoja savo profesinius poreikius ir nustato profesijos struktūrą. Paramos Lietuvos slaugos mokymo praktikos pokyčiams jos ieškojo per savo profesines asociacijas.
Iki 1940 metų Lietuvos slaugytojos buvo gerai organizuotos ir save laikė savo profesijos atstovėmis.
Tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų socialiniai judėjimai suteikė didesnių galimybių, tai akivaizdžiai matoma iš Kazės Vitkauskaitės
karjeros. Būdama moterimi dėl savo didelio indėlio į slaugos discipliną
ji pakilo iki slaugos mokyklos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Lietuvoje moteriai slaugytojai tai buvo reikšmingas pasiekimas. Jos kelias iki direktoriaus pavaduotojo pareigų siejamas su jos tolesniu dalyvavimu tarptautinėse slaugos programose. Tačiau po 1945 metų jos
vardas nebebuvo minimas publikacijose apie sveikatos priežiūrą. Tai
dar vienas ženklas, kad sovietų okupacija pakeitė Lietuvos slaugos vystymosi kryptį ir iškėlė kitus vadovus, kurių prioritetai buvo kitokie.
Lietuvos slaugos socialiniai judėjimai paskatino segmentų ar specialybių vystymąsi. Slaugos specializacija atsirado 3-iajame dešimtmetyje, jos tikslas buvo pagerinti slaugos kokybę. Lietuvos sveikatos
priežiūros sistemoje buvo būtina tobulinti vaikų slaugą ir mitybą, tad
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šios sritys tapo slaugos specialybėmis. Didėjant įtampai Europoje, ir
Lietuvoje atsirado cheminio ginklo specialistų poreikis. Pirmasis oficialus vadovėlis slaugytojoms „Ligonių slaugymo vadovėlis“, išleistas
1938 m., buvo verstinė dr. A. Ostermano vadovėlio versija, į jį buvo
įtrauktas atskiras skyrius apie cheminį karą. Pagaliau vystantis radiologijai atsirado dar viena erdvė specializacijai. Po sovietų okupacijos
1944 metais slaugytojų rengimas labai išsiplėtė, tačiau nėra žinių apie
šių slaugos specialistų rengimo kokybę.

Sovietų ir nacių okupacijos nubraukė pasiekimus slaugos raidoje
Yra žinoma, kad Lenkijos okupuotame Vilniuje (1920–1940) buvo vykdomas slaugytojų rengimas (tobulinimas), tačiau nėra duomenų, ar tai
buvo vykdoma Vilniaus universiteto bazėje. Atgavus Vilnių 1940 metais, buvo įsteigta Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės slaugytojų
mokykla, kuriai vadovauti buvo paskirtas dr. Kazys Katilius. Jo pavaduotoja buvo paskirta slaugytoja Kazė Vitkauskaitė. Tai buvo neeilinė
asmenybė: ji Londone baigė mokymo kursus, finansuojamus Raudonojo Kryžiaus lygos, tapo slaugos mokyklų inspektore, 1936 metais buvo
išrinkta Lietuvos slaugytojų asociacijos viceprezidente, o 1937 metais
Lietuvos slaugą pristatė Tarptautinei slaugytojų tarybai.
Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 metais visos gydymo įstaigos
tapo valstybės nuosavybe ir jų bei juose dirbančiųjų kontrolė buvo labai sugriežtinta. Lietuvos slaugytojų asociacijos veikla buvo nutraukta 1940 metais. Slaugytojos buvo kruopščiai stebimos. Jos negalėjo eiti
atostogų be ministro leidimo. Slaugytojų rengimas tapo mokamas, jis
buvo vykdomas Kauno Raudonojo Kryžiais ligoninėje, o besimokančios slaugytojos nebuvo apgyvendintos bendrabutyje. Prasidėjo masiniai trėmimai, tarp ištremtųjų buvo 14 slaugytojų; jų vardai pateikti
žurnale „Medicina“, tolesnis jų likimas nėra žinomas.
Naciams okupavus Lietuvą (1941–1944), buvo uždaryti universitetai, todėl gydytojų rengimas sutriko. Slaugytojų rengimas ir toliau tebevyko ligoninėse. 1943 metais Lietuvoje veikė 62 ligoninės, 13 gimdymo
namų, 19 tuberkuliozės ir 19 odos ir veneros ligų dispanserių, kitų gy57
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dymo įstaigų. Slaugytojų, kaip ir kito medicinos personalo, labai trūko,
todėl studentams buvo leidžiama dirbti slaugytojo darbą pilnu krūviu.
Darbo sąlygos buvo sunkios, buvo pastebima Lietuvos slaugytojų diskriminacija, jos gaudavo mažesnę algą nei Lietuvoje dirbusios slaugytojos vokietės. Tokios profesijos kaip slauga yra glaudžiai susijusios su
šalies politine situacija. Tarpukariu Lietuvos slaugytojos sukūrė praktikos ir mokymo standartus, slaugos profesija tapo gerbiama tarp kitų
profesijų. Sovietų ir nacių okupacijos faktiškai nubraukė visus šiuos
pasiekimus. Istoriniai tyrinėjimai leidžia geriau suprasti ryšį tarp profesijos ir politinių, ekonominių bei socialinių pokyčių.

MEDICINOS SESERŲ RENGIMO IR PRAKTIKOS
RAIDA 1945–1990 M.
Sovietų valdžios metais religinė žmogaus laisvė buvo suvaržyta, vyravo
tikinčiojo diskriminacija, įvairių metodų ir formų antireliginė propaganda. Galima tik numanyti, kokių sunkumų ir vidinių prieštaravimų
tai kėlė medicinos darbuotojams, buvusiems arčiausiai ligonių, kurie
sunkios ligos ar nevilties akimirką prabildavo apie dvasinius poreikius,
išreikšdavo religinių apeigų pageidavimą. Tuomet medikams tekdavo
rinktis tarp žmogiškumo, gailestingumo ir pagarbos kenčiančiam bei
jo paskutiniam norui ir tarp profesinio reikalavimo būti ateistu. Apie
nelengvas medicinos seserų mokymosi ir gyvenimo sąlygas, jų profesinius bei etinius iššūkius liudija ir atliktas medicinos seserų tyrimas,
kuriame dalyvavo medicinos seserys po Antrojo pasaulinio karo baigusios skirtingas medicinos mokyklas arba Raudonojo Kryžiaus vakarinius kursus. Pasak jų, „mokymosi ir darbo sąlygos buvo sunkios“, „į
jauną specialistą buvo žiūrima ne visiškai patikliai“, „nuolat trūko personalo ir darbo priemonių“, „medicinos seserys buvo veikiamos vyravusių antireliginių nuotaikų ir veiklų“ bei kitų iššūkių.
58

II SKYRIUS MEDICINOS SESERŲ RENGIMAS IR PRAKTIKA

Mokymosi sąlygos nebuvo lengvos
Medicinos seserys teigė, kad mokymosi procesas buvo sunkus ir varginantis, nes teko kartu mokytis ir dirbti: „Nelengva mokytis; kai dirbi
ir mokaisi – yra kitas dalykas, sunku <…> po darbo kasdien keturias
valandas mokslų.“ Darbas ir mokymąsis labai išvargindavo: „Mokindavomės vakare po darbo. Važiuodavome apie 16 val. ir kursai vykdavo
beveik iki dvyliktos nakties. Labai pavargdavome. Užduodavo namų
darbų, laikėme egzaminus <…> eidavome 3 kartus per savaitę <…>.“
Atvykusios mokytis iš kitų miestų būsimos medicinos seserys gyvendavo bendrabutyje arba nuomodavosi kambarį, arba gyvendavo pas
gimines. Tačiau papasakotas atvejis, kai net ir gyvenant Kaune, savaitės dienomis tekdavo gyventi bendrabutyje ir tik kartais galima būdavo grįžti į namus: „Gyvenau Kaune, bet turėjau bendrabutyje gyventi. Rytą patikrinimas, visos sueiname, peržiūri, kaip apsirengę <…>.“
Pasak medicinos seserų, įsidarbinti buvo galima dar nebaigus profesinių studijų: „darželyje dirbau dar nebaigusi, paskui pabaigiau ir tada
dar dirbau“; „pabaigiau mokslus jau bedirbdama“. Klausiamos apie mokymo(si) tvarkaraštį, medicinos seserys pasakojo, kad medicinos mokyklose buvo dėstoma teorija ir kartu vykdavo praktika: „nuo ryto eidavome į praktikas, o mokslai buvo po pietų“; „praktikos darbų buvo daug,
eidavome į klinikas, Raudonojo Kryžiaus ligoninę“. Detaliau atskleisdamos, kaip buvo organizuojamos praktikos, t. y. praktinis medicinos
seserų mokymas, jos pasakojo, jog pirmame kurse ligoninėje dirbdavo medicinos seserų padėjėjų, anų laikų sanitarų, darbus: „dirbdavome slaugutės vietoje pirmais metais“; „pirmame kurse <…> neleido nei
leisti vaistų, nei nieko, tik apie ligonį <…> priskirdavo ir pasakydavo,
ką daryti ir taip viską išmokdavome“. Vėliau besimokančiųjų funkcijos
dirbant išsiplėsdavo: „Antrais metais jau darydavome viską: ir lašelines
statydavome, ir į veną leisdavome vaistus, grynai dirbome seserų darbą
<…> eidavome į lavoninę <…>.“ Visgi, pasak medicinos seserų, „kai kurie gydytojai būdavo labai atsargūs“ ir ne visas užduotis joms patikėdavo: „leisdavo išimti sesutei siūlus, matyt, iki tol, kol jis ja pasitikėdavo“.
Praktikos vykdavo įvairaus profilio skyriuose, mokines globojo
vyresnioji medicinos sesuo ir palatos seserys: „Ateinam grupelė į sky59
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rių, prisistatome vyresniajai ir ji paskirdavo prie palatos sesučių, <…>
paskui kai buvome antrame kurse, tai mums savarankiškai buvo budėjimai.“ Įdomus faktas, kad seserų mokykloje (1945–1946) buvo privalomos uniformos: „mėlynos uniformos, tokios žydros, balti žiurstai.
Pirmame kurse šviesiai mėlynos uniformos, o antrame kurse jau tamsiai mėlynos uniformos“. Kitose mokyklose to nebuvo („uniformų neturėdavome“).
Paklaustos apie dėstytojus, medicinos seserys nustebino savo gera
atmintimi, vardydamos prieš daugelį metų sutiktų dėstytojų vardus ir
pavardes, juos apibūdindavo pagal išvaizdą ar būdo bruožus. Teorinėje dalyje gydytojai daugiausia dėstė gydomąją dalį: „Šiurkus dėstė chirurgiją, Maštarienė-Dariūtė vidaus [ligas] dėstė“; „<…> turėjome savo
dėstytojus, pavyzdžiui, vidaus ligas dėstė Daliotė Bašterienė, o chirurgiją – Kučinskas“; „Stropus, Kleiza dėstė chirurgiją“; „dėstė Misevičius,
Dambrauskas, chirurgas Vaškelis“; „Chirurgiją dėstė daktaras Kučinskas, terapiją dėstė daktarė Maštarienė, akušeriją dėstė daktaras Torrau.“

Ankstyvoji profesinė veikla: paskyrimai ir jaunųjų specialistų
integracija
Po mokyklos baigimo medicinos seserys gaudavo paskyrimus į pirmąją darbo vietą: „buvau paskirta į Švenčionių gimdymo skyrių“; „aš nenorėjau likti Kaune, todėl išvažiavau į Šilutę“; „[dirbau] Kėdainiuose
pagal paskyrimą“; „paskyrimą gavau į Kelmę“. Pasirodo, paskyrimus
galima buvo „pasirinkti ten, kur norėjo, iš nurodytų vietų“. Dauguma
medicinos seserų teigė, kad jauni specialistai ligoninės kolektyvo būdavo sutinkami draugiškai: „paprastai priimdavome, draugiškai, padėdavome dirbti“. Tačiau naujoje ligoninėje reikėdavo „pačiam suktis
iš padėties“: „kai aš pradėjau dirbti, tai nebuvo kam mokinti, nes mes
atėjome beveik į tuščią ligoninę Šilutėje“.
Keletas medicinos seserų pasakojo apie jų ligoninėse minėtą jaunųjų specialistų dieną: „buvo jaunų specialistų įšventinimai <…> labai
neilgai; buvo graži tradicija“; „Būdavo jauno specialisto diena. <…> nuo
rugpjūčio 1 d. ateidavo dirbti visos jaunos specialistės. Jauni specialis60
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tai tai būdavo ir gydytojai, ir seserys, ir felčerės – visi kartu. Paminėdavome jauno specialisto dieną pagrinde prie stalų su muzika, pasisakymais – kokie tikslai, kokie planai, kaip integruotis į naują personalą.
Padėti taip pat padėdavome <…>.“
Medicinos seserys atskleidė, kad į jauną specialistą buvo žiūrima
ne visiškai patikliai, nes manyta, jog medicinos seserys, pradėjusios
dirbti, kurį laiką turėdavo dar mokytis: „Su jauna sesute reikia dirbti
<…> budi dvi sesutės, kurios puikiai supranta apie chirurgiją ir puikiai
nutuokia apie slaugą. Viena iš jų, kuri ką tik atėjo, ji dar turi mokytis,
ji negali savarankiškai dirbti.“ Jas slaptai tikrindavo, klausiant pacientų, ar jaunoji sesutė atliko paskyrimus: „Ateina nauja sesutė, tai reikia įsitikinti, kas ji per paukštytė, <…> pavyzdžiui, porą savaičių tai
tikrindavo, ar tablečių davė, ar tokio geltono skysčio davė. Kai įsitikindavo, kad aš viską gražiai atlieku, tik tada palikdavo.“

Medicinos seserų darbo sąlygos: trūko personalo
ir darbo priemonių
Pasakodamos apie darbo sąlygas medicinos seserys akcentavo sunkų
pokarinį laikotarpį: didžiulis medicininių priemonių trūkumas, elementarių higieninių sąlygų stoka, tačiau buvo griežti sanitariniai reikalavimai, reiklus požiūris į darbo uniformą ir kt. Pabrėžtas medicinos
seserų trūkumas: „labai trūko seselių, mes dirbdavome viena seselė su
keliais gydytojais“.
Darbo priemonės buvo gana paprastos, bet ir tų pačių labai trūkdavo, ypač tuoj po karo: „Lašelinės buvo guminės, jas reikėjo sterilizuoti ir virinti, nebuvo guminių pirštinių – jas turėjo išplauti, ištalkuoti,
išdezinfekuoti ir nešti išdžiovinti ir tada sterilizuoti; jų išmesti negalėjome, nes naujų negaudavome. Vaistus leisdavome be jokių pirštinių, be apsaugos“; „Materialiai aprūpintos buvome labai skurdžiai, turėjome tik kelis švirkštus, nedideli sterilizatoriukai, būdavo injekcijų
dešimt, tai suleidi žmogui, pareini namo [iš apylinkės], išplauni po
kranu ir vėl išvirdavome ant elektrinės plytelės namuose ir tada eidavome“; „Kraujui paimti būdavo tik kad adatų turėjome ir tiesiogiai į
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mėgintuvėlį lašindavome iš adatos. Buvo, gauni dėžutę, o toj dėžutėje penki švirkštai, o virinti nebuvo kur, nešiesi namo“; „Sistemos buvo
daromos iš pipečių, iš kaniulių, iš paprastos gumos“, „Nebuvo tų visokių tirpalų kaip dabar, nebuvo vienkartinių instrumentų kaip dabar.
Būdavo, pirštines išpūti, prikarpome rutuliukų ir pučiame, o kur oras
eina, tai ten klijuojame. Aš kaip pagalvoju, kokia buvo ubagystė <…>,
o adatos būdavo kreivos ir surūdiję.“
Nepaisant medžiagų ir priemonių trūkumo, savo darbą medicinos
seserys vertino kaip labai prasmingą ir pasiaukojantį, neskaičiuodavo
darbo laiko, „nors ir gaudavo grašius“: „neskaičiavau nei darbo valandų, nei savo laisvo laiko“; „Seserų buvo mažai, buvo trūkumas. Pavyzdžiui, nebuvo taip kaip dabar – ai, nespėjau, – tai padarys popietinė
[medicinos sesuo]… Aš neišeidavau tol, kol nepadarydavau savo palatoje darbo iki galo. Taip, tai buvo šventas reikalas. Ir niekas tų valandų neskaičiavo – gavome grašius, valgėme kepeninę dešrą tris kartus
į dieną ir nesijautėm nelaimingos < …>“ Medicinos sesuo visų pirma

Pasiruošimas kraujo perpylimui. 1959 m.
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turi rinktis darbą ir tik po to domėtis užmokesčiu: „Kai ateina ir prašosi į darbą, pirmiausia – o koks atlyginimas bus. Jeigu tu ieškai darbo, paklausk, koks tai darbas. Jeigu tu ieškaisi atlyginimo, tai jau specialistas nekoks.“
Požiūrį į darbą liudija pasakojimai, kaip medicinos seserys į darbą
atsinešdavo mažamečius vaikus, nes trūko dirbančio personalo: „Niekad nepasakiau ne <…>; kai būna kokios komisijos, juk labai dažnai
tikrindavo, tai sėdėdavome iki septynių, nes jeigu išeisi, tai personalas tada sunkiai dirbdavo. Aš pati materialiai sunkiai verčiausi <…> ir
dar vaikas buvo mažas, <…> tai įsisodindavau vaiką į roges žiemą ir
važiuodavau į apylinkę leisti vaistų <…>“; „Kai buvau dekrete, <…>
mane pakvietė, kad aš eičiau dirbti, tai susisuku tą mergaitę, nunešu
į vaikų kambarį, paguldau ir dirbu, rėkia, jau jos balsas toks, tai moterys, kurios negimdo, tai paima tą mergaitę, po skyrių nešioja. Tada
neatrodė, kad sunku.“
Beveik visos medicinos seserys pažymėjo, jog darbo krūvis buvo
didelis ir tą krūvį apibūdino taip: „Dirbome dienos metu viena seselė
ir viena procedūrinė, o naktimis po vieną <…> iki 30 ligonių“; „Naktimis dirbdavome po vieną <…> darbo krūvis būdavo didelis“; „Buvo
daug darbo. Atsimenu, buvo dizenterijos epidemija, tai suguldė tuos
ligonius ant žemės, ant čiužinių, mes iš vieno skyriaus eidavome į kitą
skyrių. Aš butelį turėjau priešais ligoninę, tai, žodžiu, ligoninėje gyvendavome.“
Dideli krūviai buvo operacinės slaugytojų, akušerių: „Noriu pasakyti, naktį ateidavo sesutė, jeigu operuoja, tai sesutė turėdavo būti
operacinėje, mes po vieną budėdavome ant trisdešimt ligonių, turėdavome ligonius paversti, vaistai suduoti, suleisti ir dar, jeigu operuodavo, kiekvieną naktį beveik <…> turėdavo sėdėti operacinėje, įpilti
vandens, tai tada buvo didelis krūvis <…>“; „Motinos gulėdavo lovose,
o naujagimiai, kurių buvo po dvidešimt aštuonis ir daugiau, buvo viename kambaryje, kur būdavo viena sesutė ir akušerė buvo tik viena.
Darbo buvo daug, sudėtinga. Visuose skyriuose buvo didžiuliai krūviai. Seserims būdavo daug darbo. Naktį dirbdavo po vieną.“ Medicinos seserys apie užimtumą: „Labai gerai žinai seserų užimtumą, tu ar
atsimeni, kiek mes išbūdavome pas tave su ligoniais atvažiavę į rent63
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geną. Visą dieną. Akių klinikoje nuveždavome ligonį su ratukais ir ten
būdavo eilė, tai grįždavome apie pietus ar net po pietų su ligoniu, o
jos darbą turėdavo kita sesutė padaryti“; „Kai lieki dviese skyriuje ant
tiek pacientų ir dar operacinė mums priklausydavo. Reikėdavo eiti ir į
operacinę, paruošti ligonį ir pabūti šalia. Na, jei penktą valandą pabaigi darbą skyriuje, tai labai gerai. O šeštą valandą termometrija, keisdavomės aštuntą.“ Vėliau darbas buvo perorganizuotas, daugiau į pagalbinius darbus įtraukiant sanitarus: „Paskui sesutės tik atveždavo ir
palieka rentgene, o mes paprašėme daugiau sanitarių etatų, tai mes padarome nuotraukas ir slaugutės nuveža atgal, tai jau sesutės negaišta.“
Ne mažesnė darbo apimtis buvo ir apylinkėse: „Dirbdavome aštuonias [valandas], turėdavome apylinkę, tai eidavome iš ryto į pamainą; tai reiškia kabinete mes dirbdavome kokias šešias valandas, o likusias – dirbdavome rajone. Ten dispanserizacija būdavo, žinau, nuo
kirminų vaistus nešiodavome nemokamai po rajoną suaugusiems, tai

Medicinos seserys plauna rankas
prieš operaciją
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turėdavome savo apylinkę aptarnauti“; „Reikėdavo eiti pas tuos, kam
paskirdavo daktaras vaistus, arba jeigu serga.“
Medicinos seserys patvirtino, kad sveikatos apsauga turėjo vykdyti penkmečio planus: „Buvo nurodytas kiekis penkmečio planui“; „Visokie planai [turėjo būti] įvykdyti. Metams ir penkmečiams. Popieriniai planai, švietimai [gyventojų].“
Darbas medicinos seseris užgrūdino, išmokė gyvenimo, nors ir pareikalavo daug fizinių ir dvasinių jėgų. Ne viena stebėjosi savo anuometine drąsa: „Čia buvo Ignalinos rajone Mėlagėnų apylinkė. Tai ten
mane paskyrė dirbti ir aš buvau viena akušerė, tai aš kai pagalvoju,
kaip aš išdrįsau dirbti viena pati. <…> mes dirbome kaimo ligoninėse,
man, atsimenu, tada buvo didelis stresas, kai moteris atvažiavo gimdyti trečią ar ketvirtą kartą, batai kišenėje… Ji pagimdė, o jos niekas nelanko, o vyras pradėjo ieškoti tik ketvirtą parą“; „Tas laikotarpis man
buvo labai baisus, nes mano kartos sesutėms teko dalyvauti chirurgijos augime <…>.“

Medicinos seserų darbas buvo griežtai kontroliuojamas
Kalbant apie darbo tvarką ir drausmę, dauguma prisimena medicinos
sesers uniformą ir griežtą etiketą: „<…> kalbama apie sesutės išvaizdą ir aprangą, kad chalatas turi būti visada tvarkingas: sesute, kaip jūs
su tokiu chalatu eisite į palatą, kaip jūs atrodysite, kaip jus sutiks… Pamatytų su tokiu trumpu sijonu, kaip dabar vaikšto, tai aš nežinau, kas
būtų [nusijuokia]. Mes irgi buvome jaunos ir mados buvo, tai jis [ligoninės vyriausias gydytojas] sako, kad į gatvę jūs eikite kaip norite, o
prieš ligonį jūs turite atrodyti padoriai. Plaukai negalėjo kristi, kaip
dabar krenta, nes buvo kepurės <…>, jokių žiedų, jokių ryškiai lakuotų nagų, ir ne taip, kad noriu – darau, noriu – ne; tai buvo privaloma.“
Prisimenama, kad net gedulo drabužis buvo nepriimtinas darbo vietoje:
„Kaip mirė mano tėvelis, tai aš einu tuneliu su juodomis kojinėmis, baltas chalatas, tai jis [ligoninės vyriausias gydytojas] pareiškė užuojautą
ir sako: sesute, kad ir gedulas, bet juodos kojinės nieko nereiškia; širdyje geriau gedėkite, bet juodos kojinės prie balto chalato netinka <…>.“
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Medicinos seserys teigė, kad per daugelį metų uniformos kito: „Tais
laikais [netrukus po karo] aprangą ir kepures su kryželiu nešiodavome. Ir chalatai su uždaru priekiu raištukais nugaroje“; „Vienu metu
buvo mėlyni chalatukai, o paskui suknelės ir tie žiursteliai – kaip aš
mėgau šią uniformą…“; „Kepuraites būtinai reikėjo nešioti, plaukai turėjo būti sutvarkyti, kad nebūtų išlindę, turėjome chalatukus, paskui
suknytes melsvas. Bet daugiausia buvo tik chalatukai. Aprūpindavo
apranga, skalbdavo centralizuotai <…>“; „Buvo griežtai balti chalatai,
reikėjo nešioti kepurę <…>, paskui prasidėjo baltos kelnės <…>. Duodavo kažkokias prastas, daugiausia pirkdavomės, darydavomės, buvo
skalbykla, kurioje plaudavome. Vėliau pačios pradėjo skalbtis, lygintis.“
Medicinos seserų darbas buvo tikrinamas ir darbo kontrolė buvo
labai griežta: „Labai griežta, ypatingai akušeriniame skyriuje – tai buvo
baisu. Mes labai bijodavome, aš tada atsimenu, kad prasidėjo toks vajus su puodų užrašymu… Tai buvo puodas ant puodo, paprastas termoforas su žarna, tai turėjo būti užrašyta, kaip jis dezinfekuojamas,

Maisto dalijimas taip pat ir medicinos seserų darbas
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mirkomas. Ant sienų buvo kabinamos instrukcijos. Mus tikrindavo
daugiausiai daktarė Jurgina Kazlauskienė“; „mes jų [komisijų] labai
bijodavome, nes labai griežtai tikrindavo, būdavo labai dezinfekuojama, turėjo būti užrašytos skiedinių datos, viskas buvo griežtai; ateidavo, bet kiek dažnai, aš jau neprisimenu“; „Bijodavome <…>, gal kokius
tris kartus per metus.“ Tokie patikrinimai vykdavo dažnai: „Higieną
dažnai tikrindavo, vyriausioji medicinos sesuo žiūrėdavo patį darbą.
Labai žiūrėdavo“; „Tikrinimai buvo gal iš dalies per dažnai ir jau tekdavo individualiai (kur žinai, kad silpnesnės vietos) dirbti“; „nuolat tikrindavo san. epideminė“.
Patikrinimai vykdavo „dėl bendros tvarkos, kad personalas jaustų atsakomybę“: „Tai buvo grafikas, kad ateiti ir pasižiūrėti, kad žmonės jaustų atsakomybę, bet eidavo iš gerosios pusės. Skųsdavo tik tada,
kada labai reikia, tada rašydavo vyr. gydytojui raportą. <…> griežčiausia bausmė buvo papeikimas“; „Ateidavo ir paprašydavo atidaryti spintą, kadangi norėjo pažiūrėti, kokia yra tvarka, kaip sudėti vaistai. Būdavo ateina į persirengimo kambarį, paskirsto drabužius, pažiūri, ar
tvarkingai sukabinti, atsiklaupdavo ant žemės pažiūrėti, ar nėra kokios tuščios bonkos [butelio]. Jeigu jau tualete popieriaus nėra, tai jau
prapuolėme. Jeigu ateidavo į skyrių, tai pirmiausiai nueidavo į tualetą – ar yra švaru, o paskui jau eidavo į palatas <…> yra balkonai, kurie
išeina į gatvę, – kad nekabėtų čiužiniai, vystyklai.“ Tačiau tokia tvarka
buvo ne visose ligoninėse: „Nebuvo tokios kontrolės, niekas netikrino.
Kas norėjo, tas taip dirbo. Buvo specialus skyrius, bet niekas netikrino.“
Viena iš kontrolės formų – medicinos seserų tarybos veikla sovietmečiu gydymo įstaigose: „Buvo seserų taryba“; „Pirmininkas turėdavo
būti ligoninės vyriausia sesuo“; „Buvo miesto seserų taryba, Raudonojo Kryžiaus vyriausioji sesuo Labutienė buvo pirmininkė, o aš buvau
kvalifikacijos komisijos pirmininkė. Paskui buvo Augūnienė Gražina.“
Be medicinos seserų tarybos, buvo steigiamos ir kitos tarybos, draugijos: „Vėliau buvo įsteigta Jaunimo globotojų taryba“; „Mes buvome
susiorganizavę laborantų draugiją, tai iš pradžių buvo tik Kauno miesto, o paskui ir visos Lietuvos.“
Pasakojant apie medicinos seserų tarybas, teigiama, kad jos kuravo kvalifikacijos tobulinimą: „Buvo kvalifikacijos visa taryba, tai jos
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rinkdavosi, visada būdavo susirinkimai, jos keldavo užduotis. Duodavo patikrinti skyrius tai vieną, tai kitą“; „Buvo planai, labai daug dėmesio skirdavo kvalifikacijos kėlimui <…>, seserų taryba buvo surinkta iš vyr. seserų, tai – kvalifikacijos kėlimas, ligonių slauga, sanitarinių
reikalavimų vykdymas ir sanitarinis švietimas. Tai buvo pagrindiniai
dalykai. Būdavo sustatytas metinis planas“; „Organizuodavome konferencijas visoms Kauno miesto gydymo įstaigoms“. Taryboje vykdavo susirinkimai, kurių metu buvo aptariami „einami reikalai“: „būdavo susirinkimai, aptardavome einamus reikalus. Kiekviena turėdavo
ateiti į susirinkimą su savo norais, su savo darbais, atsiskaitydavo. Ir
matydavome, ko reikia <…> rinkdavomės pilnai, vienąkart per mėnesį. O eiliniam – vienąkart per savaitę“; „Tikrindavome skyrius: tvarką,
švarą, ligonių slaugą pagrinde.“
Medicinos seserys pasakojo, kad tarybos rūpindavosi ir užklasine
veikla: „Kaip slaugos tarybos narė, tai tik konferencijas organizuodavau, respublikinė seserų taryba organizuodavo rajonuose“; „Važiuodavome per atostogas į ekskursijas į Leningradą [dabar – Sankt Peterburgas], Maskvą, Ukrainą“; „Buvo Nauji metai, eglutė, darbuotojai
susivesdavo vaikus, o išvykų nedarydavo“; „Kažkada vežė į Palangą,
Kretingą <…> važiavome kartą į Leningradą su klinikų autobusu, tai
buvo panašiai septyniasdešimt antri treti metai.“

Medicinos seserų santykiai su gydytojais, vadovais ir ligoniais
rėmėsi profesionalumu, abipuse pagarba ir dėmesiu
Įdomu, kokie buvo susiklostę santykiai tarp medicinos seserų ir gydytojų, koks buvo gydytojų, vadovų, pacientų požiūris į medicinos seseris, jų kvalifikaciją ir vaidmenį?
Medicinos seserys teigė, kad iš gydytojų sulaukdavo daug dėmesio: „Visada pastebėdavo ir pagirdavo. Jašinskas [vyriausiasis ligoninės
gydytojas] daug dėmesio skirdavo seserims, <…> tie santykiai seserų
su daktarais tai ne taip, kaip dabar: daktarai gerbė sesutes, o sesutės
gerbė daktarus. Tai buvo šventas reikalas“; „… tai Jašinskas – jis buvo
toks, kuris priversdavo mus visus pasitempti. Nebijoti, bet pasitempti.“
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Traumatologinis skyrius. 1957 m.

Medicinos seserys teigė, kad jos bendravo su gydytojais ir palaikė gerus santykius: „Mūsų neskriaudė <…>, buvo geri santykiai, stengdavomės padėti taip, kaip galėdavome“; „Su gydytojais mes taip gerai
sutardavome, aš kur bedirbau, man su gydytojais problemų nebuvo
<…>, su gydytojais jokių pykčių nebuvo“; „Santykiai su gydytojais tai
buvo labai geri“; „Su daktarais draugavome draugiškai, daktaras Lukošius visada sugebėdavo suburti žmones, jis labai vertino seselę, sanitarę, niekada nebardavo“; „Bendravome visi kartu: ir chirurgai, ir
medicinos seserys. Tarpusavio santykiai buvo labai geri, šeimyniški.
Reikia pasidžiaugti tuo.“
Gydytojai medicinos seserims buvo autoritetas, jos mokėsi iš gydytojų profesionalumo: „<…> tai jie buvo mūsų mokytojai, jie mus
mokė. Aš visą laiką maniau, kad gydytojas yra aukščiau stovinti grandis, kuris daugiau žino negu kad aš. Jie mus stebėdavo ir mums aiškindavo, <…> ir, pavyzdžiui, aš šventai šitą darydavau.“; „Aš iš jo [gydytojo] labai daug gavau nuoširdaus požiūrio į ligonį, nuoširdaus požiūrio
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Chirurginis skyrius. 1958 m.

į darbą.“ Medicinos seserys jautė gydytojų reiklumą: „Per tuos 52 savo
darbo metus, tai aš niekad nejaučiau nei pažeminimo, nei ignoravimo
ir jeigu laborantės man pasiskųsdavo, kad daktaras jas apšaukė ar kažką netaktiško pasakė, tada išsiaiškindavome. Gydytojai tuomet buvo
griežti. Ir sesutės taip nesėdėdavo.“
Medicinos seserys teigė, kad jos mokėsi ne tik iš gydytojų, bet ir
viena iš kitos, ypač iš vyresnių kolegių. Buvo skyriuje tokių kolegių,
į kurias norėjosi lygiuotis, būti panašiomis: „Ji niekada nesėdėdavo
vaistinėlėje, ji prie ligonio lovos tai tą daro, tai koją tvarko, tai riša, tai
bintuoja, tai aš labai norėjau nors dalinai būti kaip tos senos seserys“;
„<…> mes turėjome skyriuje tokią sesutę Vėrutę Beišytę. Jinai visada
skrupulingai atlikdavo darbą, ypatingai. Mes net mokindavomės iš jos.“
Viena medicinos sesuo teigė, kad jos kolektyvas „buvo nepaprastas“:
„Aš visada sakydavau, kad aš pagalvoju, duodu mintį, o ant rytojaus
ateinu ir randu viską padaryta.“
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Visgi buvo ir neigiamos medicinos seserų patirties bendraujant su
gydytojais: „Žeminantis [požiūris]. Mažos, kvailos ir tylėkit…“; „Kai aš
nuveždavau ligonį [gydytojo pavardė] operuoti klubo sąnarį, jeigu aš
paguldydavau ant stalo ir negaudavau velnių, nepasakydavo – „tu žiopla, nelaiminga, kaip tu man paguldei ligonį“, tai būdavo šventė <…> jis
visas vadina karvėm, kiaulėm ir dar gražiau.“; „Viena gydytoja laikėsi
nuomonės, kad seselės debilės, tai tos, kurios trejetais mokosi, o sanitarės – tai visai ne žmonės.“
Paklaustos apie ligonius ir jų slaugą, didžioji dalis medicinos seserų teigė, kad tuo metu ligoniui būdavo skiriama daug dėmesio: „Buvo
skiriamas visas dėmesys pacientui. Aš tikriausiai pačiu laiku išėjau iš
chirurgijos, <…> dabar gero darbo nereikia.“ Itin griežtos buvo apžiūros, vadinamosios vizitacijos: „Pasodindavo ligonį ir, neduok Dieve, po
nugara ras trupinį arba raukšlių daug, tai nieko nesakydavo, tik užtekdavo piktai į sesutę pažiūrėti, ir mes jau žinodavome <…>“; „Nepaprastai draugiškas požiūris, gydytojų santykis su ligoniu, mano požiūriu,
tai anksčiau buvo šiltesnis. Tie patys terapeutai, jie ligonį nurengdavo ir apžiūrėdavo visą.“

Ligonių padėka. 1969 m.
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Viena medicinos sesuo minėjo atsakingą gydytoją, su kuriuo jai
teko dirbti ir būti „arti ligonio“: „<…> mes taip stengėmės būti arti ligonio. Ir gydytojai. Mes turėjome tokį vieną akių gydytoją Steiblį, rodos, Mykolas. Išvažiuodavo į komandiruotes ir grįždamas nors ir trečią
nakties jis užeis ir paklaus: „Kaip mano ligonis?“ Tai čia tikrai viskas
yra atiduodama darbui.“
Anksčiau budėjimą perduodavo viena kitai prie ligonio lovos:
„Anksčiau nebuvo net kalbų jokių, persiduodavome prie ligonio lovos.
Būdavo viskas rašoma į sąsiuvinį, o visus sunkius ligonius prie lovos
perduoda.“ Kai kurios medicinos seserys išsakė asmeninius pastebėjimus, kad dėmesys pacientui anksčiau buvo didesnis, nei yra dabar:
„Aš gulėjau prieš tris metus su kelio sąnariu skyriuje, tai aš nejaučiau
to gailestingumo.“; „Niekada nesakyk negaliu, visada prieik, visada išklausyk, jis [gydytojas] visada kalbėjo tik apie ligonį, o dabar, man atrodo, kad niekas nekalba.“

Chirurginio skyriaus mišrus choras. 1960 m.
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Medicinos seserys akcentavo, kad joms dažnai trūkdavo žinių, tačiau gydytojų palaikymas leisdavo joms labiau pasitikėti savimi: „<…>
kaip paruošti, nežinau, sakau, daktare, aš tikrai nežinau, kaip paruošti, o jis – pasiklausk ir paruoši, <…> sakei, kad nežinai, o kaip puikiai
užbintavai.“; „Ten dirbau viskuo: ir akušere, ir chirurgams asistuodavau <…>, ten buvo vokiečių lageris. Dostolis [gydytojo pavardė], tai
būdavo, kada sudėtingesnė operacija, tai per saugumą ar per ką jį atveždavo ir aš jam asistavau, tai man rankos dreba, o jis man rusiškai —
sestrionka, ne valnuities, ne valnuities (liet. sesute, nesijaudinkite, nesijaudinkite).“
Tuo metu sergantys pacientai apie savo ligą, atliekamas manipuliacijas žinodavo labai mažai, nes laikytasi nuostatos, kad jiems to žinoti
nereikia: „Nebuvo galima visko pasakoti ligoniui,<…> nebuvo galima
kalbėti apie gydymą, <…> apie sunkias ligas“; „<…> [ligoniai] nesigilindavo į savo ligą. Mes apie ligas nenorėdavome šnekėti, mes pasakydavome, ką daktaras paskyrė, tą ir leidžiame, <…> niekas nedraudė
[informuoti], bet mes bijodavome dėl to, kad galime pasakyti ne taip.“

Dvasinės paramos ir pagalbos suteikimas ligoniui
buvo slopinamas
Medicinos seserys pasakojo, jog viešai atlikti religines apeigas ligoninėje buvo draudžiama, tačiau paslapčia tai visgi vykdavo: „Slapta ateidavo sekmadieniais, aš palikdavau raktą nuo savo kabineto ir daugiau nežinojau, ką ten veikdavo. Visi žinojo, kad jis [dvasininkas] ateis,
bet slapta nuo aplinkinių. Žinojo ir seserys, ir gydytojai, pakviesdavo
kartais [dvasininką], bet, aišku, paslapčia.“
Kartais religines apeigas atlikdavo ir pačios medicinos seserys su
dvasininkų pritarimu: „Darydavome viską labai slaptai. Mes pačios pakrikštydavome. Būdavo paimi tą vaikutį ant rankų, o kitas pila vandenėlį ir sako: „aš tave krikštiju vardu Jonas arba Marija“ ir peržegnoji
„Vardan Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios“, o „Amen“ pasakyti nereikia, taip mus paprotino kunigai, nes jie žinojo, ir mes taip padarydavome, todėl jokio konflikto neturėjome.“
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Aktyviausiai dvasinę paramą ligoniams teikė, palaikė ryšius su
dvasininkais „vienuolės pogrindininkės“: „Aš sudarydavau sąlygas
jiems [dvasininkams] aptarnauti, <…> ligonis rinkdavosi, tai priklausydavo nuo laiko, ar jis gali laukti, ar jis negali laukti <…> kunigą pasirinkdavo. Paprastai namiškiai susitardavo ir man pasakydavo, kada
ir pas ką ateis <…> aš turėjau porą sesučių, kurios man tą padėdavo
daryti <…>“; „Jeigu jau ligonis prašo, tai nebuvo nei vieno atvejo, kad
man kas sutrukdytų, kad koks nemalonumas išeitų ar kas nubaustų“;
„Visus pakvietimus ligoniui, kunigą tai suorganizuodavo sesutės, kurios buvo vienuolės pogrindininkės“; „Mes turėjome skyriuje tokią sesutę Vėrutę Beišytę <…>, atsimenu, mums keista būdavo, suprantate,
bet jinai buvo tas ryšys su bažnyčia.“ Medicinos seserys pažinojo vienuoles: „Mes jas pažinodavome daugiausia, tai būdavo klinikietės. Jos
pačios ateidavo. Jos pereina tuos ligonius, su jais pasišneka, arba ateina pas ką konkrečiai“; „Vienuolės veikė, bet jos dirbo gana slaptai pogrindyje, <…> mes tiesiog nujautėm ir žinojom, kurios yra, bet visi labai toleravo, neatsirado tokių, kad kas prieštarautų <…>.“
Kartais medicinos seserys bijojo teikti religines apeigas ar jas inicijuoti, nes buvo už tai griežtai baudžiamos: „Kunigų mes negalėdavome
kviestis ir mes jų nekviesdavome, <…> yra buvę iš vyr. gydytojo labai
nubausta, kad pakviečiau kunigą, tai buvo labai griežtai draudžiama.“
Kitur buvo galima veikti laisviau ir atlikti bažnytines apeigas gydymo įstaigoje: „Visada leisdavo, sudarydavo sąlygas, neslėpdavome.
Man daryti naktį neteko, visada darydavome dieną, bet seserys padarydavo ir naktį. Jei namiškiai paprašo, tai sakydavo – veskite“; „Vaikų
skyriuje niekas nenorėjo kunigų, nebuvo tokių.“
Medicinos seserys pasidalijo savo patirtimi ne tik dėl pacientams
teiktos dvasinės paramos bei religinių apeigų gydymo įstaigoje. Jų
klausta ir apie asmeninį tikinčiųjų patyrimą sovietmečiu. Kai kurios
pasakojo, kad namuose švęsdavo religines šventes, bet ligoninėje „būdavo tylu“: „Namuose tai mes švęsdavome, o ligoninėje būdavo tylu,
ramu, nes tai būdavo darbo diena, tai nei kalbėti, nei susirinkti, nei
kažką daryti nebuvo galima“; „Nebuvo, nešvęsdavome jų [Kalėdų, Velykų]. Žinojome, kad tai šventės, bet darbe nieko nebuvo.“ Tuo metu
buvo tokių, kurios šias tradicines šventes visgi pažymėdavo ir dar74
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be: „<…> viską mes švęsdavome“; „Taip, mes švęsdavome: pavalgydavome, bet gėrimų jokių nebūdavo <…>“; „Švęsdavome Velykas, Kalėdas; tada ateidavo nedaug žmonių, susinešdavome, ką turėdavome
<…>.“
Bijodavo lankyti bažnyčią, nes buvo skundžiama ir pakabinami tikinčiųjų sąrašai viešai bažnyčią lankančiųjų kritikai: „Iš pradžių neidavome, nes buvo pakalikų, kurie skųsdavo, dėdavo į sienlaikraštį, kas
buvo bažnyčioje; nebausdavo, tik tiek, kad būdavo pakabintas sąrašas.
Buvo nemalonu <…>.“ Keletas medicinos seserų papasakojo apie tai,
kad „būdavo įspėjimai“, kartais bausmės: „Vieną kartą mane pakviečia „Amžinos atminties“ direktorius Jašinskas ir sako [medicinos sesers pavardė]: aš labai tikiu, gerbiu žmones, kurie tiki, bet jūs neikite į bažnyčią ten, kur jus mato <…>“; „<…> vieną kartą kalbu telefonu
su kažkokia drauge ir sakau, va, eisiu į bažnyčią, tai man vedėjas sako,
nu [vardas], baik kalbėti garsiai <…>“; „Ateina ta Albinutė pas mane
ir sako, kad mane iškėlė už tai, kad aš kunigą kviečiau <…> perkėlė ją
prie neišnešiotų kūdikėlių [skyrių].“
Dauguma medicinos seserų nepaisė draudimų ir persekiojimų, atsargiai lankė pamaldas vietinėse parapijose: „Tais laikais, kada draudė
eiti, tai aš eidavau, bet stengdavausi stoti už pilioriaus, neidavau į tas
lomkas, žodžiu, aš nesistengdavau slėptis“; „<…> kas skundė tai skundė, kas ėjo tai ėjo. Dabojomės“; „<…> svarbu, kad nepapulti į akiratį, bet kas norėjo, tie susitvarkė“. Daugiausiai reikėdavo slėptis tiems,
kurie buvo partijos nariai: „Gal partinės eidavo ir paslapčia į bažnyčias, o aš, kai buvau nepartinė, tai nueidavau <…>“; „Žinodavome, kas
eina į bažnyčią, tačiau tie žmonės buvo nepartiniai ir jie nebijodavo.
Atsimenu, mirus gyd. Krikščiūnui, atėjo gyd. Krikščiūnienė ir paprašė, kad mes paslapčia sugiedotume Šv. Angelo giesmę.“
Dėl draudimo ar persekiojimo baimės kai kurios negalėjo aiškiai
apibūdinti savo patirties religinės laisvės klausimu: „<…> vyr. gydytojas į tokius dalykus nekreipdavo jokio dėmesio <…>“; „Aš negirdėjau, ar kas bardavo, kad eina į bažnyčią“; „Kad nebuvo pas mus tos temos, nepasakyčiau, kad kas drausdavo“; „Aš šito nejaučiau. Jeigu aš
norėjau, tai radau ir vietą, ir laiko, ir aš nejaučiau, kad mane kas sektų <…>“; „Eidavome, ir šliūbą ėmiau bažnyčioje.“
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Medicinos seserų tobulinimasis ir veiklos įvertinimas
Medicinos seserys pasakojo, kad jos turėjo gilinti savo žinias, lankydamos konferencijas: „Konferencijos vienąkart per mėnesį stacionaruose <…> vesdavo gydytojai, o poliklinikoje taip pat būdavo konferencijos, žinot, kai klinikos netoli, tai pagrinde ir kviesdavo“; „Raudonajame
Kryžiuje vykdavo, į lektorius ir profesorius įtraukdavome, kad būtų kokybiškos ir naudingos konferencijos sesutėms <…> susirinkdavo daug,
apie šimtą žmonių <…> tuo metu nieko neduodavo, vėliau buvo duodami pažymėjimai“; „Darydavome kas mėnesį konferencijas <…> jos
būdavo ir išvažiuojamos. Kai aš dirbau akušeriniame, kuriam tuo laiku vadovavo Girulskienė, tai ji sukviečia visą personalą visos ligoninės ir paskaityti prašydavo gydytojus. <…> pačios seserys ruošdavo
pranešimus apie slaugą, naujagimius <…> taip pat buvo išvykstamos
konferencijos, dažnai kviesdavausi specialistus: sanitariniais klausimais – iš sanitarinės epideminės žmogų, dėl naujų vaistų – tai iš vaistinės žmogų ar farmacijos“; „Konferencijos buvo ruošiamos Kauno
klinikose akušerinio skyriaus, tai mes ten visada aktyviai dalyvaudavome <…> tada nebuvo <…> kvalifikacijos kėlimo kursų. Konferencijos būdavo kas mėnesį, paskaitas skaitydavo gydytojai arba pačios
akušerės <…> už tai gaudavome pažymėjimus. O paskui prasidėjo kategorijos.“ Buvo ir išvykų į kitas šalis: „Druskininkuose, kai dirbau,
aš buvau 3 mėnesius Rygoje intensyvios terapijos-skubios pagalbos
kursuose.“

Geriausios medicinos sesers konkursas – kvalifikacijos
tobulinimo būdas
Nuo 1974 metų, kaip rašė Janina Ivaškevičienė, Kauno klinikinės ligoninės medicinos seserų tarybos iniciatyva buvo pradėti organizuoti geriausios medicinos sesers konkursas. Manyta, kad tai buvo patraukli ir
efektyvi kvalifikacijos tobulinimo priemonė, padedanti pagerinti ligonių slaugymą, kelti seserų darbo kultūrą ir aktyvinti jų visuomeninę
veiklą. Ši priemonė paplito ir kitose Kauno bei visose šalies ligoninėse.
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Slaugytoja
Janina Ivaškevičienė
Geriausios medicinos sesers konkurso nugalėtojos.
Pirma iš dešinės Janina Ivaškevičienė

Konkursas būdavo organizuojamas trimis etapais: pradžioje tarp
vieno skyriaus (kabineto) medicinos seserų, vėliau tarp kelių vieno profilio skyrių – pirmojo etapo nugalėtojų ir galiausiai – tarp antrojo etapo nugalėtojų. Dalyvės įsisavindavo konkurso programą, išmokdavo
praktinio darbo veiksmų, perskaitydavo 3–4 medicininės literatūros
šaltinius, pasirengdavo sanitarinio švietimo ar politinformacijos užsiėmimui ir juos organizuodavo. Be to, aktyviai dalyvaudavo skyriaus
ir ligoninės visuomeninėje veikloje, studijuodavo savo krašto, miesto,
ligoninės istoriją ir pasiekimus, taip pat nuolat rūpindavosi savo išorės tvarkingumu, humaniškai elgdavosi su ligoniais ir bendradarbiais.
Šiai programai įsisavinti kiekviena konkurso dalyvė susidarydavo individualų darbo planą, kurį turėjo įvykdyti per 3–4 mėnesius. Darbo
rezultatus tikrindavo skyriaus (kabineto) vedėjas, vyresnioji medicinos sesuo ir visuomeninių organizacijų atstovai. Vėliau buvo išrenkamos trys to skyriaus geriausios konkurso dalyvės. Jų sąrašas kartu su
skyriaus vedėjo ir vyresniosios medicinos sesers charakteristika būdavo perduodamos medicinos seserų tarybai, kuri patikrindavo pirmojo
etapo nugalėtojų darbą ir užpildydavo specialią anketą.
Antram konkurso etapui medicinos seserys išmokdavo 30–40 papildomų klausimų programą ir parengdavo darbo saugos, darbo vietos,
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ligonių slaugymo priemonių projektus, schemas, maketus ir pasiūlymus. Jų žinias vertindavo 3–5 asmenų komisija, sudaryta iš skyrių vedėjų, vyresniųjų medicinos seserų ir visuomeninių organizacijų atstovų. Iš antro etapo būdavo išrenkamos trys geriausios medicinos seserys.
Paskutiniame konkurso etape medicinos seserys atlikdavo 2–3
praktines užduotis ir atsakydavo į klausimus, kurie būdavo pateikiami kiekvienai dalyvei uždarame voke. Jų žinias, praktinius įgūdžius,
bendrą išsilavinimą pagal penkių balų sistemą vertindavo 9–11 asmenų komisija, vadovaujama vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinos reikalams. Pagal didžiausią surinktų balų skaičių būdavo išrenkamos trys tų metų geriausios ligoninės medicinos seserys.
Konkurso baigiamasis turas būdavo organizuojamas prieš Medicinos darbuotojų dieną. Tai būdavo visų ligoninės medicinos seserų šventė, kuri baigdavosi konkurso laimėtojų sveikinimais ir apdovanojimais.
Teigta, jog geriausios medicinos sesers konkursas būdavo puiki kvalifikacijos tobulinimo priemonė, kuri skatindavo medicinos seserų būrį
siekti profesinio meistriškumo. Konkurso nugalėtojos prireikus visada galėdavo pavaduoti (atostogų, nedarbingumo metu) savo skyriaus
vyresniąsias medicinos seseris.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtoje ataskaitoje (1995) teigta, kad šalyje labai didelis slaugos personalo darbo krūvis. Lyginant situaciją su kai kuriomis Europos šalimis matyti, kad viena medicinos sesuo tenka 143 gyventojams Lietuvoje, 58 gyventojams
Danijoje, 38 gyventojams Švedijoje, 54 gyventojams Norvegijoje. Lietuvos gydytojų ir medicinos seserų santykis yra 1 : 1,7, Skandinavijoje –
1 : 3,5. Dėl slaugos poreikio visuomenėje analizės stokos Lietuvos medicinos seserys dirbo nepagrįstai dideliais darbo krūviais, neatitinkančiais
pacientų poreikių. Tai darė neigiamą poveikį slaugai.
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XXI AMŽIAUS SLAUGYTOJO, AKUŠERIO
PRIESAIKA
2000 m. birželio 15–17 d.

Aš, XXI amžiaus slaugytojas (akušeris), pasižadu visas savo žinias,
įgūdžius ir žmogiškumą skirti visos visuomenės sveikatai. Mano tikslas – siekti geresnės sveikatos visiems, dirbti kartu su visuomene, rūpintis, kad būtų užtikrinta kiekvieno žmogaus teisė į profilaktiką, slaugą ir gydymą. Drauge su slaugos ir akušerijos srityje dirbančiais savo
kolegomis ir kitais sveikatos apsaugos specialistais aš nuolat stengsiuosi užtikrinti sveiką gyvenseną, sveiką darbo aplinką ir sveiką bendruomenę. Pagerėjusi kiekvieno žmogaus, šeimos ir bendruomenės sveikata bus mano sėkmės matas. Užuojauta, etiškumu paremta slauga bus
nuolatinis mano vadovas.

MIUNCHENO DEKLARACIJA
SLAUGYTOJAI IR AKUŠERIAI – KOVOTOJAI
UŽ SVEIKATĄ

2000 M. BIRŽELIO 17 D.

Antroji vykdomoji PSO konferencija slaugymo ir akušerijos Europos
klausimais skirta atskleisti unikaliam šešių milijonų Europos slaugytojų
ir akušerių vaidmeniui ir indėliui į sveikatos apsaugos pažangą ir sveikatos apsaugos paslaugų teikimą. Nuo pirmosios vykdomosios PSO konferencijos, vykusios Vienoje daugiau kaip prieš dešimt metų, Europoje
žengta keletas žingsnių link slaugytojų ir akušerių reputacijos įtvirtinimo ir potencialo išnaudojimo.
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Mes, Europos regiono PSO priklausančių valstybių sveikatos apsaugos ministrai, dalyvaujantys Miuncheno konferencijoje:
M A N O M E, kad slaugytojai ir akušeriai atlieka labai svarbų ir vis
daugiau reikšmės įgaunantį vaidmenį sprendžiant mūsų laiko sveikatos apsaugos problemas ir užtikrinant kokybišką, prieinamą, nešališką, veiksmingą ir lanksčią medicinos pagalbą, garantuojančią nuolatinę
slaugą (priežiūrą) ir atitinkančią žmogaus teises bei kintančius poreikius.
R A G I N A M E visas atsakingas institucijas PSO priklausančiame
Europos regione imtis veiksmų paremti slaugą ir akušeriją:
• Leisti slaugytojams ir akušeriams dalyvauti visais lygiais planuojant strategiją ir ją įgyvendinant;
• Šalinti kliūtis, ypač sprendžiant problemas, susijusias su naujų
darbuotojų atranka, lytimi ir padėtimi bei gydymo dominavimu;
• Finansiškai skatinti ir suteikti galimybę daryti karjerą;
• Gerinti bazinį mokymą ir sudaryti sąlygas įgyti aukštesnį išsimokslinimą slaugos ir akušerijos srityse;
• Sudaryti sąlygas slaugytojams, akušeriams ir gydytojams kartu dalyvauti ikidiplominėse ir podiplominėse studijose ir taip užtikrinti darnesnį ir visapusiškesnį darbą paciento labui;
• Remti informacijos gavimą ir skleidimą, kad praktinė slauga ir akušerija remtųsi žiniomis ir tvirtu teoriniu pagrindu;
• Ieškoti galimybių kurti bei remti į šeimą orientuotas bendruomenės slaugos ir akušerijos programas ir paslaugas, taip pat remti ir
šeimos slaugytojus;
• Didinti slaugytojų ir akušerių vaidmenį visuomenės sveikatos propagavimo, rūpinimosi sveikata ir visuomenės informavimo srityse.
P R I P A Ž Į S T A M E , kad ryžtą ir pastangas didinti slaugos ir akušerijos vaidmenį mūsų šalyse turėtų lemti:
• Išsami darbuotojų skaičiaus planavimo strategija, garantuojanti
adekvatų kvalifikuotų slaugytojų ir akušerių skaičių;
• Garantija, kad visų lygių sveikatos apsaugos sistema paklūsta taisyklėms, reglamentuojamoms įstatymais;
• Sąlygos, teikiančios slaugytojams ir akušeriams galimybę dirbti
produktyviai, efektyviai bei visu pajėgumu kaip savarankiškiems
ir su kitomis grandimis susijusiems specialistams.
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Siekdami įgyvendinti šioje deklaracijoje išvardintus tikslus mūsų
šalių, šalių regionų bei tarptautiniu mastu, P A S I Ž A D A M E bendradarbiauti su visomis reikiamomis ministerijomis, institucijomis – valstybinėmis ir nevalstybinėmis.
T I K I M Ė S , kad PSO valdyba Europos regionui pasiūlys strategiją ir padės šalims narėms sukurti veiksmų koordinavimo mechanizmą, tautinėms ir tarptautinėms tarnyboms padėsiantį bendradarbiauti remiant slaugą ir akušeriją.
P R A Š O M E regiono direktorių reguliariai atsiskaityti Europos regiono komitetui ir 2002 metais sušaukti pirmąjį susirinkimą šios deklaracijos vykdymui įvertinti.
Ms. Andrea Fisher
Sveikatos apsaugos ministrė,
Vokietijos Federalinė Respublika

Dr. Marc Danzon
Direktorius Europos regionui

Lietuvos delegacija Miunchene. Iš kairės: Violeta Staniulevičienė, Nijolė Bielinienė,
Raimundas Alekna, Aldona Čiočienė
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III SKYRIUS

SLAUGYTOJŲ
RENGIMAS
KOLEGIJOSE IR
UNIVERSITETUOSE
Jei gailestingosios sesers profesija yra atskira,
savarankiška, o ne apkarpyta gydytojo profesija,
natūralu, kad ta profesija, kaip ir kitos, gali turėti ne tik
savo vidurinį mokslą, kurį dabar duoda seserų mokyklos,
bet ir aukštąjį mokslą […]. Ir kad seserų mokyklose
vyraujantį vaidmenį vaidintų ne gydytojai, bet aukštojo
gailestingųjų Seserų mokslo asmenys.
Dr. J. Žemgulys. Gailestingoji sesuo, 1938, Nr. 1, p. 13.
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KOLEGIJOS

KAUNO KOLEGIJA

EGLĖ STASIŪNAITIENĖ, VIKTORIJA PIŠČALKIENĖ,
VYTAUTĖ GIEDRAITIENĖ

K

auno kolegijos Medicinos fakultetui 2018 metais sukako 98-eri:
1920 metais profesorius Pranas Mažylis Kaune įsteigė trumpalaikius akušerių ir dviejų mėnesių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus. 1920 metų gruodžio 21 dieną buvo išleista pirmoji 25 akušerių laida.
Kursų baigimo pažymėjimai įteikti 25 akušerėms. Prieš įteikiant
pažymėjimus, valstybinių Akušerijos kursų vadovas kreipėsi į akušeres šiais žodžiais:
„Pilietės! Išklausiusios akušerijos kursus, atlikusios reikalaujamą praktiką ir išlaikiusios valdžios paskirtoj komisijoj egzaminus, Jūs įgijote
akušerės vardą ir teises ir priėmėte surištas su akušerės vardu pareigas.
Pirm negu įteiksiu kiekvienai jūsų akušerės pažymėjimą, kviečiu Jus
padaryti mano akyse iškilmingą pasižadėjimą, pildyti surištas su akušerės vardu pareigas.“

Kiekviena akušerė, imdama pažymėjimą, iškilmingai pasižadėjo:
„Pasižadu nėščioms, gimdančioms ir pagimdžiusioms moterims, o taipogi
naujagimiui teikti pagalbą dieną ir naktį taip, kaip buvau kursuose mo87
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Akušerių laida. 1946 m.

kinta ir kaip akušerių knygose rašoma. Savo darbą pasižadu visuomet atlikti sąžiningai, vienodai turtingoms ir beturtėms. Įstatymus ir taisykles
apie akušeres, kurie dabar veikia ir ateity veiks, pažadu visuomet žinoti ir juos pildyti. Savo žodžius ir pasiryžimą pildyti, ką esu pasižadėjusi,
tvirtinu dėdama savo parašą atmintinėj kursų knygoj.“

1932 metais įsteigtos Gailestingųjų seserų ir Valstybinė akušerių
mokyklos. Iki 1940 metų parengta 765 akušerės, o per 1920–1941 metų
laikotarpį – 630 gailestingųjų seserų.
1941 metais įkurta Kauno medicinos seserų mokykla.
1946–1951 metais įsteigtos Respublikinė felčerių akušerių ir Medicinos seserų mokyklos. Prie jų ėmė veikti felčerių-laborantų, farmacininkų ir dantų technikų mokyklos, rengiančios sanitarijos felčerius,
rentgeno technikus, provizoriaus padėjėjus, dantų technikus. 1958 metais sujungus visas minėtas mokyklas, įkurta Respublikinė Kauno medicinos mokykla.
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III SKYRIUS SLAUGYTOJŲ RENGIMAS KOLEGIJOSE IR UNIVERSITETUOSE

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursai. 1925–1927 m.

1958–1962 metais Respublikinėje Kauno medicinos mokykloje veikė dieninis, vakarinis ir neakivaizdinis skyriai. Juose buvo rengiami
akušerės, medicinos seserys, sanitarijos felčeriai, rentgeno technikai,
provizoriaus padėjėjai, dantų technikai, felčeriai laborantai.
1971 metais Respublikinei Kauno medicinos mokyklai suteiktas
Prano Mažylio vardas, įamžinant jo nuopelnus rengiant medicinos darbuotojus. Studijos vyko senamiestyje, Papilio g. 9 (centriniai rūmai) ir
Muitinės g. 15 (II rūmai).
1990 metais Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklai pradėjo vadovauti dabartinis Medicinos fakulteto dekanas gydytojas Julius Dovydaitis.
1991 metais Kauno Prano Mažylio medicinos mokykla pervadinta
į Kauno aukštesniąją medicinos mokyklą.
1994 metais mokykla buvo perkelta į naujas patalpas (K. Petrausko g. 15), pagerėjo mokymo sąlygos, įkurta moderniausia Lietuvoje
dantų technologijos laboratorija.
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Medicinos seserų meistriškumo konkursas. 1979 m.

2001 metų rugsėjo 1 dieną mokykla integruota į Kauno kolegijos sudėtį ir pavadinta Medicinos ir socialinių mokslų studijų centru.
2007 metų rugsėjo 24 dieną Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu
mokyklai suteiktas Sveikatos priežiūros fakulteto pavadinimas; nuo
2012 metų gruodžio 13 dienos Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu –
Kauno kolegijos Medicinos fakulteto vardas.

Vadovai

Akademikas
Pranas Mažylis

90

Pirmasis mokyklos vadovas – akademikas, gydytojas akušeris-ginekologas Pranas Mažylis gimė
1885 metų sausio 24 dieną Šileikiškio kaime, Kupiškio rajone. 1914 metais baigė Krokuvos universitetą, o 1922 metais Kaune įkūrė akušerių mokyklą, Vytauto Didžiojo universitete – Akušerijos ir
ginekologijos katedrą. Profesorius (1930), Lietuvos
mokslų akademijos akademikas (1946) yra paskelbęs per 100 mokslo darbų patologinės akušerijos
ir ginekologijos klausimais.
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Matilda Zubrienė (1932–1944) vadovavo Kauno medicinos seserų
mokyklai, įsteigtai perorganizavus gailestingųjų seserų kursus. Ji buvo
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės Moterų skyriaus vedėja, vėliau –
Kauno pirmųjų gimdymo namų vyriausioji gydytoja.
Vėliau mokyklos vadovai buvo Leonas Ryškus (1944–1962), Algirdas Kvilius (1962–1976), provizorė Elvyra Tamašauskienė (1976–1990).
1990 metais Prano Mažylio medicinos mokyklai pradėjo vadovauti gydytojas Julius Dovydaitis.
Jo vadovavimo laikotarpiu mokykla iš patalpų Papilio g. 9 buvo
perkelta į renovuotą pastatą K. Petrausko g. 15. Naujose patalpose 1994
metais įrengta tuo metu moderniausia Baltijos šalyse dantų technikos laboratorija, pradėtos vykdyti 6
naujos studijų programos: kineziterapija, ergoterapija, socialinis darbas, odontologinė priežiūra, burnos
higiena, radiologija. Kelis kartus keičiantis mokyklos pavadinimui (Kauno Prano Mažylio medicinos
mokykla, Kauno aukštesnioji medicinos mokykla,
Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas,
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas), jos misiFakulteto
ja išliko ta pati – užtikrinti aukštos kokybės medekanas
Julius Dovydaitis
dicinos studijas.
Pastatų istorija
Nuo 1950 metų Kauno medicinos seserų mokykla buvo įkurta Nemuno ir Neries santakoje buvusiame Bernardinų vienuolyne su Šv. Jurgio
gotikinio stiliaus bažnyčia, kurių pirmine fundacijos data laikomi 1468
metai. Bernardinai Kaune kūrėsi tuo pat metu kaip ir pagrindinis šio
ordino centras Lietuvoje – Vilniaus konventas. Medinio vienuolyno ir
Šv. Jurgio bažnyčios statybą fundavo Kauno seniūnas Ivaška Viaževičius, o žemės sklypą skyrė Stanislovas (Stanko) Sendzivojevičius, Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų maršalka ir Gardino seniūnas. Pradinį žodinį dovanojimo aktą raštu jis patvirtino 1471 metais. XV ir XVI
amžių sandūroje, perstatant miestą, bernardinams buvo leista išsimū91
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ryti savo pastatus. Vienuolyno namai ir nauja bažnyčia iškilo pirmaisiais XVI amžiaus metais, padedant gvardijonui Pankracijui Vokiečiui
ir jo įpėdiniui Antanui iš Biečio. 1812 metais konventas nukentėjo nuo
Prancūzijos ir Rusijos armijų: sudeginta Šv. Mykolo bažnytėlė ir kai
kurie ūkiniai vienuolyno pastatai. Šv. Jurgio bažnyčia paversta vaistų
sandėliu, vienuolynas – karo ligonine. Po 1945 metų vienuolynas buvo
uždarytas. 1950 metais vienuolyno patalpos buvo pritaikytos Respublikinei felčerių-akušerių ir Medicinos seserų mokykloms, o bažnyčioje
įrengtas vaistų sandėlis. Kauno aukštesnioji medicinos mokykla patalpose, esančiose K. Petrausko g. 15, buvo įkurta 1994 metais. Šiuo metu
čia dirba Medicinos fakulteto administracija, studijas organizuoja Farmakotechnikos ir Burnos sveikatos katedros. Reabilitacijos ir Biomedicinos diagnostikos katedros yra Muitinės g. 15 (II rūmai). 2016 metais renovuotame pastate, Puodžių g. 11, šiuolaikiškai įrengtos Slaugos
ir Kosmetologijos katedrų auditorijos bei praktinio mokymosi aplinkos. Socialinio darbo katedra savo veiklą vykdo Kauno kolegijos studijų miestelyje, Pramonės g. 22.

Socialinė partnerystė
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas aktyviai plėtoja socialinę partnerystę. Svarbiausi institucijos socialiniai partneriai: Lietuvos svei-

Prano Mažylio medicinos mokykla Papilio g. 9,
Kaunas
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Pagrindiniai fakulteto rūmai
Kipro Petrausko g. 15, Kaunas

III SKYRIUS SLAUGYTOJŲ RENGIMAS KOLEGIJOSE IR UNIVERSITETUOSE

katos mokslų universiteto ligoninė, Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis ir kt. Iš
viso bendradarbiaujama su daugiau nei 300 sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigų bei organizacijų.
Kauno kolegijos Medicinos fakultete nuo 2008 metų veikia Tęstinių
studijų skyrius. Skyriaus veikla – vykdyti neformaliojo švietimo programas ir kvalifikacijos tobulinimo kursus sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistams. Šiuo metu siūlomos 6 neformaliojo švietimo ir 39 kvalifikacijos tobulinimo programos. Kiekvienais metais jose
dalyvauja nuo 300 iki 500 sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų iš visos Lietuvos.
Fakulteto akademinę bendruomenę kasmet sudaro apie 1600 studentų ir per 180 dėstytojų, daugelis jų yra aukščiausią kvalifikacinę
kategoriją turintys praktikai. Dėstytojai derina pedagoginę ir mokslo taikomąją veiklą, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir regioniniuose projektuose. Studijavimas kaip veikla vis dažniau peržengia įprastas edukacines aplinkas: studentai ir dėstytojai buriasi į savanoriškos
pagalbos, sveikatos išsaugojimo mokymo grupes, vyksta į vaikų globos institucijas, dienos centrus, švietimo įstaigas, bendruomenes ir kt.
Viena tokių iniciatyvų yra projektas „Parkinsono liga sergančių asmenų gyvenimo kokybės gerinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“. Projekto metu vykdomi interaktyvūs seminarai Parkinsono liga
sergantiems asmenims ir jų artimiesiems, organizuojamos integralių slaugos ir reabilitacijos metodų taikymo veiklos riboto judėjimo
asmenims.
Socialinės iniciatyvos ir projektai, vienydami visų katedrų dėstytojus ir studentus, kuria sąlygas tarpdalykiniam bendradarbiavimui, stiprina studentų profesinį identitetą. Dėstytojai moko asmeniniu pavyzdžiu, perteikia gyvenimišką ir profesinę patirtį, vertybines nuostatas,
o tai yra būtina dirbant su žmonėmis. Akademinė bendruomenė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdo
įvairias socialines akcijas, organizuoja renginius, konferencijas. Pažymėtina, kad respublikinė konferencija „Biomedicinos mokslų aktuali93
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jos: studijos, praktika, technologijos“ jau atšventė dešimties metų jubiliejų. Tradicine tampa tarptautinė konferencija „Sveikata, aplinka ir
darni plėtra: tarpdisciplininis požiūris“ (Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach: HESDIA).
Tarptautiniai ryšiai
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas yra pasirašęs tarpinstitucinio
bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 30 aukštųjų mokyklų Suomijoje, Danijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Belgijoje, Turkijoje, Latvijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Su kai kuriomis aukštosiomis
mokyklomis, pavyzdžiui, Rygos 1-ąja Medicinos mokykla, bendradarbiavimo ryšiai tęsiasi jau daugiau nei 20 metų. Medicinos fakulteto strateginiai partneriai: taikomųjų mokslų universitetas Suomijoje
XAMK, Tartu sveikatos mokslų kolegija Estijoje bei Savonijos (Savonia) taikomųjų mokslų universitetas Suomijoje. Svarbu pabrėžti, kad
su kiekvienu strateginiu partneriu bendradarbiavimas apima daugiau
nei 4 studijų programas. Vyksta abipusis judumas pagal „Erasmus“ ir
„Nordplus“ programas studentų studijoms ir praktikai bei dėstytojų
dėstymo vizitams, sudaromos galimybės studentams atlikti praktikas
strateginių partnerių pasiūlytose praktikos vietose, dėstytojai vyksta
į strateginių partnerių organizuojamas tarptautines savaites, rengiami
ir įgyvendinami bendri „Erasmus“ ir „Nordplus“ programų projektai.
Slaugos katedra yra viena aktyviausių Medicinos fakulteto katedrų, dalyvaujančių tarptautinėse veiklose. Pažymėtina, kad 2012 metų
rugsėjo 1 dieną inicijuotos bendrosios praktikos slaugos studijos anglų kalba. Kartu su studentais iš Lietuvos šioje studijų anglų kalba programoje I–IV kursuose studijuoja ir studentai iš užsienio šalių – Irano,
Zimbabvės, Brazilijos, Indijos, Nigerijos, Pakistano, Bangladešo. 2015
metų kovo 17 dieną pasirašyta bendrosios praktikos jungtinės studijų
programos sutartis su XAMK taikomųjų mokslų universitetu Suomijoje. Pagal šią sutartį kasmet keturi Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai turi galimybę studijuoti du semestrus Suomijoje pagal suderintą studijų programą, o baigus bakalauro studijas
94

III SKYRIUS SLAUGYTOJŲ RENGIMAS KOLEGIJOSE IR UNIVERSITETUOSE

gauti du diplomus: vieną – Kauno kolegijos, kitą – Suomijos XAMK
universiteto. „Džiaugiamės bendradarbiavimu su Kauno kolegija vykdant dvigubo diplomo Bendrosios praktikos slaugos programą“, – teigia Suomijos XAMK taikomųjų mokslų universiteto mokslų daktarė
Sari Laantera. Ji neabejoja abipusiai naudinga partneryste ir ateityje.
Slaugos katedra aktyviai vykdo studentų judumą pagal „Erasmus“
ir „Nordplus“ programas. Studentai skatinami dalyvauti mainų programose, organizuojami susitikimai su projektų koordinatore, mainų
programose dalyvavusiais dėstytojais ir studentais. Kiekvienais metais daugiau nei 20 bendrosios praktikos slaugos studentų išvyksta
dalinėms studijoms ar praktikai į užsienio institucijas, tokias kaip Savonijos ar XAMK universitetai Suomijoje, Vizėjaus (Viseu), Aveiro universitetai Portugalijoje, Hovesto (Howest) kolegija Belgijoje, Almerijos (Almeria) universitetas Ispanijoje ir kt.
Kiekvienais metais pritraukiama vis daugiau užsienio studentų dalinėms studijoms ar praktikai iš tokių institucijų kaip Sinopo, Bezmialem Vakif universitetai Turkijoje, Aveiro, Vizėjaus universitetai Portugalijoje, Rygos 1-oji Medicinos ir P. Stradinio kolegijos Latvijoje, Jano
Evangelisto Purkynės universitetas Čekijoje ir kt.
Slaugos katedra aktyviai dalyvauja tarptautiniame projekte „Network Nordejordemodern“, kuris vykdomas vienuolikoje aukštojo
mokslo institucijų, turinčių akušerijos studijų programas, ir keturiose
ligoninėse Skandinavijos bei Baltijos šalyse. Projektas padeda tobulinti akušerijos studijų kokybę, palyginti projekte dalyvaujančių institucijų akušerijos studijų programoje ugdomų mokslinių kompetencijų
skirtumus tarp šalių, plėtoti studentų tarptautinį mobilumą studijų ir
praktikos srityse.
„Erasmus“ strateginės partnerystės projekte „Villages on move Baltic“, kurio koordinatorius yra XAMK taikomųjų mokslų universitetas
Suomijoje, į veiklas įsitraukusios Slaugos ir Reabilitacijos katedros.
Projektu siekiama skatinti užmiesčio ir kaimiškųjų rajonų gyventojų
fizinę veiklą ir sportą pagal projekte numatytas veiklas penkiose šalyse: Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Danijoje ir Lietuvoje. Planuojama
atlikus fizinės veiklos tyrimus ir palyginus rezultatus skirtingose šalyse, parengti skaitmeninius idėjų žemėlapį ir idėjų banką.
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Naujausias slaugos katedros projektas – 2017 metais kartu su Tartu
sveikatos mokslų kolegija pradėtas įgyvendinti „Erasmus“ strateginės
partnerystės projektas „The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses“. Projekte dalyvauja partneriai iš Latvijos,
Suomijos ir Estijos. Projektu siekiama sukurti bendrus kokybės standartus slaugytojų kompetencijoms, skiriant ir dozuojant vaistus. Suomių sukurta elektroninė medicininio paso sistema „eMED-PASS“, kuri
bus adaptuota pagal projekto šalis nares, padėtų aukštojo mokslo institucijoms plėtoti slaugos mokymo programą, atskleidžiant ir likviduojant trūkumus ugdant slaugos studentų medikamentų skyrimo ir
dozavimo kompetencijas.
Medicinos fakultetas bei Slaugos katedra aktyvūs ir mokslo taikomosios veiklos srityje. Vienas iš gerosios patirties pavyzdžių galėtų būti
2016 metais Kauno kolegijos Medicinos fakulteto organizuota tarptautinė mokslinė konferencija HESDIA (Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach HESDIA 2016). Konferencijoje apie sveikatos, aplinkos ir darnios plėtros sąsajas diskutavo
ir patirtimi dalijosi 170 dalyvių, tarp kurių daugiau nei 40 akademinių
tyrėjų ir įvairių sričių praktikų iš Suomijos, Danijos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Belgijos, Norvegijos, Portugalijos, Turkijos, Australijos. Per
dvi dienas buvo perskaityta daugiau kaip 50 pranešimų.

Studijų programų raida
Pastaraisiais metais itin jaučiamas jaunų žmonių susidomėjimas biomedicinos studijų srities ir socialinio darbo studijų programomis. Tai
liudija kasmet didėjantys norinčiųjų studijuoti skaičiai. Akivaizdu, kad
šia institucija pasitikima ir joje suteikiamas išsilavinimas atitinka tiek
studijuojančiųjų lūkesčius, tiek darbo rinkos poreikius. Juk išsilavinimo vertingumas tiesiogiai siejamas su jo pritaikomumu visuomenės
ir asmeninių poreikių tenkinimui. Ilgalaikės vertybės, asmens saviraiškos plėtotė, socialinė partnerystė, ekspertinė veikla nacionaliniu
ir tarptautiniu mastu, kokybiškų aukštojo mokslo studijų, orientuotų
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į praktinę veiklą, besimokančiojo ir visuomenės poreikius, vykdymas,
mokslo taikomosios veiklos plėtojimas, absolventų įsidarbinimas yra
vienodai svarbūs tikslai. Per visą gyvavimo laikotarpį čia išsilavinimą
įgijo apie 33 tūkst. įvairių profesinių kvalifikacijų medicinos ir socialinių darbuotojų.
Šiuo metu Medicinos fakultete vykdoma 12 studijų programų.
Akušerija. Akušerės rengiamos nuo 1920 metų, išleistos 75 laidos,
parengti 3566 absolventai. Akušerių rengimas du kartus buvo nutrūkęs. Didėjant akušerių poreikiui sveikatos priežiūros sistemoje studijų programa atnaujinta 2003 metais.
Bendrosios praktikos slauga. Bendrosios praktikos slaugytojai
(anksčiau – gailestingosios seserys, medicinos seserys) rengiamos nuo
1920 metų. Iki 2017 metų išleistos 96 laidos, parengti 9848 absolventai.
Nuo 2007 metų vasario 16 dienos Kauno kolegija įgijo teisę sėkmingai
baigusiems studijų programas teikti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį žyminčius diplomus.
Šių dienų studijose plėtojami socialiniai ir profesiniai gebėjimai
bendrauti, slaugytojai mokosi bendradarbiauti su pacientu, jo šeima,
sveikatos priežiūros specialistų komanda, integruojant į problemų
sprendimą analitinį, kritinį mąstymą, žvelgiant į slaugos problemas
ir pacientų slaugą holistiškai. Vykdomos bendrosios praktikos slaugos studijos anglų kalba, studentai turi galimybę studijuodami siekti dvigubo diplomo laipsnio su Suomijos Mikelio (Mikkeli) universitetu. Studijos orientuotos į tęstinio mokymosi svarbą, atsakomybę už
savo veiklos kokybę. Vykdomos podiplominės studijos, kuriose studentai įgyja specializaciją: anestezijos ir intensyviosios slaugos, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto, operacinės slaugos,
bendruomenės slaugos, psichikos sveikatos slaugos. Absolventai gali
dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: II ir III lygmens ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių
centruose, karo tarnybose.
Dantų technologija. Dantų technikai rengiami nuo 1951 metų, išleistos 64 laidos, parengti 1757 absolventai. 1951 metais Vilniaus dan97
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tų technikų mokykla buvo prijungta prie Kauno Respublikinės felčerių-akušerių mokyklos ir dantų technikų skyrius pradėjo darbą Kauno
senamiestyje, Papilio g. 9. Dantų technikų skyriaus vadovu paskirtas
dėstytojas Albinas Lukoševičius. Patalpos buvo apleistos. Administracijos ir pačių mokinių darbu patalpos buvo plečiamos ir gražinamos.
1994 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė beveik du milijonus litų įrengti moderniai dantų technikos laboratorijai, atitinkančiai
šiuolaikinį pasaulinį dantų technikos lygį. Laboratorijai įrangą pristatė žinomos Vokietijos firmos. Šiuo metu Burnos sveikatos katedroje ir
laboratorijose patyrimą gali įgyti ne tik besimokantys, bet ir visi Lietuvos dantų technikai. Kiekvienais metais vyksta dantų technikų meistriškumo konkursai.
Farmakotechnika. Vaistininko padėjėjai (anksčiau – farmaceutai,
provizoriaus padėjėjai, farmakotechnikai) rengiami nuo 1946 metų, išleistos 67 laidos, parengti 3832 absolventai. Farmakotechnikos studijų
programos studentai profesinės veiklos praktiką atlieka daugelyje Lietuvos regionų vaistinių, dažniausiai įsidarbina visuomenės vaistinėse,
visuomenės gamybinėse vaistinėse, ligoninių vaistinėse.
Biomedicininė diagnostika. Kvalifikacija – technologai (felčeriai-laborantai, laboratorinės diagnostikos specialistai), rengiami nuo
1946 metų. Studijas baigė 3382 absolventai – 67 absolventų laidos. Šios
studijų programos praktikos atliekamos įvairių sveikatos priežiūros
įstaigų klinikinėse, mikrobiologijos, visuomenės sveikatos priežiūros,
patologinės anatomijos laboratorijose, priklausomai nuo profesinės
veiklos praktikos pobūdžio.
Kosmetologija. Kosmetologijos specialistės (anksčiau – medicinos
seserys-kosmetikės, kosmetikės) rengiamos nuo 1995 metų, išleista 19
laidų – parengti 657 absolventai. Studentai pagal savo pageidavimus
praktikuojasi Kauno kolegijos Medicinos fakultete įrengtuose kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose ir klinikose, SPA centruose ir kt.
Jau studijų metais, atlikdami profesinės veiklos praktiką, studentai turi
galimybę pasitikrinti įgytus profesinius gebėjimus teikdami paslaugas
klientams. Studijų metais būsimieji kosmetologai aktyviai dalyvauja
įvairiuose projektuose: Lietuvos kolegijų studentams Kauno kolegijos organizuojamame profesinio meistriškumo konkurse „Grožio me98
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tamorfozės“, žiniasklaidos projektuose „Gražiausios Lietuvos krepšininkės rinkimai“, „24 valandos“ ir kt.
Odontologinė priežiūra. Gydytojo odontotologo padėjėjai (gydytojo stomatologo padėjėjai) rengiami nuo 1997 metų, išleista 18 laidų –
parengti 339 absolventai.
Burnos higiena. Burnos higienistai rengiami nuo 1997 metų, išleista 18 laidų – parengti 472 absolventai. Šių programų specialistai
rūpinasi įvairaus amžiaus pacientų ir klientų burnos sveikata, sveikos
gyvensenos įgūdžių ugdymu ir profilaktika.
Socialinis darbas. Socialiniai darbuotojai rengiami nuo 1998 metų,
išleista 728 absolventų.
Dėl ekonominių ir demografinių pokyčių Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje socialinio darbo specialistų poreikis didėja. Šiuolaikinėje visuomenėje socialinis darbuotojas gali būti ir socialinės aplinkos
tyrėjas, socialinių pokyčių skatintojas bei socialinio gyvenimo vadybininkas. Socialinio darbo studijų programos studentai tobulina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gilinasi į asmenybės psichologiją, žmonių elgesį formuojančius veiksnius, įgyja vadybos ir teisės
žinių. Studentai išmoksta rinkti informaciją apie visuomenę ir joje kylančias problemas, dirbti socialinį darbą su skirtingomis visuomenės
grupėmis.
Ergoterapija. Ergoterapeutai rengiami nuo 1998 metų, studijas baigė 15 absolventų laidų, parengti 326 specialistai. Ergoterapijos studijų
programos absolventai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose
licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, profesinės reabilitacijos įstaigose, vaikų su negalia ugdymo įstaigose, specifinėse socialinės reabilitacijos įstaigose, globos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių ir techninių
priemonių pritaikymo įstaigose, institucijose, kuriose dirba žmonės su
negalia, savivaldybių padaliniuose.
Kineziterapija. Kineziterapeutai rengiami nuo 1997 metų, išleista 18 laidų – parengti 445 absolventai. Kineziterapijos studijų programos absolventai dirba visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo, socialinės reabilitacijos
įstaigose, sveikatingumo įstaigose, socialinės rūpybos, globos ir slau99
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gos įstaigose. Praktiką studijų metu atlieka Lietuvos ir užsienio klinikinėse mokymo bazėse, pirminės sveikatos priežiūros, ortopedijos įstaigose, sporto ir reabilitacijos centruose.
Radiologija – mokslas, tiriantis spinduliuotės poveikį organizmui ir jos panaudojimą gydymui. Naujos kartos radiologijos technologai, parengti pagal Radiologijos studijų programą, geba savarankiškai
dirbti su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir įranga, susijusia su asmenų medicinine
apšvita, taip pat geba atlikti medicinines radiologines diagnostines ir
gydomąsias procedūras, užtikrinti atliekamų medicininių radiologinių
procedūrų kokybę bei pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistais. Radiologijos technologai rengiami nuo 2013 metų. 2017 metais studijas baigė 2-oji laida. Parengti 57 absolventai.

Indėlis į slaugos Lietuvoje plėtrą ir pasiekti rezultatai
Kauno kolegija – aukštoji mokykla, aktyviai veikianti Lietuvos ir tarptautinėje aukštojo mokslo ir taikomųjų tyrimų erdvėje. Studijų vykdymas, taikomųjų tyrimų praktika ir trečioji aukštosios mokyklos
misija – tarnystė visuomenei – grindžiami darnios plėtros principais, socialinės, ekonominės ir ekologinės darnos su aplinka bei visuomene siekimu.
Kolegija sudaro sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją išsilavinimo siekiantiems asmenims, vykdo neformalųjį suaugusiųjų mokymą (perkvalifikavimą, tęstinį mokymą), ugdo
švietimui, kultūrai, žinioms imlią, kūrybingą, išsilavinusią, orią, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę. Kolegija propaguoja ir remia
mokymosi visą gyvenimą kultūros formavimąsi tiek šalyje, tiek regionuose.
Kolegijos teikiamas išsilavinimas ir mokslinių taikomųjų tyrimų sistema yra orientuota į aukštojo mokslo prieinamumą, atvirą ir
lanksčią partnerystę su verslo, kultūros, viešojo sektoriaus organizacijomis ir bendruomenių nariais. Kolegijoje įdiegta kokybės ir socia100
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linio atsakingumo vadybos sistema, užtikrinanti visuminę studijų kokybės priežiūrą ir nuolatinį gerinimą, sukurianti prielaidas aukštosios
mokyklos veiklai tobulinti, skatinti jos kokybės kultūrą bei tarnystę
visuomenei.
2012 metais Kauno kolegija tapo „United Nations Global Compact“
tinklo, vienijančio per 8700 įvairių sričių organizacijų, nare. Tinklas,
vienijantis organizacijas iš 135 šalių, skatina visų pasaulio šalių įmones veikti atsakingai: saugoti gamtą, skaidriai elgtis darbe, nekenkti
įvairioms visuomenės grupėms, verslo sektoriui, valdžios institucijoms,
nevyriausybinėms organizacijoms ir kt., spręsti socialines ir aplinkos apsaugos problemas, palaikyti visuomenės raidos ir ekonomikos
augimą.
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas prisideda prie šalies mastu
organizuojamų labdaros ir paramos akcijų „Maisto bankas“, „Pyragų
diena“, „Maltiečių sriuba“ bei pats organizuoja labdaros akcijas.
Minint Pasaulinę ligonio dieną plėtojama atsakinga socialinė partnerystė, vykdoma patirties, žinių sklaida (renginys „Ištiesk pagalbos
ranką“). Organizuojamos kraujo donorystės akcijos.
Kolegija nuo 2013 metų dalyvauja UAB „Atliekų tvarkymo centro“ inicijuotame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“. Kauno kolegija stengiasi mažinti energetinių išteklių naudojimą bei jų sąnaudas. Kauno kolegija rūpinasi profesionalios bendruomenės telkimu ir
ugdymu. Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kompetencijų ugdymui. Sudaromos galimybės tobulinti savo kvalifikaciją tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje įvairiuose kursuose, seminaruose, stažuotėse. Nuolatinis dėstytojų tobulėjimas bei žinių atnaujinimas leidžia tobulinti dėstomus dalykus, pasidalyti gerosios praktikos patirtimi bei įsisavinti
naujus dėstymo metodus. Taip pat rūpinamasi tiek nuolatinių dėstytojų praktinės patirties atnaujinimu, tiek dėstytojų ir verslo pasaulio
pritraukimu skaityti paskaitas.
Darbuotojų teisės Kolegijoje suprantamos kaip akademinės bendruomenės – darbuotojų ir studentų – teisės. Bendruomenė skatinama
kurti asociacijas ir kitokias organizacijas, vykdoma skaidri ir efektyvi akademinių ginčų sprendimo politika, atsižvelgiama į bendruomenės poreikius ir socialiai atsakingos organizacijos veiklos principus.
101
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KLAIPĖDOS KOLEGIJA
Klaipėdos medicinos mokyklos įkūrimas
1933 metais gydytojas Juozas Ciplijauskas buvo pakviestas vadovauti naujai atidarytai Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninei. Jis tapo
pirmuoju šios įstaigos direktoriumi. 1934 metais Juozas Ciplijauskas
įsteigė dvimečius gailestingųjų seserų kursus. Šie kursai laikytini Klaipėdos medicinos mokyklos, dabartinio Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto, pradžia. Kursai, kaip ir pati ligoninė, veikė iki
1939 metų. Gydytojo dukra prof. Birutė Ciplijauskaitė, gyvenanti Čikagoje, įsteigė Juozo Ciplijausko vardo premiją, kuri nuo 2000 metų teikiama savo darbu nusipelnusiam Klaipėdos krašto slaugytojui ar geriausiam Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto studentui.

Gailestingųjų seserų kursai Klaipėdos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ligoninėje.
Trečias iš kairės sėdi Juozas Ciplijauskas. 1937 m.
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1945 metų spalį buvo įkurta Klaipėdos medicinos mokykla. Joje
mokėsi medicinos seserys, akušerės ir felčeriai. 1971 metų birželio 9
dieną ši mokykla buvo pavadinta gydytojo profesoriaus Juozo Kupčinsko vardu. 1977 metais studentų reikmėms tenkinti pastatytas 400
vietų studentų bendrabutis. Klaipėdos medicinos mokykloje tuo metu
mokėsi apie 800 būsimųjų medicinos seserų, akušerių ir felčerių. Medicinos seserų studijų programą rengė ir tvirtino Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija.
Sovietiniu laikotarpiu mokslas medicinos mokyklose baigusiesiems aštuonias vidurinės mokyklos klases trukdavo dvejus metus ir
dešimt mėnesių, o baigusiesiems vidurinę mokyklą – metus ir dešimt
mėnesių. Pokario metais medicinos mokyklose didelis dėmesys buvo
skiriamas politiniams, bendriems teoriniams, medicininiams dalykams
ir labai mažai specialybės praktiniams dalykams (ligonių slaugymas,
pragulų profilaktika ir kt.).

Medicinos seserų rengimas
Medicinos seserimis galėjo mokytis asmenys, baigę aštuonias vidurinės
mokyklos klases arba, jau vėlesniais metais, baigę visą vidurinės mokyklos programą. Medicinos seserų ruošimas buvo centralizuotas pagal profesinio rengimo programą, integruotą į sovietų sveikatos priežiūros sistemą. Medicinos sesers diplomas bei išrašas iš žinių įskaitos
lapo, išduoto Klaipėdoje 1947 metais, rodo, kad tuometinės medicinos
seserų skyriaus moksleivės, įstojusios į mokyklą baigusios aštuonias
klases bendrojo lavinimo mokykloje, buvo mokomos ne tik profesinių,
bet ir bendrųjų dalykų: fizikos, biologijos, chemijos, tuometinės šalies
istorijos, lietuvių, lotynų ir rusų kalbų, aritmetikos. Specialieji profesiniai dalykai buvo labiau orientuoti į mediciną, mažiau dėmesio skirta profesionaliam ir savarankiškam ligonių slaugymui. Teoriją ir toliau dėstė gydytojai, o dirbančios medicinos seserys mokė studentus
praktinių įgūdžių.
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Medicinos seserų mokyklos baigimo pažymėjimas. 1947 m.

Priedas prie medicinos seserų mokyklos
baigimo pažymėjimo. 1947 m.
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Sudarytos galimybės mokytis dirbančioms medicinos seserims
turėjo trūkumų
Kad darbuotojai, turintys didelę praktinę patirtį, galėtų įgyti medicininį išsilavinimą, 1955 metais buvo įkurta vakarinio mokymosi sistema, suteikianti išsilavinimą neatitraukiant besimokančiųjų nuo darbo, t. y. neakivaizdiniu būdu. Vakarinis mokymas padėjo greičiausiai
spręsti aprūpinimo medicinos darbuotojais problemą. Taip pat veikė Raudonojo Kryžiaus draugijos medicinos seserų dvimečiai kursai,
juose per 1955 metus paruošta net 1087 medicinos seserys. Visgi jaunųjų specialistų ruošimas turėjo trūkumų. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos centro komiteto teigimu, draugijos kursus baigusios
medicinos seserys kartais nepateisindavo savo įgytų diplomų, būdavo
gaunami signalai iš įstaigų, kad medicinos seserys yra blogai pasiruošusios. Raudojo Kryžiaus draugijos medicinos seserys turėjo būti paruoštos gerai ir kokybiškai, kaip ir medicinos mokyklose, nes jos turėjo visas viduriniojo medicinos personalo teises. Didelė atsakomybė
už viduriniojo medicinos personalo darbą tekdavo sveikatos apsaugos
skyrių vedėjams, vyriausiesiems gydytojams ir kitiems medicinos įstaigų vadovams bei gydytojams ordinatoriams, kurie kasdien susidurdavo su viduriniuoju medicinos personalu ir akivaizdžiai matė jų paruošimo spragas.

Trūksta specialistų – ieškoma greitesnių parengimo būdų
1954 metais Sveikatos apsaugos ministerija išleido įsakymą, kad visos
medicinos seserų mokyklos 1954–1956 metais turi būti reorganizuotos į medicinos mokyklas su technikumų teisėmis, nes iki tol vidurines medicinos mokyklas baigę mokiniai neturėjo teisės tęsti mokslo
aukštosiose medicinos mokyklose.
Nepaisant kasmet gerokai didinamo stojančiųjų priėmimo į medicinos seserų programas skaičiaus, darbo rinkoje šių specialistų vis
dar trūko, imta ieškoti greitesnio jų parengimo būdų. Spauda rašė, kad
1978 metais Klaipėdos medicinos mokykloje buvo įkurta eksperimen105
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Slaugytoja Ona Mitalienė
apdovanota Juozo Ciplijausko
vardo premija

Pirmojo gailestingųjų
seserų kurso absolventės
Elenos GiniotaitėsGrudzinskienės ranka
rašyta dedikacija

106

tinė grupė – be stojamųjų egzaminų
buvo priimta 30 studenčių, baigusių aštuonias klases be trejetų (su didesniu
kaip 4,3 balo vidurkiu). Tai buvo mokyklos naujovė, pateisinusi vadovybės
lūkesčius ir plačiai žinoma už mokyklos ribų. Eksperimentinės grupės rudens semestro mokslo vidurkis buvo
4,2 (kitų grupių – 3,08, praleistų su pateisinama priežastimi paskaitų – 81 val.
(iki 264), pažangumas – 100 proc. (kitų –
96 proc.). Pirmaisiais pokario metais
vietoj veikusių medicinos seserų kursų 1946 metų spalio 16 dieną buvo atidaryta medicinos seserų mokykla. 1950
metais mokykla išleido 52 medicinos
seseris, o 1978 – 251 medicinos seserį.
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Rezultatai ir pasiekimai
1979 metais buvo įteikta 170 medicinos seserų diplomų. Nuo 1957 iki
1979 metų su pagyrimu mokyklą baigė 195 medicinos seserys ir akušerės. Per 18 mokyklos gyvavimo metų ją baigė 2852 medicinos seserys, 749 akušerės ir 310 felčerių. Penkios auklėtinės, baigusios aukštąsias mokyklas, dirbo dėstytojomis.

Klaipėdos medicinos seserų
mokyklos pažymėjimas. 1945 m.

Išrašas iš žinių įskaitos lapo. 1945 m.
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PANEVĖŽIO KOLEGIJA

STANISLAVA STANEVIČIŪTĖ

Vykstant švietimo ir mokslo reformai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų rugpjūčio 30 dienos nutarimu Nr. 1376 Panevėžio medicinos mokykla kartu su kitomis Panevėžio aukštesniosiomis mokyklomis (pedagogine muzikos mokykla, politechikumu) ir Rokiškio
kultūros mokykla buvo reorganizuota į Panevėžio kolegiją. Panevėžio
Andriaus Domaševičiaus medicinos mokykla tapo Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetu, o 2007 metais rugsėjo mėnesį pervadinta į Medicinos ir socialinių mokslų fakultetą ir kaip fakultetas veikė iki 2013 metų birželio (dekanai Algimantas Kuzinkovas,
V. Paliukas, dr. R. Kliminskas). 2013–2016 metais jis veikė kaip Slaugos
katedra. 2016 metų rugsėjį Slaugos katedra tapo Biomedicinos mokslų fakultetu (dekanė Ingrida Kupčiūnaitė). Panevėžio kolegijos misija – vykdyti mokslo žiniomis ir praktika grįstas aukštojo mokslo studijas, kurios suteikia studentams kompetencijas, turinčias ekonominę
ir socialinę vertę sumanioje visuomenėje, lemiančias sėkmingą jų profesinę karjerą. Panevėžio kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Panevėžio regione, kurioje moksleiviai gali įgyti bendrosios praktikos
slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Šiandien vykdoma per 20 programų, iš kurių 5 programos (bendrosios praktikos slaugytojų, kineziterapijos, burnos higienos, grožio terapijos ir socialinio darbo) vykdomos Biomedicinos mokslų fakultete.

Medicinos mokyklos įkūrimas ir raida
1941 metų kovo 1 dieną Panevėžyje pradėjo veikti Gailestingųjų seserų kursai. Jų iniciatorius ir įkūrėjas – prof. Mykolas Marcinkevičius
(1892–1987). Jis paruošė ir redagavo mokymo programas, pagal kurias
mokslas turėjo tęstis vienerius metus ir aštuonis mėnesius. Mokykla
įsikūrė buvusiose Panevėžio miesto odos ligų dispanserio patalpose
Smėlynės gatvėje. Šiandien to namo nebėra, jis stovėjo apytiksliai toje
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vietoje, kur dabar yra įvažiavimas į Republikinės Panevėžio ligoninės
Priėmimo skyrių. Mokyklą tuo metu lankė 60 moksleivių.
1941 metais, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, užsiėmimai nutrūko. Okupacinė valdžia nė girdėti nenorėjo apie mokslų tęsimą. Tik
didelėmis pačių moksleivių pastangomis buvo gautas leidimas laikyti
valstybinį egzaminą ir baigti mokyklą. Tokiu būdu 1942 metais spalio
15 dieną mokyklą baigė pirmoji gailestingųjų seserų laida. Įsakymo ar
nutarimo apie mokslo metų pradžią nerasta nei Panevėžio miesto, nei
Respublikiniame archyve. Respublikiniame archyve yra tik Gailestingųjų seserų kursų nuo 1941 03 01 iki 1942 10 15 pažymėjimas apie šią
mokyklą baigusias gailestingąsias seseris. Nors istorinėje pažymoje, sudarytoje 1959 metų balandžio 20 dieną, teigiama, kad Respublikinė Panevėžio medicinos seserų mokykla įkurta 1944 metais pagal TSRS LKT
1936 metų rugsėjo 8 dienos nutarimą Nr. 1649 ir 1939 metų gegužės 14
dienos nutarimą Nr. 671, kas juose rašoma, nežinoma, nes jie nerasti.
Todėl realiausia Panevėžio medicinos seserų mokyklos įkūrimo data
laikyti 1941 metų kovo 1 dieną organizuotų Gailestingųjų seserų kursų
pradžią, nes tai patvirtina ir 1945 metų balandžio 5 dienos sveikatos apsaugos komisaro įsakymas, kuriame kalbama apie mokyklos atnaujinimą.
Iš mokslo baigimo pažymėjimų matyti, kokių disciplinų buvo mokoma: anatomijos, ligonių slaugymo, ligoninės ruošos, bendrosios patologijos, bakteriologijos, dietetikos, vidaus ir užkrečiamųjų ligų, chirurgijos, desmurgijos, proto ligų ir jomis sergančių ligonių slaugymo,
chemijos, lietuvių ir vokiečių kalbų ir kt. Kaip pasakojo buvusi kursų
klausytoja Janina Gaižutienė, minėti mokslo baigimo pažymėjimai po
karo neturėjo jokios juridinės reikšmės. Reikėjo perlaikyti egzaminą,
gauti kitą pažymėjimą, išduotą sovietinės vadovybės rusų ir lietuvių
kalbomis. Viktorija Vitkienė prisimena: „Baigiau pirmąją laidą 1942
metais, kai Lietuvą valdė fašistiniai okupantai. Mokykloje mums paskaitas dėstė gyd. K. Kaunėnas, J. Statkevičius, Vladas Dalinda. Direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams buvo med. sesuo Druskinienė. Patalpos buvo – vienintelis mažas kambariukas Odos ir venerinių
ligų dispanseryje. Iš visų vaizdinių mokymo priemonių buvo skeletas
(žmogaus griaučiai), kurį vadinome „Juze“. Mokymosi sąlygos buvo
sunkios, besimokydamos dirbome med. sesutėmis be atlygio.“
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Antrojo pasaulinio karo metais Panevėžio medicinos mokykla neveikė. Ji atkurta 1945 metais sveikatos apsaugos liaudies komisaro įsakymu Nr. 65, išleistu 1945 metų balandžio 5 dieną:
„Dėl Respublikinės Panevėžio medicinos seserų mokyklos veiklos
atnaujinimo, direkoriaus ir buhalterio skyrimo.
Nuo 1945 sausio mėn. 1 d. gydytoją Gudelį Kazimierą (1893–1951),
laikinai ėjusį Respublikinės Panevėžio medicinos seserų mokyklos direktoriaus pareigas, skiriu Respublikinės Panevėžio medicinos seserų
mokyklos direktoriumi su atlyginimu pagal etatus. Veriką Vladą nuo
1945 m. sausio mėn. 1 dienos, laikinai ėjusį mokyklos buhalterio pareigas, skiriu Respublikines Panevėžio medicinos seserų mokyklos buhalteriu su atlyginimu pagal etatus. Pasirašė prof. V. Girdzijauskas, LTSR
sveikatos apsaugos liaudies komisaras.“
1945 metų sausio 9 dieną direktorius K. Gudelis rašė Panevėžio
apskrities Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjui prašydamas, kad atsiųstų medicinos seserų mokykloje dėstomų dalykų programas, medicinos mokyklos statusą, teiravosi, kokį cenzą turi turėti stojančiosios mokytis. Rūpinosi gauti mokyklos antspaudą. Mokykla tuo metu
buvo įsikūrusi ligoninės kieme buvusiame žaliame pastate su baltomis
kolonomis. Šiandien to pastato taip pat nebėra. Buvusi tų metų mokyklos moksleivė Liucija Dainienė prisimena: „Mokėmės ligoninės raudonajame kampelyje, kurį įsirengėme pačios – sudėjome langus, duris.
Tai buvo vienintelė patalpa. Stalų nebuvo. Sustatėme nurašytas spinteles, ant kurių pasidėjusios rašydavome. Mokydamosios antrame kurse dirbome ligoninėje, nes trūko medicinos seserų. Dirbti ir mokytis
buvo nelengva. Skyriai buvo perpildyti sužeistųjų. Mokymo priemonių nebuvo, vadovėlių taip pat nebuvo. Dalykus dėstė gyd. O. Ronkienė (A. Domaševičiaus duktė), V. Uksas, J. Statkevičius, E. Šerkšnas ir kt.“
Stojamųjų egzaminų nebuvo, reikėjo parašyti tik prašymą. Mokslo pradžia – 1944 metų gruodžio 1 diena. Tai data, kuri fiksuoja Panevėžio medicinos mokyklos pradžią po pertraukos nuo 1942 metų vasario, nors direktoriaus skyrimą ir kitus mokyklos veiklos klausimus
įteisina dokumentai, parašyti 1945-ųjų pavasarį.
Po karo pirmoji 39 medicinos seserų laida baigė mokslą 1946 metų
birželį. Mokymosi laikas buvo sutrumpintas, nes labai trūko medici110
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nos seserų. Galbūt teorinių žinių ir stigo, bet praktinės patirties medicinos seserys turėjo pakankamai, nes savarankiškai dirbo ligoninėje. Ligoninėje dirbo iš ryto, o paskaitos vykdavo po pietų. Sveikatos
apsaugos liaudies komisaro nutarimu (1945 05 22) buvo įvestas drausmingumo ir elgesio pažymys.
1945 metų pavasarį, organizuojant priėmimą naujiems mokslo
metams, buvo paviešintas tokio turinio skelbimas: „<…> Mokykloje
mokslas trunka 2 metus. Stojančios gali būti mergaitės nuo 17 iki 35
metų amžiaus, sveikos, baigusios ne mažiau kaip 4 gimnazijos ar tolygios mokyklos klases. Mokslas nemokamas, mokinės aprūpinamos
bendrabučiu ir pragyvenimu. Pareiškimų priėmimas vyks nuo gegužės mėn. 25 d. iki š. m. liepos mėn. 14 d., priėmimas vyks darbo dienomis nuo 10 iki 14 val. Mokslas prasideda nuo š. m. liepos mėn. 16 d.“
1945 metų rugsėjį pradėjo mokytis dar viena 63 asmenų – būsimų
medicinos seserų – grupė. Taip pat priimta mokytis ir 53 būsimos akušerės, todėl Panevėžio medicinos mokyklos istorijoje ilgą laiką buvo
netikslumas dėl akušerių laidų. Ypač dėl pirmos laidos, nes 1945 metų
gruodžio mėnesio 29 dienos Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies
komisaro įsakyme Nr. 402 teigiama: „Remdamasis š. m. gruodžio mėn.
27 d. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų tarybos Nutarimu Nr. 768, Lietuvos TSR vidurines mokyklas steigiu: Akušerių dvimetę mokyklą
Panevėžyje su 50 akušerių metine laida.“ Įsakymą apie mokyklos kūrimą pasirašė sveikatos apsaugos liaudies komisaras profesorius Stanislovas Banaitis. Akušerių mokykla, kaip ir medicinos seserų mokykla, glaudėsi žaliajame namelyje su kolonomis ligoninės kieme. Ten
dirbo buhalteris, sekretorė. Paskaitos vykdavo berniukų gimnazijoje, buvusioje rusų mokykloje Elektros gatvėje. Pastarojoje mokykloje sąlygos buvo ypač komplikuotos, nes dirbti trukdė mokyklos vadovai, darė įvairias kliūtis, todėl labai dažnai užsiėmimai moksleivėms
vykdavo visur, kur tik rasdavo laisvą kampelį. Akušerių mokyklai vadovavo gyd. Vladas Dalinda. Kadangi daugelis specialistų ir rengimo
klausimų dubliavosi tarp abiejų mokyklų, medicinos seserų mokykloje taip pat buvo rengiamos akušerės, 1949 vasario 1 dieną medicinos
seserų mokykla buvo sujungta su akušerių mokykla ir pavadinta Respublikine Panevėžio akušerių mokykla. Mokyklos direktoriumi pa111
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skirtas buvęs dvimetės akušerių mokyklos direktorius gydytojas akušeris-ginekologas Vladas Dalinda (1907–1996). Jis mokyklai vadovavo
iki spalio, nes buvo paskirtas vyriausiuoju akušeriu-ginekologu Panevėžyje. Tada mokyklai pradėjo vadovauti gydytojas Zigmantas Veleckas (1922–1982). Kaip savarankiška akušerių mokykla ši įstaiga gyvavo tik trejus metus.

Mokyklos vadovų rūpestis dėl patalpų ir studijų kokybės
Patalpų mokykla neturėjo, todėl paskaitos vyko mergaičių gimnazijoje, ketvirtoje vidurinėje mokykloje, pagalbinėje mokykloje-internate,
dabartinėje Juozo Balčikonio gimnazijoje ir kt. Medicinos mokyklos
vadovai nuolat rūpinosi patalpų mokyklai gavimu. 1945 metų vasarį
pareiškime Vykdomajam komitetui rašoma, kad jau antri metai vyksta Panevėžio medicinos seserų mokyklos darbas, tačiau mokykla neturi nei patalpų, nei bendrabučio. 1945 metų kovą mokyklos direktorius K. Gudelis raštu kreipėsi į Vykdomąjį komitetą: „<…> turimomis
žiniomis, pastatas, esantis Katedros g. 6, greitai bus atlaisvintas. Prašom drg. Pirmininką pastatą rezervuoti Panevėžio medicinos seserų
mokyklos bendrabučiui.“ Prašymas buvo išklausytas, bendrabučiui
paskyrė pastatą Tilto g. 6. Buvo paruošti pertvarkymo planai, sudaryta sąmata, tačiau darbai nebuvo pradėti, nes patalpas atidavė kariniam daliniui. 1949 metais buvo prašoma atiduoti pastatą, esantį Vasario 16-osios g. 3, miesto vadovai prašymo nepatenkino: „Kiek jūsų – tų
medicinos seserų reikės. Na šiais metais, kitais, o paskui ką jūs su tuo
pastatu darysite. Žinokite, tada mes jus už ausų paimsime ir išmesime“
(gyd. V. Dalindos pasakojimas). Gydytojo V. Dalindos žodžiais: „Ko norėti – tuo metu miestui vadovavo batsiuvys ir geležinkelietis.“ Gal tie
žodžiai buvo lemtingi, nes per visą mokyklos gyvavimo laikotarpį yra
priskaičiuojama per 13 adresų, kurie mena Panevėžio medicinos mokyklos buvimą. Būta ir kuriozinių atsitikimų jas įgyjant. Pastato, esančio Vasario 16-osios g. 3, trečią aukštą mokykla gavo 1950 metų vasarį, išsikrausčius gydytojo J. Statkevičiaus šeimai. Kuriami pirmieji
kabinetai (auditorijos) – anatomijos ir ligonių slaugos. Viena patalpa
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skirta knygoms ir vadovėliams, kurių 1946–1947 mokslo metais bibliotekoje buvo 284 vienetai. 1947 metais rugsėjo 1 dieną gavus 50 anatomijos ir 12 lotynų kalbos vadovėlių, pradėjo veikti biblioteka. Antrąjį to pastato aukštą moksleivės užėmė šturmu, nes mokyklos vadovai
(direktorius Zigmantas Veleckas ir pavaduotoja Monika Žebrauskaitė), sužinoję, kad iš antro aukšto išsikrausto NKVD karininko šeima ir
atsilaisvina patalpos (jų mokyklai skirti miesto valdžia nesiruošė), iškvietė mergaites iš paskaitos ir paragino bėgti į antrą aukštą, kaip nors
jame įsitvirtinti ir neišeiti. Moksleivės, nustūmusios į šoną budėjusius
kareivėlius, įsiveržė į patalpas ir išbuvo jose visą parą, direktorius ir
pavaduotoja maitino moksleives sumuštiniais ir arbata. Miesto vadovai, matydami tokį atkaklumą ir bijodami didesnių nemalonumų, patalpas atidavė. Po kurio laiko mokyklai atiteko ir pirmas aukštas. Buvo
įkurti slaugos, vidaus ligų, chirurgijos, akušerijos kabinetai, dėstytojų
kambarys. Moksleivių daugėjo, todėl 1975 metais dalis mokyklos kabinetų persikėlė į Sodų g. 10 esančias patalpas, kuriose buvo įrengti
mokyklos administracijos, darbuotojų kabinetai. Mokykla jau turėjo
salę, nors nelabai didelę, bet užtat savą. Pastatas buvo gautas 1971 metais, tačiau vyko remontas. Patalpose, esančiose Vasario 16-osios g. 3,
liko slaugos ir visi kiti klinikiniai kabinetai, o Sodų g. buvo bendrojo
lavinimo kabinetai, nes vaikų įstaigoms besimokančios seserys buvo
baigusios aštuonias klases. 1993 metais grąžinus Vasario 16-osios g. 3
ir Sodų g. 10 gatvėse esančias patalpas šeimininkams, mokykla persikėlė į Klaipėdos gatvėje buvusį bendrabutį. Patalpos buvo restauruotos ir pritaikytos auditoriniam mokymui. Sunkiai tilpo visi moksleiviai, tačiau pirmą kartą viskas buvo vienoje vietoje.
Mokyklos vadovai, rašydami ataskaitas ministerijai, akcentuodavo, kad dirbti sistemingai ir saugiai trukdo mokyklos išsibarstymas per
keletą vietų, vadovėlių, mokymo priemonių stoka. Raštai ir sprendimai iš ministerijos vėluodavo po du, tris mėnesius, vėluodavo skirtos
lėšos mokyklos išlaikymui, trūko darbuotojų, nereglamentuoti buvo
etatai ir pareigybės. Pirmaisiais mokyklos kūrimosi metais sekretorės-mašininkės nebuvo, todėl daugelį klausimų kuravo ir, žinoma, sekretorės-mašininkės pareigas ėjo ūkio dalies vedėja Elena Steponavičiūtė. Sekretorės-mašininkės etatas įsteigtas tik 1947 metais. 1949 me113
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tais jau skirti ir direktoriaus pavaduotojo mokymo daliai, praktikos
darbų vedėjo-instruktoriaus etatai ir kt. 1948 metais mokykla turėjo
16,5 etato: direktorius, pavaduotojas, karinio parengimo vadovas, sekretorė-mašininkė, vyriausiasis buhalteris, ūkio dalies vedėjas, kurjeris-vežikas, sargas, komendantė, bibliotekininkė (0,5 etato) ir kt. Posėdžiuose buvo svarstomi klausimai: „mokslo lygio pakėlimas“, „kova su
pamokų praleidinėjimu“, „mokinių auklėjimo reikalai“, „pamokų tvarkaraštis semestrui“, „pedagogų tarybos nutarimų įgyvendinimas“ ir kt.
1947 metais Panevėžio akušerių mokykla Sveikatos apsaugos ministerijos Kadrų valdybai pateikia tokią informaciją: „<…> ciklinėje-metodinėje komisijoje, pedagogų tarybos posėdyje apsvarstė akademiko
Lysenkos pranešimą ir aptarė biologijos, anatomijos, fiziologijos, mikrobiologijos mokymo programas ir įpareigojo tų dalykų dėstytojus pamokas vesti remiantis mičiurinine biologija.“ Ataskaitoje rašoma, kad
prie mokyklos buvo nedidelis žemės sklypas – Mičiurino daržas. Tačiau dirbę mokykloje žmonės tokio daržo neprisimena, jis egzistavo
tik ataskaitose.
Pagal mokyklos įsteigimo įsakymą mokytis moksleivės turėjo dvejus metus, tačiau pagal sudarytą programą mokėsi trejus. Į mokyklą
stojančiųjų moksleivių cenzas buvo nebaigtas vidurinis išsilavinimas,
buvo ir tokių, kurios stojo turėdamos vidurinį išsilavinimą, todėl daktaro V. Dalindos žodžiais tariant, tokios moksleivės „dykaduoniaudavo“. Mokslas vyko semestrais: rudens ir pavasario – 19 savaičių rudenį
ir 18 savaičių pavasarį. Pirmaisiais mokslo metais buvo mokomasi tokių dalykų: gimtosios kalbos, rusų kalbos, matematikos, TSRS istorijos,
ekonominės geografijos, lotynų kalbos, anatomijos, biologijos, fizikos,
chemijos. Buvo privalomas karinis parengimas. Mažiausiai valandų (tik
20 val.) buvo skiriama gimtajai kalbai, o daugiausiai (85 val.) – fizikai
ir anatomijai. Antraisiais mokymosi metais moksleivės mokėsi mikrobiologijos, patologijos, farmakologijos, akušerijos, vidaus ligų, chirurgijos, infekcinių ligų, odos ir venerinių ligų, fizioterapijos, vaikų ligų
ir kt. Buvo vedami fizinio lavinimo užsiėmimai, baigiantis pirmam ir
antram semestrui laikomas fizinio lavinimo egzaminas. Auditorijose
stovėjo dviviečiai ir triviečiai stalai. Pamokos vykdavo 45 minutes su
10 minučių pertrauka. Pamokos prasidėdavo 15.00 val. ir baigdavosi
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20.20 val. Praktika vykdavo nuo 9.00 iki 12.00 val. Iki pietų moksleivės atlikdavo praktiką ligoninėje, o kai buvo įrengti kabinetai, ir mokykloje. Moksleivių praktika – budėjimas naktimis ligoninėje kas trečią naktį. Praktinio mokymo bazę sudarė: miesto ligoninė, poliklinika,
motinos ir vaiko konsultacija, moters konsultacija, odos ir venerinių
ligų dispanseris, vaikų konsultacija ir sanepidemiologinė stotis. Moksleivės gaudavo stipendiją, jos dydis priklausė nuo mokymosi rezultatų.
Praktikos darbai prasidėdavo antrame kurse, tačiau praktiniai įgūdžiai
buvo įgyjami ir dirbant ligoninėje, nes ligoninėje labai trūko specialistų. Mokinių nedalyvavimas pamokose buvo žymimas dviem raidėmis
„nb“, o žurnalo gale, specialiose grafose, rašydavo neatvykusių moksleivių pavardes kiekvienai pamokai atskirai. Savaitės gale žurnalai
buvo surenkami ir visi pamokų praleidimai surašomi vienoje suvestinėje. Mokymo kontrolė buvo vykdoma tokia tvarka:
1. Visi mokslo planai buvo apsvarstomi ciklinėse metodinėse komisijose ir tvirtinami mokslo dalies vedėjo.
2. Planų vykdymas visus mokslo metus buvo kontroliuojamas mokymo dalies vedėjo ir direktoriaus.
3. Direktorius, mokymo dalies vedėjas ir ciklinės metodinės komisijos pirmininkas nuolat lankėsi pamokose.
4. Atvirose pamokose dalyvaudavo visas dėstytojų kolektyvas. Kiekvieno dalyko atviros pamokos buvo vedamos du kartus per semestrą.
Kiekvienam dalykui dėstytojas turėdavo sudaryti paskaitos darbo
planą. Ciklinė metodinė komisija tikrindavo, ar mokymo planas atitinka mokymo programą. Po to planus tikrindavo mokymo dalies vedėjas. Pamokos planas:
1. Pamokos numeris (pagal darbo planą);
2. Data;
3. Pamokos laiko suskirstymas: a) mokinių vardinis sutikrinimas,
dėstomos temos pavadinimo įrašymas į žurnalą – 3 min., b) mokinių žinių patikrinimas – 10 min., c) naujos medžiagos išdėstymas – 30 min., d) atsakymai į mokinių pateiktus klausimus – 2 min.
Tokį pamokos planą dėstytojas privalėjo parengti kiekvienai pamokai. Kiekvieno semestro pradžioje ciklinės metodinės komisijos posėdyje dėstomoji medžiaga buvo suderinta taip, kad temos nesikarto115
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tų kituose dalykuose. Buvo susitariama, kad vienas dėstytojas dalyką
išdėsto plačiai, kitas – siauriau, taip susitaupo laiko žinioms patikrinti, kitoms temoms išsamiai išdėstyti. Kiekvieno mokinio žinios privalėjo būti patikrintos ne mažiau kaip tris kartus per semestrą.
Jau mokyklos įsikūrimo pradžioje pradėjo veikti tautinių šokių,
vaidybos rateliai, krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos komandos,
kovos žaidimų būrelis.

Studijų programų raida
1992 metais įkurtame Andriaus Domaševičiaus, medicinos mokyklos
direktoriaus Algimanto Kuzinkovo ir dėstytojos Stanislavos Stanevičiūtės mokyklos muziejuje saugomi archyviniai dokumentai, nuotraukos, vaizdinės ir metodinės mokymo priemonės liudija, kad ankstesnis
slaugos specialistų mokymas visai nepanašus į šiandienos slaugytojų rengimą. Todėl įvertinus Europos šalių slaugytojų rengimo patirtį,
1996 metais slaugytojų rengimas pertvarkytas pagal Europos Sąjungos direktyvas: pradėti rengti bendrosios praktikos slaugytojai pagal
slaugos studijų programą, sudarytą kartu su kitomis šalies mokyklomis ir Danijos slaugių organizacija. Išaugus naujų specialistų poreikiui sveikatos priežiūros sistemoje, 1995 metais pradėti rengti ergoterapeutai ir socialiniai darbuotojai, 1996 metais – kineziterapeutai;
1997 metais – burnos higienistai ir gydytojo stomatologo padėjėjai. Mokykla parengė ir įgyvendino unikalią medicinos felčerių krašto apsaugai mokymo programą, kurią baigė dvi laidos (1996, 1997).
Per visą gyvavimo laikotarpį Panevėžio medicinos mokykla kelis
kartus keitė savo pavadinimą: 1941–1942 metais – Gailestingųjų seserų kursai; 1945–1946 metais – Panevėžio akušerių mokykla; 1946–
1949 metais – Panevėžio akušerių-felčerių mokykla (nors pirmoji felčerių laida išleista 1956 m.); 1949–1953 metais – Respublikinė Panevėžio
akušerių mokykla; 1953–1965 metais – Panevėžio medicinos mokykla; 1965–2002 metais – Panevėžio Andriaus Domaševičiaus medicinos mokykla (nuo 1991 metų – Andriaus Domaševičiaus aukštesnioji
medicinos mokykla). Gydytojo Andriaus Domaševičiaus vardą mokyk116
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la garbingai puoselėjo 37 metus ir iki tampant Panevėžio kolegijos fakultetu parengė 54 laidas ir į gyvenimą išleido 6514 medicinos seserų
(bendrosios praktikos slaugytojų), medicinos seserų vaikų įstaigoms –
20 laidų ir 1056 specialistus, 27 laidas ir 846 akušeres, medicinos felčerius kartu su 2 laidomis krašto apsaugai, iš viso 35 laidos ir 1687 specialistai, 59 ergoterapeutus, 4 laidas ir 127 kineziterapeutus, 3 laidas ir
69 burnos higienistus, 2 laidas ir 36 stomatologo padėjėjus, 4 laidas ir
159 socialinio darbo specialistus.

Mokyklą kūrę, jai vadovavę ir Panevėžio medicinos mokyklos
bendruomenę telkę direktoriai
•

•

•

•

Mykolas Marcinkevičius (1892–1987) (vadovavo 1941 03 01–
1942 10 15). Organizavo ir vadovavo gailestingųjų seserų kursams, rengė mokymų programas. Pavaduotoja mokymo reikalams – Druskinienė.
Kazimieras Gudelis (1893–1951) (vadovavo 1945 01 01–1949 02 01).
1944 metų gruodžio 1 dieną atnaujinta medicinos seserų mokyklos
veikla, 1946 metų birželį baigė pirmoji po karo medicinos seserų
laida, 1947 metų birželį mokyklą baigė pirmoji akušerių laida, 1947
metais pradėjo veikti biblioteka. 1949 metų vasario 1 dieną medicinos seserų mokykla prijungta prie akušerių mokyklos ir pavadinta
Respublikine Panevėžio akušerių mokykla. Pavaduotojai mokymo
reikalams: V. Vėžienė, V. Dalinda, B. Januškevičiūtė, Z. Veleckas.
Mokslo dalies vedėja V. Žilinskienė. Pavaduotojai administracijos
ir ūkio reikalams: A. Rutkauskas, Z. Ličkūnas, A. Lelys.
Vladas Dalinda (1907–1996) (vadovavo 1946 09 01–1949 10 24 dvimetei akušerių mokyklai). 1949 metų vasarį išleido pirmą ir vienintelę tos mokyklos akušerių laidą. Pavaduotojai mokymo reikalams: V. Žilinskienė, Z. Veleckas. Pavaduotoja administracijos ir
ūkio reikalams – E. Steponavičiūtė.
Zigmantas Veleckas (1922–1982) (vadovavo 1949 10 25–1959 09 22).
1950 metais išrūpino mokyklai patalpas Vasario 16-osios g. 3. 1956
metais baigė pirmoji medicinos felčerių laida. Pavaduotojai mo117
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•

•

•

•
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kymo reikalams: M. Žebrauskaitė, M. A. Gudelienė (Graičiūnienė). Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams – J. Baleišis.
Monika Gudelienė (Graičiūnienė) (1926–2005) (vadovavo 1959 09 26–
1962 02 14). 1962 metų kovo 7 dieną Panevėžio miesto Vykdomojo
komiteto potvarkiu Nr. 1210 visas pastatas, esantis Vasario 16-osios g. 3, perduotas mokyklai. 1960 metais pradėtos rengti medicinos seserys vaikų įstaigoms. Pavaduotojas mokymo reikalams –
R. Skorupskas, pavaduotojai administracijos ir ūkio reikalams:
S. Jankauskienė-Judelienė, A. Antanaitis.
Romanas Skorupskas (1934–2006) (vadovavo 1962 02 14–1965 07 03).
1963 metų birželį baigė pirmoji medicinos seserų vaikų įstaigoms
laida. Pavaduotojas mokymo reikalams – E. Alonderis. Žinių apie
pavaduotoją adminstracijos ir ūkio reikalams nerasta.
Irena Petraitienė (vadovavo 1965 07 03–1972 06 15). 1965 metų
gruodžio 17 dieną mokykla pavadinta gydytojo ginekologo Andriaus Domaševičiaus vardu. 1970 metų gruodžio 4 dieną iškilmingai paminėtas mokyklos trisdešimtmetis (laikas netikslus, nes nežinoma tiksli mokyklos įkūrimo data). 1971 metų rugsėjo 1 dieną
mokyklai perduotas pastatas Sodų g. 10, į jį persikėlė administracija, biblioteka ir kai kurie kabinetai. Pavaduotojas mokymo reikalams – E. Alonderis. Pavaduotojas adminstracijos ir ūkio reikalams – A. Stauskas.
Algimantas Kuzinkovas (vadovavo 1972 06 15–2009 01 01). 1990
metais mokyklai perduotas pastatas Klaipėdos g. 29, 1989 metų
birželį įteiktas 5000-asis diplomas medicinos seseriai Genovaitei
Jasiūnienei, 1989 metais išleista 20-a (paskutinė) medicinos seserų
vaikų įstaigoms laida. 1991 metų kovo 1 dieną mokykla pažymėjo 50 metų jubiliejų. Pradėjo veikti mokyklos muziejus. 1991 metų
liepos 5 dieną panaikinus specialiojo ir vidurinio mokslo sistemą,
Panevėžio Andriaus Domaševičiaus medicinos mokykla reorganizuota į aukštesniąją medicinos mokyklą. 1995 metais išleista 27-a
(paskutinė) akušerių laida. 1994–1995 mokslo metais mokykla pradėjo dirbti pagal naujus mokymo planus, parengtus kartu su Danijos slaugių organizacijos mokymo konsultantais. 1996–1997 metais išleistos dvi (vienintelės Lietuvoje) medicinos felčerių krašto
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apsaugai laidos, 1995–2005 metais parengtos ir išleistos trys ergoterapeutų laidos. Atsižvelgiant į specialistų poreikį, pradėti rengti šie specialistai: 1995 metais – socialiniai darbuotojai ir kineziterapeutų padėjėjai, 1997 metais – burnos higienistai ir gydytojo
stomatologo padėjėjai. 1996 metais pertvarkytas slaugytojų rengimas pagal Europos Sąjungos direktyvas, pradėti rengti kineziterapeutų padėjėjai. 1999 metų vasarį baigė pirmoji socialinių darbuotojų laida, birželį – pirmoji kineziterapeutų laida. 1999 metais
išleista 35-a (paskutinė) medicinos felčerių laida. 2000 metais bai-

Dėstytojai Danutės Kopūstienės jubiliejuje. Pirmoje eilėje (iš kairės): Laima Krikščiukienė,
Giedrė Labanavičienė, Algimantas Kuzinkovas, Stanislava Lukauskienė, Danutė
Kopūstienė, Elena Kubilienė, Irina Montvilienė, Stanislava Tebeliškienė; antroje eilėje:
Janina Tamauskienė, Regina Kurpavičiūtė, Stasė Malakienė, Laima Bagdišankaitė, Nijolė
Ona Naruševičienė, Almonė Bosienė, Anelė Kudrauskienė, Marytė Šimkūnienė, Danutė
Bankauskaitė, Liucija Ramunė Palinauskienė, Irena Tumienė, Irena Januškevičiūtė, Nijole
Janekienė, Jūratė Čerškuvienė, Natalija Rozova, Kristina Tervidienė, Jūratė Varnauskienė,
Audronė Mikalauskaitė, Birutė Dalmantienė, Bronius Urbonas; trečioje eilėje: Danutė
Klokmanienė, Juozas Simonavičius, Laimutė Čižienė, Kazimiera Velutienė, Marius Lapinskas,
Rimvydas Tumas, Violeta Smilgienė, Romas Grigaliūnas, Vytautas Pociūnas, Eugenijus
Lekandra, Juzefa Domaščenko, Nijolė Kaminskienė. 1985 m.
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gė pirmoji stomatologo padėjėjų ir burnos higienistų laidos. 2002
metų rugsėjo 1 dieną prijungtos Panevėžio konservatorijos studijų programos ir studentai, o sujungus tris Panevėžio aukštesniąsias mokyklas ir Rokiškio kultūros mokyklą, medicinos mokykla
tapo Panevėžio kolegijos fakultetu. Pavaduotojos mokymo reikalams: I. Montvilienė, L. Užaitė, pavaduotojai praktikiniam (gamybiniam) paruošimui: I. Petraitienė, V. Brazaitis, L. Krikščiukienė,
G. Labanavičienė, J. Stasiulionienė, D. Dailydėnas. Vėlesniais metais atsakinga už praktinį paruošimą buvo Z. Kvedarienė (Belousienė). Pavaduotojai administracijos ir ūkio reikalams: A. Stauskas, A. Lukauskas, K. A. Ulys, M. Belickienė.

Socialinė partnerystė
Per savo istoriją, ilgametę pedagoginę ir metodinę patirtį Panevėžio
kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas plėtoja socialinę partnerystę su Lietuvos ir Europos aukštosiomis mokyklomis, regiono sveikatos
priežiūros, socialinės rūpybos, kultūros bei kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Naudingas ir aktualus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padeda paruošti kvalifikuotą sveikatos
priežiūros specialistą. Pirmosios dvi stomatologinės kėdės burnos higienistų ir stomatologų padėjėjų rengimui įsigytos socialinės partnerystės dėka, nes 1995 metais Panevėžio verslo konsultaciniame centre
(direktorė Akvilė Žiaunienė) dirbęs JAV Taikos korpuso konsultantas
Chrisas Jonesas padėjo paruošti verslo planą burnos ertmės higienos
mokymo bazei įkurti. Iš JAV Taikos korpuso fondo, padedant Chrisui
Jonesui, buvo gautas dalinis finansavimas – 7180 JAV dolerių stomatologinėms kėdėms įsigyti. Pažymėtina, kad socialiniai partneriai yra
vieni svarbiausių, būsimus specialistus mokant praktinių gebėjimų. Iš
viso Biomedicinos mokslų fakultetas yra sudaręs 174 sutartis su socialiniais partneriais – potencialiais darbdaviais, nes dauguma absolventų įsidarbina būtent Panevėžio miesto ir Panevėžio regiono sveikatos priežiūros institucijose. Socialiniai partneriai plačiai įtraukiami
į Biomedicinos mokslų fakulteto veiklą: dalyvauja studentų baigiamų120
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jų egzaminų ir darbų vertinime, studijų programų vertinime. Kiekvienais metais bendrosios praktikos slaugos, burnos higienos programų
ir kitų programų, vykdomų Biomedicinos mokslų fakultete, komitetai
organizuoja akcijas miesto visuomenei: „Išlaisvink savo šypseną“ (dėstytoja R. Adomaitienė), „Ištiesk pagalbos ranką“ (dėstytoja D. Klokmanienė), kolegijoje – „Spalvų savaitė“ (dėstytoja J. Varnauskienė). Nuo
2002 metų Biomedicinos katedros dėstytojai kartu su Bendrosios praktikos slaugytojo programos studentais kasmet organizuoja tradicines
akcijas Tarptautinei slaugytojų dienai paminėti, kurių metu Panevėžio
miesto bendruomenei nemokamai matuojamas arterinis kraujo spaudimas, sveriama, dalijami lankstinukai apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių prevenciją
ir korekciją. Įgyvendino Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo
rėmimo projektus „Gyvenk sveikai ir būsi sveikas“ (2011), „Sveika gyvensena – raktas į sveikatą“ (2012) ir „Sveikos gyvensenos link: švari
oda, teisinga kūno ergonomika“ (2014), skirtus Panevėžio miesto mokinių sveikatinimui.

Tarptautiniai ryšiai
Tarptautinė patirtis, įgyta studijų metu, yra didelis privalumas siekiant
tarptautinės karjeros ir pripažinimo Lietuvoje. Studentams ir dėstytojams suteikta daug tarptautinių galimybių. Pirmieji žingsniai buvo
žengti 1994 metais užmezgus šiltus ir abipusiai naudingus ryšius su
Nyderlandų TER WELLE profesinio rengimo centru. 1998 metais pradėtas vykdyti Leonardo da Vinčio projektas „Profesinis socialinių darbuotojų parengimas“. Jį įgyvendinant dalintasi abipuse patirtimi su Kalmaro (Švedija) sveikatos ir socialinių mokslų universitetu, Lisabonos
(Portugalija) socialinio darbo universitetu, Stokporto (Jungtinė Karalystė) koledžu. 1993–1994 metais bendradarbiauta su Danijos slaugių
organizacijos mokymo konsultantais. Šiandien tarptautiškumas apima dvikryptį studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų judumą, tarptautinius strateginius projektus, narystes tarptautinėse organizacijose. Jau
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ketverius metus sėkmingai vykdomas tarpkultūrinių mainų projektas.
2010–2015 metais studijų programą vykdantys dėstytojai dalyvavo Europos Sąjungos remiamuose projektuose: „Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimančios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos
kolegijų studijų tarptautinimo“ (Nr. VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-058), „Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, grįstų mokymo(si)
inovacijomis tobulinimas stažuotėse“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-020),
„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM04-K-03-004), „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos Panevėžio
kolegijoje tobulinimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-014), „Šiaurės Lietuvos valstybinių kolegijų integruotų plėtros strategijų parengimas,
didinant atskaitomybę visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą“
(Nr. VP1.-2.1-ŠMM-04-K-01-001) ir kt.

Indėlis į slaugos Lietuvoje plėtrą
Biomedicinos mokslų katedroje vykdoma mokslo taikomoji ir metodinė
veikla. Programos dėstytojai rengia mokomąją medžiagą, dalyvauja leidybinėje veikloje. Parengtos metodinės mokymo(si) priemonės, kuriomis naudojasi studentai. Iš jų paminėtina: L. Šerytės ir I. Kupčiūnaitės
„Bendrosios slaugos savarankiško darbo užduotys“ (2010); V. Elijošaitienės „Anatomijos ir fiziologijos savarankiško darbo užduotys“ (2014);
A. Kuzinkovo „Visuomenės psichikos sveikatos sutrikimai“ (2015) ir „Visuomenės psichikos sveikata“ (2013); L. R. Palinauskienės „Odos ligos“
(2014). Dėstytojai dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymu sudarytų darbo grupių projektų rengime: L. Užaitė
„Reikalavimų specializuotos slaugos sričių neformaliojo švietimo programų aprašas“ ir „Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo
įsigaliojimo įgytų profesinių kvalifikacijų prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai kriterijų sąrašas“; I. Kupčiūnaitė „Specializuotos slaugos sričių sąrašas“; L. R. Palinauskienė „Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 „Psichikos sveikatos slaugytojas.
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Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimas“. Dėstytojai
parengė daugiau kaip 32 straipsnius ir juos publikavo mokslo taikomuosiuose leidiniuose: E. Orlovaitė, L. R. Palinauskienė „Slaugytojo
veiksmai valdant pooperacinį skausmą“ (Slauga. Mokslas ir praktika,
2014); R. Bacevičienė, A. Povilaitytė „Raumenų jėgos ir sąnarių paslankumo pokyčiai taikant kineziterapiją po endoprotezavimo operacijos
dėl koksartrozės (Sveikatos mokslai, 2014); R. Bacevičienė ir kt. „Skirtingo fizinio pajėgumo vyresnio amžiaus žmonių kai kurie gyvensenos
rodikliai“ (Jaunųjų mokslininkų darbai, 2012). Dauguma straipsnių paskelbti Kolegijos periodiniame leidinyje „Taikomieji tyrimai studijose
ir praktikoje“: L. Užaitė, V. Elijošaitienė „Studentų vertybinės orientacijos globalizacijos sąlygomis (2013); D. Klokmanienė, L. Klokmanienė, A. Rimkuvienė „Aktyvus gyvenimas – studentų gyvenimo garantas“ (2013); L. Janušonienė, Z. Belousienė, I. Šlekienė „MSM fakulteto
darbuotojų darbo aplinkos tyrimas ergonominiu aspektu“ (2012); L. Šerytė, I. Kupčiūnaitė „Biomedicinos studijų programų studentų prakti-

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio Verslo konsultaciniu centru.
Sėdi JAV Taikos korpuso konsultantas Chrisas Jonesas. Stovi (iš kairės): Rima Adomaitienė,
Stanislava Stanevičiūtė, Akvilė Žiaunienė, Aldona Galiauskienė, Irina Montvilienė,
Algimantas Kuzinkovas. 1996 m.
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nis mokymas: nuomonės ir vertinimai“ (2012) ir kt. Dėstytojai aktyviai
dalyvauja rengiant ir pristatant pranešimus tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose. Pažymėtina, jog dėstytojai kartu su
socialiniais partneriais Lietuvos slaugos specialistų organizacija organizavo respublikines mokslines praktines konferencijas: „Slaugytojo
vaidmuo įgyvendinant tūkstantmečio plėtros tikslus“ (2013), „Mokslinių tyrimų ir praktikų sąveika tiesioginiame slaugos specialistų darbe“
(2012), „Saugus ir šiuolaikiškas darbas slaugytojo praktikoje“ (2011),
„Slaugos praktikos aktualijos“ (2011), „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir lygiateisiškumas“ (2011), „Lėtinėmis ligomis sergančių ligonių priežiūra“ (2010). 2010 metais kartu su labdaros fondu
„Garšva“ organizuota konferencija „Inkstų ligos ir jų pasekmių pažinimas“. Organizuoja ir vykdo specializuotų slaugos sričių „Anestezija ir
intensyvioji slauga“, „Operacinės slauga“ ir „Psichikos sveikatos slauga“ neformaliojo švietimo programas.

Slaugos dėstytoja Ligita Šerytė ir fakulteto dekanė Ingrida Kupčiūnaitė su studentėmis
Raminta Mačiulyte, Aiste Gvozdaite, Ieva Šaučiulyte, Skaiste Šikšnyte, Neringa Kunickiene,
Gintare Gedvilaite. 2017 m.
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Sveikatos priežiūros specialisto rengimo dėstytojai yra profesinių
asociacijų ir organizacijų nariai. E. Balčaitė, A. Butkuvienė, V. Elijošaitienė, I. Kupčiūnaitė, L. R. Palinauskienė, L. Šerytė, L. Užaitė, dėstantys
studijų krypties dalykus, yra Lietuvos slaugos specialistų organizacijos,
I. Kupčiūnaitė, L. R. Palinauskienė ir L. Šerytė – Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos narės, V. Elijošaitienė – Lietuvos morfologų draugijos narė, L. R. Palinauskienė – Lietuvos ir Pasaulio hipertenzijos lygio tikroji narė bei Paliatyviosios ir skausmo medicinos draugijos narė,
R. Žekevičiūtė – Lietuvos akušerių sąjungos narė, G. Palionienė – Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narė, D. Baltušnikas – Lietuvos
patologų draugijos valdybos ir Baltijos šalių neuropatologų asociacijos
(Baltic Association of neuropathologists) narys, L. Janušonienė – Lietuvos kineziterapeutų draugijos narė, R. Bacevičienė – Lietuvos homeopatų asociacijos narė.

ŠIAULIŲ KOLEGIJA

EMILIJA TAMAŠAUSKIENĖ, ADOLFINA LIUMIENĖ,
ELENA KAIRIENĖ
Įžanga

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) yra aukštoji mokykla, turinti kelių
dešimtmečių istoriją, vykdo daugiau nei 20 studijų programų. Kolegijoje lanksčiai reaguojama į rinkos pokyčius. Viena vertus, siūlomos
perspektyvios studijų programos, tobulinamas atskirų dalykų dėstymas, rūpinamasi praktikų kokybe, kita vertus, čia išlaikoma ir puoselėjama tai, kas jau yra tapę klasika ir nepraranda savo vertės keičiantis visuomeninei ir ekonominei situacijai. Vienas iš tokių didžiulį įdirbį
turinčių ir aktualumo neprarandančių šios kolegijos išskirtinumų yra
bendrosios praktikos slaugos specialistų rengimas.
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Raidos istorija
Šiaulių medicinos seserų mokyklos istorija prasidėjo 1946 metais. Archyviniuose dokumentuose randamas Lietuvos TSR Liaudies komisarų tarybos nutarimas Nr. 263 „Dėl Lietuvos TSR vidurinių medicinos
mokyklų įsteigimo“, kuriame rašoma, kad nutarta Šiauliuose nuo 1946
metų liepos 1 dienos įsteigti medicinos seserų dvimetę mokyklą 50 medicinos seserų. Vykdant Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 331, Šiaulių medicinos seserų mokykla įtraukta į veikiančių
TSRS vidurinių medicinos mokslo įstaigų tinklą. Per 56 medicinos mokyklos gyvavimo metus kelis kartus vyko institucijos reorganizacija.
Reorganizacijos etapai:
• 1946 metų liepos 1 dieną Lietuvos TSR Liaudies komisarų tarybos
nutarimu įsteigta Šiaulių medicinos seserų mokykla.

1946 m. Lietuvos TSR sveikatos
apsaugos ministro įsakymas
Nr. 331
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1954 metų rugsėjo 25 dieną Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro įsakymu mokymo įstaiga pradėta vadinti Respublikine Šiaulių medicinos mokykla.
• 1991 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu (1991 m.
kovo 12 d. potvarkis Nr. 125) mokykla reorganizuota į aukštesniąją
medicinos mokyklą. Pasikeitus mokyklos statusui, parengta naujų
studijų programų, tenkinančių regiono bendruomenės poreikius
(masažuotojo, dantų techniko, socialinio darbuotojo, burnos higienisto ir kt.). Dėstytojai Lietuvoje ir užsienyje intensyviai tobulino
pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją. Nuo 1999 metų buvo įvertintas asmeninės ir dalykinės dėstytojų kompetencijų lygis, jiems suteikta vyriausiojo dėstytojo pareigybė.
• 2002 metais ekspertų grupė, atlikusi išorinį vertinimą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai rekomendavo, kad Šiaulių aukštesniajai technikos ir Medicinos mokykloms būtų suteikta
teisė vykdyti aukštąsias neuniversitetines studijas. 2002 metų rugsėjo 1 dieną įsteigta Šiaulių kolegija, kurios sudėtyje yra Sveikatos fakultetas (vėliau pervadintas į Sveikatos priežiūros fakultetą).
• 2010 metų liepos 12 dieną biudžetinė įstaiga Šiaulių kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Šiaulių valstybinę kolegiją.
• 2013 metais Šiaulių valstybinei kolegijai įteiktas ISO 9001:2008
sertifikatas.

Vadovai
Per visus medicinos mokyklos gyvavimo metus (1946–2002) pasikeitė septyni mokyklos vadovai.
• Pirmuoju medicinos mokyklos direktoriumi buvo paskirtas gydytojas Jonas Nainys (1891–1971), kuris šias pareigas ėjo iki 1948
metų kovo. Vėliau gydytojas J. Nainys dirbo mokykloje, buvo antraeilininkas, dėstė vidaus ir nervų ligas.
• Nuo 1948 metų kovo iki 1949 metų lapkričio po labai trumpą laiką direktoriaus pareigas ėjo gydytojai Kazys Kavaliauskas, Leonidas Lukinas ir Olegas Volkovas.
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Daugiau kaip 20 metų (1949–1970) Šiaulių medicinos mokyklai
vadovavo vaikų ligų gydytoja Genė Girulskytė. Direktorė dirbo
sunkiu pokario laikotarpiu, kai mokyklai teko būti net šešių šeimininkų įname; po ilgų prašymų Šiaulių ligoninė suteikė kambarį,
kuriame buvo įsteigtas slaugos kabinetas. Genės Girulskytės vadovavimo mokyklai metu gerokai išaugo mokinių skaičius, pradėtas naujų specialistų (medicinos felčerių, akušerių, vaikų medicinos seserų) rengimas.
Nuo 1970 metų balandžio mokyklos direktoriumi tapo buvęs Šiaulių medicinos mokyklos absolventas, gydytojas pediatras Stasys
Damaševičius. Jam pradėjus vadovauti, mokykloje buvo keturios
auditorijos, trys kabinetai, kuriuose dirbo administracija, buhalterija ir dėstytojai. Tuo metu mokėsi apie 400 mokinių. Stasio Damaševičiaus vadovavimo laikotarpiu buvo pastatyta nauja medicinos mokykla (M. K. Čiurlionio g. 16A). Šalia mokyklos rūmų
iškilo bendrabučiai. Vienu metu studijuojančiųjų skaičius buvo
pasiekęs net 1200.
Ypač svarbus medicinos mokyklos gyvenime buvo buvęs ilgametis
direktorius, vėliau – Šiaulių kolegijos Sveikatos fakulteto dekanas,
gydytojas infektologas Algimantas Baublys. Jo aktyvi darbinė veikla prasidėjo 1981 metais ir truko iki 2007-ųjų. Vadovaujant direktoriui Algimantui Baubliui, 1991 metais mokykla reorganizuota į
aukštesniąją medicinos mokyklą. 2002 metais Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla tapo Šiaulių kolegijos Sveikatos fakultetu.
1991–1997 metais parengtos naujos masažuotojų, dantų technikų,
burnos higienistų, socialinių darbuotojų, kineziterapijos, stomatologų padėjėjų studijų programos, modernizuotas mokyklos valdymas, 2000 metais įsteigtos katedros. Be savo profesinės veiklos,
Algimantas Baublys yra ir puikus kolekcionierius. Direktorius jau
kelis dešimtmečius augina kaktusus. Jo kolekcijoje yra apie porą
šimtų didelių kaktusų, o pridėjus visus mažylius, šis skaičius išaugtų keliskart. Algimantas Baublys teigia: „<…> esu pavaldus
kaktusams, jie padeda užsimiršti. Parėjęs po dviejų darbų, gali
pažaisti. Toks smulkus, juvelyrinis darbas su kaktusais nuramina.“
Dar vienas vadovo pomėgis – akvariumai: „<…> akvariumų turė-
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jau daug. Bandžiau naršinti žuveles – tai irgi didelis malonumas.“
Įsigijęs sodą, pradėjo auginti tulpes, lelijas: „Auginu spanguolių,
bruknių, valgomąjį sausmedį, labai įdomus augalėlis šilauogė.“ Buvęs mokyklos direktorius Algimantas Baublys akademinę veiklą
tęsia Šiaulių trečiojo amžiaus universitete. Keletą metų jis ėjo dekano pareigas, o nuo 2017 metų paskirtas universiteto rektoriumi.
Nuo 2002 metų iki dabar Šiaulių valstybinei kolegijai vadovauja socialinių mokslų daktarė Natalija Šedžiuvienė. Direktorė savo veikla siekia šių tikslų: didinti kolegijos konkurencingumą, sudaryti
sąlygas kiekvieno bendruomenės nario saviraiškai, suteikiant palankiausias galimybes atskleisti individualius gebėjimus, puoselėti
tradicijas bei aukštosios mokyklos vertybes, išlaikyti kolegijos veiklos finansinį stabilumą. Daug dėmesio Natalija Šedžiuvienė skiria intelektualios organizacijos formavimui, organizacijos kultūrai.
Kolegijos formavimosi laikotarpiu Sveikatos priežiūros fakultete išlaikytos visos ilgametės tradicijos ir vertybės, telkiami realieji ištekliai. Nuolatinė žmogiškųjų išteklių motyvacija (kvalifikacijos tobulinimas, formalūs ir neformalūs renginiai, apdovanojimai
ir kt.) stiprina fakulteto bendruomeniškumą. Bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais plėtra (Šiaulių miesto ir regiono sveikatos
priežiūros įstaigomis ir kt.) sudaro galimybes kokybiškai vykdyti
sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programas. Neatpažįstamai vadovavimo laikotarpiu pasikeitė fakultetas (pastatas, aplinka)
ir studijų programų materialinė bazė. Palankų darbui organizacijos klimatą padeda sukurti išskirtiniai vadovės bruožai: atvirumas,
nuoširdumas, atsakingumas, tolerantiškumas, diplomatiškumas,
humoro jausmas ir kt. Bendruomenei gerai žinomi ir direktorės
pomėgiai. Visus žavi švenčių metu padovanoti akordeono garsai ir
suprantamas skvarbus žvilgsnis į mišką bei veržlus noras grybauti.

Sveikatos priežiūros fakulteto vadovai
•

Nuo 2007 metų Sveikatos priežiūros fakultetui vadovauja dekanė
Ginta Gerikaitė, prodekanė L. Leščinskienė. Dėl sumanaus fakul129
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teto administracijos vadovavimo
atnaujinta fakulteto materialinė
bazė, specialiosios slaugos kabinetai aprūpinti modernia įranga
ir slaugos priemonėmis. Vadovavimo laikotarpiu įkurti Neįgaliųjų karjeros, Neformalaus ugdymo centrai.
Nuo 2007 metų Biomedicinos
mokslų katedrai vadovauja lektorė Aleksandra Sakalauskienė.

Dekanai Algimantas Baublys ir
Ginta Gerikaitė

Pastatų istorija (materialieji mokyklos ištekliai)
Šiaulių medicinos seserų mokykla nuo pat įkūrimo pradžios iki 1973
mokslo metų neturėjo nuosavų patalpų, net 6 kartus keista mokyklos
vieta. Įsikūrus medicinos mokyklai, pastoviausia mokymo vieta buvo
Mokytojų seminarijos patalpos, Kapsuko g. 50 (šiuo metu Aušros alėja). Mokykla šias patalpas nuomojo nuo 1947 iki 1951 metų.

Buvę grafų Zubovų rūmai, Šiaulių mokytojų seminarija, Šiaulių medicinos mokyklos
nuomojamos patalpos
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Bendras auditorijų plotas sudarė 121 m², 1950 metais jis padidėjo
iki 284 m². Užsiėmimai vyko biologijos, chemijos kabinetuose. Mokymai vykdavo popietiniu metu ir tik dviejose auditorijose. 1952–1953
mokslo metais mokykla buvo įsikūrusi Šiaulių I septynmetės mokyklos patalpose, bendras klasių plotas – 180 m². Vienoje mokyklos klasėje buvo įrengti anatomijos ir slaugos kabinetai. Medicinos seserų mokymo procesas vyko trečia pamaina, t. y. nuo 17.40 val. Respublikinė
Šiaulių medicinos seserų mokykla 1953–1957 mokslo metais vėl persikėlė į Šiaulių mokytojų instituto patalpas. Bendras klasių plotas buvo
169 m². Paskaitos vyko popietiniu laiku nuo 16 val. 1957–1959 mokslo metais Šiaulių medicinos seserų mokykla persikėlė į Šiaulių agrozootechnikumo patalpas. Auditorijų plotas – 150 m². Dėl patalpų stokos paskaitos kartais vykdavo net koridoriuose. Užsiėmimai vykdavo
po pietų. 1959–1963 mokslo metais mokykla nuomojo patalpas Šiaulių K. Didžiulio politechnikume, buvusiame agrozootechnikume. 1962–
1963 mokslo metais K. Didžiulio politechnikumo patalpose buvo įkurti
vidaus ligų ir slaugymo, anatomijos kabinetai. Pagal mokymo planus
trūko dviejų kabinetų ir trijų laboratorijų.
Nuo 1963–1964 mokslo metų mokykla nuomojo patalpas Šiaulių
pedagoginio instituto II rūmuose (Kapsuko g. 50). Naudingas mokyklos patalpų plotas buvo 380 m². Šiose patalpose buvo keturios klasės,
kuriose įrengti anatomijos ir ikiklinikinių dalykų kabinetai. 1966–1967
mokslo metais įsteigtas visuomeninių mokslų kabinetas. Iki 1971–1972
mokslo metų mokyklos patalpos nepasikeitė. Mokymosi sąlygos buvo
sunkios, užsiėmimai vykdavo gimdymo namų salėje, Respublikinės ligoninės mokymo kabinete, Moterų konsultacijos ir Šiaulių politechnikumo patalpose. Nuo 1972 metų spalio 13 dienos mokykla persikėlė
į naujas patalpas M. K. Čiurlionio 16A. Bendras mokyklos plotas –
5780 m², buvo įrengta 41 auditorija, 150 vietų valgykla. Naujose patalpose įrengti bendrųjų bei specialiųjų dalykų kabinetai (slaugos, vaikų
ligų, vidaus ligų, chirurgijos ligų ir kt.), jie aprūpinti naujomis mokymo(si) priemonėmis. Tai lėmė geras mokymo sąlygas, specialistų rengimo kokybę. Tris dešimtmečius (1972–2002) slaugos specialistų mokymo procesas vyko šiose patalpose. Šiuo metu čia yra įsikūręs Šiaulių
valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas. Per paskutinį de131
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šimtmetį renovuotas fakulteto pastatas, moderniai sutvarkytas kiemas.
2002–2017 mokslo metais Slaugos studijų programai vykdyti naudojamos Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ir
Verslo ir technologijų fakulteto I rūmuose (Aušros al. 40) esančios patalpos. Sveikatos priežiūros fakultete yra 15 auditorijų, skirtų slaugos
studijoms (terapinė slauga, vaikų slauga ir kt.). Kabinetai, skirti bendrajai ir specialiajai slaugai, aprūpinti moderniomis mokymo(si) slaugos priemonėmis. Įsteigtas Savarankiškų studijų centras.
Pirmaisiais mokyklos įkūrimo metais moksleivių apgyvendinimui
skirto bendrabučio nebuvo: 1947–1948 mokslo metų antrą pusmetį mokykla gavo dviejų kambarių ir virtuvės bendrabutį (dabar – Vilniaus
g. 200). 1948–1949 mokslo metais bendrabutyje buvo 20 vietų, tuo metu
gyveno 15 mokinių. 1949–1950 mokslo metais minėtas bendrabutis
buvo likviduotas Šiaulių miesto vykdomojo komiteto sprendimu. Nuo
1950 iki 1953 mokslo metų mokykla bendrabučio patalpas nuomojosi iš Šiaulių mokytojų instituto. Bendrabutis buvo aprūpintas kietu ir
minkštu inventoriumi. 1952–1953 mokslo metų pradžioje buvusias medicinos mokyklos bendrabučio patalpas užėmė pedagoginė mokykla,
todėl medicinos mokyklos mokinės du mėnesius gyveno be bendrabučio, nakvodavo geležinkelio stotyje ar mokyklos pusrūsyje. Tik po
dviejų mėnesių medicinos mokyklos mokinės apsigyveno remontuojamame Šiaulių ligoninės Chirurgijos skyriuje. 1952–1953 mokslo metų
pabaigoje moksleivės perkeltos gyventi į buvusį Šiaulių srities partijos komiteto bendrabutį. 1953–1954 mokslo metais bendrabutis nuomojamas M. Melnikaitės g. 72 (dabar – Dvaro g.). Ten buvo įrengta 10
kambarių, gyveno 50 moksleivių. Iki 1963 metų bendrabučio patalpos
nesikeitė. Nuo 1966 mokslo metų bendrabučio patalpos nuomojamos
Šiaulių politechnikumo mokomajame korpuse, apgyvendinta 40 medicinos mokyklos mokinių. 1969–1970 mokslo metais medicinos mokyklos bendrabutis persikėlė į politechnikumo bendrabutį Lenino g. 159
(dabar – Tilžės g.). Nuo 1972 metų šalia naujai pastatytos medicinos
mokyklos iškilo ir nauji bendrabučio korpusai. Bendrabučio plotas –
3245 m², iš viso sukurtos 363 vietos, iš kurių 231 vieta skirta medicinos
mokyklos mokinėms. 1984–1985 mokslo metais bendrabutyje gyveno
tik 65–70 proc. visų jo prašiusių mokinių. Šiuo metu Šiaulių valstybi132
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nė kolegija turi du bendrabučius: M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K. Čiurlionio g. 20. Kambariai dviviečiai ir triviečiai, kiekviename aukšte yra
virtuvė, dušas. Bendrabučiuose įrengtos vaizdo stebėjimo ir įėjimo
kontrolės sistemos. Iš viso bendrabučiuose gali gyventi 364 studentai.

Biblioteka
1947–1948 mokslo metais mokykloje įsteigta biblioteka. Knygų fondą
sudarė tik 138 knygos, laikomos raštinėje. 1949–1950 mokslo metais
biblioteka gavo atskiras patalpas (plotas 11,5 m²). Mokslo metų pabaigoje buvo 566 knygos. Bibliotekos patalpose tilpo ir mokslo priemonės. Knygų fondas kasmet turtėjo, 1952–1953 mokslo metais mokykla
turėjo 1441 knygą, 1958 metais – 4740 knygų. 1963–1964 mokslo metais medicinos mokyklos bibliotekos fondą sudarė 9143 knygos, buvo
net 50 pavadinimų vadovėlių. 1964–1965 mokslo metais bibliotekos vedėju paskirtas J. Vitkauskas. Šias pareigas jis ėjo 13 metų. 1972 metais
bibliotekos knygų fondą sudarė 19 786 knygos. Kasmet knygų fondas
būdavo papildytas naujomis knygomis. Šiaulių valstybinėje kolegijoje
yra dvi bibliotekos (Verslo ir technologijų bei Sveikatos priežiūros fakultetuose), Savarankiškų studijų centras. Kolegijos bibliotekos fondą
sudaro daugiau kaip 70 tūkstančių egzempliorių knygų, dokumentų lietuvių ir užsienio kalbomis. Studentams yra prieinamos prenumeruojamos duomenų bazės. Sveikatos priežiūros fakulteto biblioteka aprūpinta
naujausiais Lietuvos ir užsienio slaugos mokslo informacijos šaltiniais.

Socialinė partnerystė – neatsiejama studijų kokybės
tobulinimo grandis
Išorinių socialinių partnerių dalyvavimas Bendrosios praktikos slaugos
studijų programos realizavimo procese yra neatsiejama studijų kokybės tobulinimo grandis. Bendradarbiavimo veiklos sritys: studijų programos tobulinimas ir atnaujinimas, dalykų dėstymas, vadovavimas
baigiamiesiems darbams ir jų recenzavimas, darbas kvalifikavimo ko133
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misijoje, specialistų poreikio tyrimas, užsakomųjų tyrimų atlikimas,
mokslo taikomosios veiklos viešinimas. Bendradarbiavimas su kitomis
aukštosiomis mokyklomis (Šiaulių universitetu, Klaipėdos universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu) užtikrina studijų tęstinumą antrojoje pakopoje.
Pagrindiniai socialiniai partneriai: VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ Dainų
pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Šiaulių centro poliklinika,
Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Šiaulių miesto PSP centrai, Šiaulių rajono ligoninės (Joniškio, Kelmės, Mažeikių,
Tauragės ir kt.), VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir kt. Šių darbdavių, socialinių dalininkų dalyvavimas ypač reikšmingas organizuojant ir vertinant studentų profesinės veiklos praktikas.
Per praėjusį dešimtmetį, vykdant mokslo taikomuosius tyrimus,
bendradarbiauta su Šiaulių teritorine ligonių kasa, vykdytas užsakomasis tyrimas „Šiaulių miesto moterų dalyvavimas gimdos kaklelio ir
krūties vėžio prevencijos programose“ (2011). Biomedicinos mokslų
katedros dėstytojai užsakomuosius tyrimus atliko Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui („Šiaulių m. suaugusių žmonių
gyvensenos tyrimas“, 2011; „Šiaulių miesto gyventojų viešosios nuomonės apklausa dėl rūkymo viešose vietose apribojimo“, 2012; „Šiaulių miesto gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas“, 2013).
Bendradarbiaujant su Lietuvos slaugos specialistų organizacija,
jau tapo tradicija kartu su Šiaulių skyriaus Lietuvos slaugos specialistų organizacijos tarybos nariais organizuoti Šiaulių regiono slaugytojų mokslines ir praktines konferencijas, kuriose pranešimus skaito baigiamųjų kursų Bendrosios praktikos slaugos studijų programos
studentai ir dėstytojai.

Tarptautiniai ryšiai
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos dėstytojai ir studentai aktyviai įsitraukė į projektinę veiklą. 2001 metais dalyvauta ren134
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giant ir įgyvendinant Krūties vėžio prevencijos (PHARE projektas)
mokymo programą. Projekto tikslas – bendrosios praktikos slaugytojų, turinčių aukštesnįjį išsilavinimą, tęstinis profesinis mokymas pagal
krūties vėžio prevencijos tobulinimo programą ir neįgaliųjų su šia patologija mokymas. Tokios programos Lietuvoje dar nebuvo parengta.
Akademinė bendruomenė tobulino kvalifikaciją ir savo kompetencijas Leonardo da Vinčio projektuose: 2003 metais „Slaugos praktinio mokymo vertinimo sistemos tobulinimas“, 2004 metais „Tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijų tobulinimas profesinėje kalboje“.
Nuolat plėtėsi Biomedicinos studijų katedros tarptautinių partnerių tinklas: 2004 metais bendradarbiauta su Talino medicinos mokykla, Rygos medicinos koledžu, Bredos Baronie koledžu (Olandija), Kristianstado sveikatos mokslų koledžu (Švedija).
Tarptautinis bendradarbiavimas labai prisidėjo prie slaugos specialistų profesinio rengimo kokybės plėtojimo, keitimosi gerąja patirtimi, tradicijų ir naujovių diegimo į praktiką. Programos dėstytojų ir
studentų tarptautinis akademinis judumas ir toliau vykdomas įgyvendinant „Erasmus“ ir „Nordplus“ programas.
2009 metais Šiaulių kolegija, pakviesta tinklo narių, prisijungė prie
„Nordplus“ programos projekto partnerių tinklo, kurį valdė Saimos taikomųjų mokslų universitetas (Saimaa University of Applied Sciences)
(Lapenranta, Suomija). Įgyvendinant projekto veiklas Šiaulių valstybinei kolegijai atstovauja Akademinio mobilumo ir projektų valdymo
skyriaus darbuotojai ir Biomedicinos mokslų katedros dėstytojai. Projekto „Nordplus“ tikslas – skatinti regioninį bendradarbiavimą bendruomenės slaugos srityje mokantis kartu, stiprinti šių aukštųjų mokyklų
slaugos studentų ir dėstytojų mobilumą. Specialusis projekto tikslas –
gilinti būsimųjų bendruomenės slaugytojų iš Šiaurės ir Baltijos šalių
lyderystės įgūdžius tarpkultūrinėje aplinkoje perimant geriausią kiekvienos institucijos patirtį. Bendrosios praktikos slaugos studijų programos dėstytojai ir studentai su „Nordplus“ programa lankėsi Saimos
universitete Suomijoje, Plovdivo medicinos koledže Bulgarijoje, Rygos
medicinos koledže Latvijoje.
Kasmet, priklausomai nuo finansavimo, vidutiniškai judumo programose dalyvauja 5 proc. Slaugos studijų programos studentų. Mainų metu
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studentai įgyja specialiųjų gebėjimų, įtvirtina užsienio kalbos įgūdžius,
susipažįsta su šalių socialine ir kultūrine aplinka, mokymo(si) procesu.
Studentų ir dėstytojų judumą užtikrina bendradarbiavimas su užsienio socialiniais partneriais: Bulgarijos (Medical College, Plovdiv),
Čekijos (Univerzita Palackeho v Olomouci), Estijos (Tallin Health Care
College), Gruzijos (Caucasus International University), Ispanijos (Universitat de Valencia), Italijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.
Studijų programų raida
Nuo 1946 iki 1991 metų Šiaulių medicinos mokykloje medicinos
seserys buvo rengiamos pagal vieną visoje Sovietų Sąjungoje galiojusią Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą programą. Kiekvienam dalykui buvo išleista atskira mokymo programa.
• 1947–1949 mokslo metais į medicinos mokyklą buvo priimamos
mokinės iš reformuotų, o vėliau – iš nereformuotų gimnazijų.
• Nuo 1949 mokslo metų mokytis medicinos sesers specialybės buvo
priimami vidurinę mokyklą baigę asmenys. Jie laikė stojamuosius
lietuvių kalbos ir literatūros (rašinys) bei chemijos egzaminus (žodžiu). Mokymosi trukmė – metai ir dešimt mėnesių.
• Nuo 1961 mokslo metų mokytis pagal Vaikų medicinos seserų rengimo programą buvo priimami asmenys, baigę pagrindinę mokyklą (8 arba 9 klases). Jie laikė stojamuosius lietuvių kalbos (diktantas) ir matematikos (žodžiu) egzaminus. Mokymosi trukmė – dveji metai ir dešimt mėnesių.
Minėto laikotarpio medicinos seserų mokymo programos turinys
buvo orientuotas į ligų gydymą, vaistų skyrimą, jų veikimą, gydytojo
paskyrimų atlikimą, pagalbą gydytojui.
Medicinos mokykloje buvo vykdomos šios mokymo programos
(1946–1991): medicinos sesers, medicinos felčerio, akušerės, medicinos seserų vaikų įstaigoms (su nepilnu viduriniu išsilavinimu), medicinos seserų lopšeliams-darželiams (su viduriniu išsilavinimu).
1991 metais mokyklą reorganizavus į aukštesniąją medicinos mokyklą, atnaujinta medicinos seserų rengimo programa. Keitėsi programos
•
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Kvietimas stoti į
Šiaulių medicinos
mokyklą

turinys ir mokymo trukmė. 1995–1996 mokslo metais Šiauliuose medicinos seserys buvo rengiamos pagal Vilniaus aukštesniosios medicinos
mokyklos parengtą studijų programą. Tuo metu būsimos medicinos
seserys mokėsi trejus metus, studijų apimtis – 120 kreditų. Lietuvoje brendo būtinybė pakeisti medicinos sesers studijų programą ir specialisto pareigybę. Nuo 1995 mokslo metų pradėta rengti nauja Slaugos studijų programa kartu su kitomis šalies medicinos mokyklomis
ir Danijos slaugių organizacija. 1997 metais Šiaulių aukštesniojoje medicinos mokykloje pradėta vykdyti nauja Bendrosios praktikos slaugos studijų programa. Mokymo trukmė – treji su puse metų, studijų
apimtis – 140 kreditų, ją baigusiesiems suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 metų gegužės 25 dienos įsakymu Nr. 245 (negalioja
nuo 2017 02 22) „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą,
bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“, medicinos seserys,
vaikų įstaigų medicinos seserys ir medicinos felčeriai buvo pervadinti
bendrosios praktikos slaugytojais. 1999–2000 mokslo metais mokykloje pradėta rengti nauja Europos standartus atitinkanti Bendrosios
praktikos slaugos studijų programa. 2001–2002 mokslo metais Šiaulių
aukštesnioji medicinos mokykla parengė Bendrosios slaugos studijų
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programą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos, bet buvo dirbama pagal Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos parengtą programą.

Aukštesniojoje medicinos mokykloje vykdytos
mokymo programos (1991–2002)
Minėtu laikotarpiu, be medicinos seserų, pradėti rengti ir kitų sričių
sveikatos priežiūros specialistai: masažuotojai, dantų technikai, socialiniai darbuotojai, burnos higienistai, kineziterapeutų padėjėjai (kineziterapeutai), stomatologų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai,
suteikiant bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.
Mokyklai tapus Šiaulių kolegija, vėl buvo atnaujintas Slaugos studijų planas. 2005 metais atnaujinta Bendrosios praktikos slaugos studijų programa. 2007 metais Šiaulių kolegijos Sveikatos fakulteto Biomedicinos studijų katedros dėstytojai dalyvavo projekte „Slaugos studijų
programos tobulinimas pagal Europos Sąjungos standartus“, atnaujino Bendrosios praktikos slaugos studijų programą. 2008 metais atlikta Bendrosios praktikos slaugos studijų programos savianalizė. 2010
metais atnaujinta Bendrosios praktikos slaugos studijų programa. Mokymo trukmė – treji su puse metų, studijų apimtis – 140 kreditų. 2011
metais Bendrosios praktikos slaugos studijų programa atnaujinta, vadovaujantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) diegimo gairėmis. Mokymo trukmė – treji su puse metų, studijų apimtis –
210 kreditų. 2015 metais atlikta Bendrosios praktikos slaugos studijų
programos savianalizė. 2015 metais vyko Slaugos studijų programos
išorinis vertinimas. Studijų programa akredituota šešeriems metams.
2016 metais atnaujinta Bendrosios praktikos slaugos studijų programa.
Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete (Biomedicinos mokslų katedroje) buvo atnaujintos, parengtos ir vykdomos
šios studijų programos (2002–2018): Bendrosios praktikos slaugytojo,
suteikiant profesinio bakalauro laipsnį, Kosmetologijos (Reabilitacijos
katedra), Visuomenės sveikatos, Dietetikos (parengta, bet nepatvirtinta), Odontologinės priežiūros.
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Studentų kontingentas
Visą mokymo institucijos gyvavimo laikotarpį keitėsi moksleivių (studentų) kontingentas. 1946 metais priimti 32 studentai, o 1984 metais
rekordinis skaičius – 450. Nuo 2002 metų studentų mažėjo, o nuo 2016
metų ėmė daugėti, 2018 metais priimti 62 studentai.

Indėlis į slaugos Lietuvoje plėtrą ir pasiekti rezultatai
Slaugos studijų programa yra orientuota į studentų ir Šiaurės Lietuvos regiono darbo rinkos poreikius. Tai viena populiariausių studijų
programų visoje Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir fakultete. Slaugos
studijų programos patrauklumą lemia ilgametės slaugos specialistų
rengimo tradicijos, materialieji ir žmogiškieji ištekliai, aukštas absolventų įsidarbinimo lygis. Per 60 metų medicinos mokyklos (fakulteto)
veiklos laikotarpį vykdyta 10 studijų programų, parengta 12 113 spe-

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai. 2017 m.
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cialistų. 2017–2018 mokslo metais studijavo 221 Bendrosios praktikos
slaugos studijų programos studentas.
Pastaruoju metu slaugos specialistų, rengiamų Šiaulių valstybinėje kolegijoje, poreikis ypač išaugo. Studentų gretas papildo kitų studijų programų bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį turintys absolventai. Kolegiją baigę slaugos specialistai yra pageidaujami Šiaulių
regiono, Lietuvos, Europos Sąjungos (Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos ir kt.) šalių sveikatos priežiūros įstaigose. Dalis absolventų slaugos studijas tęsia Lietuvos ir užsienio universitetuose. Šiaulių medicinos mokyklos absolventai dėl savo profesinės veiklos yra žinomi ne
tik regione, bet ir Lietuvoje:
• Stasys Damaševičius – Šiaulių medicinos mokyklos direktorius.
• Ginta Gerikaitė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė.
• Sigita Klimavičienė – VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos direktoriaus pavaduotoja slaugai.
• Ieva Rimkuvienė – Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Šiaulių skyriaus direktorė.
• Lina Skaburskaitė – Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė (1998–
2007). L. Skaburskaitė buvo pirmoji slaugos leidinio „Šalpusnis“ vyriausioji redaktorė, ji dirbo nuo 1997 iki 2000 m.
• Odeta Vitkūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja.

Pedagogų personalas
1947–1948 mokslo metais mokykloje dirbo 12 pedagogų, tik penki iš
jų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Pirmaeiles pareigas ėjo trys pedagogai.
Medicininius dalykus dėstė žinomi Šiaulių miesto gydytojai: J. Nainys,
V. Grinkevičius, M. Valečkaitė, O. Ibenskaitė ir kt. Kasmet medicinos
mokyklos pedagogų skaičius didėjo. 1949–1950 mokslo metais pradėjo dirbti septynios instruktorės mokslinei ir gamybinei praktikai vesti. 1950–1951 mokslo metais iš 15 dėstytojų nebuvo nė vieno, einan140
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čio pagrindines pareigas. 1952–1954 mokslo metais pirmaeiles pareigas
ėjo tik mokyklos direktorė G. Girulskytė. Iki 1965 mokslo metų dėstytojų skaičius išaugo iki 31, iš jų penki buvo pirmaeilininkai: direktorė,
mokymo dalies vedėja V. Lesickienė, gydytojai R. Dabriškis, V. Vaicekavičienė, E. Gegužienė. Dėstytojos S. Petkevičienė ir S. Montvilienė
daugelį metų ėjo skyriaus vedėjo pareigas. 1965–1966 mokslo metais
mokykloje padaugėjo dėstytojų pirmaeilininkų, jų gretas papildė akušerė-ginekologė J. Žižienė, paaukojusi savo profesiją jaunosios kartos
mokymui. Būdama puiki organizatorė, imli naujovėms, mėgstanti savo
darbą asmenybė, ji daug metų buvo medicinos mokyklos direktoriaus
pavaduotoja mokymui, o nuo 2002 metų tapo Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto prodekane. 1983 metais LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsaku J. Žižienei suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio dėstytojo garbės vardas. Didėjant studentų skaičiui, augo
ir pedagoginis personalas. Į mokyklą atvyko jauni, ką tik Kauno medicinos institutą baigę, gydytojai: A. Samys, V. Pupkutė, R. Kukaitienė
ir kt. 1970–1971 mokslo metais fakultete jau dirbo 23 pirmaeilininkai,
iš jų šeši administracijos darbuotojai ir 62 antraeilininkai. 1974 mokslo metais mokykloje dirbo 39 pirmaeilininkai ir net 92 antraeilininkai.
Didžioji dalis dėstytojų buvo įvairių specialybių gydytojai. Tais pačiais
mokslo metais dėstytoju pradėjo dirbti gydytojas infektologas A. Baublys, kuris vadovavo praktiniam mokymui, o nuo 1981 metų buvo paskirtas mokyklos direktoriumi. Tuo pačiu laikotarpiu dėstytojų gretas papildė medicinos seserys-praktikės V. Katilienė, P. Musteikienė.
1984–1985 mokslo metais mokykloje dirbo net 63 etatiniai dėstytojai,
25 antraeilininkai.
Respublikinės Šiaulių ligoninės vyriausiasis gydytojas Kazimieras Knizikevičius (1915–2009) daug metų buvo medicinos seserų baigiamųjų egzaminų komisijos pirmininku. Medicinos mokslų daktaras
Alfonsas Stakėnas apie 20 metų dėstė chirurgiją būsimiems medicinos felčeriams. Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos direktorės,
nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos Vaivos Makštutienės
pirmoji darbovietė buvo vidaus ligų dėstytojos darbas Aukštesniojoje
medicinos mokykloje (1991–1993). Gydytoja keletą metų buvo Slaugos specialybės studentų baigiamųjų darbų kvalifikavimo komisijos
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pirmininkė. V. Makštutienė buvo išrinkta į Šiaulių valstybinės kolegijos tarybą. 2014–2015 mokslo metais Biomedicinos studijų katedroje
dirbo studijų krypties dėstytojai: vienas profesorius, du docentai, aštuoni lektoriai, aštuoni asistentai. Tuo laikotarpiu specialiosios slaugos dalykus pradėjo dėstyti slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį turintys dėstytojai. 2017 metais Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų
atestacijos komisija habil. dr. V. Motiekaitytei suteikė biomedicinos
mokslų profesoriaus pareigybę.

Kiti mokyklos pasiekimai
•

•

•
•

1979 mokslo metais respublikiniame medicinos mokyklų profesinio meistriškumo konkurse Šiaulių medicinos mokyklos komanda iškovojo pirmąją vietą.
1980 metais Šiaulių medicinos mokykla visasąjunginiame socialistiniame lenktyniavime iškovojo antrąją vietą, jai buvo įteiktas
TSRS aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos, Aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų švietimo darbuotojų profsąjungos
Centro Komiteto garbės raštas.
1985 metais Šiaulių medicinos mokyklos kolektyvas tapo respublikinio socialistinio lenktyniavimo nugalėtoju.
Šiaulių medicinos mokykla taip pat viešino mokymo programas.

UTENOS KOLEGIJA

RAMUTĖ KAVOLIŪNIENĖ, ŽYDRA MOTIEJŪNIENĖ

Istorijos ištakos
Utenos kolegijos misija – rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius įvairių sričių specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos
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darbo rinkos poreikius, ir sudaryti tęstinio mokymosi sąlygas, ugdant
asmens gebėjimus nuolat mokytis ir veikti besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.
Utenos kolegija – moderni, dinamiška, nacionalinį ir tarptautinį
pripažinimą pelniusi aukštojo mokslo institucija, skatinanti ir puoselėjanti akademinės bendruomenės žinių poreikius, kūrybiškumą, pagrįstą aukštos visų sričių veiklos kokybės reikalavimais ir inovacijų
būtinybe, plėtojanti partnerystę ir aktyviai dalyvaujanti Aukštaitijos
regiono bei Lietuvos gyvenime.
Utenos kolegijos ištakos – Respublikinė Utenos medicinos mokykla. Ji įsteigta 1954 metų rugpjūčio 9 dieną LTSR sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 1253-K – Respublikinė Kauno laborantų mokykla reorganizuota į Respublikinę Utenos medicinos mokyklą.
Laikinai eiti mokyklos direktoriaus pareigas buvo paskirtas Povilas
Laucius. Mokyklos direktorius Povilas Laucius subūrė kolektyvą iš 6
etatinių darbuotojų. Nuo 1954 iki 1960 metų mokykla priklausė Sveikatos apsaugos ministerijai.

Tokiomis ,,greitosiomis“ buvo vykstama pas ligonius. Apie 1957 m.
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Vėliau buvo perduota LTSR Ministrų tarybos Valstybiniam aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo komitetui. 1954 metų lapkritį Utenos medicinos mokyklai buvo perduotas pastatas, esantis Stoties g. 10,
kartu su vaikų lopšeliu-darželiu, tuberkuliozės dispanseriu.
Laikui bėgant, dvi pastarosios įstaigos iš čia buvo iškeldintos. Studentų praktikos bazė buvo Respublikinė Utenos ligoninė, Psichiatrinė ligoninė, Tuberkuliozės dispanseris, kitų rajonų ligoninės ir felčerių punktai.
Studentams paskaitas skaitė gydytojai: chirurgas Vladas Karaliūnas, terapeutas Balys Kunigėlis, infekcionistas Stasys Garalis, okulistas
Vladas Kupstas, akušerė-ginekologė Ona Veršulytė (vėliau – Pūslienė),
dermatovenerologė Žaneta Misevičienė, pediatrė Stasė Stasiukonienė,
mikrobiologiją dėstė gydytojas Vladas Kupstas, ausų-nosies-gerklės ligas – gydytoja Ona Mikšienė, patologinę anatomiją – Vytautas Plieskis, psichoneurologiją – gydytojas Jonas Pavinkšnis, sveikatos apsaugos organizaciją – chirurgas Jonas Dauderys, lotynų kalbą – mokyklos
direktorius Povilas Laucius, ligonių slaugymą – medicinos sesuo Bronislava Kunigėlienė ir kt.
Mokykloje buvo choras, ansamblis, kuriems vadovavo Adolfas
Driukas.
1956 metais Respublikinę Utenos medicinos mokyklą baigė pirmoji medicinos felčerių laida. Kurse mokėsi 38 moksleiviai: 29 merginos

Pagrindinė studentų
praktikos bazė –
Utenos ligoninė. 1960 m.
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ir 9 vaikinai. Iš pirmosios Utenos medicinos felčerių laidos toliau studijavo ir tapo gydytojais Birutė Bražėnaitė, Nijolė Juzėnaitė, Aldona
Linkaitė, Eugenija Plistkova, Irena Šulgaitė, Vytautas Kvaselis, Juozas
Labutis ir Romualdas Katinas.
Nuo 1966 metų mokykla priklausė LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijai, pakeistas pavadinimas iš Respublikinės
Utenos medicinos mokyklos į Utenos medicinos mokyklą.
1966 metais direktore buvo paskirta Vida Bubokaitė (vėliau – Joneliūnienė), ką tik baigusi Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Ji
pradėjo burti etatinių dėstytojų kolektyvą, į kurį įsiliejo Danutė ir Henrikas Ramanauskai, Anelė Rėzaitė-Drungilienė, Aldona Kazanavičienė,
Janina Poskienė, Rimutis Keragalvis, Rima Lubienė, Elvyra Adomaitytė, Daiva Krikštopaitytė, Edmundas Dumšė, Petras Tranauskas ir kt.
1958 metais Utenos medicinos mokykloje pradėtos ruošti medicinos seserys. 1961 metais priimta pirmoji medicinos seserų vaikų įstaigoms laida.
Aktyvus buvo mokyklos gyvenimas: organizuojamos medicinos
mokyklų mokinių mokslinės konferencijos, jaunųjų specialistų priėmimo dienos, medicinos darbuotojų dienos minėjimai, laidų susitikimai, kelionės bei kitos veiklos, buvo šokių kolektyvas, kuriam vadovavo Janina Poskienė.
Kiekvienais metais mokykla išleisdavo 120–150 jaunųjų specialistų: medicinos felčerių ir medicinos seserų. Nuo 1954 iki 1969 metų išleista 20 laidų, iš viso 922 specialistai: iš jų 11 laidų medicinos felčerių – 463, 9 laidos medicinos seserų – 395, ir 2 laidos medicinos seserų
vaikų įstaigoms – 64.
1975 metais mokyklos direktorei Vidai Bubokaitei-Joneliūnienei
išvykus į Kauną, mokyklos direktoriumi perkėlimo tvarka nuo 1975
metų rugsėjo 1 dienos paskirtas Henrikas Ramanauskas.
1990 metų rugsėjo 20 dieną mokyklos direktore paskirta Angelė Kaušylienė.
1991 metais Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro
gegužės 22 dienos įsakymu Nr. 534 „Dėl aukštesniųjų mokyklų steigimo“ Utenos medicinos mokykla reorganizuota į Utenos aukštesniąją medicinos mokyklą.
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1991 metų rugsėjo 1 dieną pirmą kartą Lietuvoje priimti pirmieji
35 būsimieji socialiniai pedagogai. Prie šios studijų programos atsiradimo ir įgyvendinimo labai prisidėjo Alfredas Zabieta, Aldona Žilienė,
Lidija Kondrašovienė. 1993 metais įsteigtas Neakivaizdinis socialinio
darbo skyrius, kuriame studijavo vaikų globos namų, vaikų teisių apsaugos tarnybų, specialiųjų mokyklų, internatų specialistai, bendrojo
lavinimo mokyklų mokytojai.
1992 metais užmegzti tarptautiniai ryšiai su Norvegijos sveikatos ir socialine taryba, Voldos (Norvegija) koledžu, Malmės (Švedija)
koledžu, Ranumo (Danija) seminaritetu, Vokietijos socialinio darbo
praktinėmis institucijomis. Šių mokyklų dėstytojai Utenoje buvo dažni svečiai: skaitė paskaitas, organizavo konferencijas, vedė seminarus,
vertino diplominius projektus.
1995 metais išleista pirmoji socialinių darbuotojų laida. 1996 metais, laimėjus konkursą, Utenos aukštesnioji medicinos mokykla tapo
bandomąja Sveikatos ir socialinio darbo grupėje pagal PHARE programą. Rengiamos naujos socialinio darbo ir medicinos seserų studijų programos.
1991 metais pradėjus realizuoti Dantų technologijos studijų programą, įkurtas Stomatologinės priežiūros skyrius. Pirmieji Stomatologinės priežiūros skyriaus dėstytojai buvo N. K. Volungevičienė, B. Karvelis, R. Vaitekūnas, V. Rudėnienė, R. Augustinas. Vėliau pradėjo dirbti
J. Narauskienė, Ž. Leleiva, A. Guzevičienė. 1995 metais skyriuje pradėta realizuoti Stomatologinės priežiūros programa.
1994 metais mokykla iš vadinamojo medinuko persikėlė į renovuotas patalpas miesto centre, Utenio a. 2, kur anksčiau veikė kino teatras
„Vilnius“. Tai yra pagrindinis Medicinos fakulteto pastatas ir šiuo metu.
1995 metais mokykloje įkurtas naujas Užsienio kalbų skyrius, kuriame iki 1998 metų buvo ruošiami pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai.
Tais pačiais metais (1995) pradėti rengti nauji specialistai Lietuvoje – ergoterapeuto padėjėjai ir gydytojo odontologo padėjėjai.
Fakulteto vadovai:
• 1954–1966 m. – Povilas Laucius
• 1966–1975 m. – Vida Bubokaitė-Joneliūnienė
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Respublikinių medicinos mokyklų direktoriai su Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo
ministerijos inspektore Mažeikaite. Trečia iš kairės – Vida Bubokaitė-Joneliūnienė

1975–1990 m. – Henrikas Ramanauskas
• 1990–2006 m. – dr. Angelė Kaušylienė
• 2006–2008 m. – Regina Šilinskienė
• Nuo 2008 m. iki dabar – dr. Raimundas Čepukas
1999 metais, įgyvendinant PHARE Aukštojo mokslo reformos programos Aukštesniųjų studijų kokybės užtikrinimo paprogramės uždavinius, buvo atrenkamos mokyklos, dalyvausiančios kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo eksperimente. Buvo atrinktos Utenos aukštesnioji
medicinos bei Utenos aukštesnioji verslo mokyklos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų rugpjūčio 30 dienos nutarimu Nr. 999 „Dėl aukštųjų mokyklų steigimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų rugpjūčio 30 dienos nutarimu Nr. 1000 „Dėl valstybinių Alytaus, Kauno,
Utenos ir Vilniaus kolegijų steigimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos 2000 metų rugsėjo 1 dienos įsakymu Nr. 1093
„Dėl Utenos aukštesniųjų medicinos ir verslo mokyklų reorganizavimo į Utenos kolegiją“, įkurta Utenos kolegija. Pirmoji kolegijos direktorė – Vida Stasiulionienė.
•
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Minėtų aukštesniųjų mokyklų pagrindu buvo įkurti kolegijos akademiniai padaliniai: Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetas (dabar – Medicinos) bei Verslo ir technologijų fakultetas. Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto dekane tapo dr. Angelė
Kaušylienė, ėjusi šias pareigas iki 2006 metų. Nuo 2006 iki 2008 metų
dekanė buvo Regina Šilinskienė, nuo 2008 metų iki dabar – dr. Raimundas Čepukas.
Fakultete buvo sudarytos keturios katedros: Socialinės rūpybos,
Sveikatos priežiūros, Reabilitacijos ir Odontologinės priežiūros. Socialinės rūpybos katedros vadove tapo Lidija Kondrašovienė, Neakivaizdinių studijų skyriaus – Aldona Žilienė, Sveikatos priežiūros
katedros – Vida Bartašiūnienė, Odontologijos katedros – Valdas Mameniškis, Reabilitacijos katedros – Edmundas Vaitiekus.
Toliau buvo plečiama studijų programų pasiūla: 2000 metais pradėti rengti socialiniai pedagogai, o 2002 metais pradėti ruošti kineziterapeutai. Nuo 2008 metų rugsėjo 1 dienos pradėta vykdyti nauja Burnos higienistų programa.
2006–2008 metais įgyvendinti du svarbūs projektai, finansuojami
Europos Sąjungos fondų lėšomis.
Pirmasis – ESF projektas „Šiuolaikiški vadovėliai odontologinės
priežiūros specialistų rengimui Lietuvoje“. Projektas įgyvendintas
Utenos kolegijoje, bendradarbiaujant su projekto partneriais: Vilniaus
universitetu, Klaipėdos kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių kolegija.
Projekto įgyvendinimo metu parengti ir išleisti penki vadovėliai bei
vaizdinė medžiaga.
Kitas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuotas projektas – „Odontologinės priežiūros specialistų rengimo bazės modernizavimas“. Šio projekto rezultatai: nuo 2008 metų rugsėjo 1 dienos
pradėta vykdyti nauja Burnos higienistų programa; 2008 metų spalio
10 dieną atidarytas modernizuotas Utenos kolegijos Burnos priežiūros
specialistų mokymo centras.
Nuo 2010 metų rugsėjo 1 dienos pradėta vykdyti nauja Kosmetologijos studijų programa. Siekiant užtikrinti kokybišką šios studijų
programos įgyvendinimą ir stiprinti studijų bazę, 2011 metų lapkričio
11 dieną atidarytas šiuolaikiškas Kosmetologijos centras.
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Kosmetologijos centro atidarymas. Pirmas iš kairės – fakulteto dekanas
dr. Raimundas Čepukas. 2011 m. lapkričio 11 d.

Nuo 2014 metų sausio 1 dienos Utenos kolegijos Akademinės tarybos sprendimu, siūlant Fakulteto tarybai, Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto pavadinimas pakeistas į Medicinos fakultetą.
Šiuo metu Medicinos fakultete veikia trys katedros: Slaugos ir burnos priežiūros katedra, Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedra,
Socialinės gerovės katedra.
Įgyvendinamos aštuonios studijų programos:
• Bendrosios praktikos slauga
• Burnos higiena
• Dantų technologija
• Kineziterapija
• Kosmetologija
• Odontologinė priežiūra
• Socialinė pedagogika
• Socialinis darbas
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Socialinė partnerystė
Strateginiai Medicinos fakulteto partneriai: Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Utenos PSPC, Utenos socialinės
globos namai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Vilniaus universiteto Žalgirio klinika, Lietuvos dantų technikų sąjunga, Lietuvos
gydytojų odontologų padėjėjų asociacija, Lietuvos burnos higienistų
draugija, UAB „Dentamed“, UAB „Profident“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais apima:
• dalijimąsi patirtimi, profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais, siekiant
parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atliepiant darbo rinkos poreikius;
• sąlygų atlikti pažintinės, profesinės veiklos, baigiamąsias studentų praktikas sudarymą;
• dalyvavimą bendruose tyrimuose, projektuose, seminaruose;
• studentams rengiant ir ginant baigiamuosius darbus (jiems vadovaujant, recenzuojant, dalyvaujant baigiamųjų darbų gynimo komisijų darbe);
• informacijos sklaidą apie specialistų poreikį bei įsidarbinimo galimybes.

Tarptautinės programos
Fakultetas priklauso ENPHE (European Network of Physiotherapy in
Higher Education) – Europos kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklui,
EASSW (European Association of Schools of Social Work) – Europos socialinio darbo mokyklų asociacijai.
Medicinos fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su
visų lygių sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinės sistemos, švietimo
sistemos visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis ir privačiomis dantų technikų laboratorijomis ir kt. Minėtos institucijos priima
studentus atlikti profesinės veiklos praktikas, vykdo aktualius taikomuosius tyrimus, rengia bendrus projektus, organizuoja seminarus ir
150

III SKYRIUS SLAUGYTOJŲ RENGIMAS KOLEGIJOSE IR UNIVERSITETUOSE

konferencijas. Institucijų specialistai skaito paskaitas, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, recenzuoja profesinės veiklos praktiką, studijų pagrindų dalykų programas, baigiamuosius darbus.
Medicinos fakulteto „Erasmus“ programos tarptautiniai partneriai:
Koatbridžo kolegija (Škotija), Hedmarko universitetinė kolegija (Norvegija), Rezeknės aukštoji mokykla (Latvija), Daugpilio medicinos kolegija (Latvija), P. Stradinio sveikatos ir socialinės rūpybos kolegija (Latvija),
Baltijos tarptautinė akademija (Latvija), Aukštoji psichologijos mokykla
(Latvija), Aukštoji socialinės pedagogikos mokykla „Attistiba“, Radomo
ekonomikos akademija (Lenkija), Radomo aukštoji socialinių ir techninių mokslų mokykla (Lenkija), Talino sveikatos priežiūros kolegija (Estija), Janos Kodolanyi kolegija (Vengrija), Voldos universitetinė kolegija
(Norvegija), Plovdivo universitetinė medicinos kolegija (Bulgarija) ir kt.

Indėlis į slaugos plėtrą ir pasiekti rezultatai
Utenos kolegijos Medicinos fakultetas aktyviai dalyvauja tarptautinėse veiklose, vyksta dėstytojų ir studentų mainai, dalijamasi gerąja patirtimi ne tik kolegijos lygmeniu, bet ir Utenos regiono gydymo įstaigose, taip skatinant slaugos pažangą. Glaudžiai bendradarbiaujama su
VšĮ Utenos ligonine, kuriant slaugos manipuliacijų protokolus, slaugos proceso standartus.
2017 metais įsijungta į ARCC (Advancing Research and Clinical
practice through close Collaboration) tinklą, įrodymais grįstos praktikos slaugos modelio tinklą. Šio tinklo veikloje kuriamas slaugos modelis, propaguojantis pažangią ir įrodymais grįstą slaugos praktiką ne
tik Utenos regione, bet ir Lietuvos mastu.
Utenos kolegijos Medicinos fakultete sudarytos sąlygos asmeniui
įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šalies ir Europos darbo rinkos poreikius ir mokslo bei naujausių
technologijų lygį; plėtojami regionui ir šaliai aktualūs taikomieji tyrimai; sudarytos sąlygos asmeniui tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.
Daugiau nei per 60 metų Utenos kolegijos Medicinos fakultetas,
kaip institucija, parengė per 8000 specialistų.
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VILNIAUS KOLEGIJA

BIRUTĖ GOSTEVIČIENĖ, VIDA STANKEVIČIENĖ,
ANFISA NEBUDROVA
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto istorija

1939 metų spalio 10 dieną pasirašyta Lietuvos–Sovietų Sąjungos sutartimi Lietuvai grąžinamas Vilniaus kraštas ir Vilnius tampa Lietuvos sostine. Iš Kauno į Vilnių kėlėsi ir naujai kūrėsi mokyklos ir įstaigos. Vilniuje nuo 1940 metų sausio 1 dienos prie Šv. Jokūbo ligoninės
įsteigta Valstybinė akušerių mokykla (įteisinta atgaline data) oficialiai
pradeda veikti Vidaus reikalų ministrui Kaziui Skučui pasirašius steigimo dokumentą. Mokykla pavaldi Sveikatos departamentui, jai vadovauja gydytojas akušeris Vytautas Baronas (1940–1944). Mokslo trukmė – dveji metai. Numatyta: 18 mokomųjų disciplinų praktikų vieta ir
apimtis; baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarka; mokyklos valdymas ir savivalda; priėmimo tvarka; atskaitomybė. Per karą mokyklos
veikla kuriam laikui nutrūksta.
1944 metais Vilniuje atkuriama Valstybinė akušerių mokykla, kuri
įsikuria Šv. Jokūbo bažnyčios zakristijoje (Lukiškių g. 11). 1954 metais
ji pavadinta Respublikine Vilniaus medicinos mokykla Nr. 2. Nuo 1944
iki 1957 metų mokyklai vadovavo gydytoja akušerė Elena Bergienė.
Nuo 1940 iki 1957 metų buvo paruošta 910 specialistų.
1944 metais Vilniuje įsteigiama Gailestingųjų seserų mokykla prie
Vilniaus srities klinikinės ligoninės. 1954 metais ji pavadinta Respublikine Vilniaus medicinos mokykla Nr. 1. Joje rengiamos tik medicinos seserys (gailestingosios medicinos seserys). Mokyklai vadovavo
medicinos sesuo Kazė Vitkauskaitė. Nuo 1944 iki 1957 metų paruošti 782 specialistai.
1957 metų rugpjūčio 15 dieną Respublikinė Vilniaus medicinos mokykla Nr. 1 ir Respublikinė Vilniaus medicinos mokykla Nr. 2 sujungtos į vieną – Vilniaus medicinos mokyklą.
Medicinos mokyklos vadovai:
• 1957–1958 m. – gydytoja Elena Bergienė
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1958–1959 m. – gydytoja Monika Žebrauskaitė-Motiejūnienė
• 1959–1965 m. – gydytojas Romualdas Markauskas
• 1966–2000 m. – gydytoja Irena Grakauskienė
Sveikatos priežiūros fakulteto dekanai:
• 2001–2013 m. – dr. Žymantė
Jankauskienė
• Nuo 2014 m. iki dabar – Birutė Gostevičienė
•

Dr. Žymantė Jankauskienė
(2001–2013)

Irena Grakauskienė, Vilniaus medicinos
mokyklos direktorė (1966–1991),
Vilniaus aukštesniosios medicinos
mokyklos direktorė (1991–2000)

Birutė Gostevičienė
(nuo 2014 m. iki dabar)

Mokymo patalpos nuolat plėtėsi ir gerėjo
1957–1963 metais prie Šv. Jokūbo ligoninės (Lukiškių a. 11). Mokymui
plotas – 129,3 m2.
1963–1986 metais Kęstučio g. 45. Bendras plotas – 933 m2; mokymui – 581 m2; mokymo pagalbinės patalpos – 159 m2.
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Nuo 1986 metų rugsėjo 1 dienos Didlaukio g. 45. Bendras plotas –
10 900 m2; mokymui – 2582 m2, mokymo pagalbinės patalpos – 3596 m2.
1958–1994 metais (per 36 metus) Vilniaus medicinos mokykla išleido specialistų:
• medicinos seserų ir vaikų įstaigų medicinos seserų – 7253
• akušerių – 606
• medicinos felčerių – 136
1991 metais Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla (1991–2001)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu reorganizuota į Vilniaus
medicinos mokyklą.
1995–2004 metais parengta specialistų:
• medicinos seserų ir vaikų įstaigų medicinos seserų (slaugytojų)
(nuo 1999 metų) – 1259
• akušerių – 23
Tarptautiškumas Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje:
• 1993 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
ir Danijos slaugių organizacija pasirašo bendradarbiavimo sutartį
„Dėl slaugos personalo rengimo reformos Lietuvoje“.
• 1994–1995 metais vyksta Danijos slaugių organizacijos seminarai,
Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla organizuoja slaugos dėstytojų ir praktikų mokymą, kuriama nauja Slaugos studijų programa, kuri nuo 1995 metų pradedama vykdyti.
• Šią programą baigę specialistai turėtų vadovautis ne biomedicininiu, bet holistiniu požiūriu į žmogaus sveikatą, gebėti dirbti tiek
komandoje, tiek savarankiškai, žinoti slaugos diagnozes, problemas, dokumentuoti slaugos procedūras, intervencijas ir kt.
• 1999 metų vasario 26 dieną Slaugos studijų programą baigė pirmoji laida.
2000 metais Lietuvoje, įgyvendinant Aukštojo mokslo įstatymą, kuris įteisina binarinę aukštojo mokslo sistemą, iš buvusių aukštesniųjų mokyklų kuriasi kolegijos. Taip atsiranda ir Vilniaus kolegija, kuriai nuo įkūrimo pradžios iki dabar vadovauja dr. Gintautas Bražiūnas.
2001 metais Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla reorganizuota
į aukštosios mokyklos Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą.
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Nuo 2001 metų Sveikatos priežiūros fakultete pradėta vykdyti aukštojo mokslo koleginių studijų Bendrosios praktikos slaugos programa.
Iki 2017 metų šią studijų programą baigė 1312 asmenų, kuriems suteiktas slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos
slaugytojo kvalifikacija.
Nuo 2001 metų Sveikatos priežiūros fakultetui tapus Vilniaus kolegijos padaliniu vykdoma sisteminga tarptautinė veikla:
• Kasmet pagal „Erasmus+“ programą studijuoti ar atlikti praktikos
į užsienį išvyksta studentai.
• Dėstytojai stažuojasi užsienyje, įsitraukia į projektinę veiklą kartu su užsienio partneriais. Pirmosios šalys, su kuriomis užmezgamas ryšys: Vokietija, Lenkija, Latvija, Belgija, Rumunija, Norvegija, Danija, Suomija.
• Nuo 2004 metų dėstytojai vyksta į užsienio šalis ne tik į konferencijas, kur pristato savo pranešimus, bet pagal „Erasmus+“ programą skaito paskaitas mokymo įstaigose arba stažuojasi.
• Prasiplėtė šalių, mokymo institucijų skaičius, su kuriomis užmegzti
ryšiai: Čekija, Slovėnija, Olandija, Jungtinė Karalystė, Škotija, Graikija, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Malta, Austrija, Turkija, Švedija, Airija, Portugalija, Šveicarija, Bulgarija, Estija.

Studijų programos kaita Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakultete
•

•

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos struktūra ir turinys labai pasikeičia palyginti su aukštesniųjų studijų Medicinos
sesers studijų programa. Orientuojamasi į tikslą ir uždavinius, skiriamas dėmesys ne tik specialiosios profesinės dalies dalykų studijoms (kompetencijoms), bet ir bendrosioms kompetencijoms
(bendravimui ir bendradarbiavimui, informacinių technologijų taikymui, sprendimų priėmimui, edukologijos, teisės žinioms, nuolatiniam mokymuisi) ugdyti.
Atsiranda naujas studijų dalykas – mokslo taikomieji tyrimai – studentai rengia baigiamuosius darbus.
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•
•

•

•

•
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Bendrosios praktikos slaugos studijų programoje klinikiniam (praktiniam) mokymui skiriamos 2386 val.
2010 metais pasirodo naujas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktas – Laipsnį suteikiančios pirmos pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas.
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa koreguojama atsižvelgiant į minėtą teisės aktą.
2010 metais Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros. Lietuvos kvalifikacijų sandarą sudaro aštuoni kvalifikacijų
lygiai. Tai svarbu asmeniui, švietimui, darbdaviui. Kiekvieno lygio
aprašyme atsispindi veiklos sudėtingumas, savarankiškumas, kintamumas. VI lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant pirmojoje
universitetinių ar koleginių studijų pakopoje. Todėl baigus Bendrosios praktikos slaugos studijų programą įgyjama bendrosios
praktikos slaugytojo kvalifikacija, skirta sudėtingai veiklai, pasižyminčiai uždavinių, turinio įvairove. Veiklai atlikti reikia plačių
teorinių žinių, pagrįstų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais. Veikla atliekama savarankiškai, reikalingi gebėjimai planuoti, fiksuoti veiklos rezultatus, koreguoti veiklą atsižvelgiant į
situaciją, nuolat tobulinti kvalifikaciją. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės veiklos sritys: slaugos proceso administravimas,
organizavimas ir įgyvendinimas; pacientų ir jų artimųjų mokymas; sveikatą tausojančios ir prevencinės veiklos organizavimas
ir įgyvendinimas; slaugos mokslo taikomosios veiklos vykdymas.
2011 metais pasirodo teisės aktas – Studijų pakopų aprašas. Juo
vadovaujantis koreguoti Bendrosios praktikos slaugos studijų programos rezultatai (žinių taikymas, gebėjimas vykdyti tyrimus, specialieji gebėjimai, socialiniai gebėjimai, asmeniniai gebėjimai).
2012 metais Lietuva pereina prie vieningos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos. 2012 metų pradžioje baigiasi pustrečių metų trukęs Vilniaus universiteto koordinuotas projektas „Europos kreditų
perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos
parengimas; kreditų kaupimas ir mokymosi pasiekimų, grindžiamų studijų rezultatais, programų metodikos kūrimas ir diegimas“,
kuriame dalyvavo ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakul-
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teto atstovai. Dar kartą koreguojama Bendrosios praktikos slaugos studijų programa. Studijų programos koregavimo esmė – nauja kredito sąvoka, studijų rezultatai. Bendrosios praktikos slaugos
studijų programos studijų rezultatai buvo formuluojami vadovaujantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, Lietuvos studijų pakopų aprašu, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos
praktikos įstatymu, Tarybos direktyvomis 77/453/EEB, 89/595/EEB,
2001/19/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis 2013/55/ES,
2005/36/36, Lietuvos medicinos norma MN 28:2011 „Bendrosios
praktikos slaugytoja (slaugytojas)“.
Studijų programos rezultatai siejami su Vilniaus kolegijos misija
bei strateginės plėtros gairėmis, kurios išdėstytos 2011–2020 metų Vilniaus kolegijos strateginiame plane. Pagrindinės šio dokumento nuostatos: studento poreikius atitinkančios (į studentą orientuotos) studijos,
imli edukacinė aplinka, glaudus bendradarbiavimas su veiklos pasaulio atstovais, laiduojantis nuolatinę studijų proceso kaitą.

Pirmoji Vilniaus kolegijos bendrosios praktikos slaugytojų laida. 1999 m. vasario 26 d.
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2015 metais Bendrosios praktikos slaugos studijų programos kompetencijos ir studijų rezultatai suderinti su Slaugos studijų krypties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 metų liepos 23 dienos įsakymu Nr. V-803.
• 2015 metų lapkričio 30 dieną įvyko išorinis Bendrosios praktikos
slaugos studijų programos vertinimas, po kurio studijų programa akredituota maksimaliam laikotarpiui, t. y. iki 2022 metų birželio 30 dienos.
Bendrosios praktikos slaugos studijų programą kuruoja Vilniaus
kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete veikianti Slaugos katedra, vienijanti 20 dėstytojų, kurių dauguma yra slaugos magistrai. Katedrai vadovauja vedėja Jurgita Stankūnienė. Šiuo metu minėtoje studijų programoje studijuoja per 500 studentų.
•

Fakulteto dėstytojų
bendruomenė
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Mokslo taikomoji veikla
•

•

•

•

•

Nuo 2001 metų kasmet pasirodo po keletą dėstytojų straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir po keliolika specializuotuose leidiniuose.
2009 metais tuometinė fakulteto dekanė Žymantė Jankauskienė
apgina daktaro disertaciją „Slaugytojų profesinė socializacija užtikrinant praktinę veiklą“.
2015 metais Praktinio mokymo skyriaus vedėja Simona Paulikienė apgina daktaro disertaciją „Mentorystės mokymosi ir mentoriaus veiksmingumo ryšys: slaugos studijų atvejis“.
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas kartu su socialiniais
partneriais kasmet organizuoja slaugytojams praktikams 1–2 mokslines praktines konferencijas (tiek respublikines, tiek tarptautines).
Dr. Simona Paulikienė ir dr. Zyta Kuzborska yra recenzuojamo
žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“, skirto slaugos, akušerinės
priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės specialistams, mokslinės redakcinės kolegijos narės.

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
Podiplominių studijų skyrius
•

•

•

Kuriamos ir vykdomos neformaliojo mokymo programos sveikatos priežiūros sektoriaus specialistams, tarp jų slaugytojams praktikams; Slaugos katedros dėstytojai periodiškai recenzuoja slaugytojų kvalifikacijai tobulinti skirtas programas.
Kasmet dalyviai renkasi apie 15 skirtingos apimties ir turinio kvalifikacijos tobulinimo programų. Nuo 2001 metų pagal jas tobulinasi daugiau kaip 6000 dalyvių.
Nuo 2011 metų Podiplominių studijų skyriuje bendrosios praktikos
slaugytojai turi galimybę įgyti vieną ar kitą specializaciją iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos numatyto Specializacijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 metų gruodžio 17 dienos įsakymu Nr. V-1037.
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2011–2017 metais Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete specializacijas įgijo 303 bendrosios praktikos slaugytojai: Anestezijos ir intensyviosios slaugos specializacijos programą (960 val.) baigė
106, Psichikos sveikatos slaugos specializacijos programą (640 val.) –
92, Operacinės slaugos specializacijos programą (480 val.) – 76, Bendruomenės slaugos specializacijos programą (480 val.) – 10, Skubiosios
medicinos pagalbos specializacijos programą (960 val.) – 19 asmenų.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
darbo grupės teisės aktams rengti ir koreguoti
•

•

•
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Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, Slaugos
katedros lektorė Birutė Gostevičienė dalyvavo rengiant Slaugos
praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo naują redakciją.
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, Slaugos
katedros lektorė Birutė Gostevičienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos
priežiūros fakulteto prodekanė, Slaugos katedros lektorė Jurgita
Kazlauskienė ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
Slaugos katedros lektorė Audronė Zarankienė dalyvavo Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotose darbo
grupėse atnaujinant slaugos praktiką reglamentuojančius norminius dokumentus: bendrosios praktikos, bendruomenės, psichikos sveikatos, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo
medicinos normas.
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė, Slaugos
katedros lektorė Birutė Gostevičienė ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė, Slaugos katedros lektorė Jurgita
Kazlauskienė periodiškai dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos sudarytoje komisijoje bendrosios praktikos
slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto,
dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinei kvalifikacijai vertinti.
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UNIVERSITETAI

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETAS

ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS, VITA LESAUSKAITĖ,
AURELIJA BLAŽEVIČIENĖ, RAIMONDAS KUBILIUS,
JŪRATĖ SAMĖNIENĖ, RIMTAUTAS GUDAS,
JŪRATĖ MACIJAUSKIENĖ

PIRMOSIOS UNIVERSITETINĖS SLAUGOS STUDIJOS
Geriausia, ką mums duoda istorija, – tai jos skatinamas entuziazmas.
Johann Wolfgang Goethe

Istorinis diskursas
Iki 1990 metų Lietuvoje medicinos seseris ruošė šešios medicinos mokyklos, mokslas truko dvejus–trejus metus, o tęstinių ir slaugos bakalauro bei magistro (universitetinių) studijų tuo metu nebuvo. Lietuvai
paskelbus nepriklausomybę, atsirado visos galimybės reformuoti sveikatos apsaugos sistemą ir pereiti iš centralizuotos, biurokratinės siste161
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mos į pažangią bei šiuolaikinę, orientuotą į holistinę žmogaus sveikatos
priežiūrą. Pradėjus Lietuvoje sveikatos priežiūros sistemos reformą, vis
daugiau dėmesio buvo skiriama ne tik žmonių su negalia ir sergančiųjų
lėtinėmis ligomis slaugos bei gyvenimo kokybės gerinimui, bet ir sveikų
žmonių sveikatos priežiūrai. Iš visuomenės pusės nuolat kylantys nauji
poreikiai bei lūkesčiai slaugos personalui taip pat formulavo ir naujus
uždavinius, koregavo jų vaidmenį bei funkcijas. Dirbant šį atsakingą ir
sunkų darbą, reikėjo kur kas daugiau aukštos kvalifikacijos slaugos darbuotojų, kurie galėtų ne tik kvalifikuotai slaugyti ligonius, bet ir suteiktų tinkamą pagalbą jų šeimos ir bendruomenės nariams. Naujasis slaugos darbuotojų vaidmuo reikalavo naujų žinių ir kompetencijų, kurios
būtų orientuotos į savarankišką veiklą bei asmeninę atsakomybę, gebėjimus priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Svarbi veiklos dalis buvo
bendradrabiavimas su vietos bendruomenėmis, siekiant kuo geriau patenkinti jos narių poreikius. Todėl tuometinės Kauno medicinos akademijos (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) rektorius prof. Antanas Praškevičius, atsižvelgdamas į Lietuvos gailestingųjų
seserų draugijos prašymą, kreipėsi į Lietuvos sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu pritarti medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu rengimui Kauno medicinos akademijoje (KMA). Planuota mokymo
trukmė – ketveri metai, mokymo forma – stacionarinė, mokoma lietuvių kalba. Naują specialybę galėjo įgyti visi norintys šalies gyventojai,
turintys specialų aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą (medicinos seserys,
felčeriai, akušerės), pagal specialybę turintys dvejų metų darbo stažą.
Pirmoji naujos specialybės mokymo programa buvo parengta pagal Lenkijos universitetų Slaugos fakultetų programas. Naujasis, Medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu, skyrius buvo įkurtas prie
Medicinos fakulteto. Į šį skyrių 1990 metais rugsėjo 1 dieną buvo priimta 50 medicinos seserų. Studijų vadovu paskirtas Medicinos fakulteto Parengiamojo kurso dekanas doc. Stasys Gentvilis, skyriaus sekretore – T. Golubova.
1992 metų vasario 1 dieną rektoriaus prof. Viliaus Grabausko įsakymu Medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu skyriaus prie Medicinos fakulteto pirmuoju dekanu paskirtas doc. Arvydas Šeškevičius.
Kadangi tuometinė studijų programa neatitiko Europos Sąjungos di162
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rektyvų, pradėta rengti nauja programa. Dėl naujos studijų programos
vyko konsultacijos su Danijos, Švedijos, Škotijos, Islandijos, Norvegijos
universitetais. Naujoje programoje atsirado naujų dalykų, kurie būtini
pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) reikalavimus, norint gauti
universitetinį slaugos bakalauro laipsnį, taip pat atsižvelgta į Lietuvos
Respublikos aukštojo mokslo įstatymo reikalavimus, keliamus diplomuotai slaugytojai. Naujoji programa sudaryta tęstiniu principu, t. y.
kai kurios aukštesniojoje medicinos mokykloje studijuotos disciplinos
įskaitomos, todėl mokslas sutrumpėjo iki trejų su puse metų. Šią programą baigusios absolventės galėjo dirbti klinikinį, pedagoginį darbą,
taip pat administruoti slaugą.
Kadangi dauguma naujų disciplinų Lietuvoje buvo dėstomos pirmą
kartą, buvo nuolat kviečiamasi dėstytojų iš užsienio: Škotijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Amerikos, Kanados. Pirmoji dėstytoja V. Leadarbeather atvyko iš Škotijos Napier universiteto. 1993 metais ji dėstė slaugos procesą – vieną pagrindinių slaugos disciplinų, 1994 metais
šią discipliną dėstė S. Watt, taip pat iš Škotijos Napier universiteto, socialinius mokslus – I. Lukoševičienė iš Kanados.

Medicinos seserų skyrius tampa Slaugos fakultetu
1992 metų liepos 7 dieną Kauno medicinos universiteto (KMU) Tarybos ir Senato sprendimu Medicinos seserų skyrius prie Medicinos fakulteto buvo reorganizuotas į KMU Slaugos fakultetą, o pirmuoju šio
fakulteto dekanu paskirtas doc. A. Šeškevičius. 1994 metais studijas
baigė pirmoji Lietuvoje slaugos bakalaurų laida, 46 absolventės įgijo
diplomuotų slaugytojų kvalifikaciją. 1995 metais įkurta pirmoji Slaugos fakulteto taryba, jos pirmininku išrinktas prof. A. Šeškevičius, sekretore paskirta M. Beresnevaitė. KMU Slaugos fakultetas tapo visaverčiu atskiru fakultetu, į kurio sudėtį įėjo Slaugos ir rūpybos katedra
(vad. prof. A. Šeškevičius), Reabilitacijos klinika (vad. prof. A. Kriščiūnas), Geriatrijos klinika (vad. prof. V. Lesauskaitė) ir funkciniais pagrindais KMU Kardiologijos instituto Reabilitacijos laboratorija (vad.
prof. D. Vasiliauskas). 1995 metais tuometinėje KMA prorektorės stu163
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dijoms prof. N. Misiūnienės pastangomis studijos reorganizuotos į
kreditų sistemą, kuri leido studijų apimtį skaičiuoti pagal Vakarų Europoje veikiančią sistemą. Studentams atsirado galimybė kai kuriuos
studijų dalykus mokytis užsienyje. 1996 metais mokinių ir jų tėvų pageidavimu KMU įkūrė slaugos bakalauro studijas baigusiems vidurinę mokyklą. Studijų trukmė – ketveri metai (160 kreditų). 1997 metais
prof. A. Šeškevičius kartu su Danijos slaugos pedagogu J. Bydamu parengė naują slaugos studijų programą moduliniu principu. Kadangi tai
buvo pirmoji tokio pobūdžio programa, trūko patirties ir žinių, todėl
patirta tam tikrų sunkumų. Tačiau pradėjus taikyti ją aktyviau, programos dalyviai gana greitai įvertino jos privalumus ir naudą. Ši programa nuo 1998 metų visiškai integruota į studijų procesą. Dauguma
Slaugos fakulteto dėstytojų buvo baigę Vytauto didžiojo universiteto
(VDU) Socialinių mokslų fakulteto Profesinio rengimo centro edukologijos studijas, kurioms vadovavo prof. Rimantas Laužackas (1950–
2009). Šiuo laikotarpiu trūko profesionalių dėstytojų, nebuvo pakankamai dėstytojų-slaugytojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
taip pat trūko slaugos vadovėlių. Atsižvelgiant į tai buvo kviečiamasi
dėstytojų iš užsienio: Edinburgo, Toronto, Bodeno, Tistedo, Odensės,
Kopenhagos, Mičigano, Oklando, Floridos, Oslo, Linčiopingo. Pastarojo universiteto dėstytoja M. Beierholm ypač dažnai atvykdavo dėstyti
Slaugos fakulteto studentams, kurie labai ją gerbė už profesionalumą,
mylėjo už nuoširdumą. Tuo metu taip pat labai trūko vadovėlių, skirtų slaugai. Šią spragą padėjo užpildyti Pasaulio lietuvių bendruomenės, į kurias kreipėsi fakulteto atstovai. Per trumpą laiką JAV lietuvių
katalikų religijos šalpos draugija atsiuntė per 3000 slaugos vadovėlių,
daugiau kaip 1000 vadovėlių ir slaugos žurnalų atsiuntė Australijos,
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės, taip pat Škotijos Napier
universiteto prorektorė studijoms P. Peattie.

Pradėtos slaugos magistrantūros ir doktorantūros studijos
1998 metais KMU Rektoratas, Senatas bei Slaugos fakulteto taryba ir
Valstybinis kvalifikacinis studijų centras patvirtino slaugos doktoran164
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tūros programą, kuri sėkmingai veikia iki šiol. 1999 metais pirmą kartą šalyje pradėtos Klinikinės slaugos magistrantūros studijos, į kurias
buvo priimti šeši slaugos bakalaurai. Tais pačiais metais pirmą kartą
Lietuvos istorijoje į slaugos doktorantūrą buvo priimta pirmoji studentė Daiva Kriukelytė, turinti slaugos bakalauro ir socialinių institucijų vadybos magistro kvalifikacinius laipsnius. Ir dabar LSMU yra vienintelis Lietuvoje universitetas, turintis teisę vykdyti slaugos krypties
doktorantūros studijas, jose šiuo metu studijuoja 20 Slaugos krypties
doktorantų. Iki 2017 metų apgintos 43 Slaugos krypties daktaro disertacijos. LSMU disertacijas yra apgynę šie slaugytojai: prof. Aurelija
Blaževičienė, dr. Vitalija Gerikienė, dr. Zita Gierasimovič, dr. Jurgita
Gulbinienė, doc. Snieguolė Kaselienė, dr. Daiva Kriukelytė, dr. Renata Petraškienė, dr. Vilma Raškelienė, prof. Olga Riklikienė, doc. Lina
Spirgienė , dr. Margarita Staniūtė, dr. Jolanta Toliušienė, dr. Rasa Valavičienė, dr. Žaneta Valiulienė, dr. Aurika Vanckavičienė, doc. Alina
Vaškelytė, dr. Renata Vimantaitė, dr. Daiva Zagurskienė.

Pirmosios kvalifikacijos tobulinimo studijos organizuotos kartu
su laikraščiu „Gydymo menas“
Pirmą kartą Lietuvos slaugos istorijoje 1999 metais buvo pradėtos nuotolinės kvalifikacijos tobulinimo studijos, kurių medžiaga (LEMON)
buvo paruošta pagal PSO rekomendacijas. Studijos buvo skirtos tiems
slaugytojams, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo atsitraukti nuo tiesioginio darbo ir dalyvauti stacionariuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Šios studijos organizuotos kartu su laikraščio „Gydymo menas“
kolektyvu (vyriausiasis redaktorius med. dr. Julius Neverauskas). Laikraštyje buvo spausdinama mokomoji medžiaga ir klausimynas. Studijuojantieji, perskaitę medžiagą, privalėjo užpildyti klausimyną ir atsiųsti į redakciją, kur patyrę slaugytojai tikrindavo atsakymus. Po metų
studijų universitete vyko baigiamasis egzaminas. Studijas, vykusias
dvejus metus, baigė per 4000 dirbančių slaugytojų.
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Vyksta nuolatinė studijų programų plėtra, slaugos mokslo
ir praktikos integracija
2001 metais pradėtos ergoterapijos (vad. doc. A. Kimtys) ir socialinio
darbo medicinoje (vad. doc. R. Butkevičienė ir doc. R. Jurkuvienė) studijų
programos. Socialinio darbo medicinoje studijų programa vėliau buvo
perkelta į Visuomenės sveikatos fakultetą. 2002 metais įkurtos kineziterapijos studijos (vad. prof. A. Kriščiūnas, doc. A. Kimtys, doc. R. Savickas), kurių populiarumas nuolat augo: studijuojančių skaičius šioje programoje nuo 24 (2002) pasiekė iki 179 studentų (2017).
2003 metais buvo pradėtos ketverių metų trukmės neakivaizdinės
slaugos studijos, kurioms auditorijos pritaikytos Kauno Raudonojo
Kryžiaus ligoninėje (direktorius Juozas Skirmantas Paukštys). Į pirmą
kursą priimta 60 studentų. Vėliau, išleidus švietimo ir mokslo ministro įsakymą, dalis studijų dalykų buvo įskaitoma. Studijų trukmė sutrumpėjo iki dvejų–dvejų su puse metų.
2006 metais pradėtas vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansuotas projektas „Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų
krypčių inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų sukūrimas ir įgyvendinimas“. Tai buvo vienas pirmųjų didžiųjų projektų Slaugos fakultete, skirtas studijų mokomosios medžiagos atnaujinimui, dėstytojų edukacinės kompetencijos ugdymui ir studijų kokybės gerinimui, kurio
tikslas – įgyvendinti inovatyvias daugiaprofesinio, modulinio, el. mokymo ir nuotolinio mokymo formas ir metodus Reabilitacijos ir Slaugos studijų krypčių specialistams: parengtos penkios studijų programos, pritaikytos inovatyviems mokymo(si) metodams; parengti trys
vadovėliai, aštuonios mokomosios knygos, du praktikos vadovai, devyni paskaitų konspektai; šeši dėstytojų metodiniai portfeliai.
Nuo 2007 metų fakultetui vadovauja gydytoja geriatrė prof. Jūratė Macijauskienė (2003–2007 m. Slaugos fakulteto prodekanė). Slaugos fakulteto prodekanė nuo 2007 metų – prof. Daiva Petruševičienė.
2010 metais, bendradarbiaujant su Akušerijos ir ginekologijos klinika, pradėta vykdyti pirmosios pakopos Akušerijos studijų programa – pirmoji ir vienintelė universitetinė Akušerijos studijų programa.
Tai paskatino akušerijos mokslo plėtrą: šiuo metu dvi akušerės studi166
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Kardifo universiteto (Jungtinė Karalystė) Pasaulio sveikatos organizacijos
Bendradarbiaujančio centro akušerijos plėtrai direktorės profesorės Billie Hunter vizitas
LSMU Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedroje ir Medicinos fakulteto Akušerijos
ir ginekologijos klinikoje. Pirmoje eilėje centre iš kairės: Akušerijos studijų programos
dėstytoja Vita Vaičienė, prof. Billie Hunter, Slaugos ir rūpybos katedros vedėja
prof. Aurelija Blaževičienė. Toliau – Akušerijos studijų programos dėstytojai ir studentai.
2017 m. rugsėjis

juoja doktorantūroje. Vyksta aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas
plėtojant akušerijos studijas, mokslą ir praktiką.
Tais pačiais metais pradėta vykdyti antrosios pakopos studijų programa Fizinė medicina ir reabilitacija, o 2011 metais pradėta vykdyti
nauja antrosios pakopos studijų programa Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais, parengta kartu su dar trijų užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis (HARPE projektas). Programos kito, tobulėjo,
transformavosi ir vietoje abiejų programų 2015 metų rugsėjo 1 dieną
įregistruota ir pradėta vykdyti magistrantūros studijų programa Sveikatinimas ir reabilitacija.
Įvertinus poreikį, 2013 metais pradėta vykdyti jungtinė magistrantūros studijų programa – Dailės terapija – kartu su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. Lietuvoje buvo akivaizdus kvalifikuotų dailės
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terapijos specialistų poreikis, todėl buvo būtina pradėti šių specialistų rengimą Lietuvoje: meno terapijos metodai buvo taikomi nepakankamai kvalifikuoti dėl meno terapijos taikymo spontaniškumo, žinių
stokos, skirtingo taikytojų bazinio išsilavinimo ir nepakankamos kompetencijos, universitetinės specialistų rengimo programos nebuvimo ir
kt. Nebuvo ir teisės aktų, reglamentuojančių meno terapijos specialistų veiklą bei kvalifikaciją ir meno terapijos paslaugų teikimą sveikatos
priežiūros įstaigose. Praktinis meno terapijos taikymas Lietuvoje apima labai daug sričių ir dirbama su įvairiomis klientų grupėmis, analogiškai kaip tai yra vykdoma Europoje ir JAV: gydymo ir reabilitacijoje
programose įvairaus amžiaus tarpsniais (vaikai, suaugusieji, geriatriniai pacientai); edukacinėse programose (sutrikusios raidos, turintys
specialiųjų poreikių ir normalios raidos vaikai, neįgalūs vaikai); socialinėje sferoje (vaikai ir paaugliai, turintys elgesio sutrikimų, vaikai iš
asocialių šeimų, patyrę fizinę ar seksualinę prievartą, kaliniai, rizikos
grupės šeimos, priklausomi nuo alkoholio ar narkotikų).

LSMU Slaugos fakulteto kolektyvas kartu su kolegomis iš Vilniaus dailės akademijos LSMU
Slaugos fakulteto Mokslo metų užbaigimo šventėje Kulautuvoje su Slaugos fakulteto
dekane prof. Jūrate Macijauskiene (pirmoje eilėje centre) ir Reabilitacijos klinikos vadovu
doc. Raimondu Kubiliumi (antroje eilėje centre). 2017 m. birželis
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2014 metais fakultete įsteigiamos dar dvi naujos klinikos: Elgesio
medicinos klinika, kuriai nuo 2017 metų vadovauja dr. Narseta Mickuvienė, ir Vaikų reabilitacijos klinika, kuriai vadovauja doc. Audronė Prasauskienė. Vaikų reabilitacijos klinikoje sutrikusios raidos ir
funkciją praradusiems vaikams teikiamos ankstyvosios reabilitacijos,
reabilitacijos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos, vykdomi moksliniai tyrimai „Cerebrinis paralyžius: epidemiologija, komorbidiškumas,
ankstyvoji diagnostika“, „Mielomeningocelė: epidemiologija, komorbidiškumas, gyvenimo kokybė“, dalyvaujama moksliniuose projektuose,
vykdoma pedagoginė veikla.

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta Tarptautinei slaugytojų dienai
„2017 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija tvariai sveikatos priežiūros sistemai“.
Iš kairės: Kauno klinikinės ligoninės Neurologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja
Birutė Antanina Ališauskienė, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės Vidaus ligų
skyriaus vyresnioji slaugytoja Jolita Bružaitė, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės
direktoriaus pavaduotoja slaugai Andželika Zavackienė, LSMUL Kauno klinikų Slaugos
koordinavimo tarnybos vadovės pavaduotoja dr. Daiva Zagurskienė, LSMUL Kauno
klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, Sveikatos apsaugos ministerijos
Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja Odeta Vitkūnienė, LSMU Slaugos fakulteto dekanė
prof. Jūratė Macijauskienė, LSMU Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros vedėja
prof. Aurelija Blaževičienė, Respublikinės Kauno ligoninės Terapijos klinikos Neurologijos
skyriaus vyresnioji slaugytoja-administratorėLaima Vitkaitienė, LSMUL Kauno klinikų
Slaugos tarnybos vadovė dr. Vilma Raškelienė. 2017 m. gegužės 10 d.
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LSMU Slaugos fakultetas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis ir Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga aktyviai bendradarbiauja, skleidžiant partnerystės idėjas ir mokslo ir praktikos svarbą. Nuo 2002 metų kasmet organizuoja tarptautinę
mokslinę praktinę konferenciją „Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija“, skirtą Tarptautinei slaugytojų dienai (gegužės 12 d.).
Bendradarbiaujant visoms konferencijoje dalyvaujančioms institucijoms ir dalyviams, 2005 metais paskelbtos „Lietuvos slaugos politikos
gairės“, o 2010 metais – „Lietuvos slaugos studijų mokslo ir praktikos
plėtros kryptys“.

Išplėstinės praktikos slauga – naujas požiūris į pacientą
Labai svarbus žingsnis slaugos studijoms ir praktikai buvo 2015 metais pradėta nauja magistrantūros studijų programa – Išplėstinė slaugos praktika. Tai – savarankiška slaugos praktika, orientuota į pacientą, atspindinti klinikinės slaugos praktikos išsivystymo lygį, kai
maksimaliai išnaudojant išplėstinės praktikos slaugytojo paruošimo
galimybes, įgyjamos gilios slaugos žinios ir gebėjimai identifikuoti pacientų sveikatos priežiūros poreikius bei dirbti savarankiškai. Šiuolaikinė sveikatos priežiūros sistema reikalavo slaugytojų kompetencijų
plėtros, tačiau teisinė bazė neleido to realizuoti praktiškai: pavyzdžiui,
pratęsti anksčiau gydytojo paskirtą gydymą ligoniui, sergančiam lėtinėmis ligomis, kurio būklė yra stabili, arba, įvertinus paciento būklę, savarankiškai paskirti reikalingus tyrimus ir t. t. Parengus Išplėstinės slaugos praktikos koncepciją ir įsigaliojus Slaugos praktikos ir
akušerijos praktikos įstatymo pakeitimams, kurie įteisino išplėstinės
slaugos praktikos slaugytojo veiklą, pradėta slaugos studijų programa.
Dabartinė slaugos sistema praturtėjo naujai parengtais specialistais –
išplėstinės slaugos praktikos slaugytojais. Tikimasi, kad visiškai įgyvendinus šios koncepcijos principus, o sveikatos priežiūros sistemoje
sėkmingai dirbant išplėstinės praktikos slaugytojams, turėtų:
• padidėti ankstyvos diagnostikos ir prevencinių programų apimčių
dinamika bei efektyvumas;
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•
•
•

geriau būtų prižiūrimi pacientai, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mažėtų hospitalizacijų bei komplikacijų dėl šių ligų;
būtų įmanoma vykdyti slaugos paslaugų namuose plėtrą;
pacientų išrašymas iš stacionaro būtų planingas, pagerinantis lėtinių ligų valdymą bei sumažinantis riziką pakartotinoms hospitalizacijoms.

Aktyvi tarptautinė veikla ir bendradarbiavimas, pripažinimas
ir įvertinimas
1994 metais Suomijoje įvykusioje Europos slaugos darbuotojų konferencijoje KMU Slaugos fakultetas buvo priimtas į Europos slaugos modelį.
Ši narystė suteikė KMU Slaugos fakulteto studentams galimybes atlikti praktiką Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Škotijoje. Tais pačiais metais
pirmieji KMU absolventai pradėjo laužti pirmuosius ledus: dirbdami šalies ligoninėse ėmėsi pedagoginės veiklos Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos aukštesniosiose medicinos mokyklose. Nors buvo prieštaravimų ir pasipriešinimo tiek iš Sveikatos apsaugos ministerijos, tiek iš
ligoninių administratorių, naujieji slaugos dėstytojai užtikrintai ir kryptingai siekė savo tikslo – pradėti, plėsti ir tobulinti pedagoginę veiklą. Pagaliau mūsų šalyje slaugos dėstytojais tapo slaugytojai, baigę universitetą.
TAIEX komisija 2002 metais slaugos studijas įvertino puikiai, jos atitiko
ES direktyvas. Tai buvo akivaizdus studijų pripažinimas ir įvertinimas, po
kurio pasikeitė ir kitų institucijų neigiamas požiūris į slaugos dėstytojus.
1996 metais KMU Visuomenės sveikatos fakultetas kartu su Slaugos fakultetu, Reno (Rennes) visuomenės sveikatos mokykla (Prancūzija), Gioteburgo Šiaurės šalių institutu ir Tamperės universitetu (Suomija) pagal „Tempus“ programą parengė Visuomenės sveikatos vadybos
(magistrantūros) studijas. 1998–1999 metais pradėtas bendradarbiavimas su Europos šalių universitetų slaugos fakultetais pagal programą
„Erasmus“, kuri sudarė galimybę studentams mokytis Suomijos, Estijos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Švedijos aukštosiose mokyklose. 2000 metais, padedant Vekšės (Växjö) universitetui (Švedija), prasidėjo nuotolinės slaugos studijos.
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Tarptautiniams projektams įgyvendinti buvo reikalingi patyrę koordinatoriai. Įvairiais projektų įgyvendinimo etapais koordinatoriais
dirbo: prof. Ž. Padaiga, dr. E. Šakinienė, D. Mašanauskaitė, A. Šlapikienė, A. Pundziūtė, G. Pundziūtė, prof. Ž. Dambrauskas. Jie labai svariai prisidėjo prie Slaugos fakulteto tarptautinio pripažinimo ir plėtros.
Slaugos fakultetas tapo žinomas, jo veiklą teigiamai vertino užsienio
šalių slaugos institucijos, fakulteto atstovai buvo kviečiami dalyvauti
konferencijose Suomijoje, Norvegijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV.
Fakultetas aktyviai įsitraukęs į tarptautines studentų mainų programas: šiuo metu yra pasirašytos 43 „Erasmus+“ programos sutartys
su partneriais iš 18 šalių. Fakultetas skatina savo studentus vykti pagal mainų programas į svečias šalis ir visada labai svetingai priima užsienio studentus, atvykstančius pagal „Erasmus+“ programą tiek studijoms, tiek praktikai. Dalyvavimas programoje „Nordplus“ sudarė
galimybes tiek dėstytojams, tiek studentams išvykti tobulintis į Skandinavijos šalis. Ergoterapijos studijų programos dėstytojai ir studentai labai aktyviai dalyvauja tarptautiniame „IC4Life“ konsorciume, kurio vienas renginys buvo organizuotas ir Kaune.
2016 metų spalio 5 dieną LSMU Slaugos fakultetas tapo PSO bendradarbiaujančiu centru Slaugos srityje. Tokia teisė suteikiama ketveriems metams. Tai didelis ne tik Slaugos fakulteto, bet ir LSMU
pripažinimas ir įvertinimas. Šiuo metu LSMU veikia jau du PSO bendradarbiaujantys centrai: Visuomenės sveikatos tyrimų institutas ir
LSMU Slaugos fakultetas. PSO bendradarbiaujantys centrai, atsakingi
už tam tikras sritis, veikia aštuoniasdešimtyje šalių. Europoje yra penki tokie centrai, kurie rūpinasi slauga ir akušerija: Slaugos institutas
Suomijoje, Glazgo Kaledonijos universitetas ir Kardifo universitetas
Jungtinėje Karalystėje, Koimbros universitetas Portugalijoje bei Paracelsijaus medicinos universitetas Austrijoje. PSO sprendimu šį sąrašą
papildė ir LSMU Slaugos fakultetas.
Kiekvienas iš PSO bendradarbiaujančių centrų yra atsakingas už tam
tikrą sritį, pavyzdžiui, Slaugos institutas Suomijoje – už mokslą, Kardifo universitetas (Jungtinė Karalystė) – už akušerijos sritį, Koimbros universitetas (Portugalija) – už pažangią slaugos praktiką. Būti tarp šešių
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Kas dvejus metus vykstančios Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Bendradarbiaujančių
centrų slaugos ir akušerijos srityje pasaulinė konferencija 2016 m. Glazgo Kaledonijos
universitete. Nuotraukoje Europos bendradarbiaujančių centrų vadovai su PSO atstovais:
pirmoje eilėje iš kairės prof. Aurelija Blaževičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
(Lietuva); Amanda Ananda Fernandes, Koimbros universitetas (Portugalija);
prof. Kay Currie ir dr. Yvonne Robb, Glazgo Kaledonijos universitetas (Jungtinė Karalystė);
prof. Galina Perfilejeva, PSO Sveikatos programos žmogiškųjų išteklių programa, PSO
Europos regioninis biuras; prof. Arja Holopainen, Suomijos įrodymais pagrįstos sveikatos
priežiūros centro Joanos Briggs instituto kompetencijų centras (Suomija); prof. Billie Hunter,
Kardifo universitetas (Jungtinė Karalystė); antroje eilėje iš kairės: prof. Jūratė Macijauskienė,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Lietuva); prof. Jurgen Osterbrink, Zalcburgo
medicinos universitetas (Austrija)

labiausiai pripažintų Europos universitetų ir jų fakultetų – reikšmingas įvertinimas, bet kartu – labai didelė atsakomybė ir įsipareigojimas.
2015 metų rudenį Vilniuje vykusioje PSO asamblėjoje buvo priimtos Strateginės slaugytojų ir akušerių vaidmens stiprinimo Europos
regione kryptys, siekiant „Sveikata 2020“ tikslų, kurių įgyvendinimas
tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu ir yra vienas iš PSO bendradarbiaujančio centro tikslų. PSO prašymu bus talkinama įgyvendinant
strategiją Europos regiono šalyse, kurių yra penkiasdešimt trys. Tapimas PSO bendradarbiaujančiu centru nėra atsitiktinis, tai tąsa iki šiol
vykdytos aktyvios tarptautinės veiklos: 2013 metų gegužę vykusioje
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133-iojoje PSO Vykdomojoje Taryboje Lietuva buvo išrinkta atstovauti Europos regiono valstybėms PSO Programų, biudžeto ir administraciniame komitete. Lietuvai šiose PSO valdybos organuose atstovauja
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. Vilius Jonas Grabauskas. LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro veikla bei partnerystė
su Europos regiono šalimis, jau Universitete esančio PSO bendradarbiaujančio centro Neužkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei veikla,
2012 metais įkurtas ir prof. Rūtos Nadišauskienės vadovaujamas PSO
Žmogaus reprodukcinės sveikatos mokslų centras, kitų kolegų darbai
šalyse, kuriose sveikatos priežiūros sistemos nėra tokios pažangios
(Kazachstanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir kt.), sudarė sąlygas pažangos slaugos srityje mūsų Universitete pripažinimui.

Plečiama partnerystė ne tik su ES, bet ir su JAV,
Centrinės Azijos šalimis
Reabilitacijos klinikoje dar 2002 metais su Fulbraito (Fulbright) stipendija lankėsi prof. Donaldas A. Neumannas iš Milvokio Market (Marquette)
universiteto (Viskonsino valstija, JAV) ir skaitė biomechanikos kursą
Kineziterapijos studijų programos dėstytojams bei studentams. 2003
metais Reabilitacijos klinikos dėstytojai I. Rimdeikienė, L. Varžaitytė,
2006 metais kineziterapeutė ir lektorė dr. Rasa Šakalienė, o 2017 metais dr. G. Krutulytė vyko į stažuotę Market universitete. 2013 metais
prof. Guy G. Simoneau (Milvokis, Viskonsinas, JAV) buvo pakviestas
į LSMU Reabilitacijos kliniką laimėjus Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtą konkursą dėl paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
2010 metais su Fulbraito (Fulbright) stipendija Slaugos fakultete
viešėjo doc. Patricia Cholewka iš Niujorko miesto universiteto (The
City University of New York, CUNY), su kuria fakultetą ir Kauno klinikas sieja ilgametė draugystė. Universitete viešėjusi ji buvo daugybę kartų. Prof. Anna Bavier iš Konektikuto universiteto (University of
Connecticut) Slaugos mokyklos su Fulbraito (Fulbright) stipendija viešėjo vieną mėnesį.
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2014 metais LSMU ir Niujorko universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria šalys įsipareigojo keistis gerąja praktika, patirtimi ir žiniomis. Bendradarbiaujant su Niujorko universiteto dėstytojais, patobulinta nauja LSMU magistrantūros studijų Išplėstinės slaugos
praktikos programa, kurioje atsispindi geriausia JAV patirtis slaugos
srityje. Šios studijų programos komiteto narė – Niujorko universiteto
profesorė Jamesietta Newland ne kartą lankėsi Lietuvoje. LSMU delegacija taip pat ne kartą lankėsi Niujorko universitete, o 2016 metais
prof. Aurelija Blaževičienė, laimėjusi Fulbraito stipendiją, Niujorko
universitete stažavosi tris mėnesius.
2015 metais Baltijos ir Amerikos laisvės fondo (Baltic American
Freedom Foundation, BAFF) stipendiją laimėjusi prof. Olga Riklikienė
stažavosi Jeilio universiteto (Yale University) Slaugos mokykloje bei
Tarpdisciplininiame Jeilio universiteto Bioetikos centre (JAV), kur nagrinėjo dvasinės pacientų slaugos problematiką.
Plėtojami ryšiai pagal 2017 metais pasirašytą sutartį su Kvinipiako universiteto (Quinnipiac University, Konektikuto valstija, JAV) Slaugos mokykla.
Daugkartinės išvykos į Kazachstaną, Uzbekistaną, Tadžikistaną,
Azerbaidžaną bei šių šalių specialistų ir universitetų atstovų vizitai į
LSMU sustiprino bendradarbiavimą, leido pasidalinti sukaupta patirtimi slaugos studijų, mokslo ir praktikos srityje.
Pažymėtina, kad plečiant ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, 2017 metai buvo reikšmingi ir išskirtiniai tuo, jog pradėtos studijos anglų kalba (studijų programos: Slauga, Ergoterapija, Išplėstinė
slaugos praktika).

Daugėja norinčiųjų studijuoti slaugos ir reabilitacijos mokslus
Priėmimas į Slaugos fakultetą nuosekliai augo – nuo pirmųjų 52 studentų, priimtų 1990 metais, iki 331 studento, įstojusio į pirmą kursą
2017 metais. Slaugos fakultetą per visą gyvavimo istoriją baigė 2878 absolventai, jų gretas tuoj papildys 783 studentai, šiuo metu (2017 11 30)
studijuojantys fakultete.
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Slauga

Dailės terapija

Studijų programos

(bakalauras)

(magistrantūra)

Slaugos
krypties
doktorantūra

Slauga

Ergoterapija

Išplėstinė slaugos
praktika

(bakalauras)

(magistrantūra)

Kineziterapija

(bakalauras)

Slaugos
lyderystė

Sveikatinimas
ir reabilitacija

Akušerija

(magistrantūra)

(bakalauras)

(magistrantūra)

Studentų skaičiai

1990

2017
39

56

20

77
40

183

318

48

52 studentai

22
331 studentas

Priėmimas į I kursą
Studentai, baigę Slaugos fakultetą 1990–2017 m.

Slaugos ir rūpybos katedra
1994 metais KMU Slaugos fakultete įkurta Slaugos ir rūpybos katedra.
Tai pirmoji tokios paskirties katedra Lietuvos istorijoje. Katedros vedėju tapo prof. A. Šeškevičius. Šioje katedroje pirmosiomis asistentėmis buvo pakviestos Slaugos fakulteto absolventės Audra Adomavičiūtė, Rasa Lipovskienė, Birutė Baliulevičiūtė ir Vilma Emužienė, taip
pat kunigas Ričardas Repšys ir VDU asistentė Laima Sajienė, studijų
administratorė Kristina Jonaitienė.

Studijos ir mokslas
Slaugos ir rūpybos katedra per pirmąjį egzistavimo dvidešimtmetį vykdė šias tarptautines programas: PSO parengtos slaugos mokomosios medžiagos (LEMON) monitoringą šalyje, PSO TeleNurse (kompiuterinės slaugos dokumentacijos programa). Katedros darbuotojai
dalyvavo šiuose ES projektuose: „Tempus“, „European Nursing Module Network“; vadovavo Leonardo da Vinčio projektams: „Europos
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pažangioji slaugos praktika“ (2003–2005), EURHOMAP (2008–2010).
Parengė ir vykdė projektą ES BPD „Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų krypčių inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas“ (2006–2008), Leonardo da Vinčio projektą „Partenaires
Academiques / Professionnels et Formations“ (2000–2006), vadovavo
„Thematic European Network for Nursing“ (2003–2005), „Kacheksija“
(2008–2010), „Prisma“ (2007–2010).
Katedros mokslininkai ir toliau aktyviai dalyvauja ES struktūrinių
fondų remiamuose projektuose („Tempus“, Leonardo Da Vinčio, „Erasmus+“). Nuo 2016 metų katedra dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos
administruojamoje COST veikloje „Normavimas: neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai – tarptautinė daugiaaspektė problema“ (atstovauja prof. O. Riklikienė). 2017–2019 metais katedroje vykdomi Lietuvos
mokslų tarybos finansuojami mokslininkų grupių projektai „Dvasingumas slaugoje: onkologinėmis ligomis sergančių pacientų dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai – mišrių metodų tyrimas“ (vadovė prof. O. Riklikienė, tyrėja doc. L. Spirgienė) ir „Integrali psichinę negalią turinčių
vyresnio amžiaus asmenų priežiūra: tarpsektorinio bendradarbiavimo
modelio sukūrimas“ (tyrėja prof. A. Blaževičienė). Prof. A. Blaževičienė vadovavo dviem „Erasmus+“ projektams: „Improving Healthcare
Outcomes in Chronic Disease – Enhancing the Curriculum at Masters
Level“ (2016–2020) ir „TRACE: TRA-ining of Informal C-aregivers in
E-lderly Care“ (2015–2018). Taip pat vykdytas tarptautinis projektas
„INTEGRATE-HTA Seventh Framework Programme (FP7-Health-2012)“
(garbės tyrėjo pozicijoje dalyvavo prof. A. Blaževičienė). Katedra yra
viena iš partnerių multiprofesiniuose tinkluose: „Rosa Linea“, „Nordman“, „Trollinet“, „Nordinnett“ – finansuojamose „Nordplius“ programos veiklose. Pasirašyta „Erasmus/Socrates“ 18 sutarčių su įvairiais Europos universitetais.
Katedra atsakinga už pirmosios studijų pakopos – Slauga ir Akušerija – studijų programas bei antrosios studijų pakopos programas –
Slaugos lyderystė (iki 2017 metų – Klinikinė slauga) bei Išplėstinė
slaugos praktika. Studijos organizuojamos tiek dieniniu, tiek neakivaizdiniu būdu, o tai suteikia galimybę derinti studijas su klinikiniu
darbu. Nuo 1999 metų pradėtos Slaugos mokslo krypties doktorantū177
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ros studijos. Slaugos fakultetas vienintelis Lietuvoje turi teisę organizuoti doktorantūros studijas.
2009 metais Slaugos ir rūpybos katedroje prasidėjo pirmosios
iniciatyvos mūsų šalyje vystyti slaugos studentų praktinį mokymą.
2010–2013 metais katedra įsitraukė į tarptautinį „Erasmus+“ projektą
„Empowering the Professionalization of Nurses through Mentorship –
EmpNURS (2010–2013)“, kurio metu buvo parengta ir keturiose šalyse (Lietuva, Vengrija, Čekija ir Rumunija) išbandyta slaugos praktikos
mokytojų ruošimo programa. Remiantis tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi, LSMU parengta podiplominė praktikuojančių slaugytojų-praktikos mokytojų tobulinimo programa – Praktikos mokytojo
veikla (36 val.). Bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, 2009–2017 metais programą baigė daugiau nei 140 slaugytojų ir 20 akušerių. 2013 metais parengtas
bei magistrantūros programoje dėstomas dalykas – Vadovavimas slaugos studentų praktikos mokymui. Išleistas aukštųjų mokyklų vadovėlis
„Praktinis slaugos mokymas“ (O. Riklikienė, L. Sajienė, 2011), vadovas
„Slaugos praktikos mokytojas“ (O. Riklikienė, 2008) bei su bendraautoriais parengti du knygos „The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education“ (2018) skyriai. Katedros darbuotojai parengė slaugos praktikos dienynus slaugos ir akušerijos programos studentams,
adaptavo į lietuvių kalbą standartizuotas anketas, naudojamas slaugos
studentų praktinio mokymo aplinkai bei praktikos mokytojų kompetencijoms analizuoti mokslo tyrimuose.
Nuo 2008 metų katedros vedėja išrinkta prof. A. Blaževičienė.
Visi katedros dėstytojai – slaugytojai, Slaugos fakulteto absolventai:
prof. O. Riklikienė, doc. L. Spirgienė; lektorės: D. Kriukelytė, J. Gulbinienė, A. Vaškelytė, D. Zagurskienė, A. Vanckavičienė ir asistentės:
A. Lekauskaitė, J. Demskytė, V. Bulikaitė. Kiti darbuotojai: psichologė lektorė V. Grigaliūnienė, studijų administratorė R. Markauskienė,
administratorė S. Zviagincevienė ir laborantė L. Kiburienė. Dauguma
dėstytojų dirba klinikinį darbą, glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis rengiamos ir dėstomos specializacijų programos, vyksta bendras darbas Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotose darbo grupėse.
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Iš kairės: prof. dr. Olga Riklikienė, asistentė Aušra Lekauskaitė, asistentė
Jovita Demskytė, doc. dr. Lina Spirgienė, administratorė Sandra Zviagincevienė,
administratorė Regina Markauskienė, asistentė Virginija Bulikaitė, lektorė
dr. Daiva Kriukelytė, lektorė dr. Viktorija Grigaliūnienė, lektorė dr. Alina Vaškelytė,
Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. dr. Aurelija Blaževičienė

Geriatrijos klinika – vienintelė Lietuvoje ir pirmoji Baltijos šalyse
Šiuo metu Kauno klinikinėje ligoninėje veikiančios Geriatrijos klinikos ištakos – 1922 metais Kauno universitete įkurta Terapijos klinika ir
katedra. Pastaroji, keičiantis pedagoginio, klinikinio ir mokslinio darbo turiniui, 1995 metais buvo reorganizuota į Geriatrijos kliniką, kuriai nuo pat jos įkūrimo vadovauja prof. Vita Lesauskaitė.
1922–1938 metais terapijos klinikai ir katedrai vadovavo prof. K. Buinevičius, 1938–1940 metais – prof. P. Gudas-Gudavičius, 1940–1946
metais – prof. J. Kupčinskas. 1946 metais nuo katedros atsiskyrė Vidaus ligų propedeutikos katedra. 1954 metais vietoj Vidaus ligų katedros buvo įkurtos Hospitalinės terapijos (vedėjas doc. Z. Januškevičius) ir Fakultetinės terapijos katedros. 1954–1971 metais vadovavo
prof. J. Kupčinskas, 1971–1972 metais – doc. B. Vasiliauskas, 1972–
1992 metais – prof. P. Šnipas. 1985 metais Fakultetinės terapijos katedra pavadinta II vidaus ligų katedra (vedėjas prof. P. Šnipas), o nuo
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1992 metų – II vidaus ligų klinika. Ją sudarė II vidaus ligų katedra ir
Kauno II klinikinės ligoninės vidaus ligų skyriai.
Palyginti jauna ir pirmoji Baltijos šalyse Geriatrijos klinika atitinka senstančios Lietuvos visuomenės, kaip ir visos Vakarų Europos,
poreikius bei lūkesčius. Geriatrijos klinikos bazė – Kauno klinikinės
ligoninės Geriatrijos skyrius, kuriame yra 50 vietų. Šiame skyriuje gydomi vyresni nei šešiasdešimties metų amžiaus pacientai, sergantys
keliomis lėtinėmis paūmėjusiomis ar ūminėmis ligomis, kai sutrinka
jų funkcinė būklė. Pagrindinis klinikos tikslas – atkurti pagyvenusio
žmogaus biopsichosocialines funkcijas ir grąžinti jį į bendruomenę,
kad jis ir toliau galėtų gyventi namuose bei savarankiškai tvarkytis.
Čia dirba gydytojai geriatrai, slaugytojai, kineziterapeutai, ergotera-

Geriatrijos klinikos kolektyvas. Pirmoje eilėje (iš kairės): gyd. Giedrius Seniūnas, gyd. Irina
Korovčenko, gyd. dr. Odeta Kučikienė, skyriaus vedėja dr. Gytė Damulevičienė, Geriatrijos
klinikos vadovė prof. Vita Lesauskaitė, slaugytoja Virginija Vilkaitė, ergoterapeutė Agnė
Šimanauskaitė, slaugytoja Rima Zagreckienė, vyr. slaugytoja Vida Karalienė; antroje
eilėje: kineziterapeutė Ramunė Matiušovienė, medicinos psichologė Palmira Kazlauskienė,
gyd. Ona Kusienė, gyd. Rita Razgevičiūtė, gyd. Irena Grinienė, ūkio reikalų tvarkytoja
Tatjana Kleizienė, slaugytoja Daiva Viliušienė, slaugytojo padėjėja Irma Abromavičienė,
slaugytoja Aida Naujalienė, slaugytoja Ilona Norvilė. 2016 m. gruodis
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peutai, medicinos psichologas, gydytojas psichiatras ir socialinis darbuotojas. Kauno klinikinėje ligoninėje taip pat veikia Atminties sutrikimų ambulatorinis konsultacinis poskyris.
Klinikos darbuotojai aktyviai dalyvavo plėtojant geriatrijos paslaugas Lietuvoje: rengiant LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl
geriatrijos profilio teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos“
(2011 m. vasario 10 d. Nr. V-117, Vilnius) bei „Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas“ (2014 m. liepos 16 d.
Nr. V-825), ambulatorinių ir dienos stacionaro geriatrijos paslaugų teikimo aprašus (LR sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo
ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir geriatrijos ambulatorinių
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Dalyvauta rengiant visų redakcijų (1999, 2006, 2017) gydytojo geriatro medicinos normą.

Studijos ir mokslas
Medicinos fakulteto VI kurso studentai bei rezidentai klinikoje
studijuoja geriatriją, o Slaugos fakulteto – geriatrinę slaugą bei kitus
dalykus. Geriatrijos klinikoje vyksta kvalifikacijos tobulinimo kursai šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, geriatrams. Rezidentūroje rengiami gydytojai geriatrai. Klinikos darbuotojai išleido šešis
geriatrijos vadovėlius, skirtus Medicinos ir Slaugos fakultetų studentams. Išleistas mokomasis kompaktinis diskas apie demencijos problemas. Klinikoje nuolat vykdomi moksliniai darbai klinikinės geriatrijos
tema, nagrinėjantys ankstyvą senyvų žmonių ligų diagnostiką, funkcinius sutrikimus ir jų korekciją, gyvenimo kokybę, demencijų problemą. Vienas iš klinikos kompleksinio darbo uždavinių – gerontologinė
slauga. Slaugos mokslas, gerontologinė slauga Lietuvoje aktuali problema, nes tiek slauga, tiek geriatrija pradėtos kurti visai naujai tiek
bazių, tiek mokslo požiūriu, reorganizuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą pagal Vakarų modelį ir stengiantis užpildyti egzistuojančią didžiulę spragą pagyvenusių žmonių priežiūroje.
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Trijuose mokslo projektuose bendradarbiaujama su Kauno technologijos universitetu, dalyvaujama Demencijų diagnostikos tematinio tinklo (Nordic Network in Dementia Diagnostics) veikloje bei „InterRAI“ teminiame tinkle (http://www.interrai.org).
Įgyvendinti projektai (tarptautiniai ir vietiniai):
1. Slaugos fakulteto edukacinis projektas „Slaugos, kineziterapijos ir
ergoterapijos mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas“ buvo
skirtas dėstymo kokybei gerinti. Pagal šį projektą išleistas vadovėlis ir trys mokomosios knygos.
2. ENABLE – projekte dalyvavo penkios šalys (Airija, Didžioji Britanija, Norvegija, Suomija ir Lietuva), jis vyko pagal Europos Komisijos Gyvenimo kokybės ir gyvenimo išteklių programą (QLK6CT-2000-00653), finansavo Europos Komisija. ENABLE projektas
buvo skirtas ištirti pagalbinių technologijų vaidmenį užtikrinant
kuo didesnį savarankiškumą žmonėms, sergantiems demencija ir
gyvenantiems namuose. Šio tyrimo tikslas buvo pagerinti gyvenimo kokybę sergantiems demencija, sukuriant produktus, kompensuojančius atminties ir orientacijos sutrikimus (daiktų ieškiklis,
dienos ir nakties kalendorius), užtikrinančius pacientų saugumą
(dujinės viryklės monitorius).
3. Kauno sveiko senėjimo studija. Kauno mieste atliktas žvalgomasis
tyrimas demencijoms, depresijos paplitimui įvertinti, sąsajų su sociodemografiniais, kardiovaskulinių, neinfekcinių ligų rizikos veiksniais nustatyti. Projektą finansavo Oslo universitetas (Norvegija).
4. PREDICT. Projekte dalyvavo devynios ES šalys. Jį finansavo Europos Komisija (HEALTH-F4-2008-201917). Tyrėjai siekė nustatyti, kaip padidinti pagyvenusių žmonių dalyvavimą klinikiniuose
vaistų tyrimuose. Pagyvenę žmonės yra pagrindiniai vaistų vartotojai, tačiau vaistai pagyvenusiems žmonėms dažnai neišbandomi. Projekto PREDICT vykdytojai sukūrė chartiją: rekomendacijas,
kaip pagerinti vyresnių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų
tyrimuose ir užtikrinti etikos taisyklių laikymąsi. Daugiau informacijos apie projektą PREDICT interneto svetainėje http://www.
predictEU.org/.
5. EUREKA – paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sis182
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tema pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems. Siekta užtikrinti
pagyvenusių žmonių stebėseną ligoninėse, namuose, senelių namuose. Nustatyti pagrindiniai saugumo poreikiai ir nustatyta, kaip
juos patenkinti: griuvimo rizika, namų saugumas, kaip nustatyti
besivystančius ritmo sutrikimus. Projektą finansavo Tarptautinė
mokslo ir technikos plėtros programų agentūra.
6. GUARANTEE, arba „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“, –
tarptautinis projektas, kuriuo pagyvenusiems žmonėms siekiama sukurti saugią aplinką, juos stebėti. Pagyvenusiems žmonėms
nelaimingi atsitikimai įvyksta ne darbe, gatvėje, o namuose, buityje. Reikia užtikrinti saugią namų aplinką, taip pat stebėti, kad
pagalbą žmogus galėtų prisišaukti. Visa turi būti atliekama nenusižengiant etikai. GUARANTEE konsorciumą sudarė 55 institucijos iš 12 ES šalių. Finansavo Tarptautinė mokslo ir technikos plėtros programų agentūra.
7. „EEG in Diagnosis of Dementia using Statistical Pattern Recognition“ – tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja mokslininkai
iš Islandijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos,
bendradarbiaujantys per Demencijų diagnostikos tematinį tinklą
(Nordic Network in Dementia Diagnostics).
8. LSMU ir KTU projektas „Griūtis“, skirtas judėjimo detektorių tobulinimui.
9. Pradėtas vykdyti Nacionalinės Sveiko senėjimo mokslo programos
projektas (su KTU) „Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui“ (iGeronTech) (2016–2018).
10. Pradėtas vykdyti projektas ADVANTAGE (Joint Action projektas).
11. Vykdomas LSMU ir KTU projektas „Sotis“, skirtas mitybos problemoms.
Klinikoje dirba dėstytojai mokslininkai: prof. Vita Lesauskaitė,
prof. Jūratė Macijauskienė, doc. Gytė Damulevičienė, lektorės dr. Odeta Kučikienė ir Jurgita Knašienė; asistentės: Rita Grimalauskaitė, Irena Grinienė, Jolita Kudirkienė, Diana Milonienė ir Rita Razgevičiūtė.
Studijų administratorė Agnė Raudonienė ir vyresnioji laborantė Violeta Motiejūnienė.
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Reabilitacijos klinika
Klinika įkurta 1991 metais Kauno akademijos klinikų fizioterapijos ir
gydomosios mankštos skyrių bazėje. Nuo pirmųjų klinikos egzistavimo dienų iki 2015 metų klinikai vadovavo prof. A. Kriščiūnas. Tuo
laikotarpiu klinikos mokslinę pedagoginę ir gydomąją veiklą vykdė
prof. L. Švedienė, doc. R. Kibiša, doc. A. Kimtys bei gydytojai D. Gradauskienė, Z. Petrulienė, A. Valasevičienė, T. Ulozienė ir kt.
Šiuo metu Reabilitacijos klinika turi šiuos padalinius:
1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (vadovas gyd. A. Keizeris) su Ambulatorinės reabilitacijos poskyriu.

Reabilitacijos klinikos kolektyvas. Sėdi asistentas Tomas Morkevičius, pirmoje eilėje stovi
(iš kairės): dr. Edita Jazepčikienė, doc. Inesa Rimdeikienė, klinikos vadovas
doc. Raimondas Kubilius, asistentė Erika Endzelytė, asistentė Justina Nalivaikaitė,
asistentė Greta Žemaitytė, magistrantė Toma Petkutė, administratorė Rūta Smalinskaitė;
antroje eilėje (iš kairės): doktorantė Lina Bykovienė, dr. Rasa Šakalienė, asistentė
Audronė Zasimauskienė, asistentė Vilija Žebrauskaitė, kineziterapeutė Vaida Margevičiūtė,
asistentė Jurgita Daubarienė, dr. Gediminas Tankevičius, doktorantė Venta Donec,
dr. Gražina Krutulytė, doc. Lina Varžaitytė, dr. Sigitas Mingaila, doc. Eglė Lendraitienė,
prof. Daiva Petruševičienė, asistentas Tomas Čiupkevičius, asistentė Rosita Gudėnaitė,
asistentė Brigita Siparytė, studijų administratorė Inga Falentinienė; trečioje eilėje (iš kairės):
prof. dr. Raimondas Savickas, doc. Jūratė Samėnienė, doc. Eglė Milinavičienė, asistentas
Alvidas Keizeris. 2017 m.
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Neuroreabilitacijos skyrius (vadovas prof. dr. . R. Savickas).
3. Kineziterapijos skyrius (vadovė doc. I. Rimdeikienė).

2.

Studijos ir mokslas
Reabilitacijos klinika dalyvauja šiose studijų programose:
Pirmosios pakopos (bakalauro): Ergoterapija, Kineziterapija, Slauga, Socialinis darbas medicinoje, Visuomenės sveikata, Gyvūnų
mokslas;
• Antrosios pakopos (magistro): Sveikatinimas ir reabilitacija, Dailės terapija, Gyvūninių išteklių valdymas;
• Vientisųjų studijų: Medicina (įdiegtos probleminės studijos Medicinos fakulteto ketvirto kurso studentams, kuriems dėstoma dviejuose moduliuose) ir Odontologija;
• Trečiosios pakopos: Slaugos krypties doktorantūra;
• Laipsnio nesuteikiančioje (rezidentūros): Fizinė medicina ir reabilitacija.
Vykdant pedagoginį, mokslo tiriamąjį darbą, bendradarbiaujama
su LSMU klinikos viešosios įstaigos Kauno klinikų filialais: Kulautuvos reabilitacijos ligonine, Vaikų reabilitacijos ligonine „Lopšelis“, Kauno klinikine ligonine, Palangos reabilitacijos ligonine, AB „Ortopedijos technika“, „Pirmas žingsnis“. Praktikos darbai studentams vyksta
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno statybininkų mokyklos
profesinės reabilitacijos skyriuje, Panemunės senelių namuose.
Klinikoje veikia penki studentų moksliniai būreliai.
Reabilitacijos klinika dalyvavo penkių universitetų rengtame projekte „Europos magistrantūros programa Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais“, vykdė mokslinius tyrimus „Ligonių biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija reabilitacijoje“, EQUAL
ANGELAS.
Šiuo metu dalyvaujama šiuose projektuose:
1. Trijų universitetų rengiamas tarptautinis projektas – Inovatyvios
ergoterapijos bakalauro studijų programa.
•
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Slaugos, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos imitacinio centro
praktiniam mokymui kūrimas.
3. Visuomenės sveikatos, slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos pirmosios pakopos studijų programų atnaujinimas, plėtojant studentų savarankišką mokymąsi ir diegiant į problemą orientuoto mokymo(si) metodus.
4. Vykdomi paieškomieji mokslo tiriamieji darbai su KTU Biomedicininės inžinerijos institutu „Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti“, įgyvendinama LMT finansuojamas mokslinis projektas „Didelio
galingumo lazerio poveikio vertinimas, esant kliniškai nustatytiems
lėtiniams plantarinės fascijos, Achilo sausgyslės pažeidimams“.
5. Klinika kartu su Kulautuvos reabilitacijos ligonine, Kardiologijos
instituto Klinikinės kardiologijos laboratorija, Širdies, krūtinės ir
kraujagyslių chirurgijos klinika vykdo mokslinį tyrimą „Pacientų 
po aortos vožtuvo operacijos ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis
širdies ir kvėpavimo funkcijai, kairiojo skilvelio (KS) remodeliavimuisi, fizinio krūvio tolerancijos kitimui bei gyvenimo kokybei“.
Mokslinę veiklą vykdo penki doktorantai bei klinikos darbuotojai.
2005–2014 metais apginta dvylika daktaro disertacijų.
2.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Klinika bendradarbiauja su Bergeno universitetine kolegija (Norvegija), Olšteino universitetu (Lenkija), Viskonsino-Madisono universitetu (JAV), Limburgo universitetine kolegija (Belgija), Ulmo universitetu (Vokietija). Plėtojamas bendradarbiavimas su Kazachstanu:
klinikos dėstytojai vyksta skaityti paskaitų reabilitacijos tema sveikatos priežiūros specialistams.
2015 metais klinikos vadovu tapo doc. R. Kubilius. Šiuo metu klinikoje dirba prof. dr. D. Petruševičienė ir prof. dr. R. Savickas, docentai:
J. Samėnienė, I. Rimdeikienė, doc. E. Milinavičienė, L. Varžaitytė, J. Rapolienė, E. Lendraitienė ir mokslo daktarai: L. Leimonienė, E. Jazepčikienė, G. Krutulytė, G. Tankevičius, R. Šakalienė, S. Mingaila, G. Kava186
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liauskienė bei doktorantai V. Donec, D. Naruševičiūtė, D. Baltaduonienė,
L. Bykovienė ir E. Tamulevičiūtė-Prascienė.

Sporto institutas
1948 metais Vytauto Didžiojo universitete įkurta Fizinio auklėjimo ir
sporto katedra. Nuo 1951 metų ši katedra integruota į Kauno medicinos institutą. Iki 1975 metų padaliniui vadovavo doc. Zigmas Vegertas.
Pirmą kartą šalyje buvo dėstomas sporto medicinos ir kineziterapijos
kursas medicinos ir odontologijos studentams. Beveik du dešimtmečius
katedrai vadovavo doc. Gerardas Šauklys, o nuo 1993 iki 2003 metų –
prof. Valerijus Jasiūnas. Ne vieną kartą padalinys keitė pavadinimą. Beveik penkis dešimtmečius gyvavusi Fizinio auklėjimo ir sporto medicinos katedra 1998 metais buvo pervadinta Kineziologijos, o nuo 2003
metų – Kineziologijos ir sporto medicinos katedra. Tais pačiais metais katedros vedėjo pareigos patikėtos prof. Alfonsui Vainorui. 2012
metais padalinys pavadintas Sporto institutu. Dabartinis jo vadovas
prof. Rimtautas Gudas šias pareigas užima nuo 2011 metų.

Studijos ir mokslas

•

•

•
•
•

Sporto institutas dalyvauja šiose studijų programose:
Pirmosios pakopos: Burnos higiena, Ergoterapija, Gyvulininkystės technologija, Gyvūnų mokslas, Kineziterapija, Maisto mokslas, Sveikatos psichologija, Veterinarinė maisto sauga, Visuomenės sveikata;
Antrosios pakopos: Gyvensenos medicina, Išplėstinė slaugos praktika, Slaugos lyderystė, Sveikatinimas ir reabilitacija, Veterinarinė medicina;
Vientisųjų studijų: Farmacija, Medicina, Odontologija;
Trečiosios pakopos: Biologijos, Medicinos ir Slaugos krypčių doktorantūra;
Laipsnio nesuteikiančioje: Sporto medicinos rezidentūra.
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Dėstytojai vadovauja bakalauro ir magistro darbų rengimui, dalyvauja naujų studijų programų kūrimo darbo grupėse, rengia vadovėlius, mokomąsias knygas ir metodines priemones.
Sporto institute vykdoma mokslinė tema „Kompleksinis fizinės
sveikatos vertinimas daugiadisciplininiu požiūriu“ (2015–2020). Nuo
2015 metų kasmet organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Exercise for health and rehabilitation“, kuri išaugo iš 2012 metais
pradėtos organizuoti studentų konferencijos „Judėk sveikai“. Nuo 2001
iki 2016 metų buvo apginta 18 daktaro disertacijų. Šiuo metu Sporto
institute studijuoja penki doktorantai medicinos ir slaugos kryptyse.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir projektai
Institutas bendradarbiauja su Johano Gutenbergo universitetu (Vokietija), Barselonos universitetu (Ispanija), Tartu universitetu (Estija),
Šv. Kirilo ir Metodijaus universitetu (Makedonija), Seinajoki taikomųjų mokslų universitetu (Suomija) ir Flensburgo taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija). Sporto institutas dalyvavo tarptautiniuose „Interreg“, „Eureka“, „Eureka ITEA2“ projektuose.
Sporto institute šiuo metu dirba dėstytojai mokslininkai: prof. R. Gudas, prof. J. Poderys, prof. A. Vainoras, doc. K. Berškienė, doc. A. Daunoravičienė, doc. A. Kajėnienė, doc. V. Mauricienė, doc. P. Mockus,
doc. V. Poškaitis, doc. L. Šiupšinskas, doc. R. Žumbakytė-Šermukšnienė, dr. V. Bertašiūtė, dr. E. Gurskienė, dr. V. Repšaitė, dr. A. Slapšinskaitė, dr. B. Zachovajevienė, lekt. D. Velička, lekt. V. Zaveckas.
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KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

VIDA MOCKIENĖ

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas –
vienas pažangiausių padalinių šalyje
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas (KU SMF) – pirmasis šalyje pasiūlė visame pasaulyje populiarėjančias integruotas sveikatos mokslų studijas. Prieš 18 metų įkurtas fakultetas yra vienas moderniausių, pažangiausių ir didžiausių bei nuolat augančių padalinių
Klaipėdos universitete.
Sveikatos mokslų fakultetas – Klaipėdos universiteto struktūrinis
padalinys, kuriame šiuolaikiniai sveikatos moksliniai tyrimai bei jų integracija į sveikatos priežiūros bei socialines įstaigas ir verslą sudaro
studijų proceso pagrindą. Sveikatos mokslų fakulteto stiprybė – labai
platus bendradarbiavimo tinklas su sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos bei rekreacijos ir turizmo sektoriuose dirbančiomis įstaigomis
ir įmonėmis, leidžiančioms studentams pasiūlyti pačią moderniausią
ne tik teorinio, bet ir praktinio mokymo bazę.
Puoselėjant Klaipėdos universitete naujo fakulteto viziją buvo sulaukta paramos iš Lietuvos išeivio, Švedijos Karolinskos universiteto
profesoriaus Edvardo Varnausko. Jis ir jo kolega Švedijos Linčiopingo
universiteto Sveikatos fakulteto dekanas profesorius Nillsas Areskugas labai padėjo kuriant fakulteto ideologinę bazę ir būsimą jo įvaizdį.

Sveikatos mokslų studijų pradžia Klaipėdoje nebuvo naujiena
Kolegos iš išeivijos patarė atsisakyti idėjos kurti tradicinį medicinos
fakultetą ir pasiūlė Vakaruose populiarėjančias sveikatos mokslų studijas. Sveikatos mokslų studijų Klaipėdoje idėja Vakarų Lietuvoje nebuvo nauja. Ją jau praėjusio šimtmečio pradžioje aktyviai propagavo
čia gyvenęs ir dirbęs Vilhelmas Storosta-Vydūnas (1868–1953) – didysis lietuvių tautos šauklys į nepriklausomą, skaidrią ir sveiką mūsų
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tautos būtį. Jis sukūrė sveikos gyvensenos ideologiją, parašė keletą
svarbių monografijų ir straipsnių. Tai buvo puikus pagrindas sveikatos mokslų studijoms.

Didelės įsidarbinimo galimybės
Baigusieji studijas turi dideles galimybes įsidarbinti pagal specialybę dėl išskirtinės Klaipėdos universiteto geografinės padėties. Jūrinis klimatas ir gamta sukūrė čia išskirtines sąlygas poilsiui ir sveikatos susigrąžinimui. Todėl Vakarų Lietuvos regione sutelkta nemažai
rekreacijos ir reabilitacijos išteklių, puikiai išplėtota sveikatos apsaugos infrastruktūra. Tai leidžia aktyviai plėtoti poilsio ir sveikatos stiprinimo veiklą. Tam reikia nemažai aukštos kvalifikacijos specialistų.
Fakultetą sudaro aštuonios katedros: Medicinos technologijų, Reabilitacijos, Holistinės medicinos, Rekreacijos ir turizmo, Slaugos, Socialinio darbo, Visuomenės sveikatos, Kūno kultūros bei Sveikatos ty-

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto studentų bendruomenė
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rimų ir inovacijų mokslo centras, kuris veikia nuo 2015 metų. Šiame
mokslo centre suburtas fakulteto ir universiteto mokslinis potencialas aktualioms praktikos ir mokslo sveikatos ir socialinėje srityse problemoms spręsti.

Klaipėdos universiteto dėstytojų bendruomenė
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VILNIAUS UNIVERSITETAS
DANUTĖ KALIBATIENĖ

Slaugos programų kūrimą įkvėpė profesorė lietuvė iš JAV
Vilniaus universitete (VU) pagal slaugos programas pradėta dėstyti 1996
metais. Slaugos programų kūrimą įkvėpė JAV Mičigano universiteto
Slaugos fakulteto profesorė Violeta Barkauskas, kuri 1994 metais dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Ji atkreipė dėmesį į Lietuvoje greitai besivystančią asmens sveikatos priežiūros specialybę –
slaugą, kurią, jos nuomone, būtina dėstyti universitete taip pat, kaip
jau yra dėstoma daugelyje ekonomiškai pažengusių šalių. Pradėta aktyviai dirbti šioje srityje. 1996 metais VU pradėta dėstyti pagal ketverių metų slaugos bakalauro programą, 2001 metais – dvejų metų slaugos magistrantūros programą, 2009 metais – vienerių metų slaugos
papildomų studijų programą. Parengti ir pradėti dėstyti slaugos profesinio tobulinimo kursai slaugytojams: Klinikinė slauga, Slaugos standartai, Vaikų slauga, Paliatyvi pagalba, Sergančiųjų cukriniu diabetu
slauga, Hospitalinių infekcijų valdymas, Nėščiųjų mityba, Žindymo teorija ir praktika ir kt. Labai daug darbo įdėta rengiant programas, dalykų, praktikų, baigiamųjų darbų aprašus, diegiant šiuolaikinę teorinių
ir praktinių žinių vertinimo sistemą, organizuojant praktinį mokymą,
įrengiant praktinio mokymo bazę. Dabar VU kasmet parengia 30–40
universitetinio išsilavinimo slaugos specialistų, kurie dirba slaugos dėstytojais aukštosiose
mokyklose, slaugos administratoriais sveikatos
priežiūros įstaigose, aukštos kvalifikacijos profesionaliais slaugytojais klinikinėje praktikoje.
VU slaugos studijų programų komitetui
nuo 1996 metų vadovauja prof. Danutė Kalibatienė. Slaugos programų dėstymo organizavimui ir metodiniam vadovavimui 1996 metais
įkurtas šakinis VU Medicinos fakulteto padaProfesorė
linys – Propedeutikos ir slaugos studijų cenDanutė Kalibatienė
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tras, vėliau pervardintas Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra (vedėja prof. D. Kalibatienė). 2007 metais VU Medicinos fakulteto Taryboje
patvirtintas katedros padalinys – Slaugos studijų centras, kurio klinikine baze tapo VU ligoninė Santaros klinikos. Slaugos studijų centro
direktore dirbo dr. Aldona Mikaliūkštienė.

Pagrindiniai uždaviniai – rengti aukštos kvalifikacijos
slaugos specialistus
Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedros veikla apima pedagoginį, mokslinį darbą, projektų rengimą ir vykdymą, mokymo literatūros rengimą, slaugos pedagoginės, metodinės, mokslinės literatūros recenzavimą, slaugos programų ekspertavimą, visuomeninę veiklą.
Pagrindiniai katedros uždaviniai:
• rengti aukštos profesinės kvalifikacijos slaugos specialistus, kurie, dirbdami sveikatos priežiūros sistemoje, į klinikinę praktiką
įdiegtų naujausias slaugos mokslo žinias ir technologijas, pakeltų slaugos praktikos profesinį lygį ir taip gerokai pagerintų ligonių priežiūros kokybę;
• teikti metodinę pagalbą ir praktinius pasiūlymus slaugos mokslo
klausimais VU Medicinos fakulteto padaliniams, kitoms mokymo
institucijoms, Sveikatos apsaugos ministerijai, sveikatos priežiūros
įstaigų administracijai ir darbuotojams, praktikos slaugytojams;
• rengti konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas slaugos
klausimais; plėtoti slaugos mokslą – vadovauti slaugos mokslo
krypties darbams, vykdyti mokslo tiriamąjį darbą, rengti doktorantus, vadovauti slaugos bakalauro ir magistro baigiamiesiems
darbams, studentų mokslinei veiklai;
• vykdyti šalies ir tarptautinius projektus slaugos srityje, siekiant
gerinti slaugos studijų centro dėstytojų profesinę kvalifikaciją, tobulinti mokymo procesą ir metodinę konsultavimo veiklą, turtinti centro materialinę bazę.
Slaugos disciplinos dėstomos VU Medicinos fakulteto medicinos,
slaugos, visuomenės sveikatos, kineziterapijos ir ergoterapijos specia193
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lybės studentams. Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedroje dėstoma
didžioji slaugos programų dalykų dalis. VU slaugos katedros pagrindiniai dėstytojai: prof. D. Kalibatienė, prof. N. Fatkulina, prof. V. Alekna, prof. S. Cicėnas, prof. R. Ėmužytė, prof. V. Gaigalaitė, doc. A. Gradauskas, doc. A. Vingras, doc. V. Ožeraitienė, dr. A. Mikaliūkštienė,
dr. R. Staigis, dr. S. Varvuolytė, dr. N. Markevičius, dr. R. Stundžienė, dr. R. Šturienė, dr. Z. Gierasimovič, lektoriai: L. Gudelienė-Gudelevičienė, D. Žiurlienė, A. Rimantienė, D. Šniukaitė-Adner, V. Kielaitė,
J. Gimžauskienė, I. Dailidkienė. Slaugos programų pedagoginį procesą administruoja specialistė Eglė Kuzienė.
Slaugos dėstytojai parengė ir išleido mokymo knygas slaugos studentams ir slaugos specialistams:
• Plevokas P., Gradauskas A. Chirurgijos pradmenys, I–II dalys. Vilnius, 2000.
• Plevokas P., Kalibatienė D., Gradauskas A. Slaugytojo chirurgija. Vilnius, 2002.
• Kalibatienė D. Kvėpavimo organų ligomis sergančių ligonių slauga. Vilnius, 2001.

VU slaugos dėstytojų publikuotos knygos
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Kalibatienė D. Slaugos standartai. Vilnius, 2004.
• Kalibatienė D. Slaugos istorija. Vilnius, 2004.
• Ožeraitienė V. Mitybinės būklės įvertinimas. Vilnius, 2004.
• Kalibatienė D., Ožeraitienė V., Staigis R., Čepanauskienė R., Markevičius N., Mikaliūkštienė A., Stundžienė R. Klinikinė slauga. Vilnius, 2008.
• Kalibatienė D. Slaugos teorija. Vilnius, 2008.
• Cicėnas S., Kalibatienė D. Onkologija ir slauga. Vilnius, 2008.
• Kalibatienė D. Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus
universitete rengiant slaugos specialistus. Vilnius, 2009.
• Drazdienė N., Žilinskaitė V., J. Grikinienė V., Jakavonytė-Akstinienė A., Kalibatienė D., Kinčinienė O., Lesinskienė S., Stukas R., Stundžienė R., Valiulis A., Vingras A. Vaikų ligos ir slauga. Vilnius, 2015.
VU Medicinos fakultete vykdomas darbas slaugos mokslo tema
„Slaugos poreikių, gyvenimo kokybės įvertinimas, sveikatos priežiūros ir mokymo tobulinimas“ (vadovė prof. D. Kalibatienė). Svarbiausios
mokslo darbo kryptys – slaugos proceso ir poreikių analizė ir įvertinimas įvairaus amžiaus pacientams: vaikams, suaugusiesiems, pagyvenusiems ir seniems žmonėms, sergantiems įvairiomis ligomis, taip
pat pirminėje sveikatos priežiūroje, slaugant senus ir neįgalius pacientus namuose. Tiriamos dažniausios slaugos problemos, jų sprendimo
būdai, veiksniai, skatinantys arba trikdantys slaugos procesą, žmogiškieji ir materialiniai slaugos ištekliai. Daug dėmesio skiriama pacientų
gyvenimo kokybei, žalingų įpročių, ligų rizikos veiksnių tyrimui, pacientų mokymo galimybių analizei. Tiriami namų slaugos poreikiai ir
galimybės, laiko ir materialinės sąnaudos, reikalingos optimaliai individualiai slaugai. Nagrinėjama slaugytojų profesinė veikla ir kompetencija, slaugos darbo sauga. VU doktorantūroje studijavo ir sėkmingai
apgynė mokslo daktaro disertacijas slaugos specialistai A. Mikaliūkštienė, R. Šturienė, R. Stundžienė, V. Sinkevičienė.
VU slaugos mokslui keliami svarbiausi strateginiai tikslai – parengti
aukštos kvalifikacijos slaugos mokslininkus ir užtikrinti mokslinę šalies kompetenciją slaugos srityje; siekti, kad slaugytojų rengimas VU
atitiktų Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos poreikius ir Europos Sąjungos šalių slaugos specialistų rengimo modelius; plėtoti darnią, mo•
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kymosi visą gyvenimą užtikrinančią slaugos specialistų tobulinimo ir
specializacijos programą. Svarbu pasiekti gerą mokslo tyrimų kokybę,
orientuojantis į Europos mokslo lygį. Tam tikslui numatyta pasitelkti išoriniam vertinimui užsienio ekspertus, sukurti sistemą, kuri užtikrintų nuoseklią, periodišką slaugos mokslo darbo ir studijų ekspertizę.
Kita svarbi slaugos mokslinės veiklos sritis VU – aukštos kokybės slaugos bakalaurų ir magistrų mokslo darbai, kurie yra ginami baigiant atitinkamą programą. Slaugos dėstytojai kasmet vadovauja 30–
40 slaugos bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams, dalyvauja
baigiamųjų darbų gynimo komitetų darbe. Absolventų parengti bakalauro ir magistro baigiamieji darbai yra aptariami dėstytojų ir mokslininkų posėdžiuose, juos recenzuoja tos srities mokslininkai ir specialistai. Atsižvelgiama į visas konstruktyvias pastabas tobulinant slaugos
mokslo darbą. Slaugos studentai aktyviai dalyvauja VU Medicinos fakulteto Studentų mokslinės draugijos veikloje. Draugijoje įkurta Slaugos mokslo sekcija. Kasmet rengiamos Studentų mokslinės draugijos
konferencijos, kuriose studentai skaito mokslo pranešimus. Konferencijų medžiaga yra atspausdinama.

Aktyvi tarptautinė veikla skatina tobulėti
VU slaugos dėstytojai ir mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. 2006–2008 metais vykdytas Europos struktūrinių fondų remiamas projektas „Žmogiškųjų išteklių gerinimas ruošiant slaugos
specialistus Vilniaus universitete“. Projekto metu buvo išanalizuota, atnaujinta ir pradėta diegti slaugos magistrantūros programa, parengta
ir išleista mokomoji literatūra „Klinikinė slauga“, „Slaugos teorija“ bei
iš anglų kalbos išversta ir išleista knyga „Koncepciniai slaugos modeliai: analizė ir pritaikymas“. Ši literatūra skirta antrosios pakopos universitetinėms slaugos studijoms.
2007–2008 metais vykdytas Leonardo da Vinčio projektas „Competence-based Vocational Training for Nurses and Careworkers in a Virtual Learning Environment (Kompetencijomis pagrįstas slaugytojų ir
slaugytojų padėjėjų mokymas virtualioje aplinkoje)“, kuriame dalyvavo
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penkios šalys – Nyderlandai, Estija, Lietuva, Kipras, Ispanija. Projekto
metu buvo parengta slaugos mokymo medžiaga nuotolinėms studijoms.

Kuriamos ir buriamos profesinės organizacijos, plėtojama
socialinė partnerystė
Siekiant skatinti slaugos mokslo darbą ir universitetinio lygio žinių sklaidą bei įgyvendinimą slaugos praktikoje, VU slaugos dėstytojų iniciatyva 2003 metais įkurta Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų
draugija (LUSD), kurios branduolį sudaro VU absolventai ir slaugos dėstytojai. Vienas svarbiausių LUSD uždavinių yra slaugos mokslinio akademinio darbo skatinimas ir tobulinimas, slaugos mokslo žinių sklaida
profesionalių slaugos specialistų visuomenėje. Pirmoji draugijos pirmininkė – dr. R. Stundžienė, dabar draugijai vadovauja dr. A. Mikaliūkštienė.
Siekiant gerinti slaugos mokslą ir mokymą, 2006 metais įkurtas
Tarpuniversitetinis slaugos studijų ir mokslo komitetas (Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, Klaipėdos universitetas),
pirmininkė prof. D. Kalibatienė. Bendradarbiaujama su profesinėmis
slaugos organizacijomis – su Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO), rengiamos bendros konferencijos, analizuojama slaugos
mokslo ir praktikos strategija. 2006 metais kartu su LSSO parengtos ir
pateiktos Lietuvos Respublikos Seimo Nacionaliniam sveikatos komitetui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Valstybinės slaugos mokslinių tyrimų strategijos 2006–2010 metais nuostatos.
Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, dr. R. Stundžienė dalyvauja slaugytojų medicinos normų rengimo darbo grupėse.
Svarbi yra būsimų darbdavių (sveikatos priežiūros įstaigų administratorių ir darbuotojų) nuomonė apie VU absolventus. Kaip socialiniai partneriai jie kviečiami į Slaugos studijų programų komitetą, dalyvauja jo veikloje sprendžiant akademinius ir metodinius klausimus,
taip pat kviečiami į slaugos bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų
komisijas. Peržiūrint ir koreguojant slaugos programas, disciplinų turinį ir dėstymo metodologiją, atsižvelgiama į socialinių partnerių (darbdavių) kritines pastabas ir konstruktyvius pasiūlymus.
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS
SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO
VEIKLOS APŽVALGA
LORETA GUDELIENĖ-GUDELEVIČIENĖ,
RAIMONDAS NATKA

Per daugiau kaip septynis veiklos dešimtmečius Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centras nuėjo ilgą raidos kelią. Jo
pradžia laikoma 1946 metais įkurta ir pradėjusi veiklą Vilniaus kursų
bazė, vėliau pavadinta Respublikiniais medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursais (toliau – RMDKK), kurie 1994 metais tapo Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru, o nuo 2015 metų
gegužės 1 dienos vadinasi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru (toliau – Kompetencijų centras). Šiai sveikatos
priežiūros specialistų tobulinimosi įstaigai per tuos dešimtmečius vadovavo ne vienas vadovas. Vieni šias pareigas ėjo ilgiau, kiti trumpiau.
Kompetencijų centro vadovai nuo 1946 metų iki dabar:
• Kazimiera Laurinavičiūtė – Vilniaus kursų bazės vedėja 1946–
1948 m.
• Vanda Perminaitė – Vilniaus kursų bazės vedėja 1948–1949 m.
• Antanas Liukpetris – Vilniaus kursų bazės direktorius 1949 m. rugpjūtis–spalis.
• Ona Surplienė – Vilniaus kursų bazės direktorė 1949–1951 m.
• Zenonas Jurgaitis – Vilniaus kursų bazės direktorius 1951–1958 m.
• Vytautas Žalkauskas – Vilniaus kursų bazės vedėjas 1958–1963 m.
• Izolina Janulytė – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų direktorė 1963–1973 m.
• Stasys Butkus – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų bazės vedėjas 1974 m.
• Rimtautas Normantas – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų direktorius 1975–1979 m.
• Marijus Razmukas – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų direktorius 1979–1983 m.
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Juozas Ruolia:
1977–1983 m. – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų felčeris-metodistas.
1983 m. – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų metodinio kabineto vedėjas.
1983–1994 m. – Respublikinių medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų direktorius.
1994–2015 m. – Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centro (toliau – SDTS centras) generalinis direktorius.
Nuo 2015 m. – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. K-201 Juozui Ruoliai suteiktas nusipelniusio
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas.
2018 m. Juozas Ruolia apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
•

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius Juozas Ruolia
ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos nuotrauka / fotografas Robertas Dačkus
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Vilniaus kursų bazė (1946–1953) ir Respublikiniai medicinos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai (1954–1994)
Iš išlikusių archyvinių dokumentų galima tik spėti, kiek kursų buvo organizuojama pirmaisiais Vilniaus kursų bazės įkūrimo metais. Archyvo
bylose kursų klausytojams išduotų pažymėjimų numeracija prasideda
tik nuo 1949 metų (Nr. 123). Galima manyti, kad tik tiek pažymėjimų
buvo išduota iki minėtų metų. Archyvo byloje aptiktas tik LTSR SAM
numatytas kursų planas gydytojams ir medicinos seserims 1946–1950
metais. Tačiau tokie planai tais metais buvo sunkiai įgyvendinami, nes
anuomet dėl labai riboto personalo skaičiaus medicinos įstaigose buvo
gana sudėtinga išsiųsti gydytoją ar medicinos seserį į kursus. Gali būti,
kad Vilniaus kursų bazės įkūrimo metais (1946) kursai šioje įstaigoje
dar nevyko, nes kai kurie išlikę dokumentai (lydraščiai, įvairūs susirašinėjimo dokumentai) liudija, kad tai buvo įkūrimo metai.
1956 metais buvo populiarūs dietinių seserų, rentgeno laborantų, fizioterapijos, dezinfektorių kursai.
1957 metais veikė šie kursai: medicinos statistikų, fizioterapijos,
akušerių, patronažinių seserų, operacinių seserų; 1959 metais – vaikų
lopšelių-darželių vedėjų, pramonės įmonių sveikatos punktų felčerių
(seserų); 1960 metais – medicinos narkotizatorių, akušerių, vaikų patronažinių seserų, operacinių vyr. medicinos seserų, medicinos radiologijos medicinos darbuotojų, dezinfektorių, rentgeno laborantų.
1961 metais buvo populiarūs nuolatinių lopšelių-darželių vedėjų,
rentgeno laborantų, klinikinių laborantų kursai.
1965 metais buvo organizuojami elektrokardiogramos, funkcinės
diagnostikos, klinikinių laborantų, medicinos laborantų, pramonės
įmonių felčerių, kaimo apylinkų punktų felčerių kursai.
1966 metais buvo populiarūs naujagimių kambarių medicinos seserų, mokyklų felčerių, dantų technikų kursai.
Pažymėtina, kad kursų dalyviams anuomet paskaitas skaitė tik
gydytojai.
1946–1955 metais vyko tokie kursai (pavadinimai originalūs):
• Rentgeno laborantų
• Dietetininkų (dietinių seserų)
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Vaikų lopšelių-darželių vedėjų
Vaikų namų vedėjų
Dezinfektorių
Operacinių seserų
Higienos
Chirurgijos ir traumatologijos
Ginekologijos
Sergančių ir sužeistųjų slaugymas
Sanitarinių felčerių specializacija
Medicinos prekių žinovų
Rentgeno-technikų
Chirurgijos ir terapijos
Laborantų-histopatologų
Fizioterapijos (gydytojams)
Vaistinių vedėjų, receptarų
Gydomojo maitinimo ir medicinos seserų
Felčerių-akušerių
Akušerių gimdymo įstaigoms

Operacinės seserys. 1956 m.
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Sanitarijos bakteriologijos laborantų
• Klinikinių laborantų
• Epidemiologų
• Patronažinių medicinos seserų naujagimiams
• Medicinos seserų tuberkuliozės dispanserio pasitobulinimo
• Gydytojams tuberkuliozės pasitobulinimo
• Medicinos statistikų
• Pramonės įmonių sveikatos punktų felčerių (seserų).
Tais pačiais metais RMDKK kursų direktorė Izolina Janulytė vyksta į Kauną organizuoti akušerių-felčerių kursų egzamino. Egzaminai
vykdavo keletą dienų. Pavyzdžiui, vaikų patronažinių medicinos seserų kursams vadovavo gydytoja Žilienė, kuri kursų dalyves egzaminavo net tris dienas. Anuomet reikalavimai mokymo kokybei buvo
keliami nemaži – oficialiu Kursų direktoriaus 1963 metų vasario 12
dienos įsakymu buvo patvirtinta septynių narių egzamino komisija,
kurią sudarė Akstinavičienė, Arelytė, Dulmonaitė, Volinskas, Mikulienienė, Kozlovska, Janulytė.
1963 metų pradžioje net du mėnesius truko laborantų kursai (daugelio kursų trukmė buvo du mėnesiai ir ilgesnė). Kursantes egzaminavo
gydytoja Čeponienė ir dar keturios gydytojos. Po to vyko dermatovenerologinių kabinetų medicinos seserų kursai Kaune, fizioterapijos –
Vilniuje, klinikinių laborantų – Kaune, kraujo perpylimo ir daugelis
kitų kursų. Buvo organizuojami ir lopšelių vedėjų mokymai. Tais pačiais metais jau imta galvoti apie auditorijas Kaune, bendrabučio plėtimąsi. Šiuos reikalus sprendė direktorė I. Janulytė.
Pažymėtina, kad kursų egzaminams vadovauti skiriami patyrę specialistai. Akušerių-felčerių kursų baigiamiesiems egzaminams vadovavo Respublikos vyriausiasis ginekologas gydytojas J. Neniškis, Šiaulių
ligoninės vyriausioji pediatrė B. Jusytė, Šiaulių gimdymo namų vadovė Verbickienė, o Kursų direktorė I. Janulytė buvo beveik kiekvieno egzamino komisijos narė. Klaipėdos ligoninės vyriausioji akušerė
ginekologė Deltuvaitė, vyriausiasis gydytojas Juškevičius, vyriausioji pediatrė E. Matukynienė tęsė felčerių-akušerių mokymo programą
ir egzaminavo kursų dalyves. Rentgeno laborantų kursams vadovavo
Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis rentgenologas V. Lapinskas.
•
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Kraujo perpylimo medicinos seseris egzaminavo profesorius T. Šiurkus. Kursantes egzaminavo ir Respublikos vyriausioji pediatrė gydytoja Siurplienė, Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji stomatologė
Pranskūnienė, Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis terapeutas
Kymantas, Sanitarinės epidemiologinės valdybos viršininkas A. Savulionis, Respublikos vyriausiasis anesteziologas gydytojas Kopusovas,
Kauno medicinos instituto ortopedinės stomatologijos katedros vedėjas Stučinskas, Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis epidemiologas Podsedlovskis. Kvalifikacijos kėlimo kursuose vyko visų viduriniojo medicinos personalo darbo sričių mokymai. Medicinos seserys
vasarą tobulino žinias dėl narkozės naujovių, jos vadintos narkotizatorėmis. Seserų žinias tikrino trijų žmonių komisija, kuriai vadovavo
Vilniaus zonos vyriausiasis chirurgas Vaitekavičius.
„Sveikatos apsaugoje“ (1966 m. Nr. 4, p. 59) paminimi kvalifikacijos kėlimo
kursai:

Didžiausią vaidmenį, keliant vidurinio ir žemesniojo medicinos personalo kvalifikaciją atlieka Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai. Jie renka iš gydymo įstaigų paraiškas, sudaro kursantų grupes, parenka specialistus – vadovus, apmoka dėstytojus.
Per metus specializuojasi ir tobulinasi 700–800 žmonių, t. y. 25–27 grupės.
Dėstytojų atlyginimui Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos
kursai išleidžia per metus apie 11 000 rublių. 1965 m. MMA Lietuvos Eksperimentinės medicinos instituto, Respublikinio onkologijos dispanserio,
Odos ir venerinių ligų laboratorijų specialistai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Medicinos kursus, prašydami suorganizuoti klinicistų ir
higienistų laborantų kursus visuomeniniais pagrindais. Kursai vyko neatsitraukiant nuo darbo. Dėstytojai visuomeninkai I. Gužienė, D. Bistrickaitė, G. Miškinytė, P. Ptašekas, L. Stankevičiūtė, R. Kontrauskas, R. Pikelytė, A. Rudaitienė, doc. A. Žygas, doc. J. Markulis – negailėjo jėgų ir
laisvalaikio savo jaunesniųjų draugų ir bendradarbių kvalifikacijai kelti.
Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kursai visų buvusių
kursantų vardu dėkoja dėstytojams-visuomenininkams ir kviečia kitų
specialybių gydytojus pasekti jų pavyzdžiu.
Iz. Janulytė
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Iš Lietuvos TSRS Sveikatos apsaugos ministerijos leidinio „Lietuvos TSR sveikatos apsauga. 1940–1966“, skirto tarnybiniam naudojimui, aiškėja, kad Kursuose 1966 metais specializavosi ir tobulinosi 695
viduriniojo medicinos personalo specialistai, o iš viso tokių specialistų buvo 17 929. Pirmą kvalifikacinę kategoriją Lietuvoje turėjo 259 viduriniojo medicinos personalo specialistai. Profesija buvo politizuota.
Medicinos seserys politinio švietimo namuose ir politinio lavinimo rateliuose darbovietėse „kėlė politinį išsilavinimą“.
1976 metais, susiklosčius palankioms aplinkybėms, buvo pradėta
brandinti idėja, kad reikia įkurti Respublikinę viduriniojo medicinos
personalo tarybą (toliau – Taryba). Medicinos felčerė A. Užkalnienė,
pasikonsultavusi su Respublikinės vaikų ligoninės ilgamete vyriausiąja medicinos seserimi, tuometine Respublikinio profsąjungos komiteto prezidiumo nare N. Švoinickiene, gavo jos pritarimą kurti Tarybą.
Tačiau dar praėjo nemažai laiko, kol idėja buvo įgyvendinta. Įvertinęs
organizacinius A. Užkalnienės sugebėjimus, Tarybos kūrimo idėją palaikė ir tuometinis sveikatos apsaugos viceministras M. Zaikauskas,
kuris gavo tuometinio sveikatos apsaugos ministro V. Kleizos pritarimą. Įvairūs derinimai truko maždaug ketverius metus – nuo 1976 iki
1980 metų. Aktyviai Tarybos kūrimo idėją propagavusią ir ramiai gyventi neduodančią A. Užkalnienę ministras V. Kleiza ir viceministras
M. Zaikauskas pasiūlė perkelti į RMDKK.
Čia A. Užkalnienė sutiko daug bendraminčių, iniciatyvių, trokštančių veiklos žmonių, padėjusių įgyvendinti įvairius sumanymus. Be
to, situacija pagerėjo pasikeitus Sveikatos apsaugos ministerijos kadrų
skyriaus viršininkui. Juo tapo buvęs RMDKK kursų direktorius R. Normantas, puikiai suprantantis viduriniojo personalo rūpesčius ir vargus. Jis rėmė A. Užkalnienės idėjas, tad, nors ir kliuvinėdamas, „vežimas riedėjo“ pirmyn.
Pagaliau Tarybos nuostatai buvo paruošti, sudaryta preliminari
programa ir veiklos planai, numatyta sudėtis. Tarybą sudarė apie 40
aktyviausių viduriniojo personalo atstovų: Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės vyriausioji sesuo V. Masiliūnienė, Kauno klinikų vyriausioji sesuo J. Ivaškevičienė, Vilniaus miesto klinikų vyriausioji sesuo V. Balsienė, Bridų (Šiaulių r.) felčerinio-akušerinio punkto vedėja
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Jocienė, Panevėžio respublikinės ligoninės vyriausioji sesuo L. Kuodienė, Kauno Prano Mažylio gimdymo namų vyriausioji akušerė J. Vaičiulienė, Klaipėdos miesto ligoninės vyriausioji sesuo Ona Mitalienė,
Šiaulių onkologijos dispancerio vyriausioji sesuo O. Zažeckienė, Narkologijos dispanserio vyriausioji sesuo J. Uleckienė, Zarasų, Akmenės,
Rokiškio rajonų vyriausiosios seserys Bineikienė, O. Mackevičienė ir
daugelis kitų puikių specialistų. Tarybos nariai buvo ir dantų technikai, sanitarijos gydytojų padėjėjai, laborantai ir kt.
Taryba buvo patvirtinta tuometinio sveikatos apsaugos ministro
J. Platūkio įsakymu. Ministras Tarybos pirmininku pasiūlė vieną iš viceministrų A. Griškevičių paaiškindamas, kad taip bus lengviau dirbti,
įveikti konservatyvią, pirmiausia medikų, visuomenę. Viceministras
A. Griškevičius netrukdė dirbti savarankiškai, priešingai, kai reikėjo,
parėmė ir palaikė. Sveikatos apsaugos ministerijos gydytoja S. Vaičiulienė buvo atsakinga už viduriniojo personalo darbą.
Taip buvo padarytas didelis, sunkus darbas, reikalaujantis daug
drąsos, energijos, užsispyrimo. Tai buvo tikras kuriamasis darbas, be
lėšų, nes nario mokestis nebuvo renkamas. Anuomet apie jokias paramas nebuvo galima nė svajoti, nes į Vakarų pusę ir pažiūrėti nebuvo
galima. Sąjunginė ministerija, kurios viduriniojo medicinos personalo
skyriui vadovavo gydytoja N. G. Černiavskaja, sužinojusi apie sukurtą Tarybą, paprašė atsiųsti nuostatus, planus, sudėtį. Nuostatuose buvo
numatyta siekti įvesti vyriausiosios sesers etatą Sveikatos apsaugos ministerijoje, išbraukti viduriniojo sluoksnio pavadinimą ir daugelis kitų
klausimų, susijusių su seserų, akušerių, felčerių ir kitų specialistų vieta
visuomenėje. Išsiuntus Tarybos dokumentus į Maskvą, A. Užkalnienė
buvo pakviesta į „Pravdos“ laikraščio ir SSRS Sveikatos apsaugos ministerijoje surengtą konferenciją, kur privalėjo paaiškinti, argumentuoti viduriniojo personalo organizacijos (Tarybos) reikalingumą, tikslus ir
siekius. Tai buvo sensacija, pranešimas padarė įspūdį, nes konferencijoje dalyvavo daug gydymo įstaigų vyriausiųjų seserų, vadovų ir žurnalistų. Konferencijoje dalyvavęs SSRS sveikatos apsaugos ministras
E. Čazovas susidomėjo, palaikė išsakytas idėjas, o vėliau A. Užkalnienei pasiūlė organizuoti sąjunginę tarybą ir jai vadovauti. Tačiau turėdama neužbaigtų darbų tėvynėje, A. Užkalnienė šio pasiūlymo atsisakė.
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Taryba turėjo galimybę aktyviai veikti: lankė rajonus, kaimus, susitikinėjo su medikais, bendravo su jais, tiesiogiai išgirdo apie jų rūpesčius ir problemas, su kuriomis susiduria savo kasdieniniame darbe.
Jau buvo susitelkęs organizacinis branduolys, kuriuo galima buvo pasikliauti. Buvo atlikta apklausa kursų grupėse ir susitikimuose: žmonės skundėsi žinių stoka, darbo priemonių stygiumi, mažomis galimybėmis dėl nepakankamų lėšų tobulinti kvalifikaciją, medicinos seserys
skundėsi mažais atlyginimais, o ką jau kalbėti apie jų teises. Tada kilo
mintis organizuoti išvažiuojamuosius kursus. Ir gydymo įstaigai, ir personalui tai buvo daug ekonomiškiau. Pritarus RMDKK kursų direktoriui Juozui Ruoliai, buvo pradėtos organizuoti dviejų savaičių išvykos
į kitus miestus su kompetentingais medikais, psichologais, filosofais,
literatūros, etikos, estetikos žinovais.
Medicinos seserys – O. Mitalienė, J. Ivaškevičienė, J. Uleckienė,
L. Kuodienė, D. Adomynienė, A. Užkalnienė – grupėmis vykdavo į
Maskvos ligonines pasidalyti patirtimi ir žiniomis. Vėliau L. Kuodienė ir J. Uleckienė stažavosi šioje ligoninėje dvi savaites. Grįžusios pasakodavo, ką sužinojusios ir kiek savo idėjų paskleidusios. Maskvos ir
Gorkio (dabar – Žemutinis Naugardas) srities ligoninės jau bandė dirbti pagal modernius medicinos standartus. Juk čia atvykdavo specialistų ir iš Vakarų. Be to, šių ir kitų Rusijos gydymo įstaigų vyriausiosios
seserys stažavosi daugelyje užsienio valstybių, tad buvo susipažinusios su pažangių valstybių sveikatos darbo organizacija.
1987 metais A. Užkalnienė dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) konferencijoje Almatoje, kur buvo priimta deklaracija. Šia
deklaracija PSO pirminės sveikatos priežiūrai priskyrė vieną svarbiausių vaidmenų. Almatoje jau buvo žinoma apie Lietuvoje prasidėjusią
viduriniojo medicinos personalo veiklą, tuo labai domėjosi Vidurinės
Azijos respublikos. Šioje konferencijoje dalyvavusi Europos regiono
biuro narė Marie Farell taip pat domėjosi Lietuvos medicinos seserų
iniciatyvomis bet, kaip buvo galima suprasti, Lietuvoje susikūrusi Taryba buvo pristatoma kaip sąjunginė organizacija.
Tarybos tikslas buvo išjudinti sąstingį, įveikti baimę, įtraukti į veiklą kuo daugiau viduriniojo personalo darbuotojų, skatinti jų aktyvumą.
Buvo organizuojamos išvykos vienų pas kitus pasidalyti darbo patirti206
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mi, rengiami suvažiavimai ir susitikimai su gydymo įstaigų administracija. Reikėjo diegti požiūrį, kad medicinos sesuo yra savo srities specialistė ir turi būti vertinama taip pat, kaip ir kiti specialistai. Aktuali
problema buvo ir atlyginimai. Į Tarybos posėdžius buvo kviečiami šalies vadovai, atsakingi už materialinį ligoninių aprūpinimą, finansininkai. Noriai renginiuose dalyvavo ir juos nušviesdavo spaudoje žurnalo „Sveikatos apsauga“ redaktorius dr. Z. Tartilas.
RMDKK kursuose į darbą buvo įtraukiamos aktyvios, kvalifikuotos, gerai savo darbą išmanančios medicinos seserys. Paskaitas skaitydavo gydytojai, o medicinos seserys vesdavo praktinius užsiėmimus.
Taryba atliko didelį darbą, įveikdama daugybę psichologinių barjerų, keldama šios profesijos žmonių autoritetą, profesinį lygį, ugdydama ne tik profesines, bet ir psichologines, moralines slaugytojų savybes. Atsirado galimybė patekti ir į televiziją, radijo eterį. Viešumas
verčia profesionalą tobulėti, pasitempti, būti kultūringam ir padoriam,
išsilavinusiam.
Aktyvios, kvalifikuotos, tikros lyderės, paminėtos ir nepaminėtos
kolegės daug nuveikė, ugdydamos savo personalo gerąsias moralines,
psichologines, dalykines savybes, kurdamos malonią darbo atmosferą, nuoširdžius santykius su pacientais. Taryboje jos padarė didelį proveržį, tikslai ir siekiai buvo dideli, o laiko vis mažai ir mažai. Lietuva
judėjo laisvėjimo link. Atkūrus nepriklausomybę, jau buvo pasiruošta
tolimesnei veiklai. Reikėjo tik pakeisti pavadinimus, nubrėžti veiklos
gaires, pakoreguoti nuostatus, pritaikyti Europos Sąjungos reikalavimams. Atsivėrė kur kas platesnės veiklos galimybės.
Siekiant užtikrinti slaugos personalo tobulinimosi ir specializacijos kokybę ir decentralizuoti medicinos seserų, akušerių ir felčerių tobulinimą, 1994 metais Respublikiniai medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai reorganizuoti į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir
specializacijos centrą. Mokymo funkcijoms vykdyti buvo įsteigti organizaciniai metodiniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Druskininkuose ir Utenoje. Padaliniuose pradėjus
organizuoti krašto slaugos personalo kvalifikacijos tobulinimo kursus,
pagerėjo mokymosi prieinamumas.
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Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
(1994–2015)
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, bendradarbiaujant su PSO ir kitomis
tarptautinėmis organizacijomis, buvo atliktos įvairios slaugos mokslo
ir praktikos ekspertizės bei paruoštos rekomendacijos dėl slaugytojų
bazinio ir podiplominio mokymo bei slaugos praktikos pertvarkymo.
Remiantis Lietuvos slaugos reformos gairėmis, slaugos specialistams iškilo naujų profesinių uždavinių, pasikeitė jų vaidmuo ir funkcijos. Naujasis vaidmuo reikalavo iš slaugos specialistų savarankiškos
veiklos ir atsakomybės, aktyvaus bendradarbiavimo su kitais sveikatos priežiūros specialistais, su pacientais, jų artimaisiais.
Siekdamas įgyvendinti reformos tikslus, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (toliau – SDTS centras) tapo strategiškai svarbia institucija tobulinant slaugos ir kitų specialistų profesionalumą pagal Lietuvos sveikatos reformos reikalavimus, gerinant
slaugos praktikos kokybę ir profesinį slaugos lygį sveikatos priežiūros sektoriuje, vykdant slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir
naujos kvalifikacijos suteikimą. Tikslams siekti įsteigta Direktorių taryba, kurią sudarė Finansų skyriaus direktorė Stasė Gutauskienė, Mokymo ir programų skyriaus direktorė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. Direktorių tarybai vadovavo generalinis direktorius Juozas Ruolia.
Skleidžiant naują slaugos sampratą, grindžiamą ne biomedicininiu, o
holistiniu požiūriu į pacientą, pradėtos kurti naujos slaugytojų podiplominio mokymo programos. Atsižvelgiant į slaugos personalo profesinės
kvalifikacijos tobulinimo poreikius, keitėsi mokymo programų trukmė ir
turinys, į daugelį kvalifikacijos tobulinimo programų įtraukti slaugos teorijos pagrindai. 1994 metais sukurta pirmoji lietuviška slaugytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Slaugos teoriniai pagrindai“ (24 val.).
1997 metais SDTS centro metodininkės Rimantė Kasiulaitytė ir Vilma Krupinskienė parengė tobulinimosi programą „Slaugos teorija ir
praktika“ (144 val.). Šia tobulinimosi programa siekiama suteikti naujų
teorinių žinių seniai slaugos mokslus baigusiems slaugytojams. Turintys nepakankamą darbo stažą, profesinę kvalifikaciją įgiję Sovietų Sąjungoje, bet išklausę šiuos tobulinimosi kursus, gali kreiptis dėl licen208
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cijos išdavimo. Lietuvoje slaugytojai rengiami aukštosiose mokyklose,
tačiau tobulinimosi programa „Slaugos teorija ir praktika“ populiari.
Nuo 2002 iki 2017 metų pagal šią programą mokėsi 3483 klausytojai,
kurie planuoja įgyti licenciją ir grįžti į darbo rinką.
Teorinius dalykus dėstyti buvo kviečiami slaugytojai, stažuotėse
Danijoje ir kitose užsienio šalyse įgiję naujų slaugos teorijos pagrindų
ir turintys holistinį požiūrį į pacientą. Naujas holistinis požiūris buvo
skleidžiamas ir įvairių išvažiuojamųjų kursų metu atokiau esančiose
Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Iš mokymų Danijoje atsivežta
idėja ruošti slaugytojo padėjėjus virto realybe 1997 metais. Tuo metu
asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, buvo organizuojami ir kiti profesiniai mokymai pagal formaliojo profesinio
mokymo Dezinfekuotojo, Sveikatos statistiko, Medicininių autokla-

Iki 1994 m. Respublikiniai
medicinos darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo kursai
mokymus vykdė pagal
Maskvoje visai Sovietų Sąjungai
parengtas programas

Pirmoji Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir
specializacijos centro programa, parengta
1994 m.
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vų naudojimo ir priežiūros programas. 1997 metais grupei slaugytojų
(dirbusių pedagoginį darbą SDTS centre) sudaryta galimybė mokytis
Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute Pedagogikos ir psichologijos katedroje, kur jiems sėkmingai išlaikius egzaminus buvo suteikta
teisė dirbti pedagoginį darbą. Po metų Darbo rinkos profesijos mokytojų atestacinė komisija šiems pedagogams, kurie turėjo pedagoginį
stažą ir pateikė savo pedagoginio darbo ataskaitas, suteikė Darbo rinkos sveikatos priežiūros profesijos mokytojo kvalifikacines kategorijas. Tai buvo pirmieji slaugytojai-pedagogai SDTS centre, turintys teisę dirbti profesijos mokytojais.
SDTS centre vyko Anestezijos ir intensyviosios terapijos pagrindų, Bendruomenės slaugos, Vaikų slaugos, Psichikos sveikatos priežiūros, Slaugymo ir reabilitacijos specializacijos kursai. Vėliau specializacijos kursai vyko tik aukštosiose mokyklose.
Naują slaugos sampratą padėjo įtvirtinti glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos slaugos specialistų organizacija bei kitomis profesinėmis organizacijomis. Taip pat plėtėsi SDTS centro bendradarbiavimas
su tarptautinėmis organizacijomis, teikiama metodinė pagalba rengiant
slaugos specialistų mokymo programas bei organizuojant mokymą.
Reformuojant slaugytojų bazinį ir podiplominį mokymą atsirado
būtinybė parengti slaugos profesijos mokytojus, kurie vykdytų teorinį
ir praktinį slaugytojų ir slaugos studentų mokymą. Dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip „Pacientų kėlimo ir
vartymo mokymo instruktorių ruošimas“ (1996–1997), „Slaugos praktikos vadovų ruošimas“ (1997–1998), „Slaugos personalo, dirbančio pirminėje sveikatos sveikatos priežiūroje, mokymo projektas Lietuvoje“
(1996–1998), buvo pradėti ruošti slaugos praktikos vadovai ir įvairių
specializuotų slaugos sričių slaugos profesijos mokytojai.
Slaugos tyrinėjimai – nauja sritis, labai svarbi ir tiesiogiai susijusi
su slaugos mokslo ir praktikos raida. 1998–2002 metais prasidėjo kokybiškai naujas SDTS centro veiklos laikotarpis, orientuotas į slaugos
tyrinėjimus. Idėja dėl Baltijos šalių ir Suomijos bendradarbiavimo kilo
1996 metais per seminarą Helsinkyje. Buvo parengtas ir įgyvendintas
bendras Baltijos šalių ir Suomijos slaugos praktikos ir mokymo tyrinėjimų projektas „NuRsE“ (anglų kalbos žodžių Nursing, Nursing Rese210
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arch and Education trumpinys). Projekto metu buvo siekiama ištirti ir
palyginti projekte dalyvaujančių Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos
šalių slaugymo organizacinius aspektus, slaugytojų darbo funkcijas ir
laiko paskirstymą šioms funkcijoms atlikti, etikos principų įgyvendinimą, slaugos specialistų motyvaciją ir profesinę kompetenciją. Lietuvai atstovavo SDTS centro metodininkės Virginija Kriauzienė, Rimantė Kasiulaitytė ir Vilma Krupinskienė, Mokymo ir programų skyriaus
direktorė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. Tyrimo metu gauti duomenys buvo panaudoti plėtojant slaugos praktiką bei gerinant slaugos kokybę ir slaugytojų tobulinimą, naujų tobulinimosi programų rengimą.
2000 metais užsimezgė glaudus bendradarbiavimas su slaugytojomis iš
Izraelio. Pagal Izraelio ligonių kasų, Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos ir MASHAW organizacijos,
teikiančios humanitarinę žinių pagalbą besivystančioms šalims, projektą atvyko dėstytojos iš Izraelio. Jos mokė Lietuvos slaugytojus vadybos subtilybių. Tarpininkaujant Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijai bei Izraelio ambasadai, SDTS centras organizavo nemokamus
kursus slaugytojams Vilniuje ir Palangoje. Visuomenės sveikatos ugdymo centras ir SDTS centras, bendradarbiaudami, įgyvendinant „Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008
metais“ programą, organizavo sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems mokinių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą „Pirminės narkomanijos prevencijos
mokymas ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros specialistams“. Siekiant
pagerinti psichikos sveikatos slaugytojų profesinio mokymo kokybę
2007 metais SDTS centras kaip partneris dalyvavo projekte „Psichikos
sveikatos slaugytojų profesinio mokymo kokybės laidavimas Lietuvoje, Sankt Peterburge ir Kaliningrade“. Šio projekto organizatorius VšĮ
Globali iniciatyva psichiatrijoje (Lietuva), dalyviai: SDTS centras (Lietuva), Kaliningrado medicinos kolegija (Rusija), Sankt Peterburgo medicinos akademijos Slaugos fakultetas (Rusija), Islandijos universiteto
Slaugos fakultetas (Islandija), Turku politechnikumo Sveikatos priežiūros fakultetas (Suomija). SDTS centro atstovai po vizitų Islandijoje
ir Suomijoje, susipažinę ir palyginę kitų šalių mokymo programas, išsiaiškino, kad skiriasi visa psichikos sveikatos slaugytojų rengimo sis211
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tema ir trukmė. Atsižvelgus į tai, buvo pagerinta psichikos sveikatos
slaugytojams skirtų programų turinys ir mokymo kokybė.
Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio fondo lėšomis įgyvendintas
projektas „Judesio ergonomikos ir saugaus darbo principų metodinių
rekomendacijų sukūrimas ir įdiegimas“. Projekto esmė – įgūdžių apie
ergonomišką judėjimą bei taisyklingus pacientų perkėlimo būdus įgijimas ir kompetencijų ugdymas. Projekto metu dešimčiai SDTS centro
darbuotojų surengti mokymai Švedijoje. Po mokymų SDTS centro mokymo instruktoriai parengė mokymo programą ir organizavo mokymus Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 2007 metų pradžioje buvo įrengta ir atidaryta specializuota paciento perkėlimo mokymo
klasė Vilniuje. Vėliau ir SDTS centro padaliniuse įrengtos specializuotos
mokymo klasės su paciento perkėlimui reikalinga įranga ir priemonėmis.
SDTS centras investuoja į materialinės mokymo bazės stiprinimą, mokymas vyksta moderniai įrengtose mokymo auditorijose, naudojant šiuolaikines informacines technologijas. Tuo metu slaugos ir
kiti sveikatos priežiūros specialistai galėjo tobulinti savo kvalifikaciją pagal daugiau nei 180 programų. Nuo 2002 metų pradėtas organizuoti slaugos ir kitų sveikatos priežiūros specialistų nuotolinis mokymas SDTS centro leidžiamame žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“.
Pirmoje grupėje mokymuose apie tuberkuliozę tobulinosi 117 dalyvių.
Po kelių metų mokymai vyko žurnale ir „Moodle“ sistemoje. Nuo 2017
metų nuotolinai mokymai vyksta tik elektroninėje „Moodle“ erdvėje.
Trūkstant mokymo ir metodinės medžiagos lietuvių kalba, SDTS
centras išleido metodinių rekomendacijų ir knygų sveikatos priežiūros specialistų mokymui.
SDTS centro specialistai daug dėmesio skiria saugiam slaugytojų darbui: organizuoja mokymus, leidžia metodines rekomendacijas.
2013 metais SDTS centras parengė Paciento saugaus kilnojimo standartą. Standartas parengtas, kad būtų galima taisyklingai, ergonomiškai keisti paciento kūno padėtį, nepakenkiant pacientui ir išsaugant
slaugančių asmenų sveikatą. Standarte nustatyti slaugančių asmenų
veiksmai perkeliant pacientą, keičiant slaugomų pacientų kūno padėtį.
Taikant standarte pateiktas rekomendacijas sveikatos priežiūros specialistams užtikrintos saugesnės darbo sąlygos, pagerėjo pacientams tei212
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kiamų paslaugų kokybė. Svarbiausia – sunkiai sergantis ar skausmus
kenčiantis pacientas apsaugotas nuo papildomo skausmo. SDTS centro
specialistams rengti standartą padėjo generalinio direktoriaus J. Ruolios sudaryta darbo grupė, kurioje buvo mokymo įstaigų, profesinių
organizacijų, gydymo įstaigų slaugos administratoriai. Ypač prisidėjo Kauno klinikų direktoriaus pavaduotoja slaugai Daiva Zagurskienė,
Kauno medicinos universiteto lektorė Jovita Demskytė, gydytoja reabilitologė Gintarė Vaitkienė, SDTS centro mokymo ir programų skyriaus direktorė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Mokymo ir programų
skyriaus direktoriaus pavaduotoja Elena Ramelienė, dėstytojos Beata
Dautarienė ir Violeta Nomeikienė, metodininkė Rimantė Kasiulaitytė, mokymo organizatorė Audronė Grigaitienė. SDTS centro specialistai atliko žvalgomąjį tyrimą – išanalizuotas ir palygintas pacientų
vartymas be priemonių ir su priemonėmis. 3413 stebėjimų protokolai
pagrindė, kad standartas tinka naudoti praktiškai – paciento perkėlimas reikalauja mažiau laiko sąnaudų ir personalo, nesuteikia pacientui skausmo, nesudaro rizikos personalo sveikatai ir kt.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacijos pažymėjimas
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2011 metais SDTS centras tapo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariu. Daug dėmesio skiriama andragogų (suaugusiųjų mokytojų) edukologinių kompetencijų ugdymui, tarptautiniam bendradarbiavimui, dalyvaujama tarptautinėse Baltijos šalių vasaros mokyklose,
rengiami ES finansuojami projektai.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų
centras (nuo 2015 m. iki šių dienų)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 metų vasario 27
dienos įsakymu Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras pervadintas į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą (toliau – Kompetencijų centras). Kompetencijų centras
tęsia SDTS centro buvusius darbus bei atlieka steigėjo – Sveikatos apsaugos ministerijos – jam patikėtas naujas funkcijas. Funkcijoms atlikti įsteigti skyriai: Finansų skyrius (vedėja Stasė Gutauskienė) užtikrina Kompetencijų centro finansinių išteklių planavimą ir paskirstymą;
Bendrųjų reikalų skyrius (vedėjas Raimondas Natka) užtikrina dokumentų valdymą, personalo valdymo politiką. Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus (vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė) specialistai viešina informaciją apie Kompetencijų centro veiklą,
plėtoja ryšius su ES, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis
organizacijomis, vykdo ES projektus, leidžia žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“, kitus leidinius. Kompetencijų ugdymo skyrius (vedėja
Elena Ramelienė) organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymą (formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą,
kvalifikacijos tobulinimą ir privalomąjį sveikatos mokymą). Kompetencijų vertinimo skyrius (vedėjas Rimantas Zajarskas) organizuoja
neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimą ir kompetencijų vertinimą. Metodikų rengimo ir kokybės užtikrinimo skyrius (vedėja Vilma Krupinskienė) organizuoja
mokymo programų rengimą, dalyvauja rengiant sveikatos specialistų
veiklos standartus, metodikas, algoritmus, rengia Kompetencijų centro mokymo kokybės gerinimo priemones ir organizuoja jų įgyvendi214
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Prie Karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos paminklo Agluonoje, Latvijoje. Pirmoje eilėje
(iš kairės): Rimantas Zajarskas, Stasė Gutauskienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė,
Vera Šiktorova, Vilioeta Veromejienė, Žydrūnas Lymantas. Anroje eilėje (iš kairės):
Gintaras Linkevičius, Rimantė Kasiulaitytė, Daiva Gaižauskienė, Elena Ramelienė,
Elvyra Zdancevičienė, Beatričė Rudienė, Pavelas Lukjanovas, Audronė Grigaitienė,
Raimondas Natka, Vilma Krupinskienė, Virginija Grigienė, Agneška Juchnevič,
Audrius Krupinskas. 2015 m.

nimą. Informacinių technologijų skyrius (vedėjas Egidijus Jonaitis) užtikrina kompiuterinės technikos ir programinės įrangos veikimą. Ūkio
skyrius (vedėjas Audrius Krupinskas) užtikrina pastatų ir patalpų inžinierinių sistemų funkcionavimą.
2016 metų liepos 29 dieną Nacionalinė Europos kokybės ženklo
(European Quality Mark, EQM) tarnyba, kuriai atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, išdavė sertifikatą Nr. 01-2016, patvirtinantį, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų
centras atitinka Europos kokybės ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.
Europos kokybės ženklu yra nustatoma mokymo teikėjo ir jo veiklos kokybė Europos kontekste. Šis ženklas taikomas visoms neformaliojo mokymo ir mokymosi sritims, padeda įstaigai pasitikrinti, kaip
215
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Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos
ekspertas, Europos kokybės ženklo
vertintojas Arūnas Bėkšta (dešinėje) įteikė
Kompetencijų centro direktoriui
Juozui Ruoliai Europos kokybės ženklo
sertifikatą. 2016 m.

Europos kokybės ženklo sertifikatas

jų veikla atitinka bendrai nustatytus kokybės užtikrinimo kriterijus,
skatina mokymo paslaugų plėtrą ir tobulėjimą. Europos kokybės ženklas nustatė keturias vertinimo sritis ir Kompetencijų centro atitikimą mokymo paslaugų administravimo, mokymosi poreikių ir mokymo programų parengimo, mokymo pasiekimų įvertinimo ir kokybės
valdymo reikalavimams.
Kompetencijų centras aktyviai dalyvauja ES finansuojamuose projektuose. ES projekto „Andragoginio meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (2017–2018) įgyvendinimo metu
parengta metodinė priemonė andragogams „Susitelkti į besimokantįjį“, projekto dalyviai įgijo žinių ir patirties, kaip dirbti pedagoginį darbą tarpkultūriškai mišriose grupėse. Mobiliuose mokymuose Vokietijoje ir Italijoje, metodinių priemonių kūrime dalyvavo Kompetencijų
centro andragogai L. Gudelienė-Gudelevičienė, R. Natka, K. Lensbergienė ir R. Zajarskas.
216
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Mobiliųjų mokymų Vokietijoje dalyviai. Iš kairės: Raimondas Natka, Meilutė Apanavičienė,
Vilija Lukošūnienė, Inga Bernotienė, Roma Koncevičienė, Aušra Bagdonavičienė,
Danutė Streikuvienė, Rimantas Zajarskas, Arūnas Bėkšta. 2017 m.

Mobiliųjų mokymų Italijoje dalyviai. Iš kairės: Vilija Lukošūnienė, Aušrinė Česnulienė,
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Jolanta Gelžinienė, Aušra Bagdonavičienė,
Monika Pocienė, Laurencija Budrytė-Ausiejienė. 2018 m.
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro projekto ERASMUS+ „Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ partneriai Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.
Kompetencijų centro leidžiamas žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ (1997–2000 metais vadinosi „Šalpusnis“, 2001 metais pervadintas
„Slauga. Mokslas ir praktika“) 2015 metais tapo Lietuvos mokslo periodinių leidinių asociacijos nariu ir ėmė publikuoti mokslinius recenzuojamus straipsnius.
Sudarytoje mokslinėje redakcinėje kolegijoje yra devyniolika narių iš šešių kolegijų, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ prisideda prie slaugos

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos
nario pažymėjimas. 2015 m.
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Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“
Tarptautinio standartinio serialinio
leidinio numerio (ISSN) suteikimo
pažymėjimas. 2000 m.
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mokslo populiarinimo, slaugos mokslo tyrimų sklaidos ir integracijos
į praktiką. Žurnalo moksline redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija). Žurnale dirba penkiolikos narių Redakcinė kolegija, atstovaujanti profesinėms draugijoms, asociacijoms, pacientų organizacijoms, Sveikatos apsaugos ministerijai. Kompetencijų centro
direktoriaus Juozo Ruolios įsakymu Redakcinės kolegijos pirmininke paskirta Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. Redakcinės kolegijos nariai talkina rengiant mokomuosius ir informacinius straipsnius, gerosios praktikos reportažus. Žurnalas prisideda prie sveikatos priežiūros
specialistų profesijos prestižo didinimo ir slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų ugdymo.

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 20-mečio renginyje Lietuvos medicinos bibliotekoje
(iš kairės): Agnė Arlauskaitė, Laima Valbasienė, Regina Vaišvilienė, Angelė Puodžiūnienė,
Vidmantas Narbutas, Raimondas Natka, Janina Valančiūtė,
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. 2017 m.
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SLAUGOS
SPECIALISTŲ
PROFESINĖS
ORGANIZACIJOS
Išsisklaido seserys po ligonines įvairiuose Lietuvos
miestuose. Jų jėgos ir energija pamažu silpnėja ir norint
vėl pakelti, sužadinti energiją ir idealizmą, prireikia
laiks nuo laiko išorinio impulso. Tokį impulsą gali duoti
seserų organizacija.
Bronė Gustaitienė (redaktorė). Gailestingoji sesuo, 1938, Nr. 1, p. 2.
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L

ietuvos slaugos problemos buvo aptariamos skirtingais lygiais ir
įvairiose srityse. Viena jų – slaugos problemų aptarimas darbe, dalyvaujant gydytojams ir slaugytojoms. Daugelis slaugytojų problemų
buvo gvildenamos ir spaudoje: straipsniai žurnaluose atspindėjo susirūpinimą dėl sveikatos priežiūros problemų ir ypač dėl slaugytojų
rengimo ir praktikos.
Geresnis slaugytojų interesų atstovavimas atsirado įkūrus profesines slaugytojų organizacijas. 1921 metų gruodžio mėnesį buvo pasiūlyta sukurti dvi slaugytojų organizacijas: viena jų buvo profesinė
organizacija, o kita – profesinė sąjunga. Lietuvos slaugytojų organizacija oficialiai buvo įkurta 1922 metais kaip slaugytojų profesinė sąjunga. Raudonojo Kryžiaus atstovas dr. Jurgis Alekna nurodė, kad Raudonasis Kryžius norėtų įkurti profesinę slaugytojų organizaciją, bet dėl
neįvardytų priežasčių negalėjo tuo metu to padaryti.
Slaugytojų profesinių sąjungų pradžia buvo Medicinos seserų asociacijos. Apie jas aprašyta ankstesniuose skyriuose.
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Ši profesija – pagalba kenčiančiam žmogui
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos
(LSSO) prezidentės Aldonos Čiočienės kalba,
pasakyta renginyje, minint LSSO 25 metų jubiliejų 2017 metų gruodžio 13 dieną.
Sutikdama 25 metų jubiliejų, norėčiau
pasakyti ačiū visiems savo gyvenime sutiktiems žmonėms, kurie žodžiu, dovana, darbais, pavyzdžiais prisidėjo prie gerų slaugos
permainų. Ačiū Jums visoms, kad dabar esaAldona Čiočienė
te, kad saugote organizaciją kaip savo švyturį. Atsiminkite, kad ir kas kalbėtų, kad Jūsų darbas yra sunkus, kad
reikia jį įvertinti pinigine išraiška, tačiau jis ir liks sunkus. Kiek Jūs bedirbtumėte ir už kiek, jis vis tiek liks labai sunkus, reikalaujantis viso
Jūsų gyvenimo, atsidavimo, širdies ir pagarbos tam žmogui, kuris atėjo prašyti Jūsų pagalbos.
Kartais slaugytojai, kurie yra ne organizacijos nariai, pasako: „O
ką gi duos arba davė organizacija?“ Ji labai daug davė ir duos, bet tai
priklauso nuo pačių slaugytojų. Jos gali kurti savo pirmines grupes
kiekvienoje įstaigoje ir ten siekti permainų, kurių reikia. O lyderėmis
turėtų būti jų vyresniosios, vyriausiosios slaugytojos administratorės.
Čia ir prasideda lyderystė. Kitaip ir negalima šių pareigų atlikti.
Pasirinkdama slaugytojos profesiją, aš labai daug tikėjausi. Tai
buvo seni laikai. Kai baigiau vidurinę, buvo galvojama, kad aš daug
pasieksiu savo žiniomis, mokslu, kadangi mokiausi daugiau negu reikėjo. Kai įstojau, tuometinė medicinos mokyklos direktorė Vitkauskaitė paklausė: „O kodėl tu pasirenki šitą profesiją, juk gali bet ką pasirinkti?“ Aš, nežinodama ką atsakyti, pasakiau: „Ši profesija man labai
artima, tai pagalba kenčiančiam žmogui.“ Kai darbo metu norėdavau
pasidalinti savo žiniomis, pastebėjimais su gydytojais, tai man vis sakydavo: „Ką jau čia, nori pradėti gydyti už mus?“ Tai labai žeidė. Žeidė kaip žmogų, kaip specialistą… Ir aš pastebėjau, kad taip elgiamasi
su visomis. Todėl nutariau – ateis laikas, reikės kažką daryti.
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Tas laikas atėjo su Lietuvos nepriklausomybe. Pasakiau: „Dabar reikia kautis dėl profesijos. Pirmiausia, slaugytojos išsimokslinimas turi
atitikti Europos standartus, kad būtų aukštasis universitetinis, kad visos slaugos mokymosi programos būtų pakeistos.“ O tai padaryti buvo
labai sunku… Tada dar nebuvo suburta žmonių grupė, kuri eitų į Vyriausybę, Seimą ir darytų įtaką valdininkams.
Tačiau pavyko. Slaugos programos buvo pakeistos. Mes gavome
didelę dovaną – ryšį su Danų slaugytojų organizacija, kuri mums labai padėjo. Aš įgijau daugiau patirties, drąsos, nebijojau valdininkams
ministerijoje pasakyti: „Ne tavo reikalas slauga. Mes patys ją pasirūpinsime.“ Manęs pradėjo vengti, bet tuo pačiu padėdavo. Buvo išleistas Slaugos praktikos įstatymas, pakeistos slaugos mokymosi programos, slaugytojams sudarytos sąlygos siekti kvalifikacinio laipsnio. Šitą
turi vertinti ne tik LSSO nariai, bet ir visi slaugytojai, kad niekas neateina veltui, kad reikėjo viską iškovoti, pradedant nuo kvalifikacijos
link praktikos.

Aldona Čiočienė (kairėje) ir Nijolė Bielinienė PSO renginyje Briuselyje pristato Lietuvos
slaugos specialistų organizaciją. 1997 m.
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Tačiau kol kas mums nepavyko pakelti slaugos praktikos į atitinkamą slaugos mokslo lygmenį. O kad tai būtų padaryta, slaugytojams
turi būti sudarytos sąlygos panaudoti savo žinias, įgūdžius praktikoje.
Todėl slaugytojams reikia gero lyderio, kuris išmanytų slaugos procesą, kuris stovėtų jų priekyje arba šalia, kuris stebėtų slaugos praktikos
rezultatus ir stengtųsi daryti viską, kad tie rezultatai kiltų vis aukščiau.
Tada atsiras ir didesnis slaugytojų pripažinimas.
Reikia pasakyti: „Aš atėjau ir aš padarysiu.“

LIETUVOS SLAUGOS SPECIALISTŲ
ORGANIZACIJA
DANUTĖ MARGELIENĖ

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) įkurta 1992 metų gruodžio 19 dieną Vilniuje vykusiame I Lietuvos slaugos specialistų kongrese. LSSO suvienijo dirbančius slaugytojus – medicinos seseris, medicinos felčerius, akušeres ir kitus su slaugos praktika ir slaugos mokslu
susijusius specialistus. Oranizacijos vadove tapo Aldona Čiočienė su
komanda – Arūnu Biručiu, Polionija Bilinskiene, Danuta Baranovskaja, Virginija Repečkiene, Audrone Žaliene.
Įkurti pirmieji organizacijos teritoriniai skyriai: Vilniaus skyriaus
direktore išrinkta Birutė Daugirdienė, Panevėžyje – Laimutė Kuodienė, Kaune – Janina Ivaškevičienė, Šiauliuose – Irena Jatulienė, Klaipėdoje – Ona Mitalienė.
Organizacijos ekspertai pradėjo analizuoti slaugos situaciją šalyje ir plėtoti veiklą, siekiant pertvarkyti slaugos profesiją, gerinti slaugytojų darbo sąlygas bei atstovauti specialistų interesams šalies ir
tarptautiniu lygiu. Pirmieji žingsniai nebuvo lengvi nei Lietuvoje, nei
užsienyje. Buvo pasigendama nuoseklaus bendradarbiavimo su ša228
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lies sveikatos apsaugos politiką formuojančiomis institucijomis ir jų
atstovais.

Nuo pat įsikūrimo LSSO siekė socialinio dialogo
LSSO nuo pat įsikūrimo siekė nuolatinio socialinio dialogo, kuris padėtų inicijuoti ir planuoti nuoseklias slaugos politikos vystymo, profesijos teisinių normų ir standartų rengimo, slaugos mokymo bei praktikos reformavimo permainas. Organizacijai ne kartą teko susidurti su
pasipriešinimu, vidiniais nesutarimais, išoriniais trukdžiais, ne kartą
teko iš naujo planuoti darbus, ieškoti naujų veiklos būdų. Patirties negalima nei nusipirkti, nei pasiskolinti, ji įgyjama dirbant, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkos sąlygas.
Vienas reikšmingų projektų, turėjusių svarbios įtakos LSSO veiklos bei struktūros tobulėjimui, buvo 1993–1994 metais įgyvendintas
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos ir Danijos slaugytojų organizacijos organizacinis projektas. Projekto sutartyje numatytas ilgalaikis bendradarbiavimas, siekiant sukurti demokratiškais veiklos principais veikiančią slaugytojų organizaciją Lietuvoje. Finansuojant Danijos
slaugytojų organizacijai, 1993 metų rugsėjį įkurtas LSSO organizacinis sekretoriatas, surengti mokymų seminarai LSSO nariams. Šis projektas padėjo organizacijai sustiprėti iš vidaus bei pasiruošti tinkamai
atstovauti slaugytojams tarptautiniu lygiu.
1994 metų kovą LSSO buvo priimta į Tarptautinę slaugytojų tarybą ir tapo visateise jos nare. 1996 metais LSSO tapo tikrąja Europos
slaugytojų asociacijų federacijos (tuo metu – Nuolatinio Europos Sąjungos slaugos komiteto) nare.
1995 metų vasarį įvykusiame neeiliniame II LSSO Kongrese nariai
vieningai pritarė naujam LSSO statusui: iš visuomeninės organizacijos
ji tapo profesine sąjunga, įgydama visas profesinės organizacijos teises bei pareigas. LSSO prezidente išrinkta Aldona Čiočienė, viceprezidentais – Birutė Daugirdienė ir Juozas Bukelis.
Pagrindiniai LSSO darbai vyko dviem kryptimis: organizacinės
veiklos tobulinimo ir slaugytojų profesijos vystymo.
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LSSO vykdė nuolatinę veiklos plėtrą į regionus, stiprino
tarptautinius santykius
Siekiant į veiklą įtraukti visus šalies regionus, 1995–1999 metais išplėsta organizacijos struktūra. LSSO sudėtyje įkurti Telšių (direktorė Danutė Margelienė), Alytaus (direktorė Janina Aukštuolienė), Utenos (direktorė Vilija Jurkuvienė), Marijampolės (direktorė Ilona Palukaitienė)
ir Tauragės (direktorė Stanislava Bajorinienė) skyriai. Tobulinant slaugytojų kvalifikaciją, organizacijos sudėtyje įkurtos bendruomenės, reabilitacijos, chirurgijos bei hemodializės slaugos specialistų draugijos.
Esminė slaugytojų profesijos vystymo problema buvo bazinis slaugos mokymas, kuris tuo metu neapėmė pagrindinių slaugos disciplinų –
slaugos teorijos, slaugymo modelių ir savarankiškos slaugos praktikos
bei neatitiko Pasaulio sveikatos organizacijos strategijos „Sveikata visiems iki 2000“ nuostatų.
LSSO kreipėsi pagalbos į Danijos slaugytojų organizaciją ir kartu
su danų slaugos ekspertais atliko tyrimą bei pateikė ataskaitą ir naują projektą Sveikatos apsaugos ministerijai apie Lietuvos slaugos mokymo sistemos pertvarkos poreikį. Šis projektas turėjo įtakos pirmiesiems žingsniams, siekiant slaugos studijų ir mokslo reformos šalyje,
kuri buvo įgyvendinta.
LSSO nuolat ieškojo naujų būdų, kaip suderinti profesinius ir socialinius narių interesus, kaip derėtis su valdžia ir plėtoti organizacijos vidinę veiklą. LSSO atstovai dalyvavo visuomeniniuose renginiuose, dirbo tuo metu įsteigtose komisijose bei komitetuose, darė įtaką
personalo politikos formavimui. LSSO vadovė dalyvavo SARB taryboje, Akreditavimo taryboje, Koordinacinėje taryboje, darbo grupėje
dėl darbuotojų užimtumo ir perkvalifikavimo, taip sudarydama galimybę LSSO nariams gauti informaciją bei nuosekliai dalyvauti sveikatos apsaugos pertvarkos procesuose.
Kad slaugos pertvarka vyktų sistemingai, LSSO pasiūlė Sveikatos
apsaugos ministerijai parengti Slaugos mokslo bei praktikos raidos
strategiją. 1997 metais sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinta darbo grupė, kuri parengė tokio pobūdžio strateginį projektą. LSSO lyderių iniciatyvų ir veiklos dėka buvo sukurtos specifinės
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LSSO vidinės strategijos: Narystės plėtros, Profsąjungos atstovaujančiųjų mokymo, Narių profesinio švietimo, Slaugytojų nedarbo mažinimo, Slaugytojų darbo ir profesinių sąlygų analizės bei sprendimo
būdų, Narių padrąsinimo.
LSSO darbo grupės planavo ir siekė įgyvendinti organizacinės ir
profesinės veiklos prioritetinius tikslus, kurie atitiko to laiko slaugytojų lūkesčius ir veikė slaugos paslaugų plėtrą.
LSSO atliko tyrimus ir išleido slaugytojams aktualius leidinius:
Slaugos specialistų atliekamų procedūrų metodikas bei Slaugytojų
darbo krūvių nustatymo metodikas (2000 m.), kurios buvo parengtos
remiantis praktiniais stebėjimais slaugytojų darbo vietose. Slaugytojų darbo krūvių nustatymo metodikos buvo pristatytos Sveikatos apsaugos ministerijai, slaugytojams praktikams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, tarptautinėms organizacijoms.
LSSO vadovai, Direktorių taryba siekė padėti šalies slaugytojų bendruomenei gyventi ir dirbti pokyčių laikotarpiu, kadangi slauga – svarbi sveikatos priežiūros sistemos dalis, o slaugytojai – pati gausiausia
ir itin reikšminga sveikatos priežiūros darbuotojų grupė.
LSSO iniciatyva buvo parengtas Slaugytojo profesinės etikos kodeksas, Bendruomenės slaugos projektas. Taip pat LSSO aktyviai dalyvavo rengiant Medicinos normas – standartus, kurie itin svarbūs
reglamentuojant slaugos praktiką: Bendrosios praktikos slaugytojo,
Vyriausiojo ir vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus, Bendruomenės slaugytojo, Psichikos sveikatos slaugytojo, Anestezijos ir
intensyviosios terapijos slaugytojo, Vaikų slaugytojo, Akušerio medicinos normos.
LSSO aktyviai stengėsi dalyvauti slaugos praktikos pokyčių procesuose, prisidėjo prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupių
veiklos, lankėsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendravo su
slaugytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais. Reformuojant
sveikatos priežiūros sistemą, LSSO prezidentė Aldona Čiočienė Sveikatos apsaugos ministerijai teikė siūlymus dėl paslaugų finansavimo,
darbuotojų perkvalifikavimo, kompetencijų plėtros ir efektyvaus resursų panaudojimo. Vienas pagrindinių slaugytojų veiklą reglamentuojančių įstatymų, kurio atsiradimo ir patvirtinimo aktyviai siekė ir
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kurį rengiant dalyvavo LSSO, – Slaugos praktikos įstatymas (Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus jį pasirašė 2001 m. birželio
28 d. Nr. IX-413) ir su juo susiję poįstatyminiai teisės aktai. Šis įstatymas slaugytojo profesijai suteikė naują, savarankiškos, teisiškai reglamentuotos profesijos lygmenį.

Nauji slaugytojo vaidmenys ir funkcijos skatina tobulėjimą
Slaugos personalui iškilo naujų profesinių uždavinių, keitėsi slaugytojo vaidmuo ir funkcijos. Derama profesinė kvalifikacija – pažangos sąlyga. LSSO lyderiai skatino keisti slaugytojų požiūrį į naujus iššūkius
ir aktyvino slaugytojų tobulinimo procesą. Ypač aktyviai prie to prisidėjo specialybių draugijų veikla. Siekiant patogumo, efektyvumo ir
ekonominio naudingumo, slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir neformalaus švietimo renginius buvo stengiamasi organizuoti ir vykdyti slaugytojų darbo vietose. LSSO organizuotų tobulinimosi
renginių dalyviams buvo išduodami pažymėjimai, patvirtinti LSSO Direktorių tarybos ir pripažįstami akreditavimo institucijų. Atsiradus poreikiui, LSSO sudėtyje buvo įsteigtos naujos specialybių draugijos: slaugos administratorių, psichikos sveikatos slaugytojų, vaikų slaugytojų.

LSSO stiprėjo, įgijo svarų autoritetą
Slaugytojai tapo vis stiprėjančia profesine ir socialine jėga, daugėjo narių organizacijoje. Vyko nuolatiniai slaugytojų atstovavimo ir gynimo
procesai. Pokyčių laikotarpiu, reformuojant sveikatos priežiūros sistemą, ne kartą kilo grėsmė slaugos profesijos darbuotojams netekti darbo,
dirbti viršvalandžius, susidurti su nereglamentuotais ir neadekvačiais
darbo krūviais. Slaugytojų darbo ir socialinės problemos kėlė nerimą ir
vertė ieškoti vis naujų sprendimo būdų. Didėjo slaugytojų bedarbystė,
neadekvačiai mažas darbo užmokestis kėlė nepasitenkinimą, nesaugi
darbo aplinka kėlė nuolatinę įtampą ir stresą darbuotojams. LSSO Direktorių taryba kartu su slaugos praktikais nuolat analizavo slaugyto232
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jų problemas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, stengėsi rasti naujų sprendimų ir apginti praktikoje dirbančius slaugytojus.
LSSO vadovybė ir LSSO nariai skyriuose pradėjo aktyvią socialinio dialogo vystymo kampaniją. Socialinio dialogo objektu tapo derybos dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo įstaigose, slaugytojų darbo
krūvių reglamentavimo, darbo užmokesčio didinimo galimybių, slaugytojų nedarbo mažinimo.
LSSO viduje slaugytojų iniciatyva įvyko organizaciniai ir vadybiniai pokyčiai:
• 2004 metais LSSO VI Kongrese LSSO viceprezidentais buvo išrinkti Danutė Margelienė ir Olga Riklikienė.
• 2005 metais LSSO tapo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) nare. Išsiplėtė slaugytojų profsąjunginės veiklos apimtys ir galimybės, siekiant darbo ir socialinių problemų sprendimo.
• 2008 metais LSSO vadovybėje įvyko planuoti pokyčiai: organizacijos steigėja ir ilgametė prezidentė Aldona Čiočienė pasitraukė iš
LSSO vadovo pareigų ir profsąjunginės veiklos į užtarnautą poilsį.
Pasikeitė LSSO biuro komandos sudėtis. LSSO VII Kongrese organizacijos prezidente išrinkta Danutė Margelienė, viceprezidentais
Aušra Volodkaitė ir Aistė Raulušaitienė.

LSSO biuro komanda. Sėdi: prezidentė Danutė Margelienė. Stovi (iš kairės):
Jurgita Šimkuvienė, Aistė Raulušaitienė ir Aušra Volodkaitė
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•

•

LSSO vadovei Aldonai Čiočienei už ilgametį darbą, patirtį, nuveiktus prasmingus darbus ir atsidavimą organizacijai Direktorių Tarybos sprendimu buvo suteiktas LSSO Garbės pirmininkės vardas,
jai pirmajai iš slaugytojų suteiktas Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės vardas, ji apdovanota garbės ženklu.
Sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko iniciatyva vėl pradėta
minėti Mediko diena (2004 m. balandžio 27 d.).

Ekonominis sunkmetis – išbandymas visiems slaugytojams
Naujajai LSSO komandai teko sutelkti jėgas ir dirbti ypač sunkiu periodu. Šalyje prasidėjo ekonominis sunkmetis, kuris tapo išbandymu
visiems slaugytojams. Jis patikrino sveikatos priežiūros sistemos stabilumą, gydymo įstaigų vadovų gebėjimus reaguoti į ekonominius apribojimus, profsąjungų brandumą, tvirtumą, lankstumą ir gebėjimus
įgyvendinti socialinį dialogą visais lygiais, taip pat tapo svarbiu iššūkiu
slaugytojų bendruomenei, profesijos narių solidarumui ir vieningumui.
LSSO išgyveno organizacinius, ekonominius sunkumus, kurie pirmiausia buvo susiję su narystės nestabilumu bei nuolat didėjančiu pagalbos poreikiu slaugytojų bendruomenei. 2009 metų pradžioje Direktorių tarybos posėdyje buvo patvirtinta LSSO vadovybės sukurta LSSO
sunkmečio išgyvenimo strategija. Buvo sumažintos organizacinės veiklos išlaidos, tačiau ir toliau pagrindiniu veiklos prioritetu išliko būtinybė atstovauti slaugytojams ir ginti juos sunkmečio metu, teikti informaciją apie planuojamus pokyčius, atstovauti slaugytojams ir ginti juos derybose, užtikrinti teisines paslaugas.
2009 metais šalyje pradedama nauja sveikatos priežiūros sistemos
pertvarka. Reformų metu aštrėja slaugytojų profesinės, socialinės, darbo, ekonominės problemos. Didėja slaugytojų nedarbas. Intensyvėja
darbuotojų emigracija į Europos Sąjungos šalis. Pagrindinis ir svarbiausias LSSO veiklos uždavinys sunkmečio metu – slaugytojų darbo
socialinių interesų gynimas, derybos dėl darbo vietų ir darbo užmokesčio išsaugojimo. Sveikatos priežiūros pertvarka neigiamai paveikė
slaugytojų profesinę veiklą ir darbuotojų sveikatą. Mažėjo darbuoto234
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LSSO išplėstinio Direktorių tarybos posėdžio dalyviai. 2012 m.

jų skaičius, didėjo dirbančių slaugytojų darbo krūviai ir nepasitenkinimas. Darbo santykiuose tvyrojo įtampa. Dalis slaugytojų paliko profesiją ir aktyviai ieškojo kitos veiklos.
2009 metais sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo sudaryta
Nuolatinė darbo grupė slaugytojų problemoms spręsti. Darbo grupės
veikloje dalyvavo įgalioti Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir
LSSO vadovai. Prasidėjo aktyvaus socialinio dialogo laikotarpis, kuris
pareikalavo iš LSSO vadovų ir Direktorių tarybos didelio profesinio
įžvalgumo, drąsos, išminties, iniciatyvumo ir atsakomybės.
2009 metais LSSO ekspertai dalyvavo rengiant naujos redakcijos
Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymą, buvo atnaujinamos medicinos normos, susijusios su slaugytojų praktinės veiklos reglamentavimu bei kompetencijų plėtra.
LSSO vadovai aktyviai vizitavo asmens sveikatos priežiūros įstaigas, bendravo su nariais, slaugytojų profesinės problemos ir galimi
sprendimo būdai buvo aptariami darbo vietose, dalyvaujant profsąjungų nariams, įstaigų vadovams, savivaldos politikams. Į susitikimus ne
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kartą vyko ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai.

Socialinė akcija „Gana skurdinti slaugytojus“
2010 metų rudenį LSSO organizavo socialinę akciją „Gana skurdinti
slaugytojus“. Jos tikslas – plačiai informuoti visuomenę apie slaugytojų patiriamas darbo ir socialines problemas. LSSO keliamos problemos ir siūlymai buvo intensyviai skelbiami spaudoje, radijo ir televizijos laidose. LSSO iniciatyva vyko susitikimai ir socialinis dialogas su
sveikatos politikais, medikų profesinėmis organizacijomis, pacientais
ir jų atstovais. Šios akcijos dėka pagaliau pavyko atkreipti deramą dėmesį į slaugos profesiją ir būtinybę spręsti slaugos praktikos problemas, siekti darbuotojų ir pacientų gerovės.
2010 metų spalio 27 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos
reikalų komitetas priėmė sprendimą dėl slaugytojų darbo krūvio ir apmokėjimo tvarkos. LSSO vadovai ir skyrių direktoriai stebi, analizuoja
ir vertina, kaip vykdomas sprendimo įgyvendinimas. LSSO nuolat organizuoja susitikimus su slaugytojais, švietimo renginius nariams. Nariai mokomi derybų meno, raginami ginti savo teises, skatinami aktyviai dalyvauti profsąjunginėje veikloje. LSSO atstovai dirbo Sveikatos
apsaugos ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl slaugytojų darbo
krūvių reglamentavimo.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 metų gegužės 9 dienos įsakymu Nr. V-400 buvo patvirtintas Slaugytojų darbo
krūvio nustatymo tvarkos aprašas, kuris iš dalies tenkina slaugytojų
lūkesčius ir yra pirmas žingsnis reglamentuoti slaugytojų darbo krūvius asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Atstovaudama slaugos ir slaugytojų interesams, LSSO prezidentė
dalyvauja Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos
steigimo ir veiklos planavimo darbuose 2013 metais.
2013 metais, siekiant mažinti darbų saugos pažeidimus įstaigose,
LSSO atstovai kartu su Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojais dalyvauja įstaigų tikrinimo procesuose. Verti236
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nant psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkos poveikį sveikatai, saugumui, gyvenimo ir teikiamų paslaugų kokybei, organizuotas
I LSSO Psichikos sveikatos slaugytojų draugijos forumas. Priimta Forumo rezoliucija, kuri pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos Seimui.
2013 metų spalio mėnesį Lietuvoje su vizitu lankosi Tarptautinės
slaugytojų tarybos prezidentė dr. Judith Shamian, kuri susitinka su
LSSO prezidente Danute Margeliene, sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Andriukaičiu, kitais LSSO bei Sveikatos apsaugos ministerijos
pareigūnais. Buvo priimtas susitarimas dėl tolimesnių veiksmų slaugos praktikos plėtros srityje.
LSSO vykdant lobistinę veiklą, 2015 metais LR SAM įsteigta LR
Nusipelniusio Slaugytojo nominacija ir vardas. Nominuoti bei apdovanoti pirmieji slaugytojai.
LSSO, būdama slaugytojų atstovu, visomis prieinamomis priemonėmis prisideda prie sveikatos apsaugos sistemos tobulinimo, teikia
siūlymus valstybės institucijoms dėl slaugos praktikos plėtros, dalyvauja darbo grupių veiklose. Derybomis siekia teisingo apmokėjimo
už slaugytojų darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų
užtikrinimo ir darbo santykių stabilumo. Nuolat skatina socialinį dialogą tarp LSSO, darbdavių bei savivaldos atstovų.
Deja, slaugos praktikos pažanga ne visada sklandi ir užtikrinta. Liūdina, kad tokia svarbi slaugytojo profesija vis dar labai pažeidžiama
ir nepakankamai vertinama. Todėl LSSO bendradarbiauja su kitomis
slaugytojų asociacijomis bei sąjungomis šalies viduje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, siekia bendradarbiavimo bei profesijos tobulėjimo, matomumo bei prestižo didinimo.
LSSO, būdama Europos slaugytojų asociacijų federacijos nare, atstovauja slaugytojams tarptautiniu lygiu, dalyvauja ES projektuose ir darbo grupėse, teikia siūlymus, dalyvauja rengiant apklausas bei analizes.
Lietuva 2007 metais Lietuvos Respublikos prezidento pasirašytu
įstatymu Nr. X-1082 ratifikavo Slaugos personalo įdarbinimo ir darbo
bei gyvenimo sąlygų konvenciją, tačiau iki šiol slaugytojai nuolat susiduria su profesinėmis, darbo, socialinėmis, ekonominėmis ir finansinėmis problemomis.
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Nepaisant sunkumų, LSSO vadovai, Direktorių taryba, skyrių tarybos ir pirminių grupių pirmininkai, dirbdami strategiškai, nuolat siekia, kad slaugytojo profesija būtų vertinama, tinkamai panaudojama ir
atlyginama bei atstovaujama sveikatos priežiūros sistemoje. Aktyviai
dalyvaudami sveikatos priežiūros pertvarkos procesuose, siekia, kad
slaugytojų bendruomenė galėtų daryti įtaką sveikatos priežiūros politikai, mokėtų apginti savo interesus bei pateisintų pacientų lūkesčius,
įgytų šiuolaikinių žinių bei pažangios praktikos įgūdžių.
LSSO veda slaugą ir slaugytojus į rytdieną. Kokia ji bus – priklauso nuo slaugytojų noro, valios, solidarumo, vienybės ir bendro darbo
organizacijos sudėtyje.

LIETUVOS SLAUGYTOJŲ VADOVŲ SĄJUNGA

SILVIJA GRUŽAUSKIENĖ, DAIVA ZAGURSKIENĖ

Slauga yra sudėtinė ir neatskiriama sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichikos ir socialinę priežiūrą. Slaugytojai, sudarydami didžiausią sveikatos priežiūros
specialistų grupę, privalo užtikrinti kokybiškas, integruotas, į asmenį
orientuotas ir mokslo įrodymais pagrįstas slaugos paslaugas. Slaugytojų vadovai, atlikdami savo funkcijas, privalo priimti sprendimus dėl
efektyvios slaugos planavimo, organizavimo ir kontrolės, spręsdami tiek
paciento sveikatos priežiūros ir slaugos problemas, tiek atsižvelgdami į
slaugytojų lūkesčius ir pareigas, realizuojant visą darbuotojų potencialą.

Įkurta Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga
Vykstant sveikatos sistemos priežiūros pokyčiams, stiprėjant slaugos
specialistų vaidmens svarbai, ilgametė Klaipėdos universitetinės ligo238
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ninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai Ona Mitalienė subūrė
bendramintes koleges, slaugos administratores bendrų tikslų ir uždavinių sprendimų paieškai bei įgyvendinimui. Ona visą savo profesinį
gyvenimą paskyrė slaugytojo darbui ir viename interviu teigė: „Visus
penkiasdešimt ketverius darbo metus nė karto nekilo mintis keisti profesiją. Kaip dažnai sakau, man tai nebuvo darbas, veikiau maloni tarnystė kenčiančiam žmogui.“ Taip apie savo pasirinkimą kalbėjo Ona
Mitalienė, pacientų dažnai vadinama slaugos angelu.
Visada buvusi puiki organizatorė, atsidavusi savo profesijai, niekada nestokojusi iniciatyvų ir laikmečio iššūkių, Ona aiškiai suprato,
kad tik kartu su kitomis ligoninių, sveikatos priežiūros centrų, ambulatorijų, poliklinikų vyriausiomis slaugos administratorėmis, slaugos
vadovėmis įkurdama visuomeninę organizaciją, galėtų nuveikti daug
daugiau šalies slaugos srityje, diskutuojant ir sprendžiant svarbiausius
ir aktualiausius vadybos, administravimo, pacientų priežiūros ir slaugymo klausimus. Būdama iniciatyvinės grupės siela ir įkūrėja, suvienijusi slaugytojų vadovus, administratorius, Ona Mitalienė Klaipėdoje
suorganizavo steigiamąjį suvažiavimą, kuris įvyko 2000 metų gruodžio
7 dieną. Jame buvo išrinkta valdyba, priimti sąjungos įstatai ir išrinkta pirmoji sąjungos prezidentė. Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga
buvo įkurta 2002 metais.

Nuosekli veikla orientuota į slaugos politikos formavimą
ir stiprinimą
Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga (LSVS), kaip savarankiška asociacija, vienija Lietuvos slaugytojų vadovus, kurių profesinė arba mokslinė veikla glaudžiai susijusi su slaugos mokslu ir praktika, siekia gerinti slaugos kokybę. LSVS narių veiklos, orientuotos į slaugos mokslo,
profesinio tobulinimo sistemos plėtrą, atstovavimą narių interesams ir
jų gynimą, koordinavimas susijęs su LSVS tikslų įgyvendinimu. LSVS
veikla plėtojama visoje šalyje, įkurti padaliniai visuose šalies kraštuose, kuriuose dirba aktyvios visuomeninkės – slaugos administratorės,
vykdydamos LSVS veiklos sklaidą.
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LSVS pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra siekti aukštesnio administravimo lygio, aktyviai dalyvauti formuojant slaugos politiką, bendradarbiauti su kitomis vadovaujančiomis medicinos darbuotojų organizacijomis, su Sveikatos apsaugos ministerija, Gydytojų vadovų
sąjunga, slaugos specialistų organizacijomis, savivaldybėmis ir kitomis suinteresuotomis visuomeninėmis organizacijomis.
Nuo LSVS įkūrimo iki dabar vykdoma nuosekli organizacijos veikla: rengiami suvažiavimai, seminarai, konferencijos. Nuolat gausėja
LSVS narių gretos: 2014 metais buvo 82 nariai, o prisijungus iniciatyvioms, siekiančioms progreso ir pokyčių vadybos slaugos vadovėms
ir administratorėms iš visų Lietuvos gydymo ir slaugos bei priežiūros
įstaigų, 2017 metais narių skaičius labai išaugo.
2004 metų kovą visuotiniame LSVS suvažiavime sąjungos prezidente išrinkta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų direktorė slaugai dr. Daiva Zagurskienė. Gavusi visuotinį sąjungos narių pritarimą, prezidentė ir naujai išrinkta valdyba sėkmingai ir entuziastingai pradėjo veiklą, skatindamos slaugos lyderystę, pokyčių vadybą.

LSVS suvažiavime sąjungos prezidente išrinkta dr. Daiva Zagurskienė. 2004 m.
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Kiekvienais metais Tarptautinės slaugytojų dienos proga organizuojamos respublikinės mokslinės praktinės konferencijos aktualiomis temomis:
• 2004 metų kovo 25 dieną – „Žmogiškųjų išteklių vadyba slaugoje“, Kaunas.
• 2004 metų gegužės 12 dieną – „Aktualiausios Lietuvos moterų
sveikatos problemos: ar jas sprendžiame europietiškai?“, Kaunas.
• 2004 metų gruodžio 2 dieną – „Slaugytojo vaidmuo sveikatos priežiūros valdyme“, Kaunas.
• 2005 metų balandžio 8 dieną – „Sveikatos priežiūros sistemos šiandiena ir perspektyvos“, Pasvalys.

Nacionalinis slaugos politikos forumas – kokybiškai
nauja pradžia
Reikšmingiausias įvykis – 2005 metų gegužės 11 dieną Kaune įvykęs
Nacionalinis slaugos politikos forumas. Tai pirmasis renginys, kuriame buvo sujungtos visų šalies kolegijų, universitetų, ligoninių ir visuomeninių organizacijų pajėgos spręsti slaugos mokslo, studijų ir praktikos problemas. Bendradarbiaujant su Kauno medicinos universiteto
Slaugos ir rūpybos katedra, Nacionaline sveikatos taryba, sveikatą stiprinančių ligoninų tinklu, forume dalyvaujančių institucijų vardu visuotinai buvo pritarta ir priimtos Slaugos politikos gairės, kaip svarbiausias slaugos politikos dokumentas, apimantis slaugos studijų, mokslo
ir praktikos plėtros kryptis. Jame buvo išdėstytos spręstinos laikmečio problemos, tokios kaip universitetinės ir neuniversitetinės studijos,
nesudarančios integruotos visumos, nepakankamai sprendžiami įvairių pakopų slaugytojų rengimo bei tolimesnio kvalifikacijos tobulinimo klausimai, slaugytojų praktikų problemos sprendžiamos fragmentiškai, nuoseklios ir ilgalaikės slaugos politikos trūkumas.
Forumo metu pateikti siūlymai: įgyvendinti trijų pakopų slaugos
studijas, užtikrinančias studijų tęstinumą, remiantis Europos Sąjungos
direktyvomis ir Lietuvos teisine baze; inicijuoti naujų teisės dokumentų, kurie nustatytų skirtingų edukacinių lygių slaugytojų kompetenci241
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jos ribas, rengimo būtinumą; skatinti glaudesnį kolegijų, universitetų
ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą.
Išryškintas ir apibrėžtas spręstinų slaugos praktikos problemų aktualumas. Konstatuota, kad nėra sukurtos vieningos slaugymo kokybės sistemos, vienodos dokumentacijos, slaugymo standartų, nėra aiškaus valdymo, tikslingo finansavimo ir racionalaus išteklių naudojimo;
neišplėtota slauga namuose, neužtikrintas slaugos paslaugų tęstinumas; neaiškus slaugos specialistų poreikis, dideli darbo krūviai ir neadekvatus darbo užmokestis.
Nacionaliniame slaugytojų forume pateikti ir numatyti tolimesni
žingsniai Slaugos politikos ir Strateginių gairių įgyvendinimui: slaugos strategijos vystymas Sveikatos apsaugos ministerijos lygmeniu
formuojant darbo grupes slaugos klausimų ir problemų sprendimui, į
jų sudėtį įtraukiant įvairių organizacijų, tarp jų ir LSVS atstovus; aktyvesnis visų slaugos specialistų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas; reguliarūs slaugytojų organizacijų, Sveikatos apsaugos ministerijos, mokslo ir studijų institucijų atstovų susitikimai aktualioms
slaugos problemoms aptarti ir spręsti. Buvo siekiama atotrūkio tarp
slaugos kokybės siekių ir praktikos mažinimo, atkreiptas dėmesys į
slaugos vadovavimą, kuris turėtų būti orientuotas į pokyčių vadybą
bei aktyvesnį slaugos specialistų dalyvavimą visose sveikatos politiką formuojančiose, koordinuojančiose ir įgyvendinančiose struktūrose vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.
Naujosios sąjungos vadovybės iniciatyva 2005 metais įvykęs forumas buvo tarsi naujas žingsnis slaugos politikos formavimo etape.
LSVS prezidentė dr. D. Zagurskienė nenuilstamai telkė organizacijos narius, visus šalies ligoninių slaugos vadovus, administratorius
glaudžiam bendradarbiavimui siekiant pažangos, kompetencijų didinimo slaugos specialistams, didelį dėmesį skiriant slaugytojų profesijos prestižo ir pagarbos didinimui, karjeros galimybėms, suteikiant
daugiau įgaliojimų, profesinio autonomiškumo principų įtvirtinimui.
Tai atsispindi tolimesnėje veikloje. Nuolat buvo organizuojami renginiai, siekiant atkreipti dėmesį ir supažindinti slaugytojų bendruomenę su aktualiais klausimais.
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Toliau vyksta teigiami pokyčiai, orientuoti į paslaugų kokybę
ir gerėjančią visuomenės sveikatą
Vienu reikšmingiausiu laikmečio proveržiu tapo 2010 metų gegužės
11 dieną Kaune įvykusi mokslinė praktinė konferencija „Nacionalinė
slaugos politika, jos tęstinumas ir iššūkiai“. Iniciatoriai ir pagrindiniai
rengėjai buvo LSVS, bendradarbiaujanti su Kauno medicinos universitetu, Nacionaline sveikatos taryba, Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių asociacija bei Lietuvos slaugos specialistų organizacija.
Konferencijoje priimtas reikšmingas dokumentas – Lietuvos slaugos studijų mokslo ir praktikos plėtros 2010–2015 gairės. Šio dokumento tikslas buvo apžvelgti slaugos studijų, mokslo ir praktikos pokyčius
bei pasiekimus per paskutinius penkerius metus, numatyti slaugos plėtros kryptis, padėsiančias užtikrinti efektyvų sveikatos sistemos funkcionavimą, aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir gerėjančią visuomenės sveikatą. Buvo numatytos veiklos kryptys penkeriems metams:
• didinti aktyvų slaugytojų vaidmenį;
• plėtoti ambulatorinę slaugą;
• tobulinti slaugos specialistų apmokėjimo sistemą, diferencijuojant
atlygį pagal išsilavinimą, atliekamo darbo intensyvumą, sudėtingumą, atsakomybę;
• gerinti ryšį su visuomene, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Tai paskatino ir tapo pagrindu atsirasti politiniam dokumentui, patvirtintam sveikatos apsaugos ministro įsakymu, – Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairės.

Stiprėja slaugytojų atstovavimas ir vaidmuo
LSVS prezidentė dr. D. Zagurskienė, atstovaudama sąjungai, siekė užtikrinti ir didinti slaugytojų interesų atstovavimą visose politiką formuojančiose, koordinuojančiose bei įgyvendinančiose struktūrose vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Siekiant šio tikslo, LSVS
buvo atstovaujama:
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Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytose darbo grupėse:
2007 metais – „Dėl slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo“;
2007 metais – „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo“;
2008 metais – „Dėl slaugos specializacijų sertifikuojamų paslaugų“;
2009 metais – „Dėl slaugytojų profesinės veiklos“;
2009 metais – „Dėl anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo kompetencijos“;
2009 metais – „Dėl įgytų profesinių kvalifikacijų prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai“;
2009 metais – „Dėl specializuotos slaugos“;
2010 metais – Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie SAM Specialistų licencijavimo skyriaus „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos ir atsakomybė“ naujo projekto“;
2010 metais – „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:1998 „Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ rengimo“;
2011 metais – „Dėl slaugytojų darbo krūvių nustatymo tvarkos
aprašo“;
2011 metais – „Dėl Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro inicijuotos pacientų vartymo/perkėlimo standarto rengimo“ .
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
• Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitete – „Dėl Lietuvos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto“;
• Nacionalinėje sveikatos taryboje;
• Privalomojo sveikatos tarybos fondo veikloje;
• Trišalėje taryboje.
LSVS veikla visapusiškai vystoma visais edukaciniais, lyderystės ir
vadybos struktūrų lygmenimis, siekiant, kad slaugytojai vadovai galėtų
veikti ir plėsti savo galimybes, įtvirtinti vadybos ir klinikinę lyderystę.
Vadovaujančias pozicijas užimantys slaugytojai į pacientų priežiūros užtikrinimui skirtų sprendimų lygmenį atsineša klinikines žinias, patirtį, įrodymais grįstos priežiūros reikalavimus, kompetenciją.
•
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Tai indėlis siekiant slaugos galimybių integracijos į sveikatos priežiūros politiką bei jos įgyvendinimą užtikrinančias institucijas, sukuriant
tarpsektorinį bendradarbiavimą, vaidmens plėtrą ir sveikatos priežiūros bei slaugos efektyvumo didinimą.
Sesuo yra ligonio draugas. Nepalikite silpno ligonio vieno. Paimkite už
rankos, paglostykite. Ateikite su vilties pilnu veidu, gerom akim. Kol
dūšia kūne, tol viltis pas Dievą. Kada baigiasi daktaro platus kelias, lieka seselės siauras takelis.
Gailestingoji sesuo V. Monkutė

LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGA
LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA IR DABARTIS
(1990–2012)
LINA SKABURSKAITĖ
Pagalba gimdančiai moteriai – viena seniausių medicinos pagalbos formų. Iki šio amžiaus pradžios Lietuvoje akušerinę pagalbą dažniausiai
teikdavo močiutės pribuvėjos.
1920 metais prof. Prano Mažylio iniciatyva prie Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės buvo suorganizuoti kursai, kuriuose kasmet būdavo parengiama apie 30 akušerių. Prasidėjus karui, veikla nutrūko.
Akušerių buvo mažai. Tam, kad akušerės pagilintų žinias, reikėjo jas
suburti. 1938 metais Kaune prof. Prano Mažylio iniciatyva buvo įkurta pirmoji akušerių draugija. Tuo metu Lietuvoje buvo apie 500 akušerių, o gimdymų kasmet – daugiau kaip 50 000.
Po 25 metų pertraukos, 1964 metais, Šiauliuose įkurta akušerių draugija prie Šiaulių miesto ir zonos gydytojų ginekologų mokslinės draugijos. Netrukus sujudo akušerės ir Lietuvos regionuose, buvo įsteigtos
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akušerių draugijos: 1967 metais – Panevėžyje, 1968 metais – Kaune ir
Klaipėdoje, 1969 metais – Vilniuje. Visos akušerių draugijos dirbo savarankiškai, konsultuojamos mokslinės gydytojų akušerių-ginekologų draugijos. Pagrindinis akušerių draugijų tikslas – padėti akušerėms tobulėti.
Prasidėjus atgimimo laikotarpiui Lietuvoje buvo atkuriamos ir steigiamos įvairios organizacijos.
1990 metų kovo 28 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos akušerių sąjungos (LAS) steigiamasis suvažiavimas. Buvo įkurta LAS ir 1990 metų
birželio 1 dieną įregistruota Sveikatos apsaugos ministerijoje (pagal
tuometinę tvarką). Išrinkus LAS valdybą, patvirtinus įstatus, oficialiai
prasidėjo organizacijos veikla.
Nuo organizacijos veiklos pradžios buvo išrinktos LAS prezidentės:
1990–1993 m. Birutė Jakutienė;
1993–1998 m. Jadvyga Vaičiulienė;
1998–2007 m. Lina Skaburskaitė (Pakamorienė);
2007–2012 m. Zita Zailskienė;
2012–2017 m. Ilona Joneliūnienė;
2017 m. – Ilona Joneliūnienė.

LAS yra organizacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, veikla organizuojama pagal savitą regioninį susiskirstymą į
penkis kraštus (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys), regis-

Buvusios LAS prezidentės (iš kairės)
Zita Zailskienė ir Lina Skaburskaitė akušerių
konferencijoje
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tracijos vieta Vilniuje. Nuo 2006 metų Lietuvos akušerių sąjunga yra
Europos akušerių sąjungos (EMA) narė.
Pagal LAS įstatus nariais gali būti akušerės ir kiti slaugos specialistai, praktikuojantys motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje.
Narystė LAS suteikia galimybę siekti naujausių žinių, gauti naujausią informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis. Šiuo metu
išduotos 1254 licencijos verstis akušerio praktika, 925 akušerės dirba
įvairiose šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose akušerinę pagalbą ir priežiūrą.
LAS yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija,
noriai bendradarbiaujanti su Sveikatos apsaugos ministerija, mokslo
institucijomis, kitomis organizacijomis. Pagrindinis LAS tikslas – padėti
savo nariams siekti profesinio tobulėjimo, skatinti jų profesinį bendradarbiavimą. Todėl kasmet LAS organizuoja respublikines ir tarptautines konferencijas bei renginius kraštuose. Į respublikines konferencijas susirenka daugiau kaip 400 dalyvių. Renginiuose pranešimus skaito

LAS valdyba (iš kairės): LAS viceprezidentė Danga Akstinienė (Kaunas), LAS Klaipėdos
krašto pirmininkė Alvyda Margevičienė, LAS Kauno krašto pirmininkė Zita Zailskienė,
LAS prezidentė Lina Skaburskaitė (Vilnius), LAS viceprezidentė Birutė Jakutienė (Vilnius),
LAS viceprezidentė Violeta Staniulevičienė (Vilnius), LAS Panevėžio krašto pirmininkė
Dalia Jėckaitė, LAS iždininkė Alfanija Sajienė (Vilnius). 1998 m.
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ne tik gydytojai, lektoriai iš užsienio, bet tą daryti skatinamos ir akušerės bei kiti slaugos darbuotojai.
1997 metais sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Medicinos
normoje „Akušerė (akušeris). Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybės“ tiksliai ir aiškiai reglamentuojamas akušerių darbas. Lietuvos medicinos norma MN 40 akušerių iniciatyva atnaujinama kas penkeri metai.
2007 metais Klaipėdos, o nuo 2010 metų ir Kauno universitetinių
ligoninių akušerės vykdo savarankiško darbo praktiką, prižiūri mažos
rizikos nėštumą ir gimdymą.
LAS aktyviai dalyvauja kuriant ir vykdant slaugos politiką, įstatymus, reglamentuojančius slaugos ir akušerijos paslaugų teikimą.
LAS narės – akušerės – kviečiamos į Sveikatos apsaugos ministerijos sudaromas darbo gupes: reprodukcinės sveikatos įstatymo kūrimo, gimdymų namuose reglamentavimo.
Akušerės dalyvavo 2012–2017 metais vykusiame Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo projekte „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priežiūros gerinimas“. Projekto dalyvės buvo pakviestos į darbo grupę, kuriant ir įgyvendinant akušerijos praktikoje taikomas me-

Išrinkta nauja LAS valdyba. 2002 m.

248

IV SKYRIUS SLAUGOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS ORGANIZACIJOS

todikas, personalo mokymus, rengiant žindymo mokytojus ir naujagimiui palankios ligoninės veiklos vertintojus. LAS atstovas pakviestas
į Sveikatos apsaugos ministerijos įkurtą Žindymo skatinimo komitetą.
LAS aktyviai bendradarbiauja su mokymo institucijomis: Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Kauno kolegija, kurie šiuo metu
rengia akušerius. Kartu su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru sudaro ir įgyvendina akušerių profesinio tobulinimo programas.

LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGA (2012–DABAR)
ILONA JONELIŪNIENĖ
2012 metais LAS prezidente išrinkta Ilona Joneliūnienė. 2013 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru (dabar – Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijų centras). Dvi LAS akušerės Ilona Joneliūnienė ir Virginija Stankevičiūtė nuo 2013 metų yra Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalo „Slauga. Mokslas
ir praktika“ redakcinės kolegijos narės. Jos aktyviai dalyvauja kaip patarėjos aptariant žurnalo turinio tobulinimo klausimus. Teikta parama
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Jurgio bažnyčios Šv. Onos altoriaus remontui (dalyvavo visos medikų organizacijos). LAS atstovės
D. Kačkauskienė, I. Poškienė, buvo deleguotos įgyvendinti Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo projektą – sukurti akušerijos praktikos
standartus, žindymo ir metodikų vertintojų rengimas.

LAS atstovavimas
2013 02 13 Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl LAS pozicijos plečiant Naujagimiui palankių ligoninių tinklą; 2013 03 20 Sveikatos ap249
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saugos ministerijos raštas dėl Lietuvos medicinos normos MN 40 atnaujinimo; 2013 04 17 slaugos specialistų organizacijų vadovų posėdis
Sveikatos apsaugos ministerijoje bei posėdis su Valstybinės ligonių kasos atstovais dėl akušerio teikiamų paslaugų apmokėjimo.
LAS prezidentė buvo kviečiama 2013 05 02 UNESCO atstovybėje Lietuvoje į paskaitą ir parodą Nyderlandų atstovybėje, kurios metu
LAS buvo įteikta dovana – dulos Sofijos Boss paveikslai.
LAS narės buvo pasiūlytos dėl teikimo Valstybės apdovanojimui
(Zita Zailskienė) ir Tailando Princesės Srinagrindos apdovanojimui
(Salomėja Gustienė).
Malonu, kad prisimena akušeres ir žino: per Tarptautinę akušerio dieną šventinės popietės metu gautas sveikatos apsaugos ministro
sveikinimas profesinės šventės proga; europarlamentaras B. Ropė dažnai atsiunčia sveikinimus įvairiomis progomis.

Darbai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 metų sausio
27 dienos įsakymu LAS prezidentė įtraukta į Reprodukcinės sveikatos įstatymo projekto kūrimo darbo grupę (13 posėdžių Sveikatos apsaugos ministerijoje), Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros
valdymo komitetą; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 metų vasario 18 dienos įsakymu – į Lietuvos žindymo skatinimo
komitetą (reguliarus posėdžių lankymas), į Slaugos ir akušerijos praktikos įstatymo keitimo darbo grupę.
2017 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu LAS atstovas deleguojamas į darbo grupę dėl gimdymų namuose (I. Girdvainienė).
Akušerių profesinei kompetencijai didinti LAS 2014 metais raštu
kreipėsi į LSMU Podiplominių studijų centro vadovą doc. R. Petrikonį
dėl ultragarsinės diagnostikos ir netradicinės medicinos tobulinimosi
programų akušerėms bei į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrą (dabar – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
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kompetencijų centras) dėl Skiepijimo pagrindų programos pritaikymo akušerių tobulinimuisi.
Per darbo penkmetį teko atsakinėti ir rengti Sveikatos apsaugos
ministerijai raštus dėl akušerių darbo krūvio ir darbo užmokesčio reglamentavimo, regioninių ligoninių darbo organizavimo teikiant akušerijos paslaugas ir kitais įvairiais bei akušerėms aktualiais klausimais.
LAS prezidentei buvo suteikta galimybė LRT laidoje „Mes – moterys“ atstovauti akušerių profesinei bendruomenei, duoti interviu „Delfi“, M-1, Žinių radijo žurnalistams.
Bendradarbiaujama su LSMU, prezidentė yra Slaugos fakulteto pirmosios pakopos Akušerijos studijų programos baigiamųjų darbų komisijos pirmininkė, LAS narės Ramunė Kreipavičienė, Dangyra Ruseckienė – šios komisijos narės.

LAS konferencijos
2012 11 22 – LAS ir Kauno krašto akušerių konferencija „Savarankiškas akušerės darbas, prižiūrint mažos rizikos gimdymus ir slaugant
naujagimį“, Kaunas.
2013 05 23 – kartu su Kauno kolegija respublikinė konferencija
„Akušerijos praktika: tradicijos, naujovės, iššūkiai“, Kaunas.
2013 10 24 – tarptautinė akušerių konferencija „Europinė akušerijos patirtis ir iššūkiai, diegiant naujus mokymo metodus ir pažangią
klinikinę praktiką kartu su Kauno kolegija ir „Nordplius“ tinklu „Nordejordemodern“ (Šiaurės šalių akušerės), Kaunas.
2013 11 08 – tarptautinė akušerių konferencija „Gimdymo modeliai: galimybė ir teisė rinktis“, kurioje jau pradėta svarstyti moters galimybės gimdyti namuose, Vilnius,
2013 11 21 – konferencija „Mokslo įrodymais pagrįsta moterų ir
naujagimių priežiūra“, Klaipėda.
2014 05 22 – Vilniaus krašto inicijuota konferencija „Naujagimio
ir motinos gerovė“, Ukmergė.
2014 05 29 – konferencija „Moterų ir naujagimių priežiūra – akušerių rūpestis“, Klaipėda.
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2015 05 06 – konferencija kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu „Nėščiųjų priežiūra – akušerio vaidmuo užtikrinant saugų ir
profesionalų darbą“, Kaunas.
2016 05 04 – respublikinė akušerių konferencija „Akušerio vaidmuo moters sveikatos priežiūroje visais jos gyvenimo amžiaus tarpsniais“, Kaunas.
2016 10 20 – tarptautinė konferencija su Neonatologų asociacija
NPL 25-mečiui, Kaunas.
2016 11 24 – respublikinė akušerių konferencija „Akušerio profesinės kompetencijos – motinos ir naujagimio sveikatai“, Klaipėda.
2017 03 23 – tarptautinė respublikinė akušerių konferencija „Savarankiška akušerio praktika: patirtis, naujovės, iššūkiai“, Kaunas.
2018 metais, suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija, rengiami
seminarai „Į pagalbą žindančiai mamai“. Pirmasis vyko Vilniaus gimdymo namuose, planuojama seminarus rengti visoje Lietuvoje, nes LAS
remia motinų konsultavimą žindymo klausimais ir sveiko naujagimio
priežiūrą jį žindant pagal PSO rekomendacijas, nebendradarbiauja su
mišinius ir dirbtiniam maitinimui skirtas priemones gaminančiomis
bei reklamuojančiomis kompanijomis.
2018 metais Kaune surengta konferencija „Akušerio žinios pirminėje moters sveikatos priežiūroje“. Tarptautinei akušerio dienai paminėti Vilniuje surengta konferencija „Akušeris – komandos narys, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas moteriai, naujagimiui, šeimai“.
Tų pačių metų gegužės 25 dieną Klaipėdoje įvyko konferencija „Akušerijos aktualijos 2018“. Renginiai derinami su Sveikatos apsaugos ministerija arba rengiami su kitomis ugdymo institucijomis: Kauno kolegija bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
2017 11 23 įvyko IX LAS suvažiavimas „Lietuvos akušerių darbo
aktualijos“. Jame buvo išrinkta prezidentė, nauja valdyba ir revizijos
komisija. Antrai kadencijai prezidente išrinta Ilona Joneliūnienė, viceprezidente – Lina Pakamorienė, nariais: Vanda Kulikovienė, Salomėja Gustienė, Inga Drūteikienė, Ingrida Poškienė, Daiva Tiškuvienė,
Rasa Vilimienė, Bronislava Petrošienė, Kristina Staponienė, Ieva Girdvainienė. Revizijos komisijos nariai: Skaistuolė Nakrošienė, Vita Vaičienė, Dangyra Ruseckienė.
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LIETUVOS AKUŠERIŲ ASOCIACIJA

VIOLETA STANIULEVIČIENĖ

Lietuvos akušerių asociacija – pažangiai ir strategiškai mąstančių
akušerių draugija
Lietuvos akušerių asociacija (LAA) įkurta 2012 metų lapkričio 23 dieną, nors mintys apie tokią savarankišką ir nepriklausomą organizaciją brendo jau seniau. Asociacija sujungė akušeres ir asmenis, pritariančius ir remiančius motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose
dirbančius specialistus, palaikančius akušerių profesinės kvalifikacijos
tobulinimo bei atsakomybės siekimo už moters ir vaiko sveikatą idėją.
Asociacija šiuo metu registruota Vilniuje, Santariškių g. 2, Akušerijos
ir ginekologijos centre. Asociacija susideda iš tikrųjų narių, narių rėmėjų ir garbės narių. Organizacijos valdybą sudaro:
LAA Prezidentė – Violeta Staniulevičienė, Vilnius
LAA I-oji patarėja – Dalė Sungailienė, Šiauliai
LAA II-oji patarėja – Alina Ramanauskienė, Vilnius
LAA valdybos narė – Inrida Semaškienė, Vilnius
LAA valdybos narė – Janina Remėzienė, Telšiai
LAA valdybos narė – Jovita Gracholski, Klaipėda
LAA valdybos narė – Laima Lionikienė, Šiauliai
LAA iždininkė – Jurgita Šiaučiūnienė, Vilnius
LAA revizorė – Laima Balčiūnienė, Vilnius

Asociacija pradėjo veikti laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
nutarimų ir rekomendacijų, kitų teisės aktų, savo veiklą grindžia asociacijos įstatais ir galiojančiais įstatymais bei teisės aktais.
2012 metų gruodžio pradžioje LAA pristatė savo internetinę svetainę, kurioje skelbiama apie organizuojamus renginius, pranešama apie
Sveikatos apsaugos ministerijos išleistus įstatymus, įsakymus, skelbiama kita akušerėms aktuali informacija.
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LAA priklauso nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms,
kurių tikslai ir veikla neprieštarauja asociacijos tikslams, bei vienija akušeres ir kitus specialistus, dirbančius motinos ir vaiko sveikatos priežiūroje. 2013 metų sausio mėnesį LAA įstojo į Pasaulinę akušerių asociaciją.
LAA veiklos laikotarpis yra neribotas, o dirbdama vadovaujasi patvirtintais Asociacijos įstatais, organizacija vykdo savarankišką veiklą ištisus metus: organizuojamos kasmetinės konferencijos, rūpinamasi akušerių ir kitų motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistų
profesinės kvalifikacijos tobulinimusi ir savarankiška profesine veikla, stiprinamas akušerės, kaip savo srities specialistės, įvaizdis visuomenėje ir kt.
LAA stengiasi telkti ir vienyti asmenis, palaikančius akušerės savarankiškumo idėją, vienija akušerijos ir kitus specialistus bei skatina
jų bendradarbiavimą. Asociacija teikia organizacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą bei informaciją, susijusią su profesiniu
tobulėjimu. Asociacija raštu, žodžiu ar kitais būdais stengiasi aktyviai
skleisti informaciją apie savo veiklą, tikslus ir uždavinius, teikia pasiūlymus dėl akušerijos specialisto darbą reglamentuojančių teisės aktų
Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse. LAA organizuoja pasitarimus, simpoziumus, konferencijas, paskaitas, seminarus akušerijos klausimais, kitus renginius, susijusius su akušerio profesija neatsitraukiant nuo darbo, darbo vietose. Visi renginiai registruojami
Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS
(https://metas.vlk.lt/). Galvojant apie ateitį, Asociacijos nariams planuojama teikti daug labiau paruoštą, tinkamą šiuolaikiniam akušerijos specialistui literatūrą konferencijų bei kvalifikacijos tobulinimosi kursų metu.
Akušerių asociacijos atstovai intensyviai dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytose darbo grupėse: 2012–2017 metais „Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje „Nėščiųjų, gimdyvių
ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas“, nuo 2013 metų pradžios –
Sveikatos apsaugos ministerijos Žindymo skatinimo komiteto veikloje.
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PERIODINIAI
LEIDINIAI
SLAUGYTOJAMS
Mes norime duoti žinių iš seserų gyvenimo ir darbų.
Pačioms seserims žinias padauginti slaugymo srity.
Žurnalas stengsis būti seserų ištikimas draugas,
patarėjas. Jis patarnaus visoms seserims, neskiriant
tautybės, tikybos ir pasaulėžiūros.
Ona Bakšytė (atsakingoji redaktorė). Lietuvos sesuo, 1930, Nr. 1, p. 1.
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LIETUVOS PERIODINIŲ LEIDINIŲ
SLAUGYTOJAMS APŽVALGA (1930–2016)
LORETA GUDELIENĖ-GUDELEVIČIENĖ

T

ik dėl slaugytojų iniciatyvumo, aktyvumo, smalsumo ir noro pasidalyti profesinėmis žiniomis su kitais šiandien turime galimybę
vartyti pageltusius gailestingųjų seserų žurnalus ar skaityti slaugytojų
mokslinių straipsnių elektronines versijas internete. Nedaug yra specializuotų žurnalų slaugytojams, bet trumpai žvilgtelėjus į straipsnių
turinį galima ne tik iš nuotraukų sudėlioti slaugos specialistų interesų
sritis nuo pirmojo specializuoto žurnalo „Lietuvos sesuo“ iki šių laikų
slaugos mokslinių straipsnių.
Leidinių slaugytojams atsiradimas Lietuvoje susijęs su 1921 metais
įkurta Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga, kurios pirmininke buvo
išrinkta gailestingoji sesuo M. Aleksandravičiūtė. Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungą globojo prezidento žmona S. Smetonienė. Lietuvos gailestingosios seserys buvo veiklios, aktyvios, dalyvavo pasauliniuose kongresuose, užmezgė tarptautinių kontaktų. Gailestingosios
seserys V. Monkutė ir K. Vitkauskaitė turėjo galimybę mokytis Florens
Naitingeil seserų kursuose Londone. Ten įgytomis žiniomis jos geranoriškai dalijosi su Lietuvos gailestingosiomis seserims.
Pirmasis žurnalas slaugytojams lietuvių kalba „Lietuvos sesuo“ (atsakingoji redaktorė Ona Bakšytė, redaktorius Juozas Beleckas) buvo
leidžiamas 1930–1931 metais. Žurnalą leido 1921 metais įsikūrusi Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga. Pirmajame numeryje redaktoriai
apie šio žurnalo tikslus rašė taip:
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„Duoti žinių iš seserų gyvenimo ir darbų. Pačioms seserims žinias padauginti slaugymo srity. Žurnalas stengsis būti seserų ištikimas draugas,
patarėjas. Jis patarnaus visoms seserims, neskiriant tautybės, tikybos ir
pasaulėžiūros… Apie įvairių profesijų žmones galima rasti spaudoje visokių žinių, tik gailestingųjų seserų beveik niekas neprisimena, atrodo,
kad jų visai nėra…“

Pirmajame ir vieninteliame „Lietuvos sesuo“ numeryje buvo išspausdinta informacija apie gailestingųjų seserų ir Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos gyvenimą, taip pat straipsnių apie rentgeninių sužalojimų priežastis ir būdus apsisaugoti (dr. P. Kalvaitytė), difteriją, plaukus
(O. Bakšytė) ir jų priežiūrą (L. Beniuševičaitė), egzemą (dr. V. Velbutas),
niežų gydymą, taip pat apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus. Publikuoti straipsniai: „Kaip moteris turi užsilaikyti laike nėštumo“, „Slaugymas“, „Vitaminų gaminimas“, „Sesers parei-

Žurnalo „Lietuvos sesuo“ Nr. 1 viršelis.
1930 m. sausis
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gos“, „Kalėdos“, „Nauji kursai“, „Kaip kaimo „daktarai“ gydo ligonius“.
Taigi jau iš pirmojo žurnalo numerio temų matyti, kokie platūs buvo
Lietuvos gailestingųjų seserų interesai. Žurnale skiriamas dėmesys ir
gailestingųjų seserų socialinėms temoms, t. y. paskelbtas prašymas ministeriui pirmininkui, krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministeriams:
„Atsižvelgti į gailestingųjų seserų sunkią medžiaginę būklę ir darbo sąlygų sunkumą, pakelti gailestingųjų seserų algą <…> ir sumažinti pensijai ištarnavimo laiką iki 15 metų, o ne 25 metų… Šių dienų gyvenimas
vis daugiau ir daugiau iš seserų reikalauja. Seserys, turėdamos kilnius
tikslus, turi rūpintis ligonių gerove ir savo sveikata. Seserų gyvybė ir
sveikata yra kiekvieną dieną pavojuje. Jos turi saugoti ligonių gyvybę
ir neužmiršti savęs.“

1931 metais žurnalas „Lietuvos sesuo“ pervadintas į „Gailestingoji sesuo“: naujojo leidinio redaktore tapo K. Grinienė. Pirmajame žurnalo „Gailestingoji sesuo“ numeryje (1931 metais išleistas vienas numeris) išspausdinti 1931 metais liepos 25–27 dienomis Taline įvykusio
Latvijos, Estijos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus bei Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos kongreso pranešimai, pateikta Latvijos, Estijos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos komiteto veikimo apžvalga (H. Hamburger), Estijos Raudonojo
Kryžiaus veikla (dr. B. Woogas), Jaunimo Raudonojo Kryžiaus ir seserų veikla (Cand. phil. M. Nieman). Taip pat išspausdinti straipsniai:
„Gailestingųjų seserų darbo sąlygos Lietuvoje“ (M. Tulytė), „Raudonojo Kryžiaus seserys ir jų paruošimas specialiems profesiniams uždaviniams“ (L. Odier), „Pastabos dėl įstatymų, tvarkančių seserų reikalus“ (Ch. Reimann), „Socialinis darbas ligoninėse“ (M. Joosep), „Keletas
klausimų apie seserų išsilavinimą“ (J. Kuške).
1938 metais Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Gailestingųjų seserų
draugovė pradėjo leisti žurnalą „Gailestingoji sesuo“, kurio redaktorė
buvo Bronė Gustaitienė. Išleisti du numeriai: Nr. 1 ir Nr. 3. Žurnaluose rašoma apie gailestingųjų seserų profesijos savitumus ir darbo sąlygas, apie ligoninių veiklą, moterų ir vaikų globos centrus. Tačiau dėl
finansinių sunkumų žurnalo leidyba buvo nutraukta.
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalo viršelis –
nuo „Šalpusnio“ iki „Slauga. Mokslas ir praktika“

Nuo pokario iki pat 1997 metų specializuotų periodinių žurnalų
slaugytojams nebuvo leidžiama. Nuo 2001 iki 2008 metų Lietuvoje leisti tik pavieniai specializuoti leidiniai.
1997 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (dabar – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų
centras) pradėjo leisti laikraštį „Šalpusnis“, kuris pasiekdavo skaitytojus kartą per mėnesį. Laikraštis buvo leidžiamas nuo 1997 metų sausio 1 dienos iki 2000 metų. Pirmoji žurnalo vyriausioji redaktorė Lina
Skaburskaitė dirbo nuo 1997 iki 2000 metų. Jai talkino redaktorė Rima
Razmislevičiūtė. Atsižvelgus į slaugymo ir slaugos mokslo raidą, 2001
metais „Šalpusnis“ buvo pervadintas į „Slauga. Mokslas ir praktika“.
Nuo 2000 iki 2004 metų vyriausiąja redaktore dirbo Gražina Paukštienė. 2005 metais vyriausiuoju redaktoriumi tapo Rytis Mankus. Nuo
2005 iki 2007 metų vyriausiojo redaktoriaus pareigas ėjo Elvyra Laučiuvienė. Dabartinė redaktorė Teresė Gužauskienė dirba nuo 2007 metų.
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Bėgant metams leidinys solidėjo, keitėsi jo išvaizda ir turinys. Publikacijų tikslai taip pat keitėsi: nuo informacijos skaitytojams, praktinių
patarimų iki recenzuojamų mokslinių straipsnių. Mokslinio recenzuojamo žurnalo statusas gautas 2015 metais. Ilgainiui įsitvirtino nuolatinės rubrikos: Mokslinis straipsnis, Tyrimai, Slaugos mokslas, Slaugymo praktika, Geroji patirtis, Žodis gydo, žodis žeidžia ir kt. Nuo 2002 iki
2017 metų žurnalo puslapiuose buvo vykdomi mokymai nuotoliniu būdu.
Visus savo 20 gyvavimo metų žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ žengė koja kojon su slaugos mokslo raida ir mokymo reforma Lietuvoje. 2015 metais žurnalas tapo Lietuvos mokslo periodinių leidinių
asociacijos nariu. Žurnale savo vietą rado universitetai, kolegijos, profesinės asociacijos. Formuoti žurnalo turinį padeda redkolegijų nariai,
o įstaigų ir organizacijų logotipai pirmajame puslapyje – ne puošmena, o susitelkimo ženklas siekiant bendro tikslo – teorijos ir praktikos
ryšio ir bendradarbiavimo.
Buvo leidžiami ir šie periodiniai specializuoti leidiniai slaugytojams:
• „Slauga ir sveikata“ (2001–2006) – leidinio „Gydymo menas“ priedas slaugos specialistams. Publikuoti nuotoliniai mokymai pagal
slaugos mokomąją medžiagą „Slauga“ – Pasaulio sveikatos organizacijos projekto, kokybiška mokomoji medžiaga slaugytojams,
akušeriams ir visiems kitiems, dirbantiems slaugos ir akušerijos
srityje Vidurio ir Rytų Europos bei Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse (1996).
• Žurnalas „Sveikatos mokslai“ leidžiamas nuo 1999 metų vieną
kartą per du mėnesius. Spausdinami moksliniai straipsniai. Indeksuotas ir įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę „Index Copernicus“.
• Žurnalas „Baltic NuRsE“ (2008) – mokslinių straipsnių žurnalas.
Dėl finansinių sunkumų išleistas tik vienas numeris.
• Žurnalas „Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija“ leidžiamas nuo 2009 metų – žurnalo „Kineziterapija“ (ėjusio nuo 1999 metų) priedas. Spausdinami moksliniai straipsniai.
• Žurnalas „NERP. Nursing Education, Research, & Practice“ leidžiamas nuo 2011 metų. Spausdinami moksliniai straipsniai. Nuo
2015 metų indeksuotas ir įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę
„Index Copernicus“.
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Išvados:
• Periodinių leidinių slaugytojams
leidimas susijęs su Lietuvos slaugytojų
sąjungos įkūrimu.
• Pokario laikotarpiu periodinių leidinių
slaugytojams nebuvo iki 1997 m.
• Keletas periodinių leidinių
slaugytojams buvo laikas nuo laiko
publikuojami 2001–2008 m.
• Šiuo metu reguliariai leidžiami keturi
periodiniai leidiniai slaugytojams.
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Tyrimo tikslai:
• Apžvelgti ir išanalizuoti Lietuvos periodinius
leidinius slaugytojams 1930–2016.

„Lietuvos gailestingųjų
seserų sąjunga“ (1921 m.)

Medžiaga ir metodai:
• Prieinamų periodinių leidinių slaugytojams
apžvalga.

Lietuvos periodiniai leidiniai slaugytojams 1930–2016 m.

Straipsnių apžvalga atskleidė, kaip keitėsi slaugytojo profesijos
portretas nuo gailestingosios sesers (…ten, kur gydytojo kelias baigtas,
pasilieka dar seselei takelis – palengvinti mirštančiam jo sunkią valandą…) iki slaugos daktaro, slaugytojo mokslininko, dėstytojo, slaugos
profesoriaus. Periodinių leidinių straipsnių turinys atspindi slaugytojų mokymo, slaugos profesijos savarankiškėjimą ir slaugos istorinę
raidą. Tačiau visuose leidiniuose nuo 1930 iki 2016 metų išlieka aktualios diskusijos apie slaugytojų vaidmenį, pareigas ir asmenines cha264
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rakteristikas bei skiriamas dėmesys darbo saugai, profesinių kompetencijų tobulinimui ir socialinėms slaugytojų bei akušerių problemoms.
Žiupsnelis aktualijų iš 1930 metų žurnalo „Lietuvos sesuo“ Nr. 1:
praktiniai patarimai slaugytojams (kalba netaisyta):
Palaikyti plaukų gyvybę ir švarą, reikia dažnai plauti. Geriausiai tinka
lietaus vanduo. Šulinio vanduo tinka tik reikia į jį pridėti valgomo sodo
ar acto nedidelis kiekis.
Plaukams rankų masažai yra labai naudingi vyrams, kurie pradeda plikti.
Jis daromas sausas, jokių vaistų nevartojant, tik trinant odą nuo 5–40 min.,
3 mėn. laikotarpy. Po to daroma nemaža pertrauka ir vėl pakartojamas.
Ekzemai esant, reikalinga atkreipti dėmesį į maisto režimą ir uždrausti persivalgyti. Sumažinti per didelį mėsos vartojimą, taip pat druskos
ir kitų aštrių valgių.
Niežų gydymas. Ligonį reikia nurengti ir visą išmuilinti nuo galvos iki
padų žaliu muilu, padaryti vonią 37 laipsnių ir palaikyti 10–15 min. Skubiai iššluostyti pašildytu rankšluosčiu ar paklode ir visą ištepti gydytojo

Kauno karo ligoninės palatoje maudomas ligonis
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prirašytu tepalu. Išteptą ligonį reikia apvilkti senais baltiniais, nes baltiniai paprastai nuo šio tepalo gerai neišsiskalbia. Gydymas tęsis 3 dienas,
visas kūnas 2 x į dieną sutepamas tepalu, bet daugiau maudyti nereikia,
tik veidą nuprausti. Ketvirtą dieną ligonį reikia vėl išmaudyti vonioj su
žaliu muilu, pakeisti kūno ir lovos baltinius ir gydymas baigtas.
Kaip moteris turi užsilaikyti laike nėštumo
Būti švariai, ne taip kaip kitos atvažiuoja, per visus devynius mėnesius
nei karto ir burnos nesipraususios, nekalbant apie maudymąsi. Yra moterų, kurios laike nėštumo tyčia nešioja aptemptus drabužius. Tas yra labai negeistina; viena labai apsunkina pačią moterį, o antra labai negražu
yra. Kaip rengtis prie gimdymo: pirmiausia reikia pašalinti visas bobutes su visais patarimais. Pirmiausia, tai turi būti kuo mažiausiai baldų
kambary; be vienos lovos, švaria paklode aptiestos, ant kurios moteris
turi gimdyti; turi būti švaru, dulkės iš visur nušluostytos, ir voratinkliai;
neturi būti kambary vištų, gaidžių, šunų ir kačių; Taipogi jeigu didesnė
šeimyna, yra vaikų, tai juos išvežti kur nors pas gimines tam laikui; gali

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos Kaune
gydytojai ir akušerės naujagimių kambaryje
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pasilikti tik vienas žmogus sumaningesnis. Viską reikia daryti iš anksto.
O ne taip, kad parveža akušerę, kuomet moteris gimdo, o aplink viskas
užversta, pati moteris brudniausia šiauduose guli.
Sveikstantiems ligoniams reikalinga duoti kokį darbelį: skaityti, jei kas
gali ir mėgsta, ar kitą ką nors padirbėti. Jei ligonis užimtas, rečiau jaudinasi, nes rečiau prisimena sunkią ligą ir jos baisumą.
Kokia ji? Lietuvos sesers charakteristika 1930 metais
Gyvenimas seserims skiria sunkias ir atsakingas pareigas – grąžinti žmonėms nykstančią sveikatą. Sesuo turi būti tvirtos valios ir tinkamai pasirengusi darbui.
Sesuo turi būti rimta. Ligoninėje jos rimtumas būtinas. Turi suprasti, kokioj vietoj yra ir kokį momentą gyvena. Turi būti švari, tvarkinga, kad
pasibjaurėjimo nesukeltų. Darbus atlikti sistemingai ir gerai. Veido išraišką, kiek gali palaikyti, privalo vienodai malionią, nes ligoniai jautri
styga, lengvai pastebi. Nusiminusi sesuo ligoniui peilis. Didelis linksmumas, kada ligoniai silpni netinka. Sesuo pažįsta ligonio kūną ir sielą.

Karo ligoninės Chirurgijos skyriaus palata. 1924 05 15
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Ji artimiausias žmogus ligoniui.
Sesuo nesėdi ant ligonio lovos, nors ji pavargusi. Jei mėgsta ir myli savo
profesinį darbą, atlikdama pareigas nejaus sunkumo. Sesuo jaučiasi, kad
ji dirba ne daktarui, bet žmonėms. Sesers pareigos kilnios.
Geras žodis, nuoširdžiai ištartas, yra brangesnis už auksą, nes jame kaupiasi viltis ir jėgos.
Ji turi būti atsidavusi darbui. Slaugytoja turi būti kantrus ir tvirtos valios žmogus, nes ligonis panašus į kūdikį – dažniausiai reikalauja to, kas
jam negalima.
Nors bus pavargusi ar blogai nusiteikusi, bet veido išraiška visuomet
rodo džiaugsmą ir nuotaiką.
Kiekvienas sesers raminantis žodis yra tolygus vaistams.

SLAUGOS TEMOS ISTORINĖ APŽVALGA
LIETUVOS LEIDINIUOSE
LINA PAKAMORIENĖ (SKABURSKAITĖ)

XVIII amžiuje, pasirodžius pirmiesiems laikraščiams Lietuvoje, buvo
publikuojama palyginti nemažai švietėjiško pobūdžio straipsnių, kuriuose rašoma apie higieną ir sanitariją, maistą, sveikatos priežiūrą.
Taip pat medicininės informacijos nemažai buvo leidžiamuose kalendoriuose. Tačiau tik XX amžiuje pasirodė specializuoti periodiniai leidiniai. 1904 metų gegužės 7 dieną, Rusijos imperijos valdžiai galutinai
įsitikinus, kad ji veltui kovoja su lietuvišku raštu lotyniškomis raidėmis,
kad jai niekada nepavyks surusinti Lietuvos gyventojų, caras paskelbė
lietuviškos spaudos laisvę, panaikindamas visus nutarimus ir potvarkius, varžiusius spaudą, ir leisdamas vartoti lotynišką ir bet kurį kitą
raidyną. Tiesa, tai dar nereiškė, kad spauda bus visiškai laisva, kad ji
nebus cenzūros kontroliuojama, bet buvo atgauta teisė viešai spaus268
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dinti bei platinti periodinius ir visus kitus leidinius. Netrukus išleisti
laikini Rusijos įstatymai palengvino leidinių steigimą. Norint pradėti
leisti laikraštį ar žurnalą, nebereikėjo valdžios prašyti leidimo – pakako apie tai tik pranešti gubernatoriui. Todėl jau 1904 metų pabaigoje
pasirodė nauji lietuviški leidiniai.

Slaugos tema specializuotuose medicinos periodiniuose
leidiniuose nuo XX amžiaus pradžios iki Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
Svarbiausi to meto visuomeninei spaudai buvo politikos klausimai.
Tačiau kartu su periodinių leidinių diferenciacija politinės orientacijos ir paskirties atžvilgiu ėmė ryškėti ir jų specializacija. Pasirodė specialūs laikraščiai ir žurnalai bei jų priedai žemės ūkio darbininkams
bei ūkininkams, gydytojams, mokytojams, mokslo, meno ir literatūros darbuotojams.
Įvairių ūkio šakų ir profesijų bei veiklos sričių darbuotojams skirtų periodinių leidinių buvo leidžiama gana daug. Keletas laikraščių ir
savaitraščių priedų buvo skirta medicinos ir sveikatos apsaugos klausimams. Nuo 1909 metų Vilniuje buvo leidžiamas savaitraščio „Lietuvos ūkininkas“ mėnesinis priedas „Sveikata“. Iki 1915 metų ėjusiame
priede buvo spausdinami populiarūs straipsniai higienos klausimais,
duodami mediciniški patarimai. 1911–1912 metais laikraštis „Lietuvos
žinios“ leido mėnesinį priedą „Farmaceutų reikalai“, 1914–1915 metais
Vilniuje ėjo katalikiško laikraščio „Aušra“ mėnesinis priedas „Gydytojas“, 1913 metais Vilniuje trumpai pasirodė medicinos, veterinarijos,
farmacijos ir gamtos žurnalas „Medicina ir gamta“.
Pirmojo pasaulinio karo metais laikraščių ir žurnalų leidimas Lietuvoje nutrūko, tačiau iki tol nė vienas specializuotas periodinis leidinys slaugytojams taip ir nepasirodė. Galima spėti, kad viena pagrindinių priežasčių buvo ta, kad šių specialistų buvo labai mažai, todėl
ypatingo poreikio tikriausiai nebuvo.
Po Pirmojo pasaulinio karo buvo sunkus krašto ekonominis ir kultūrinis gyvenimas, tačiau iš lėto, be universalaus turinio laikraščių ir
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žurnalų, nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo eiti daug specializuotų
periodinių leidinių (daugiausia žurnalų). Daug žurnalinių leidinių ėjo
įvairiais medicinos, sveikatos apsaugos ir blaivybės klausimais.
1920–1944 metais Kaune buvo leidžiamas medicinos teorijos ir praktikos mėnesinis žurnalas „Medicina“. Šį 3–4 spaudos lankų apimties
mėnesinį žurnalą leido Kauno medicinos draugija, o nuo 1922 metų –
kartu su Kauno universiteto Medicinos fakultetu. Žurnale „Medicina“ rašė įžymūs medikai pedagogai ir praktikai, buvo propaguojamos
naujausios medicinos teorijos ir praktikos žinios, jame bendradarbiavo P. Avižonis, J. Kairiūkštis, V. Kuzma, V. Lašas, P. Mažylis ir kiti žinomi gydytojai. Šiame žurnale vietos slaugos temai nebuvo skiriama.
Vartant 1922 metų „Medicinos“ 6–7 numerius, pavyko rasti tik skelbimus „Medicinos padedamajam personalui“, kuriais pranešama, kad
vyks akušerijos kursai ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų
seserų kursai, taip pat išspausdintos jau sėkmingai mokslus baigusių
akušerių ir gailestingųjų seserų pavardės (sąrašai).
1929–1940 metais ėjo Kaune leidžiamas sveikatos apsaugai skirtas
iliustruotas žurnalas „Dabarties klausimai“. 1934–1935 metais Kaune
buvo leidžiamas mėnesinis žurnalas „Sveikata“, nagrinėjęs įvairias sveikatos apsaugos problemas. 1940–1941 metais, prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, Sveikatos apsaugos liaudies komisariatas Kaune leido medicinos žurnalą „Liaudies sveikata“, tačiau jo spėjo išeiti tik 10 numerių.
Savo leidinį turėjo ir farmacininkai, ligonių kasa. Prie medicinos
žinių propagavimo prisidėjo 1933–1934 metais leisti savaitraštis „Kūno
kultūra ir sveikata“, 1934–1940 metais – mėnesinis žurnalas „Sveikata
ir darbas“, 1939–1940 metais – laikraštis „Sveika šeima“.
1931 metais Kaune Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga pradėjo
leisti mėnesinį žurnalą „Lietuvos sesuo“. Žurnalo apimtis – 34 puslapiai, kaina – 1 litas. Jį redagavo O. Bakšytė ir J. Beleckas. Pasirodė tik
vienas žurnalo numeris. Nugarinėje viršelio pusėje dėmesį atkreipia
ryškus užrašas: „Karo cenzūros leista“.
Redakciniame pirmojo numerio straipsnyje sakoma, kad „Jos seniai rengėsi tarti savo spausdintą žodį, tačiau aplinkybės neleido.“ Tačiau tos pačios aplinkybės – finansinės problemos – sutrukdė toliau
sėkmingai leisti žurnalą „Lietuvos sesuo“. Planai buvo rimti, apie tai
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kalbama tame pačiame „pirmajame žodyje“: „duoti žinių iš seserų gyvenimo ir darbų“, „pačioms seserims žinias padauginti slaugymo srity“.
Žurnalo numeryje galima rasti įvairių žanrų rašinių: žinučių, reportažų,
pasakojimų, atsiminimų, patarimų. Pirmajame numeryje išspausdintas
kreipimasis į ministrą pirmininką, kurio prašoma lengvatų gailestingosioms seserims. Daugiausiai vietos žurnale skiriama vis dėlto ne probleminiams straipsniams, o specialioms – slaugos ir medicinos temoms.
Medicinos seserys, kurių tuo metu buvo vos keli šimtai, 1938 metais turėjo savo mėnesinį žurnalą „Gailestingoji sesuo“, kurį Kaune
leido Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų draugovė (redaktorė –
B. Gustaitienė). Tačiau buvo išleisti tik du (Nr. 1 ir Nr. 3) šio žurnalo
numeriai. Žurnalas „Gailestingoji sesuo“ turinio kokybe lenkia „Lietuvos seserį“, nes publikacijos aktualesnės, ne tokios paviršutiniškos.
Pavyzdžiui, pirmasis žurnalo „Gailestingoji sesuo“ numeris skirtas
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos kongresui Taline, publikuojami jo metu skaityti pranešimai. Deja, žurnalas nebebuvo toliau leidžiamas vėlgi dėl tos
pačios priežasties – finansiniai sunkumai. Taigi nepriklausomoje Lietuvoje pastebima bendra tendencija – siekimas leisti specialius visų
socialinių ir profesinių visuomenės grupių žurnalus. Tiesa, kai kurie
profesiniai bei šakiniai žurnalai buvo trumpalaikiai, jų išėjo tik po vieną kitą numerį. Šiuo laikotarpiu susidarė palankios sąlygos atsirasti ir
specializuotiems periodiniams leidiniams slaugos specialistams. Deja,
jie ėjo neilgai, išleista nedaug numerių, trukdė dvi pagrindinės priežastys: organizaciniai ir finansiniai sunkumai.
Pasibaigus karui, šeštajame dešimtmetyje, pradėta leisti nemažai specialios paskirties respublikinių laikraščių ir savaitraščių. Kartu su jais buvo steigiami ir profesiniai žurnalai bei biuleteniai, atskirų
mokslo sričių ir ūkio šakų žurnalo tipo tęstiniai leidiniai. Jų labai padaugėjo po Stalino mirties (1953), vadinamojo atšilimo laikotarpiu, o
pasmerkus Stalino asmenybės kultą (1956) žmonėms buvo leista kiek
laisviau reikšti savo nuomonę, diskutuoti bendrais kultūros, literatūros, buities ir kai kuriais kitais klausimais.
1956 metais Sveikatos apsaugos ministerija ėmė leisti mėnesinį
žurnalą „Sveikatos apsauga“, kuriame skelbė publikacijas apie medici271
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nos teoriją ir praktiką, higieną ir sanitariją, farmaciją ir farmakologiją,
sveikatos apsaugos organizavimą, istoriją, mediko etiką. Šis profesinis žurnalas buvo vienintelis periodinis leidinys medikams iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, daugiau kaip trisdešimt metų. 1956–
1990 metais nuolat didėjo gydytojų ir viduriniojo medicinos personalo
skaičius, taip pat didėjo medicinos leidinių poreikis, tačiau atsirasti
naujiems nebuvo palankių sąlygų. Apie 1970 metus žurnalų augimas
labai sulėtėjo, pradėti leisti naujus buvo nepaprastai sunku, nes leidimą naujam žurnalui steigti duodavo tik Maskva – TSKP Centro komitetas, jo sekretoriatas arba atitinkamas skyrius. Be jų sutikimo nebuvo
galima nei keisti žurnalo pavadinimo, statuso ar profilio, nei didinti ar
mažinti jo apimtį, periodiškumą, redakcijos etatinių darbuotojų skaičių,
pareigybių sudėtį, honorarinį ar mokos fondą. Visa tai gerokai stabdė lietuviškų žurnalų formavimąsi, slopino žurnalinių leidinių redakcijų iniciatyvą ir pastangas ką nors patobulinti. Žurnalas „Sveikatos
apsauga“ yra puikus pavyzdys – dešimtmečius daug nekito nei forma,
nei turinio pateikimas jame. Leidinio antraštėje sakoma, kad „jis skiriamas medicinos darbuotojams (gydytojams, farmaceutams ir viduriniam medicinos personalui)“. Slaugos specialistai nebuvo pamiršti: iki
1990 metų buvo išsaugotas specialiai jiems žurnale skirtas skyrius „Vidurinio medicinos personalo klausimai“. Įdomus faktas, kad paskutiniaisiais metais į redkolegiją buvo įtraukta viena medicinos sesuo. Tai
buvo permainų slaugos srityje požymis, nors naujoji slauga kaip atskira medicinos šaka dar sunkiai skynėsi kelią.
1956–1990 metų laikotarpiu žurnale „Sveikatos apsauga“ skyrius
„Viduriniojo medicinos personalo klausimai“ pasirodydavo ne kaskart.
Išsamiau paanalizavus, matyti, kiek vietos užima publikacijos slaugos
specialistams šiame žurnale, – nuo 2,3 iki 5,1 proc. visų publikacijų, išskyrus paskutiniuosius leidimo metus (1990 metais – 0,7 proc.). Deja,
šie skaičiai neatskleidžia esminių dalykų. Kas ir apie ką tuose puslapiuose rašė? Analizuojant slaugos specialistams pateiktų publikacijų
kokybę, išryškėja toks faktas: gana dažnai skyriaus pavadinimas „Vidurinio medicinos personalo klausimai“ tėra formalus, nes žurnalo turinyje tiesiog turi būti. Arba jis gelbsti kaip priedanga, publikuojant mažesnės vertės, svarbos rašinius, kurie turiniu netinka kitiems skyriams,
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nors nėra skirti ir slaugos specialistams. Kitas keistas faktas, kad minėtame skyriuje daugumos straipsnių autorių – gydytojai ar kiti specialistai, nepriklausantys viduriniajam personalui.
Pirmuoju žurnalo leidimo dešimtmečiu ši problema dar neišryškėja. Pavyzdžiui, 1960 metais 1–12 numeriuose net 95 proc. straipsnių
autorių yra medicinos seserys, akušerės ar felčeriai, o temos artimos
to skyriaus skaitytojams („Profesinis sesers augimas“, „Tuberkuliozinių ligonių slaugymas kraujavimų metu“, „Vaikų slaugymas ligoninėje“,
„Medicinos sesers etika“, „Patronažinės akušerės darbas“ ir kt.). Tačiau
aštuntojo dešimtmečio pradžioje matyti dideli pasikeitimai, kurių priežastis nėra aiški – daugumos (94–100 proc.) publikacijų slaugos specialistams autoriai yra gydytojai, dažniausiai rašantys apie ligų profilaktiką, reabilitaciją. Tik pavieniai rašiniai yra apie ligonių slaugymą,
slaugos specialistų darbą. Paskutiniaisiais leidimo metais slaugos tema
žurnale „Sveikatos apsauga“ beveik išnyksta, tik pavienės publikacijos sukuria artėjančių didelių permainų nuojautą („Mintys apie mus
ir mūsų darbą“, 1990 m. Nr. 3).

Slaugos tema specializuotuose medicinos periodiniuose
leidiniuose atkūrus Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos atgimimo sąjūdžiui stiprėjant ir palengvėjus visuomenės informavimo priemonių steigimo, leidimo bei platinimo sąlygoms, 1989
metais vienas po kito pradėti leisti arba buvo atgaivinami iki 1940
metų leisti žurnaliniai leidiniai. Lietuvos gydytojų sąjunga 1990 metais atkūrė savo mėnesinį žurnalą „Medicina“, ėjusį 1920–1944 metais.
Tam nemažai įtakos turėjo 1990 metų vasario 9 dieną Lietuvoje priimtas Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas, įsigaliojęs nuo 1990 metų kovo 1 dienos. Pagal jį steigti periodinius leidinius turi teisę ir valstybinės, politinės, visuomeninės organizacijos,
judėjimai, kūrybinės sąjungos, mokslo draugijos, religinės, kooperatinės bei kitos organizacijos, atskiri Lietuvos piliečiai. Be to, įstatyme
paskelbta, kad masinės informacijos priemonės yra laisvos ir necenzūruojamos. Ypač didelis pagyvėjimas periodinių leidinių sistemoje pra273
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sidėjo po 1990 metų Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos. Labai palengvėjo ir masinės informacijos priemonių
steigimas. Vienas po kito ėmė eiti specialieji laikraščiai, skirti atskirų
ūkio šakų ir veiklos sričių, įvairių profesijų žmonėms. Sveikatos apsaugos tematika pradėti leisti savaitraščiai „Medikų žinios“ ir „Gydytojų
žinios“.
Gana ilgai buvo nepilna žurnalų sistema sveikatos apsaugos klausimais. Mokslininkams buvo skirti serijos „Lietuvos aukštųjų mokyklų
mokslo darbai“ tęstinis leidinys „Medicina“ ir medicinos mokslinio tyrimo institutų moksliniai leidiniai, o specialistams – žurnalas „Sveikatos apsauga“. 1990 metais pradėjo eiti dar vienas leidinys specialistams – žurnalas „Medicina“ (abiejų tiražai buvo 10 tūkst. egz.). Tuomet
žurnalas „Sveikatos apsauga“ ėmė daugiau dėmesio skirti medicininio
aptarnavimo ir profilaktikos, profesinės etikos, žmonių sveikatingumo
problemoms ir nuo 1991 metų tapo masiniam skaitytojui skirtu žurnalu, pavadintu „Sveikata“ (tiražas pasiekė 30 tūkst. egz.).
Nors medicinos periodinių leidinių padaugėjo, tačiau 1991–1993
metais susiklostė labai nepalanki situacija slaugos specialistams, norintiems publikuoti rašinius savo specialybės tema. Atkurtas žurnalas
„Medicina“ tapo grynai moksliniu leidiniu, žurnalas „Sveikatos apsauga“ („Sveikata“) kartu su pavadinimu pakeitė ir profilį, laikraštis „Gydytojų žinios“, kaip ir žurnalas „Medicina“, į savo puslapius nenorėjo
įsileisti publikacijų šia tema.
Įdomu tai, kad žurnalo „Sveikata“ nuo 1991 metų visi straipsnių autoriai slaugos tematika yra slaugytojai, akušeriai, medicinos felčeriai,
o ne gydytojai, kaip kelių ankstesnių dešimtmečių laikotarpiu „Sveikatos apsaugoje“. Todėl labai pasikeitė publikacijų kokybė, nes apie
slaugą rašė šios srities profesionalai.
Publikacijos slaugos tema žurnale „Sveikata“ 1991–1996 metais yra
dviejų rūšių: vienos yra skirtos slaugos specialistams, kitos – skaitytojams, pacientams.
1993 metais buvo įsteigtas pirmasis privatus, kaip antraštėje skelbiama, „nepriklausomas laikraštis medikams ir visuomenei“ – „Medikų žinios“ (steigėjas – UAB „Medikų žinios“). Laikraštis ne tik pakeitė
pavadinimą vietoje ėjusių „Gydytojų žinių“, bet tapo nepriklausomu
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medicininiu savaitraščiu „Medikų žinios“. Redakciniame straipsnyje
buvo pažadėta, kad šis leidinys aprėps visų specialybių medikų problemas, stengsis informuoti apie visas be išimties medikų sąjungas, bendrijas, asociacijas, profsąjungas. Slaugos specialistai nebuvo pamiršti,
jiems skirtas puslapis pavadintas „Slauga“. Medicinos seserims, akušeriams, medicinos felčeriams skirtame puslapyje publikuotų rašinių
autoriai – įvairių profesijų atstovai: ir gydytojai, ir žurnalistai, ir slaugos specialistai. Skyrius „Slauga“ nereguliariai išeidavo ne kiekviename numeryje, o sukaupus kelis ar daugiau publikacijų įvairiomis temomis. 1995 metais savaitraštis buvo pervadintas „Lietuvos sveikata“,
jame skyrius „Slauga“ išliko ir toliau nereguliariai išvysdavo dienos
šviesą. Tačiau svarbiausia, kad savaitraščio puslapiuose buvo publikuojami straipsniai aktualia tema, rašoma apie svarbius, reikšmingus
dalykus ar įvykius visiems slaugos specialistams. Tuo laikotarpiu keitėsi slaugos samprata Lietuvoje, pasirodė permainų šioje srityje požymių, slaugos specialistams atsirado galimybių tobulintis užsienyje,
susipažinti su medicinos ir slaugos naujovėmis kitose šalyse. Visa tai
atsispindi jų publikacijose „Lietuvos sveikatoje“.
Poreikis slaugytojams, akušerėms, medicinos felčeriams turėti
savo profesinį leidinį vis didėjo, ypač prasidėjus reformai slaugos srityje. Slaugos specialistams atsirado vis daugiau galimybių išvykti į užsienį, kur jie galėdavo susipažinti su tose šalyse leidžiamais slaugos ar
akušerijos laikraščiais, žurnalais.
1996 metų viduryje imta ieškoti galimybių leisti Lietuvoje periodinį leidinį slaugos specialistams. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir
specializacijos centro vadovai (generalinis direktorius Juozas Ruolia,
Mokymo ir programų direktorė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė) palaikė šią idėją ir 1997 metų sausį išėjo pirmasis specializuoto laikraščio
slaugos specialistams „Šalpusnis“ numeris. Idėjos autorė ir vyriausioji
redaktorė – Lina Skaburskaitė, kartu dirbo profesionalios žurnalistės:
Rima Razmislevičiūtė, vėliau – Gražina Paukštienė. Šio leidinio atsiradimas buvo svarbus įvykis, nes tai buvo pirmas ir vienintelis Lietuvoje periodinis leidinys medicinos seserims, akušerėms, medicinos
felčeriams. Stengiantis tenkinti skaitytojų informacinius poreikius ir
atsižvelgti į jų interesus, leidinio turinys buvo įvairus, skelbiamos di275
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desnės apimties apibendrinančios ir apžvalginio pobūdžio publikacijos,
pateikiama svarbių fundamentinių žinių, įvairių komentarų. Slaugos
specialistams skirto laikraščio tiražas – 1000 egz., tačiau potencialių
skaitytojų auditorija tuo metu – daugiau kaip 30 tūkst. Lietuvos slaugos specialistų. Iš lėto leidinio apimtis didėjo, turinys keitėsi, slaugytojai ir akušerės buvo skatinami rašyti straipsnius, patys pakliūdavo į
„Šalpusnio“ puslapius reportažų metu.
Šiandien šis leidinys jau yra tapęs moksliniu žurnalu, leidžiamas
pavadinimu „Slauga. Mokslas ir praktika“.
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ATEITIES
PERSPEKTYVA
Pagarbus bendravimas, geras žodis ir pagyrimas
slaugoje – labai svarbūs ir reikalingi. Turime ne tik jų
laukti iš kitų, bet pirmiausia patys privalome juos ištarti
kitiems. Labai džiaugiuosi, kad tai yra profesija, kurioje
nuolat galiu tobulinti ne tik profesines, bet ir asmenines
savybes.
Julita Gudlenkytė (studentė). Slauga. Mokslas ir praktika, 2018, Nr. 1, p. 12.
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SLAUGOS POLITIKOS VYSTYMOSI ATEITIS –
SLAUGOS IR AKUŠERIŲ LYDERIŲ RANKOSE
ODETA VITKŪNIENĖ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo
skyriaus vedėja, laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas

S

laugos politika – sveikatos politikos sprendimai, kuriuose atsispindi pagrindinės slaugos vystymosi kryptys, užtikrinančios racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų
išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. Slaugos
politikos formavimas ir įgyvendinimas yra sudėtinė sveikatos politikos dalis, kuri atsiliepia
Europos Sąjungos šalių narių gerąja patirtimi,
Slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų konvencija, Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regiono
strategijos „Sveikata 2020“ ir Europos slaugos ir akušerijos strateginių
krypčių siekiant „Sveikata 2020“ bei kitų tarptautinių ir nacionalinių
sveikatos ir gerovės politikos tikslų vertybine sistema.

Problematika ir kontekstas
Iki šiol politiniai sprendimai, susiję su slauga, buvo priimami fragmentiškai, todėl trūksta nuoseklios, ilgalaikės slaugos politikos kryptis nu281
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statančio dokumento. Slaugytojai, užtikrindami įvairaus amžiaus asmenų, šeimų, grupių ir bendruomenės, sergančių ar sveikų asmenų
slaugos priežiūrą, negali suteikti kokybiškų ir saugių slaugos paslaugų, atitinkančių Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentus. Siekiant užtikrinti
kokybiškas bei saugias slaugos paslaugas stokojama nuoseklios slaugos politikos, kurioje būtų numatytos aiškios slaugos sistemos tobulinimo dėl slaugos savarankiškų funkcijų vykdymo, slaugos vadybos ir
lyderystės užtikrinimo, slaugos kokybės standartų kryptys.
Vieni iš slaugos politikos formavimo dalyvių ir suinteresuotųjų
šalių yra slaugos vadovai ir administratoriai, kurie šiuo metu asmens
sveikatos priežiūros įstaigose turi nepakankamai sprendimo priėmimo galios dėl slaugos paslaugų organizavimo ir kokybės tobulinimo.
Slaugos kokybei ir pacientų saugumui užtikrinti įtakos turi nepalanki slaugytojų darbo ir kita socialinė aplinka: nepakankamas slaugytojų skaičius ir naujų darbo vietų trūkumas, dideli darbo krūviai, mažas
darbo užmokestis, maža darbo vietų diferenciacija pagal slaugytojų
įgytą išsilavinimą ir kompetencijas, neužtikrinta darbų sauga, žemas
profesijos prestižas.
Vykstant sveikatos priežiūros sistemos pokyčiams, modernėjant
ir sudėtingėjant sveikatos priežiūros sistemai auga reikalavimai slaugos specialybei, atsiranda vis didesnis poreikis tobulinti slaugos studijų programas. Nors yra kelios galimybės įgyti slaugytojo profesiją,
neužtikrintas visų profesinių kompetencijų nuoseklus augimas ir tobulinimas.
Slaugos mokslo įrodymais grįstų sprendimų praktinis įgyvendinimas iki šiol yra nepakankamas. Atsižvelgiant į tarptautinius slaugos mokslo prioritetus ir principus tikslinga plėtoti Lietuvos slaugos
mokslą, nustatant slaugos mokslinių tyrimų prioritetines sritis ir kryptis, tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius biomedicininius tyrimus. Vykdant slaugos mokslo tyrimus stokojama skirtingų mokslo sričių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mokslo įstaigų bei tarptautinio
bendradarbiavimo. Slaugytojai turėtų įgyvendinti mokslo ir praktikos
įrodymais grįstą slaugos praktiką, taikydami mokslinių tyrimų rezultatus ir praktinę patirtį slaugos problemoms spręsti.
282
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Slaugos politikos tikslas
Slaugos politikos vystymosi tikslas – užtikrinti kokybiškas, integruotas, į asmenį orientuotas ir mokslo įrodymais pagrįstas slaugos paslaugas, racionaliai naudojant sveikatos išteklius.
Toliau kryptingai bus dirbama šiomis kryptimis:
• slaugos kokybės ir pacientų saugos gerinimas;
• slaugytojų poreikio planavimas, kompetencijų tobulinimas ir plėtra;
• slaugos mokslo įrodymais grįstų sprendimų įgyvendinimas.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) aštuntajame pasauliniame
vyriausybių vyriausiųjų slaugos ir akušerijos pareigūnų (Government
Chief Nursing and Midwifery Officers – GCMOS) forume, Tarptautinės
akušerių konfederacijos (International Confederation of Midwifes) bei
Tarptautinės slaugytojų tarybos (International Council of Nurses) organizuotame septintajame Triados posėdyje, buvo akcentuojama lyde-

Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai – vyriausybių vyriausiųjų slaugos ir
akušerijos pareigūnų susitikimas Vilniuje. Lietuvos atstovės iš kairės: Olga Riklikienė,
Aurelija Blaževičienė, Odeta Vitkūnienė ir Jūratė Macijauskienė
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rystės, išsilavinimo, investavimo į slaugą ir akušeriją svarba siekiant
tvaraus vystymosi tikslų, kuriant pažangią slaugos politiką.
Pažangios slaugos politikos tinkamam įgyvendinimui ir tolygiai
slaugos kokybei ir pacientų saugumui užtikrinti būtina, kad asmens
sveikatos priežiūros įstaigose slaugos valdymą vykdytų tik slaugytojai, turintys aukštąjį universitetinį slaugos išsilavinimą. Tokiu būdu
atsirastų galimybės vykdyti standartizuotą slaugą ir pacientams užtikrinti vienodos kokybės slaugos paslaugas visose sveikatos priežiūros įstaigose.

Bendradarbiavimas ir lyderystė
Ateities slaugytojas turėtų būti suvokiamas kaip atsakingas ir savarankiškas asmens sveikatos priežiūros specialistas profesionalas, turintis
aukštąjį išsilavinimą, nuolat tobulinantis savo profesinę kvalifikaciją
ir turintis kompetencijų, suteikiančių galimybę jam būti slaugos praktikos klinikiniu ar vadovu lyderiu, savo praktikoje taikantis tik sveikatos mokslų įrodymais grįstus, pažangius slaugos metodus, atviras inovacijoms ir pažangioms technologijoms, gebantis bendradarbiauti su
kitais sveikatos priežiūros specialistais ir dirbti komandoje. Ateityje
orus atlyginimas, darbo sąlygos ir karjeros galimybės turėtų skatinti
daugiau jaunų žmonių rinktis slaugos ir akušerijos studijas.
Slaugos politikos siekis padaryti įtaką sveikatos sistemos bendruomenės gyvastingumui, veiklumui, veržlumui, rezultatyvumui ir
apskritai nuotaikai, susikalbėjimui, bendrystės jausmui verčia galvoti apie sveikatos ir slaugos lyderystės raiškos indeksą, t. y. galimybę
stebėti slaugos lyderystės raišką Lietuvos sveikatos sistemoje. Lietuvoje slaugytojų ir akušerių bendruomenė įgauna naujų jėgų, nuotaika keičiasi, pasitikėjimas savo jėgomis auga, noro veikti yra daugiau.
Lyderystės slaugoje paskirtis – sukurti tvirtesnį pagrindą slaugos politikos vystymuisi ir ateičiai.
Šiuolaikinė slaugos lyderystė traktuojama kaip procesas, o ne kaip
padėtis, kurią slaugytojas ar akušeris oficialiai užima sveikatos priežiūros įstaigoje. Slaugos lyderystė grindžiama pagarba žmogui, profe284
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sijai, susitarimams, pasitikėjimu, pagalba, įgalinimu, vedančiu į skaidrią bei aiškią atsakomybės ir atskaitomybės sistemą.

Slaugos lyderystei stiprėti būtini pokyčiai visais sveikatos
sistemos lygmenimis
Nacionaliniu sveikatos sistemos lygmeniu lyderystę įtvirtina ir palaiko sveikatos ir slaugos lyderių partnerystės tinklai, sėkmingų lyderystės praktikų fiksavimas ir sklaida, bendrai sutartas ateities slaugos
ir akušerijos modelis, bendra slaugytojų ir akušerių pasiekimų, mokymo ir vadovavimo kokybės samprata.
Savivaldos lygmeniu lyderystę stiprina vietos politikų ir steigėjo atstovų dėmesys slaugos problemoms, ir slaugos lyderiai, besidalinantys savo idėjomis ir patirtimi su savivaldos administracija, ieškant
naujų slaugos iniciatyvų. Vietos politikų ir sveikatos priežiūros įstaigų ir medikų, slaugytojų pripažinimas bei skatinimas, lygiaverčio dialogo kūrimas ir palaikymas išlieka vienas iš instrumentų sprendžiant
savivaldybės gyventojų sveikatos poreikius ir lūkesčius.
Sveikatos priežiūros įstaigos lygmeniu lyderystės tvarumui svarbus neformalių slaugos lyderių pripažinimas ir teisė jiems būti aktyviems. Kitas reikšmingas veiksnys lyderystės raiškai sveikatos priežiūros įstaigoje yra ilgalaikės sveikatos ir slaugos strategijos, stiprinančios
besimokančios sveikatos priežiūros įstaigos kultūrą ir vertybes, skatinančios slaugos bendruomenės iniciatyvas, kūrimas ir įgyvendinimas.
Slaugytojų ir akušerių lygmeniu svarbu stiprinti žmogaus pamatines vertybines nuostatas, plėtoti lyderystės kompetencijas, profesionalumą. Lyderystės tvarumui svarbus kiekvieno slaugytojo ir akušerio
motyvuotas ryžtas prisiimti atsakomybę ir veikti. Slaugos lyderiai turi
būti laisvi ir atsakingi, siekiantys asmeninio meistriškumo, kuriantys
ateities viziją ir besimokantys kartu su savo sekėjais.
Slaugos lyderystė suteikia vertės ir galios pojūtį, nes jos dėka išsprendžiamos didelės atsakomybės reikalaujančios problemos, vedančios visą slaugos ir akušerijos bendruomenę pozityvių pokyčių link.
Pokytis pasiekiamas suvienijus universitetų, kolegijų, nevyriausybi285
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nių organizacijų, sveikatos, slaugos, akušerių lyderių ir jų sekėjų pastangas visų augimui ir tobulėjimui, laiduojančiam tarnystę gyventojų
sveikatos saugojimui ir stiprinimui bei geresnius visos sveikatos sistemos rodiklių rezultatus.

Skiriu šias įžvalgas kaip padėką visiems sveikatos politikams, administratoriams, medikams, slaugytojams ir akušeriams ir visiems geriems
žmonėms, kurie gerbia slaugos vystymosi istoriją ir praeitį, stebi dabartį ir tiki ateities profesija bei lyderyste slaugoje ir akušerijoje.

LIETUVOS 100-MEČIO STUDENTAI
IR JŲ LŪKESČIAI
Slaugytojai – ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai
GINTARĖ AUKŠTIKALNYTĖ
Klaipėdos valstybinė kolegija

•
•
•
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Darbas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje
bus tas, kurio dėka galėsiu padėti sunkiai sergantiems
ligoniams, neretai leidžiantiems paskutines akimirkas šiame gyvenime. Tikiu, kad ateityje slaugytojai
taps savarankiškesni ir bus ne tik gydytojų nurodymų vykdytojai, bet ir visaverčiai sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų komandos nariai.
Visiems slaugytojams noriu palinkėti:
kad mums visiems užtektų jėgų kasdienybei;
kad turėtume galios tiksliai pajusti, kas mūsų darbe yra svarbiausia, o kas ne taip svarbu;
kad suprastume, jog ne viskas gyvenime gali klostytis sklandžiai;
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•

kad suvoktumėme, kaip svarbu reikiamoje vietoje įteikti gerumo
dovaną šalia esantiesiems.
• Linkiu, kad namuose niekada netrūktų meilės ir šilumos.

Slaugytojo profesija – ne tik merginoms
ARVYDAS BRUŽAS
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Manau, esu vienas iš nedaugelio vaikinų, kurie
pasirinko studijuoti slaugą ne todėl, kad nepasisekė įstoti į medicinos studijas, bet todėl, kad širdyje
to norėjosi. Slauga – mokslas, apimantis visas žmogaus gyvenimo sritis.
Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį,
džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie Lietuvos slaugos istorinės apybraižos. Ta proga norėčiau padrąsinti vaikinus rinktis šią profesiją ir pakeisti Lietuvos slaugytojo profesijos įvaizdį. Prisimenu save prieš ketverius metus, kai kiekvienam
paklaususiam „Ką studijuoji?“ stengdavausi atsakyti taip, kad pateisinčiau save ir savo pasirinkimą.
Linkiu kiekvienam, pasirinkusiam šios profesijos kelią, su džiaugsmu priimti visus laukiančius iššūkius ir nepamiršti to, kas svarbiausia.
Liaudies išmintis byloja: „Nesvarbu, kuo tu būsi, svarbiausia – koks
būsi.“ Per Lietuvos nepriklausomybės metus slaugos mokslas Lietuvoje žengė didelį žingsnį į priekį ir labai tikiuosi, kad šis progresas nesustos ir vis daugiau slaugytojų vyrų sutiksime šalies gydymo įstaigose.
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Noriu toliau tobulėti
IVETA ČEPUTYTĖ
Panevėžio kolegija

Atlikta praktika užsienyje studijų metu ir tarpkultūrinių mainų projektas man padėjo atrasti save.
Svajoju ir žinau, jog noriu dirbti chirurginiame sektoriuje. Netolimoje ateityje planuoju specializuotis
ir dirbti slaugytoja operacinėje, o gal net toliau tęsti
studijas ir studijuoti mediciną.

Noriu realizuoti save
RŪTA DAMBRAUSKAITĖ
Panevėžio kolegija

Gavau darbo pasiūlymą dirbti VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, tad mielai liksiu Panevėžyje. Labai džiaugiuosi pasirinkusi šią specialybę ir tikiuosi realizuoti save šioje srityje. Tik norėtųsi, kad
ši specialybė būtų labiau vertinama visuomenės.
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Reikia būti motyvuotam
LOLITA GERASIMOVA
Utenos kolegija

Slaugytoja svajojau tapti nuo vaikystės ir šiuo
metu savęs niekur kitur neįsivaizduoju. Mano nuomone, slauga, tai ne tik mokslas ir praktika, tai kur
kas daugiau. Žmogus, nusprendęs pasirinkti tokį kelią, turi turėti pašaukimą, nes ši profesija reikalauja
išskirtinių savybių, tokių kaip atsakingumas, švelnumas, sąžiningumas, empatija, supratimas ir svarbiausia savybė – meilė žmogui, meilė pacientui. Bet
kokioje situacijoje slaugytojas turi išlaikyti pagarbą žmogui, žmogiškajam orumui, norą ir gebėjimą bendrauti su pacientu.
Mano nuomone, tik motyvacija ir pasitenkinimas savo darbu gali
skatinti profesinį ir emocinį asmenybės augimą. Pagrindiniai veiksniai,
kurie lemia esminius slaugytojo profesinės elgsenos pokyčius, yra praktinė klinikinė veikla, asmeninės savybės ir edukacinis poreikis. Todėl
manau, kad ateityje slaugytojai turi aktyviai dalyvauti diegiant naujas technologijas, siekti nuolat mokytis, pasinaudoti kitų šalių patirtimi tobulinant kvalifikaciją, nuolat domėtis slaugos naujovėmis, nes tik
tuomet slaugytojai savo darbą galės atlikti sklandžiai ir profesionaliai.
Irvin David Yalom, garsus psichiatras ir rašytojas, yra pasakęs:
„Klausykitės savo pacientų; leiskite jiems jus mokyti. Kad kauptumėte išmintį, turite likti mokiniais.“ Slaygytojams norėčiau palinkėti mokymosi, kantrybės, tobulėjimo profesijos srityje, tikslų siekimo, intelektinio augimo, motyvacijos, bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje
išlaikyti pagarbą žmogui, gebėjimą ir norą bendrauti bei padėti pacientui. O svarbiausia – šypsokimės ir atverkime savo širdis tiems, kuriems mūsų labiausiai reikia.
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Lietuvai mūsų reikia
JULITA GUDLENKYTĖ
Vilniaus kolegija

Tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui aš pasižadėjau prieš daugiau nei dešimt metų, tą dieną, kai daviau savo pirmąjį skautišką įžodį. Būdama skaute aš
supratau, kad rūpinimasis kitais ir gerų bei prasmingų darbų darymas kiekvieną dieną padeda man jaustis laiminga ir teisinga asmenybe. Priimdama vieną
svarbiausių savo gyvenime sprendimų ir rinkdamasi
profesiją, aš neatsitiktinai pasirinkau slaugytojo profesiją. Manau, kad tik būdama šios profesijos atstove
galiu jaustis visaverte ir laiminga asmenybe.
Slaugytojas pacientui gelbsti ne tik kaip specialistas, bet neretai
tampa draugu, kuris išklauso, nuramina ir padrąsina, kai pacientas
jaučiasi vienišas. Į pacientą žvelgiu kaip į visumą, nesvarbu, ar jo problema fizinė, socialinė ar psichologinė. Manau, yra svarbu atkreipti
dėmesį ne tik į pagrindinę jo problemą ar sutrikimą, bet ir į kitus poreikius. Šiam mano požiūriui formuotis didžiausią įtaką turėjo mokymo įstaiga – Vilniaus kolegija. Čia studijuodama Bendrosios praktikos
slaugos studijų programą siekiu slaugos profesinio bakalauro laipsnio.
Komandinis darbas, gebėjimas įsiklausyti į aplinkinius žmones, pastebėti, ko galbūt kiti nemato, būti laiku ir vietoje, kai to reikia, padrąsino mane dar stipriau žengti savo pasirinktu keliu. Objektyviai vertinti situaciją aš išmokau atlikdama praktikas, kurių metu galėjau save
išbandyti beveik visuose sveikatos priežiūros profiliuose. Pokalbiai su
slaugytojomis, kurios turėjo didelę darbo patirtį, padėjo suprasti, kad
pokyčiai slaugytojų darbe yra kardinalūs ir jie toliau vyksta.
Ši profesija yra iššūkis. Manau, šiam darbui būtina turėti pašaukimą, tiesiog pajausti, kad tai yra ta vieta, kurioje nori būti ir gali prisidėti prie šios srities tobulinimo. Kiekviena diena slaugytojo darbe yra
vis kitokia, nėra monotonijos, ir tai mane žavi labiausiai. Pagarbus bendravimas, geras žodis ir pagyrimas šiame darbe – labai svarbūs ir reikalingi. Reikia nepamiršti, kad turime ne tik jų laukti iš kitų, bet pir290
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miausia patys privalome juos ištarti kitiems. Tikiuosi, kad pasirinkusi
šią profesiją ir būdama viena iš jos atstovų, prisidėsiu prie slaugos tobulinimo moksliniu aspektu ir praktinių slaugos procedūrų atlikimo
gerinimo. Labai džiaugiuosi, kad tai yra profesija, kurioje nuolat galiu
tobulinti ne tik profesines, bet ir asmenines savybes. Manau, medicinos mokslo atradimai ir nuolatinė pažanga turės vis daugiau įtakos ir
slaugytojų darbui. Lietuva yra ta šalis, kurioje reikalinga kokybiška,
inovatyvi ir nuolat tobulinama slauga. Tikiuosi, kad slaugytojo profesija užims deramą vietą sveikatos priežiūros sistemoje, bus labai svarbi sveikatos priežiūros komandos dalis.

Džiaugiuosi galimybe padėti žmogui
EGLĖ JANKEVIČIŪTĖ
Kauno kolegija

Bendrosios praktikos slaugytojo profesija – ne
vien tikslus techninis darbas, medicininių terminų
išmanymas, tiksli žmogaus sandaros samprata kiekvienam, dar tik prisilietusiam ar jau nuėjusiam ilgą
kelią šioje profesijoje. Tai dalis istorijos, tvirtai pagrindžiančios kilnius tikslus, drąsių žmonių nueitus
sunkius kelius, kad šiandien mes, esami ar būsimi
bendrosios praktikos slaugytojai, galėtume didžiuodamiesi tęsti jų darbus.
Nėra gyvenime lengvų kelių, kiekviena profesija turi paruošusi
iššūkių, tačiau visi jie lengviau ar sunkiau įveikiami, jei turime patį
didžiausią, neįkainojamą turtą – sveikatą. Kaip tenka pastebėti medicinos praktikoje, tik į ligos patalą atgulę žmonės suvokia geros savijautos, ligų nebuvimo prasmę, kaip viskas yra gyvenime paprasta ir
įveikiama, kai esame sveiki. Sunkiomis akimirkomis mes esame arčiausiai žmogaus, esame galbūt vienintelis tikėjimo, vilties, stiprybės
šaltinis. Kaip slaugytojai, tą akimirką mes turime galimybę išgydyti
savo pacientų širdis, mintis, sielas, kūnus. Turime suvokti, kad galbūt
jie neprisimins mūsų vardų, tačiau niekada nepamirš, kaip padėjome
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jiems pasijusti geriau, kai buvo sunku. Mes, studentai, esame atsakingai ir nuosekliai ruošiami laukiantiems išbandymams, mokomi žvelgti
plačiai, neprarasti tikėjimo savo pasirinkimu ir turėti tvirtą žinių pagrindą, ant kurio jau kiekvienas statysime savo istoriją. Šios studijos
atkakliems ir smalsiems suteikia plačių galimybių, žavi specializacijų gausa. Kiekvienas, įveikęs šį nemažai pastangų reikalaujantį kelią,
gali tapti žmonijos gerovės kūrimo dalimi, oriai pasitikti į pasaulį ateinančiuosius, išlydėti išeinančiuosius.
Tiek teorinės žinios, tiek praktikoje išgyventų atvejų gausa per visus studijų metus manyje išugdė nepaprastą pagarbą žmogui. Niekada
anksčiau į gyvybę neteko žvelgti tokiu atviru žvilgsniu. Manau, kad tai
kiekvieno, kurį sutikau savo profesiniame kelyje, nuopelnas, padėjęs
įsitvirtinti tikrosioms vertybėms. Esu dėkinga už suteiktas perspektyvas, tikėjimą ir palaikymą. Ir nesvarbu, kur neišvengiami pasirinkimai
nuvestų, įgytų žinių neatims niekas, o tai – vis daugiau siekiančios asmenybės žingsnis aukštyn. Tikiu, kad šis mokslas įkvėps ne vieną, pasiryžusį dovanoti kitiems gerumą, viltį, gyvenimą.

Turiu ateities viziją
DOMANTĖ KORSAKAITĖ
Šiaulių valstybinė kolegija

Kai dar mokiausi pradinėje mokykloje, visada žinojau, kad studijuosiu biomedicinos mokslus, o dabar
esu „be 5 minučių“ būsima slaugytoja. Baigusi studijas tikriausiai dirbsiu slaugytoja kurioje nors poliklinikoje, tačiau planuose esu numačiusi toliau tęsti
biomedicinos mokslus. Mano vizija ir lūkesčiai – toliau tobulintis šioje srityje, didinti savo žinių bagažą ir taip kuo kokybiškiau atlikti savo darbą ir slaugyti sergančiuosius.
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Plačios perspektyvos
RASA LOBEIKO
Šiaulių valstybinė kolegija

Būdama maža svajojau tapti lietuvių kalbos mokytoja, tačiau augant svajonės keitėsi. Suvokusi, kad
noriu padėti žmonėms, bendrauti su jais, pasirinkau
bendrosios praktikos slaugytojo studijas ir įstojau
į Šiaulių valstybinę kolegiją. Nė kiek nenusivyliau.
Darbo perspektyvų daug, o tai labai aktualu baigus
studijas. Atlikdama praktiką pamačiau, kuriuose skyriuose norėčiau dirbti, kuriuose ne. Sako – širdžiai
neįsakysi, bet jai ir nereikia įsakinėti, nes žinau, kad trokštu dirbti ligoninėje, padėti žmonėms, tobulinti save šioje srityje ir ateitį sieti tik
su darbu ligoninėje.

Tobulėti reikia nuolat
KAROLINA MATELIONYTĖ
Šiaulių valstybinė kolegija

Nors teko ilgai svarstyti ir dvejoti, šiandien nė
kiek nesigailiu kadaise pasirinkusi bendrosios praktikos slaugos studijas. Tikiu, kad eidama šiuo, po slaugos horizontus vedžiojančiu keliu, neabejosiu savo,
kaip specialistės, sugebėjimais ir įgūdžiais. Ateities
perspektyvos bei nenumaldomas noras tobulėti ir
realizuoti save įvairioje veikloje leidžia nuolat viltis
pranokti pačią save.
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Tikiuosi, kad būsiu reikalinga pacientams
EVELINA NARBUTAITĖ
Utenos kolegija

Labai džiaugiuosi savo pasirinkimu būti slaugytoja ir dirbti tokį atsakingą ir svarbų darbą, kuriame neturėtų būti jokių klaidų. Slaugytojo darbas
labai įdomus, nes turime ne tik administruoti vaistus, tačiau ir pildyti dokumentaciją, slaugos istorijas,
analizuoti tyrimus. Slaugytojai privalo norėti mokytis, nuolat tobulėti ir perprasti įvairius dalykus, tada
profesija teiks malonumą ir slaugytojui, ir pacientui.
Tikiuosi, kad ateityje slaugos mokslas išliks toks pat inovatyvus ir
veržlus. Bus rengiama kuo daugiau tarptautinio lygmens seminarų ir
konferencijų, kad būtų galima įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Juk praktinis darbas be teorijos nebus geras darbas. O slaugos studijų metu atliekama klinikinė praktika iš tiesų yra geras būdas mokytis, nes daugelis pacientų mielai sutinka būti slaugomi studentų, taip galima išmokti
atlikti daugelį procedūrų, sužinoti daug informacijos iš praktinės pusės. Bet svarbiausia, kad per praktiką atrandame savo vietą. Aš labai
džiaugiuosi pritapusi Vaikų skyriuje ir tik per praktiką išmokusi dirbti su vaikais ir jų tėvais, giminaičiais.
Mano, kaip būsimos slaugytojos, lūkesčiai tikriausiai yra kaip ir
daugelio kitų būsimų šios profesijos atstovų, t. y. tikiuosi, kad būsiu
reikalinga pacientams, jų artimiesiems. Tiek fiziškai, tiek psichologiškai padėti žmonėms, kurie turi sveikatos sutrikimų, ir jaustis reikalingai bei įvertintai, manau, yra svarbiausi dalykai. Taip pat svarbu ryšys
ir pasitikėjimas tarp kolegų, nes išsikėlus tikslą – svarbu komandinis
darbas. Todėl viliuosi, kad visi slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir gydytojai yra draugiški ir pasitinkintys vieni kitais kaip ir VšĮ Utenos ligoninės Vaikų skyriaus kolektyvas.
Galima teigti, kad gera žinia visiems slaugytojams ta, kad mūsų
profesija yra amžina. Mūsų, globojančių, besirūpinančių pacientais,
nepakeis jokios technologijos. O būsimiems ar jau esamiems slaugytojams palinkėčiau gerumo, didelės kantrybės ir sėkmės išsikeliant
294

VI SKYRIUS ATEITIES PERSPEKTYVA

profesinius tikslus ir jų siekiant, tobulinant savo kompetencijas, taip
užtikrinant kuo kokybiškesnę slaugą pacientams.

Svajonė išsipildė
NATALJA PISKUNOVA
Panevėžio kolegija

Savo ateitį nuo mažų dienų norėjau sieti su medicina. Tai buvo mano svajonė, kuri mažais žingsneliais artėja tikslo link. Didžiausi lūkesčiai yra susirasti tokią darbo vietą, kurioje jausiuosi reikalinga,
o ėjimas į darbą prilygs kasdieninei šventei. Būtent
tokios darbo vietos ir stengsiuosi ieškoti pabaigusi
studijas ir laikydama diplomą rankose.

Slaugytoja ir rašytoja – viliojanti svajonė
LAURA RUTKAUSKAITĖ
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Dar paauglystėje pastebėjau, kad mano svajonių
specialybės vizija buvo labai panaši į šviesios atminties rašytojo, poeto Justino Marcinkevičiaus: rašytojas ir gydytojas. Ko gero, labiausiai atmintyje įstrigo
jo knygos „Dienoraštis be datų“ eilutės, kuriose kalbama apie autoriaus susižavėjimą vieno žymiausių
praėjusio šimtmečio mūsų valstybės kūrėjų Vinco
Kudirkos asmenybe bei atsidavimu šioms abiem profesijoms. Pasikapsčiusi po savo giminės archyvą pagalvojau: „o galbūt
mano pačios apsisprendimas studijuoti slaugą nebuvo vien sąmoningas pasirinkimas, galbūt tai – iš anksto nulemtas posūkis gyvenimo
kryžkelėje, nes kiek tik atmintis siekia, iš kartos į kartą tėvelio giminės moteriškosios linijos atstovės vis buvo medikės, o didžiausia dalis
jų – slaugytojos?“ Nors, prisipažinsiu, noro tęsti giminės tradicijas ne295
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galėčiau įvardyti kaip pagrindinį savo pasirinkimo motyvą. Tačiau kas
tiksliai galėtų pasakyti, kodėl mes nueiname viena ar kita kryptimi?
Galimybė būti slaugytoja man reiškia svajonės padėti žmonėms
įgyvendinimą. Slaugytojo profesija mano širdžiai artima tuo, kad mes
esame arčiausiai savo pacientų, mums jie išdrįsta pasakyti daugiau, nei
kam kitam galėtų pasakyti, o mes tai atsakingai saugome. Mes galime padėti, kai skauda, kai gyvybei gresia pavojus arba kai tiesiog reikia pasikalbėti. Apskritai kartais man atrodo, kad bendravimu galime
labai daug padėti savo slaugomiems pacientams. Mano atmintyje yra
labai giliai įsirėžusių akimirkų iš klinikinės praktikos, kai slaugytoja
savo žodžiais, palaikymu įkvėpė pacientui norą kovoti su ištikusia liga.
Labai ryškiai atsimenu tuokart mane apėmusį jausmą, kad vieną dieną norėčiau būti TOKIA slaugytoja.
Bandant įsivaizduoti save kaip dirbančią slaugytoją man kyla labai daug prieštaringų minčių. Ar sugebėsiu, ar esu pakankamai gera
tam, ar lemiamą akimirką priimsiu teisingą sprendimą, ar aš pakankamai noriu būti slaugytoja, kad susidūrusi su labai rimtais sunkumais
nemesčiau visko dėl lengvesnio kelio? Kol kas nežinau tikslių atsakymų, tačiau jaučiu, kad esu ten, kur turiu būti.
O rašydama šias eilutes prisiminiau, kokį malonumą man teikia
pats rašymas. Apgalvodama, trindama ir perrašydama nemanau, kad
tai neturi prasmės. Man tiesiog malonu. Tą patį jausmą jaučiu ir slaugos praktikų metu. Man smagu, kad slaugytojai gali įgyti labai įvairios
bendravimo su žmonėmis patirties, be to, slaugytojų reikia vos ne visame pasaulyje, todėl turint noro atsiveria neribotų galimybių keliauti, tobulėti, mokytis įvairiose šalyse ir kultūrose, o tai, manau, galėtų
tapti visai neblogu šaltiniu rašymui. Slaugytoja ir rašytoja – neįsivaizduoju savęs niekaip kitaip, nors dabar dar ir netikiu tuo.
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Studijos padėjo tvirtą pagrindą kvalifikuotam darbui
ODETA TREČIOKAITĖ
Kauno kolegija

Jau mokykloje pradėjau domėtis biomedicinos
mokslais, todėl nebuvo sudėtinga pasirinkti studijų kryptį. Didelių dvejonių kėlė tik specialybės pasirinkimas, bet daugiau pasidomėjusi galiausiai apsisprendžiau studijuoti bendrosios praktikos slaugą.
Ši specialybė patraukė dėmėsį tuo, kad žmogui suteikia laisvę toliau rinktis – plati specializacija, o tai
yra labai gerai tiems, kurie dar dvejoja dėl pasirenkamos specialybės, tačiau tvirtai žino, jog nori dirbti biomedicinos srityje.
Stoti į Kauno kolegiją pirmiausiai paskatino draugai, tuo metu studijavę šioje aukštojoje mokykloje. Įstojusi nenusivyliau, įsitikinau, jog
draugai neklydo ir ne veltui gyrė šią kolegiją. Jau pirmaisiais studijų
metais buvau sužavėta aukšto mokslo lygio ir kompetentingų dėstytojų
žiniomis, menu perteikti jas studentams įdomiu, šiuolaikišku, moderniu būdu. Tačiau džiugiausia, kad visus keturis bendrosios praktikos
slaugos kursus lydėjo praktika. Savo studijų kryptyje turėjome daug
praktinių užsiėmimų paskaitų metu, šiuolaikiškos technologijos padėjo pasiruošti praktikai gydymo įstaigose, todėl net ir pirmoji praktika ligoninėje neišgąsdino. Jau po pirmosios mano atliktos praktikos
sulaukiau darbo pasiūlymo. Šioje darbovietėje dirbu iki šiol. Patiko,
jog buvo atsižvelgta į studentų poreikius, derinamos praktikos vietos.
Dėstomi skirtingi dalykai bei praktikos įvairiuose skyriuose leido studentams atsirinkti, kas patinka, susipažinti su kitokia darbo specifika.
Studijos nebuvo itin lengvos, nes mokslo lygis prilygsta kitoms
aukštosioms mokykloms, stengiamasi paruošti gerus savo srities specialistus. Tačiau nebuvo ir įtampos, galėjau darbą derinti su studijomis,
skirti laiko savo pomėgiams bei poilsiui. Išties šie metai pralėkė labai
greitai, buvo produktyvūs. Sukauptas didelis bagažas žinių, susipažinta su daug naujų žmonių, praplėstas draugų ratas, o svarbiausia – puikiai paruošti slaugytojai svarankiškam ir kvalifikuotam darbui. Todėl
šiuos studijų metus vertinu teigiamai, nemaniau, kad per tokį trum297
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pą laiką galima gerai paruošti specialistus tokiam atsakingam darbui.
Tačiau įsitikinau, kad tai puikus mokslo pagrindas ir tiems, kurie planuoja studijas tęsti toliau.

Pagrindinė vertybė – pagalba žmogui ir empatija
SANTANA VASILEVSKA
Utenos kolegija

Slauga – ne tik viena seniausių profesijų žmonijos istorijoje, bet ir atskiras mokslas. Tai ne tik procedūrų atlikimas, bet ir gebėjimas įsiklausyti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais bei
priimti bendrą sprendimą paciento sveikatos būklei
gerinti. Slaugytojo darbas yra sunkus tiek fiziškai,
tiek emociškai, nes susiduriama su įvairiomis emocijomis – pykčiu, depresija, nerimu, džiaugsmu ir
dėkingumu. Reikalingas vidinis nusiteikimas bei ryžtas paskirti gyvenimą šiai kilniai profesijai, todėl labai svarbu, kad slaugytojo profesiją rinktųsi studentai, turintys tam pašaukimą. Būsimiems studentams
norėčiau palinkėti, kad slaugos studijos Lietuvoje būtų nemokamos, o
tai labiau priviliotų ir motyvuotų jaunus žmones rinktis slaugos studijas.
Keičiantis technologijoms, kinta ir moderni slaugos įranga, kuri
palengvina slaugytojo darbą. Slaugytojas turi gebėti dirbti su šia įranga, gebėti prisitaikyti prie kintančios praktikos, todėl jo kompetencijų
tobulinimas trunka visą gyvenimą ir tai turėtų būti svarbiausia ir siekiamiausia. Baigusi studijas, nesustosiu gilinti ir tobulinti savo įgūdžių,
siekdama gerinti pacientų priežiūrą ir gebėjimą atsakyti į daug žinančių apie savo ligą pacientų klausimus. Nepaisant visų modernėjančių
technologijų, išlieka pagrindinė vertybė – pagalba žmogui ir empatija. Liaudies išmintis sako, kad žodis šildo. Apima nenusakomas jausmas, kai sulaukiu šiltų padėkos žodžių iš paciento ar jo artimųjų už laiku suteiktą pagalbą, už rūpinimąsi padėti pasveikti ar gelbėti gyvybę.
Norėčiau, kad ir ateityje žmonių supratingumas nedingtų.
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Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau slaugytojo kelią, nes visada norėjau padėti žmonėms. Tobulindama savo praktinius įgūdžius supratau,
kad slaugytojo profesija reikalauja daug žinių apie žmogaus sveikatą
ir šioje specialybėje yra be galo didelė atsakomybė už savo veiksmus.
Norėčiau, kad pavyktų darniai dirbti su kitais sveikatos priežiūros
specialistais ir padėti pacientams išvengti ligų bei slaugyti susirgusius pacientus.
Slaugytojai labai reikalingi Lietuvai, nes jų pagalba reikalinga visiems, o slaugos specialistai emigruoja, nes nepakelia sunkaus darbo
krūvio ir susivilioja didesniais atlyginimais užsienyje. Tikiu ir linkiu,
kad netolimoje ateityje ir Lietuvoje slaugytojo profesija bei atliekamas
darbas bus tinkamai įvertinti, o emigravę kolegos sugrįš ir visi atras
savo vietą Lietuvoje.
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ABSTRACT
I. Nursing in Ancient Times
Like in the entire Europe, the development of medicine and nursing in
Lithuania was closely related to the Church and monks. Various religious orders such as Franciscans, Dominicans and others settled down
in Lithuania during the times of Mindaugas, the Grand Duke of Lithuania, and established schools and hospitals at their monasteries. Historically, three nursing systems could be distinguished that had some
impact on modern nursing:
• Old traditional care system. It could be defined as self-assistance
provided by folk healers including midwives. Long before the Christianization of Lithuania hospices for travelers and elderly people
called “Domus Dei” (Home pf God) were the places that offered
aforementioned services.
• Nursing system that developed along with Christianity. In this
type of care, not only the physical needs of the unwell were addressed but also their psychological and social needs.
• The treatment system developing along with medical science.
During this period hospital became the main healthcare institution, and nurses became doctor’s assistants.
For more than two hundred years monks such as Dominicans, Piarists, Jesuits carried out a wide-scale educational program establishing
colleges in Vilnius, Hrodna, Nyasvizh, Pašiaušė. Jesuits fostered higher
education. It was by their efforts high school that the Jesuit Academy
of Vilnius and the Faculty of Medicine were founded, in 1579, and 1571
301

LIETUVOS SLAUGOS ISTORIJA 1 9 1 8 – 2 0 1 8

respectively. In 1779, a university-type medical school was established
in Hrodna. The first known nursing schools in Lithuania were established in the late 18th century. These included the midwifery school in
Vilnius (1775–1842) and midwifery classes in Hrodna.
The founding of the Red Cross Society in 1876 was an important
event in the history of the development of nursing in Lithuania. Nurse
and their assistant training was one of the most important tasks of the
Society. The Department of Nursing of the Red Cross Society was established in 1988. Nurses provided nursing services not only in military hospitals, but also in civil hospital and other healthcare institutions, along with private practice services. In 1895, Children Surgery
Hospital was established by the nurses and t was first of its kind not
only in Lithuania, but also in the Russian Empire.
In an attempt to ensure that health care institutions employed
only nurse professionals the Department of Healthcare of the Republic of Lithuania (1918–1920) initiated a registration of nurses. Temporary and permanent certificates were issued giving a right to provide
nursing services in Lithuania. In 1921, the Lithuanian Union of Nurses
(Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga, LGSS) was established with the
nurse M. Aleksandravičiūtė as its chair. Members of the organization
discussed issues related to nurse training as well as the planned training of nursing instructors and mentors. In 1928, Committee of Nurses of Red Cross Union of Latvia, Lithuania and Estonia, was created
and with the goal to provide nurse cooperation. Two nursing schools
have been in nurse training business since 1934; one of them was established at the Kaunas Red Cross Hospital.
In 1936, two Nurse Unions functioned in Lithuania; their goal was
to improve health indicators as we as to provide moral and financial
support to nurses. Sofija Smetonienė, the wife of the President of the
Republic of Lithuania, took over as the Honorary President of the LGSS
in 1926, and took care of nurses, showed interest in their life and supported their activities.
After the Second World War the development of nursing in Lithuania slowed down and eventually lagged further and further behind the
global nursing standards. In 1950s–1970s, nurse and midwife educa302
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tion were provided in six higher education schools of nursing; however, the training curricula did not meet international standards. According to the research that was carried out in 1990s by a group of expert
nursing professionals of Denmark, little significance was attached to
Lithuanian nursing specialists (nurses) in the entire healthcare system, and their social status was poor. At this time physician to nurse
ratio was 1/1.7 while in the Scandinavian countries it reached 1/3.5.

II. Development of Nurses’ Education and Practice in 1945–1990
This chapter provides an overview of the development of nurse education and practice between 1945–1990. Content is based on the research
that involves a survey of nurses who graduated from various nursing
schools or Red Cross training courses during the Soviet period (after
2nd World War). Learning and training conditions, work environment
and employment practices as well as vocational training are described.
During this period significant attention was paid to the dissemination
of atheistic ideology. It was constantly emphasized that civic duty of a
Soviet doctor and nurse is to maintain a patient’s self-confidence, trust
in science and to stimulate patient’s inner strength to fight with illness.
During the post-war years nurses were trained in specialized nursing schools, and such type of training was equivalent to occupational training. Employment was strictly regulated, and newly graduated nurses had almost no opportunities to choose their workplace and
were forced to go to the healthcare institutions they were mandatorily allocated to.
The working conditions of nurses were harsh. Due to the lack of
nurses their working hours were long, and due to the very low salaries many nurses were forced to take extra hours and work at night
shifts. Up until 1990s most of the medical instruments were non-disposable, and nurses had to organize their sterilization, which s took
a lot of precious time. Nurses were seen only as doctor helpers, they
had to strictly obey the doctors’ instruction; nursing initiatives were
mostly discouraged. Nevertheless, the majority of nurses were highly
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qualified professionals and despite all limitations and obstacles they
did their best to help the patients and develop the nursing profession.

III. Nurses’ Education
This section will present the historical context of nurses' training since
the times when Lithuania was incorporated into Russian Empire. Nurses' training following the Russian training programs started 1895 in
Vilnius and in 1897 in Kaunas. However, the real training of nurses began only after Lithuania regained its independence in 1918, since the
country sought to develop its own training programs. In 1919, while
the curricula for the Nurse Higher Training Courses at the University
of Kaunas was developed, training courses for nurses were arranged
by the red Cross. Prerequisites for students included eight-grade education, a certificate of proper behavior as well as a health certificate;
the future student should be at least 18 years of age. The initial training courses were only 4 months long; however, in 1923 the duration
of training extended to 2 years.
It should be mentioned here that theoretical studies were coordinated with practical nursing, and nurses were not officially registered after
the completion of training. Registration/certification with the Healthcare Department of the Ministry of Interior was introduced only in 1929.
Nurses registered by Lithuanian government institutions were allowed
to work in any government institution. The point to note here is that
nurse education and registration was controlled mostly by males: doctors, officers, politicians. From 1935 to 1945 only two women participated in the training of nurses, and only one of them was a nurse herself.
Due to the geopolitical environment, the Lithuanian independence
was fragile in in 1920s and 1930s, and cooperation with other Baltic
States was complicated. However, the cooperation between the Estonian, Latvian and Lithuanian nurses started when Lithuanian, Latvian
and Estonian Nurses’ Committee was established in 1925; strengthening of cooperation between the nurses in the Baltic States was one of
the areas of activities of this Committee was.
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During the Soviet occupation (1940–1990) the whole process of
nurses' education had dramatically changed. Nurses were trained in
6 nursing schools. Nurse was seen only as a doctor’s helper, and his/
her education was strictly limited to professional skills. Huge attention
was given to ideological issues. Nurse employment was strictly centralized, and working conditions were harsh. Nurse salaries were low,
and there were no opportunities for private practice. Nursing theory
and practice were far behind the European nursing standards.
New opportunities in nurses’ education emerged when Lithuania
regained its independence. Nursing schools were reorganized into colleges with possibilities for nurses to obtain a Bachelors and Master’s
Degree. Presently Lithuanian nurses are well educated healthcare professionals who provide high quality nursing services to patients and
actively participate in social activities.
One of the most crucial factors affecting nursing quality is qualification of nurses. With the development of medical and human sciences, medical and nursing technologies, and nursing management professional development becomes more and more important. The first
institution responsible for nurses’ professional development was established in Vilnius in 1947. It was called the Healthcare Specialists’ Professional Development Courses. The institution organized advanced
training for both the r physicians and the nurses. Gradually, the institution underwent many transformations, and presently it is the Center
of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists that is responsible for the evaluation of nurse competence, competence development,
and coordination of nurse training programs.

IV. The Social World of Nursing
This chapter presents information about the public activities of the
nurses, the organizations that represent their professional interests,
as well as how and when they were established and developed. Nursing challenges were discussed at various levels – local, national and
international. It worth noting that with the establishment of Lithua305
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nian Nurses’ Organization (LSSO) in 1922, the advocacy for nurses’
interests became more effective. The Lithuanian Red Cross strongly
supported the activities of this professional union. Lithuanian Professional Nurses’ Union facilitated nurse training at the London International School of Nursing, improve their professional knowledge and
administrative skills. The following goals were set by one of the first
professional organization of nurses: to improve the living standards
and spiritual welfare of nurses, to seek the recognition and appreciation of their professional activities. The following organizations that
were established later significantly contributed to the achievement of
these goals: The Lithuanian Society of Nurses, the Lithuanian Organization of Nursing Professionals, the Lithuanian Midwives Union, the
Lithuanian Association of Nursing Managers. During the various historical periods, these organizations played and still play an important
role in the strengthening and acknowledgment of the nursing profession both in Lithuania and worldwide. It is through their valuable efforts that the consistent changes in the nursing policy, development
of professional standards and improvement of nursing training and
practice were initiated and implemented. Active and meaningful public
activities of nurses show their creativity, strong social relations, team
spirit and motivation working for the benefit of the patient.

V. Publications
The origins and development of Lithuanian periodicals intended for
nurses is presented in this chapter. It should be noted that the occurrence of periodicals intended for Lithuanian nurses are related to the
founding of the Lithuanian Nurses’ Union in 1921. Sofija Smetonienė,
the wife of the President of the Lithuania, was a patron of the Union.
The first journal for nurses in the Lithuanian language, “The Lithuanian Nurse” („Lietuvos sesuo“) was published in 1930–1931. This magazine focused mostly on the everyday life of Lithuanian nurses and the
daily activities of the Lithuanian Nurses’ Union; articles related to professional activities of nurses were also published. In 1931 name of the
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magazine was changed and it was now called “Nurse” („Gailestingoji sesuo“); it’s editor in chief was K. Grinienė. The journal paid great
attention to the issues of international nursing activities, cooperation
between nurses’ professional organizations, as well as dissemination
of good practice. In 1938, Lithuanian Red Cross Nurses Society also
began to publish their journal. Only two issues of the magazine were
published providing information about peculiarities of nursing professions and working environment, about the activities of hospitals,
and mother and child care centers. However, the publication of journal was terminated due to financial problems. A general trend could
be noticed in the independent Lithuania: every social and professional
group sought to publish its own journal. However, some of these publications were short-living; sometimes only one issue of a magazine
was published. During this time significant opportunities to publish
specialized periodicals for nursing professionals opened up. However, organizational and financial problems did not allow for the development of full-scale publishing activities in this field.
After World War II a number of specialized state newspapers
and weekly newspapers emerged. Professional journals and bulletins
and continuous publications covering issues of various scientific and
economy areas were published. In 1956 Ministry of Health initiated
the publication of a monthly journal “Healthcare” („Sveikatos apsauga“) which presented the issues on the theory and practice of medicine, hygiene and public health, pharmacy and pharmacology, history
and deontology. This journal was in circulation until the restoration
of the Independence of Lithuania, and for more than 30 years it was
the only publication intended for healthcare professionals. However,
the demand for specialized magazine for nurses and midwives became
obvious. Nurses were given an opportunity not only to travel and improve their skills, but also to find out more about a wide range of publications for nurses and midwives. In 1996, the Center for Training and
Specialization of Nurses (presently Center of Excellence of Healthcare
and Pharmacy Specialists (Director Juozas Ruolia, person responsible
for this publication Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Head of the Department of Foreign Affairs and Public Relations) undertook an initi307
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ative to develop such a journal. In January 1997, the first issue of the
specialized newspaper for nursing professionals „Šalpusnis“ came out.
These small publications evolved into a respectable scientific journal
“Nursing. Science and Practice” („Slauga. Mokslas ir praktika“).
No specialized periodicals for nurses were published between the
post-war period and 1997. In 2001–2008 sporadic specialized publications were in circulation.

VI. Future Prospects
Nursing policy is defined as policy solutions reflecting main development trends and ensuring appropriate utilization of human and material resources in order to achieve quality and effective health care
meeting needs of community. To achieve these goals nursing policy
shall be consistent, long-term, and clear. However, nowadays nursing
policy in Lithuania is fragmented and not always consistent; no document defining long-term directions of nursing policy is developed yet.
Therefore the role of nursing leaders and managers is of great importance. They shall define problems and develop measures to overcome
them and to ensure approachability of quality nursing care. These
measures shall by evidence based and incorporating recent advances
in nursing research.
The following directions for policy development are presently set up:
• improvement of the quality of nursing and patient safety
• human resources planning, competence improvement and development
• implementation of the solutions based on nursing research
Importance of leadership, education and investment to nursing
and midwifery was emphasized by WHO at meetings of Government
Chief Nursing and Midwifery Officers, International Confederation of
Midwifes and International Council of Nurses. Future nurse is envisioned as responsible and independent highly competent professional constantly improving his/her competences and closely cooperating
with other medical professionals. One of the goals of nursing policy is
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to ensure development of these features in Lithuanian nurses. In order to achieve this, changes in all levels of healthcare are necessary.
On national level nursing leaders’ partnership networks consolidate and maintain leadership, they also help disseminating good nursing practice. On community level leadership is supported by local authorities’ attention toward nursing problems. On institutional level
acknowledgement and support of local nursing leaders is of extreme
importance. On individual level personal values, leadership and professional competences shall be maintained.
This chapter comprises students’ ideas concerning nursing, nursing science, application of the acquired knowledge into practice, improving the image of nursing profession, its dissemination and development in Lithuania. According to one of students, nursing studies
open exciting opportunities for dedicated and curious students and
everyone who travelled this long way may contribute to the improving global prosperity, meet everyone who enters this world and bid
farewell to those passing away with dignity.
The interviewed students represented Kaunas, Klaipėda, Utena,
Panevėžys, Šiauliai, Vilnius Colleges and Lithuanian University of
Health Sciences.
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Тезисы докладов конференции истории медицины в Прибалтике и Белоруссии /
Комиссия истории естествознания и техники Академии наук Литовской ССР …
[et al.]; [оргкомитет конференции : В. Лашас, А. Амбрaзявичюс, С. Бизюлявичюс,
А. Вилейшис, А. Катинас, И. Маркулис, B. Мицельмахерис, П. Славенас, В. Шимкунас, И. Шуркус, Н. Эйтманавичене]. – Вильнюс, 1963. – 66, [1] p.
1964

64.

Vaikų ligos : programa, metodiniai nurodymai ir kontrolinės užduotys medicinos mokyklų neakivaizdinio skyriaus medicinos seserims / Valstybinis aukštojo ir specialio-
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65.

jo vidurinio mokslo komitetas. Kauno medicinos mokykla; vertė D. Grigienė. – Kaunas,
1964. – 54 p.
Žižienė, T. Bendrasis ligonių slaugymas / T. Žižienė; Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
Valst. aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komitetas. Kauno medicinos mokykla. –
Kaunas, 1964. – 23 p.
1966

66.
67.
68.

Medicinos personalo darbo mokykloje instrukcija / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos
ministerija. – Vilnius, 1966. – 9 p.
Medicinos seserų paruošimo pedagoginėse ir humanitarinėse aukštosiose mokyklose
programa. – Šiauliai, 1966. – 39 p.
Neniškis, Jonas. Akušerės darbas / J. Neniškis. – 2-asis patais. leid. – Vilnius : Mintis,
1966. – 343 p. : iliustr.
1967

69.

70.

71.
72.

Ką skaityti medicinos seseriai : rekomenduojamos literatūros sąrašas / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija. Valstybinė mokslinė medicinos biblioteka. – Vilnius, 1967. –
23 p.
Ligonių slaugymas : [vadovėlis medicinos mokykloms] / [autoriai : V. Čapkevičius ... [et
al.]]; vadovėlis paruoštas, vadovaujant J. Misiūrai. – Vilnius, 1967. – 260 p. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje.
Metodiniai nurodymai senelių ir invalidų namų medicinos personalui gydymo klausimais / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija. – Vilnius, 1967. – 67, [1] p.
Мицельмахерис, В. Г. Очерки по истории медицины в Литве = Medicinos istorijos Lietuvoje apybraižos / В. Г. Мицельмахерис. – Ленинград : Медицина, 1967. –
275 р. : iliustr. – Bibliogr.: p. 271–274
1968

73.

Kleiza, Vytautas. Sveikatos apsauga Lietuvoje (1917–1967 m.) : (medžiaga lektoriui) /
V. Kleiza. – Vilnius, 1968. – 15 p. : lent. – Bibliogr.: p. 15.
1970

74.

75.

Mokymo priemonė medicinos seserims paruošti / Sveikatos apsaugos ministerija; leidinį
rusų k. redagavo A. Safonovas. – Vilnius : Mintis, 1970. – 487 p. : iliustr. – Dalyk. r-klė:
p. 478–487.
Steponaitienė, L. Sergančio kūdikio slaugymas : [atmena] / Sveikatos apsaugos ministerija. Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1970. – 4 p.
1971

76.

77.
78.
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respublikinė teorinė-praktinė konferencija / LTSR Raudonojo Kryžiaus draugijos Centro Komitetas. – Varėna, 1971. – 14 p.
Medicinos personalo darbo mokykloje instrukcija / Sveikatos apsaugos ministerija. –
[Vilnius, 1971]. – 10 p.
Steponaitienė, L. Naujagimio priežiūra ir slaugymas : [atmena] / Sveikatos apsaugos ministerija. Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1971. – 4 p.
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1972
79.

Nervų ir psichinės ligos : [vadovėlis vidurinių medicinos mokyklų medicinos seserų, medicinos felčerių ir akušerių specialybėms] / Č. Grigas, A. Jocevičienė, A. Lapytė, V. Ostrauskas. – Vilnius : Mintis, 1972. – 204 p. : iliustr.

80.

Medicinos seserų rengimo pedagoginėse ir humanitarinėse aukštosiose mokyklose
programa / Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Šiaulių
K. Preikšo pedagoginis institutas. – Šiauliai : Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas,
1973. – 49, [2] p.
Rukšnaitis, V. Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugijos veikla mokyklose / V. Rukšnaitis; Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos Centro komitetas. – Vilnius : Mintis,
1973. – 62 p.
Svygrys, Algirdas. Akušerija : [vadovėlis medicinos mokyklų akušerių ir medicinos felčerių specialybės moksleiviams] / A. Svygrys, J. Tupinienė. – Vilnius, 1973. – 299 p. :
iliustr. – Dalyk. r-klė: p. 293–299

1973

81.

82.

1974
83.

84.

Ligonių slaugos laboratoriniai darbų aprašymai ir metodiniai nurodymai / Lietuvos
TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; [parengė : E. Grinienė, R. Šalkevičienė]. – Šiauliai, 1974. – 109 p. : iliustr. –
Bibliogr.: p. 108
Vaikų ligos : [vadovėlis respublikos medicinos mokyklų akušerių, medicinos felčerių ir
medicinos seserų specialybėms] / [D. Grigienė, S. Ostrauskienė, A. Pedišienė] ... [et al.]. –
Vilnius : Mintis, 1974. – 263 p. : iliustr.
1976

85.

Sadauskas, J. Sergančių vaikų slaugymas namuose: [atmena] / Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – Vilnius, 1976. – 4 p.
1977

86.
87.

Kviklys, Vladas. Sanitarinis švietimas : vadovėlis respublikos medicinos m-klų sanitarijos felčerių specialybės moksleiviams / Vladas Kviklys. – Vilnius : Mokslas, 1977. – 66 p.
Ligonių slaugymas : vadovėlis LTSR medicinos m-kloms / [aut.: V. Čapkevičius … et al.];
vadovėlis paruoštas vadovaujant E. Nekrašui. – Vilnius : Mokslas, 1977. – 135 p. : iliustr. –
Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. – R-klė: p. 132–134
1978

88.

Poliklinikų medicinos personalo laikinos pareigybinės instrukcijos : (metodinės rekomendacijos) / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija; [paruošė: B. Grinbergienė,
G. Žilinskienė, R. Baltrukonienė, J. Jusienė]. – Vilnius, 1978. – 33 p.

89.

Urbelienė, J. Ligonių slaugymas : (metodiniai nurodymai medicinos seserų paruošimo
kursui) / LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. – Vilnius, 1979. –
107 p.

1979
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1980
90.

91.

92.

Kvilius, A. Medicinos mokyklos [respublikoje] : (specialybės, priėmimo tvarka, mokymosi sąlygos) / A. Kvilius, A. Mankienė; LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Kauno P. Mažylio medicinos mokykla. – Vilnius : LTSR ASVMM, 1980. –
32 p. : iliustr.
Luneckaitė, Vilija. Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės „Raudonasis Kryžius“ istorija [Rankraštis] : diplominis darbas / Vilija Luneckaitė. – Vilnius, 1980. – 70, [12]
lap. : lent. – Bibliogr.: lap. 69–70.
Vaikų ligos : vadovėlis respublikos medicinos mokyklų akušerių, medicinos felčerių
ir medicinos seserų specialybėms / D. Grigienė, S. Ostrauskienė, A. Pedišienė, N. Šimkienė, M. Valiūnienė. – 2-asis leid., patais. ir papild. – Vilnius : Mokslas, 1980. – 242,
[2] p. : iliustr.
1981

93.

94.

Ligonių slaugos laboratoriniai darbai / Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio
mokslo ministerija, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas; [sudarė E. Grinienė, E. Maračinskienė]. – Šiauliai, 1981. – 70 p. – Bibliogr.: p. 69.
Pomerancevas, Vladimiras. Ligonių slaugymas namuose / V. Pomerancevas. – Vilnius :
Mokslas, 1981. – 82 p. : iliustr.
1982

95.

Kondratienė, Judita. Ligonių slaugymas : mokymo priemonė / J. Kondratienė, L. Kuzminskienė, B. Markevičienė; Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Kauno P. Mažylio medicinos mokykla. – Vilnius, 1982. – 119 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 117.

96.

Mokymo priemonė medicinos seserims ruošti : [mokymo priemonė aukšt. m-klų, kuriose ruošiamos medicinos seserys, studentams] / Sveikatos apsaugos ministerija; rusiškąjį leidimą redagavo A. Safonovas. – 2-asis leid., patais. ir papild. – Vilnius : Mokslas, 1983. – 544 p. : iliustr.

1983

1984
97.

Nervų ir psichinės ligos : vadovėlis vidurinių medicinos mokyklų medicinos seserų, medicinos felčerių ir akušerių specialybėms / Č. Grigas, A. Jocevičienė, A. Lapytė, V. Ostrauskas. – 2-asis leid., patais. ir papild. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 184 p. : iliustr.

98.

Literatūra viduriniam medicinos personalui = Литература для среднего медперсонала / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija. Valstybinė mokslinė medicinos biblioteka; [redagavo A. Rėkuvienė]. – Vilnius : VMMB, 1985. – 33 p.
Literatūra viduriniam medicinos personalui = Литература для среднего медицинского работника : rekomendacinė bibliografinė rodyklė / LTSR sveikatos apsaugos ministerija … [et al.]; [sudarė: D. Kazlauskienė, A. Kazlauskienė]. – Vilnius, 1985. – 14 p.

1985

99.
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1987
100.

101.

Kaimo gyventojų sveikatos patikrinimo organizavimas felčerio-akušerės punkte : (metodinės rekomendacijos) / LTSR sveikatos apsaugos ministerija. Z. Januškevičiaus širdies
ir kraujagyslių sistemos fiziologijos ir patologijos MTI; [parengė : J. Blužas, E. Razgauskas, T. Žižienė, A. Bučiūnienė, R. Gamziukienė, J. Valevičius]. – Kaunas : [s.n.], 1987. –
22, [2] p. : iliustr. – Santr. rus.
Meškauskas, Juozas. Lietuvos medicinos istorija = History of medicine in Lithuania : medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir dokumentinė apžvalga / Juozas Meškauskas. – Chicago : Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. –
xxxi, 814 p. : portr.
1988

102.

103.

104.

Hardis, Ištvanas. Gydytojas, medicinos sesuo, ligonis : darbo su ligoniais psichologija /
Ištvanas Hardis. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 221 p. – Versta iš: Врач, сестра, больной. –
ISBN 5-420-00392-9
Ligonių slauga : praktikos darbų metodiniai nurodymai / Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija, Vilniaus universitetas; [parengė : M. Krikštopaitis, K. Žeruolienė, J. Urbelienė, A. Irnius, D. Speičienė, J. Kalibatas, P. Juodvalkis; recenzavo : J. Pučinskas, V. Jakelevičius]. – Vilnius : VU, 1988. – 175 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 174
Vilniaus medicinos draugija, (1805–1985) : straipsnių rinkinys / redkol.: S. Pavilonis (ats.
red.) … [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 140, [2] p. : iliustr. – Str. santr. rus., angl. –
Bibliogr.: p. 27. – ISBN 5-420-00440-2
1989

105.

106.

107.

Bendroji ligonių slauga / [J. Kondratienė, L. Kuzminskienė, B. Markevičienė, V. Veličkienė]. – Vilnius : Mokslas, 1989. – 152 p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lap. kt. pusėje. –
Bibliogr.: p. 149. – Dalyk. r-klė: p. 150–152. – ISBN 5-420-00686-3
Ligonių slauga : praktikos darbų metodiniai nurodymai / Lietuvos TSR Liaudies švietimo ministerija, Vilniaus universitetas; [parengė : M. Krikštopaitis, K. Žeruolienė, J. Urbelienė, A. Irnius, D. Speičienė, J. Kalibatas, P. Juodvalkis; recenzavo: J. Pučinskas, V. Jakelevičius]. – 2-asis leid. – Vilnius, 1989. – 175 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 174
Vaikų ligos : vadovėlis medicinos mokyklų moksleiviams / D. Grigienė, S. Ostrauskienė, A. Pedišienė, N. Šimkienė. – 3-asis leid., patais. ir papild. – Vilnius : Mokslas, 1989. –
300, [1] p. : iliustr. – Dalyk. r-klė: p. 293-296. – ISBN 5-420-00487-9
1991

108.

Lietuvos medicina : „Sveikatos“ žurnalo priedas. – Vilnius : Sveikata, 1991–1998. – ISSN
0491-6514
1992

109.

110.

Budrienė, Milda. Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos = From the history of Lithuania’s helth care / Milda Budrienė. – Vilnius, 1992. – 105 p.: [1] portr., iliustr. – Santr.
angl. – Išnašų r-klė: p. 88–103.
Medicinos normos „Vyriausiosios ir vyresniosios medicinos seserys. Funkcijos, pareigos ir atsakomybė“ : aiškinamasis raštas : Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 rugsė-

319

LIETUVOS SLAUGOS ISTORIJA 1 9 1 8 – 2 0 1 8

111.

jo 8 d. įsakymo Nr. 324 priedas / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. –
Vilnius : LR Sveikatos apsaugos m-ja, 1992. – 1 lap.
Vyriausiosios ir vyresniosios medicinos seserys = Chief and senior nurses administrators = Главные и старшие медицинские сестры : MN 5-1992 / [parengė A. Birutis]. –
Vilnius, 1992. – 8 p. – (Lietuvos medicinos norma).
1993

112.

113.
114.

Henderson, Virginija. Pagrindiniai slaugymo principai / Virginija Henderson; Lietuvos
slaugos specialistų organizacija; vertimo adaptavimą konsultavo : P. Bilinskienė, V. L. Birutytė, A. Bogdanova, A. Čiočienė, B. Daugirdienė, D. Šniukaitė. – Vilnius, 1993. – 55,
[1] p. – ISBN 9986-07-001-5
LSSO : informacinis biuletenis nariams / Lietuvos slaugos specialistų organizacija. –
1994-. – Vilnius : LSSO l-kla, 1994–1994. – 1994. – 39 p. – ISBN 9986-26-001-9
Vidurinio medicinos personalo darbo organizavimas : literatūros sąrašas / Lietuvos medicinos biblioteka. – Vilnius : LMB, 1993. – 12 p.
1995

115.

116.

Slaugė-padėjėja (slaugas-padėjėjas) = Nurse-helper = Помощник медицинской сестры : funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 21:1995 / [parengė : D. Šniukaitė, N. Dudlauskienė, A. Petrauskienė; redagavo D. Januševičienė]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos m-ja, 1995. – 10 p. – (Lietuvos medicinos
norma).
Slaugos etikos pagrindai = Elements of ethics for nurses = Основные принципы этики при уходе за больными : MN 20:1994. – Vilnius, 1995. – 4 p. – Bibliogr.: p. 4. –
(Lietuvos medicinos norma).
1996

117.

118.

119.

Bendrosios praktikos slaugytoja (slaugytojas) = Registrated nurse (general practice) =
Медицинская сестра (общей практики) : funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir
atsakomybė : MN 28:1996 / [parengė : A. Čiočienė, B. Daugirdienė, I. Jurelienė, A. Petrauskienė, D. Šniukaitė, M. Vesėliūnienė; redagavo D. Januševičienė]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos m-ja, 1996. – 11 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Roper, Nancy. Slaugos pagrindai : nuo gyvenimo modelio iki slaugos modelio / Nancy
Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tierney. – Vilnius : Egalda, 1996. – 682 p. : iliustr. –
Bibliogr.: p. 680–682. – ISBN 9986-522-04-8
Vesterdal, Anne. Sveikatos priežiūra ir ligonių slauga : [slaugos vadovėlis] / Anne Vesterdal; vertė [iš danų k.] : J. Adomėnienė, D. Barauskaitė-Mikelsen, E. Išganaitytė, R. Jovaraitė, R. Petkevičius. – Vilnius : Charibdė, 1996. – 235 p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodyta. – ISBN 9986-745-00-4
1997

120.

320

Akušerė (akušeris) = Registrated midwife = Акушерка : funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė : MN 40:1997 / [parengė : L. Skaburskaitė, B. Jakutienė, J. Vaičiulienė, M. Vesėliūnienė; redagavo D. Januševičienė]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos
sveikatos aps. m-ja, 1997. – 12 p. – (Lietuvos medicinos norma).
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121.
122.

123.

Skaburskaitė L. Slaugos tema specializuotuose medicinos periodiniuose leidiniuose : diplominis darbas. – Vilnius, 1997.
Šalpusnis : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro leidinys / redaktorė Gražina Paukštienė. – 1997, Nr. 1–2000, Nr. 12(48). – Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, 1997-2000. – Mėnesinis. – Toliau leidžiamas : Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – ISSN 1392-7027 = Šalpusnis
Vilniaus medicinos istorijos almanachas = Almanachus historiae medicinae Vilnensis = The Vilnius medical history almanac / redakcija : leidėjas-redaktorius A. Andriušis,
A. Bagdonavičius, S. Biziulevičius, G. Česnys, V. Miežutavičiūtė, S. Pavilonis, V. Siudikas, M. Zakas … [et al.]. – T. 1 (1997)-. – Vilnius : Medicina Vilnensis, 1997-. – Nereguliarus. – Paantr.: mokomoji knyga, t. 2 (2006) –. – ISSN 1392-0030
[T.] 1 (1997). – 1997. – 416 p. : iliustr. – Bibliogr. sk. gale.
1998

Anestezijos ir intensyviosios slaugos slaugytoja (slaugytojas) = Nurses of anesthesia
and intensive care department : funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė : MN 60:1998 / [parengė: N. Bolobina, M. Čiplienė, M. Zubaitė, S. Stubrauskienė; redagavo D. Januševičienė]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos m-ja, 1998. –
4, [1] p. – (Lietuvos medicinos norma).
125. Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas) = Community nurse : funkcijos, teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė : MN 57:1998 / [parengė : R. Aleknienė, J. Bukelis, L. Dargienė, M. Eimontienė, Z. Putrienė; redagavo D. Januševičienė]. – Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos aps. m-ja, 1998. – 14 p. – (Lietuvos medicinos norma).
126. Jazdauskas, Algimantas. Ištakos ir intakai : Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos istorijos bruožai / Algimantas Jazdauskas; Lietuvos Raudonasis Kryžius. – Vilnius : Alma
littera, 1998. – 85 p. : iliustr. – Tekstas liet., angl. – ISBN 9986-02-593-1
127. Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė : 1933-1998 / sudarytojai : Kazimieras Garalis,
Juozas Marcinkus. – Klaipėda : Eldija, 1998. – 147 p. : iliustr. – ISBN 9986-11-044-0
128. Kondratavičienė, Virginija. Ligonio slauga namuose / Virginija Kondratavičienė. – Kaunas : Ūkininko patarėjas, 1998. – 47 p. : iliustr. – (Šeimininkės knygynėlis; kn. 33). –
ISBN 9986-520-81-9
129. Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir
praktika 98“ moksliniai darbai / Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Propedeutikos ir slaugos studijų centras; [redaktorių kolegija : V. Vaičekonis (atsakingas redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Proksima, 1998. – 149 p. : iliustr. – Bibliogr.: sk. gale.
130. Slauga pirminėje sveikatos priežiūroje / [sudarytoja Daiva Šniukaitė]. – Vilnius : Charibdė, 1998. – 119 p. : iliustr. – (XXI amžiaus link). – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-745-16-0
131–133. Slauga : slaugos mokomoji medžiaga / Pasaulio sveikatos organizacija. Europos regiono biuras; redaktorė R. Kubilienė. – Vilnius : Charibdė, 1998-. – 13 d. (dėžutėje) : iliustr. –
Versta iš: Lemon. – ISBN 9986-745-18-7
D. 2 : Slauga ir socialiniai mokslai / sudarė Doris Modly … [et al.]; parengė Rosemary
Rogers; iš anglų kalbos vertė Audra Mikalauskaitė. – [1998]. – 42 p. : iliustr. – Bibliogr.:
p. 40–42 (44 pavad.)
D. 4 : Slaugos procesas ir dokumentavimas / sudarė Kate Barrett … [et al.]; parengė Rosemary Rogers; iš anglų kalbos vertė Daiva Šniukaitė. – [1998]. – 66 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 65–66 (17 pavad.)
124.
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134.

135.

D. 10 : Slaugo sveikata ir darbo sauga / parengė Annica Magnusson ir Susan Gooding; sudarė Rosemary Rogers; iš anglų kalbos vertė Audra Mikalauskaitė. – [1998]. –
72 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 70–72 (31 pavad.)
Vesterdal, Anne. Sveikatos priežiūra ir ligonių slauga : slaugos vadovėlis / Anne Vesterdal; [į lietuvių kalbą vertė J. Adomėnienė, D. Barauskaitė-Mikelsen, E. Išganaitytė, R. Jovaraitė, R. Petkevičius. – 2-asis leid. – Vilnius : Charibdė, 1998. – 235 p. : iliustr. – Virš.
aut. nenurodyta. – ISBN 9986-745-11-X
Vyriausioji ir vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė = Chief and senior nurses
administrators = Главные и старшие медицинские сестры : MN 5:1998 : [parengė : D. Baranovska, B. Daugirdienė, R. Liachovič, Z. Navickienė, D. Vaškelienė]. – Vilnius, 1998. – 7 p. – (Lietuvos medicinos norma).
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136.

137.

138.

Abstracts of XIX-th Baltic Conference on the History of Science, Vilnius-Kaunas, January 15–17, 1999 / [compiled by: Aurimas Andriušis, Vytautas Siudikas]. – Vilnius : KMU
l-kla, 1999.
[D.] 2. – 1999. – 66, [2] p.
Roper, Nancy. Slaugos pagrindai : nuo gyvenimo modelio prie slaugos modelio : [vadovėlis aukštesniųjų ir aukštųjų medicinos mokyklų studentams, slaugytojoms ir slaugytojams profesionalams, socialinės priežiūros darbuotojams, visiems dirbantiems taurų
slaugos darbą] / Nancy Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tierney; [vertė Edmundas
Juškys]. – Vilnius : Egalda, 1999. – 456 p. : iliustr. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9986-52215-3
Sveikatos mokslai = Health sciences : visuomenės sveikata, medicina, slauga / [Lietuvos] Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos teisės ir ekonomikos centras; redakcijos kolegija : vyriausiasis redaktorius Zenonas Tartilas … [et al.]. – 1999, Nr. 1 (kovas)–2002, Nr. 7(23); t. 13, Nr. 1(24) (2003)-. – Vilnius : Sveikata, 1999–. – Bibliogr. str.
gale. – ISSN 1392-6373
2000

139.

140.

141.
142.
143.

144.
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Bagdonavičius, Almantas. Medicinos pagalba XV–XIX a. pradžioje Lietuvos miestuose
ir miesteliuose : mokymo metodinė priemonė / A. Bagdonavičius; [recenzavo V. Siudikas, V. Gudienė]. – Vilnius : UAB „Karminas“, 2000. – 30, [1] p. – ISBN 9986-9231-5-8
Bydam, Jens. Pedagogika : vadovėlis slaugos studentams / Jens Bydam; vertė Loreta Vaicekauskienė. – Vilnius : Charibdė, 2000. – 134 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 128-130. – R-klė:
p. 131-134. – ISBN 9986-745-43-8
Medicinos sesers darbų saugos instrukcija. – [Vilnius : Rekona, 2000]. – 4 p.
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė : MN 80 : 2000. – Vilnius : Rekona, 2000. – 8,
[1] p. – (Lietuvos medicinos norma).
Sajienė, Laima. Slaugos institucija visuomenės sveikatos koncepcijoje : profesinio rengimo kaitos dimensijos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Laima Sajienė; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo
universitetas, 2000. – 33, [1] p. – Santr. angl. – Aut. darbų sąrašas: p. 10–11 (6 pavad.).
Slaugytojo padėjėjas : MN 21 : 2000. – Vilnius : Rekona, 2000. – 7 p. – (Lietuvos medicinos norma).
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Pagyvenusių žmonių slauga : universiteto vadovėlis / [Gintautas Bagdonas, Irena Čygaitė-Buožienė, Gintautas Gumbrevičius, Vita Lesauskaitė, Jūratė Macijauskienė, Audris
Visokinskas]; Kauno medicinos universitetas; [recenzavo Arvydas Šeškevičius, Jūratė Samėnienė]. – Kaunas : KMU Spaudos ir leidybos centro l-kla, 2001. – 271, [1] p. : iliustr. –
Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Bibliogr.; p. 272. – ISBN 9955-479-17-5
Slauga ir sveikata : leidinio „Gydymo menas“ priedas slaugos specialistams / vyriausias redaktorius Arvydas Šeškevičius. – Nr. 1 (2001)–Nr. 9 (2002); 2002, Nr. 6(10)–2006,
Nr. 12(48). – Kaunas : Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras, 2001–2006. –
ISSN 1822-6264
Slauga. Mokslas ir praktika : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro
leidinys / redaktorė Gražina Paukštienė. – 2001, Nr. 1(49). – Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, 2001-. – ISSN 1648-0570
Veiksmų planas po Miuncheno : sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių slaugytojų ir
akušerių deklaracijos įgyvendinimo metodiniai principai / Pasaulinė sveikatos organizacija; [redaktorė Daiva Šniukaitė]. – Redaguotas variantas. – Vilnius : PSO, 2001. – 35 p. –
ISBN 9955-9350-1-4
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149.
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151.
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Andriušis, Aurimas. Moksliniai medicinos istorijos tyrimai Lietuvoje : (XVIII amžiaus pabaiga – XX amžius) : apybraiža : metodinė mokymo priemonė / Aurimas Andriušis; [recenzavo Vytautas Siudikas]. – Vilnius : [AB „Spauda“], 2002. – 31, [1] p. : iliustr., faks. –
Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 9986-485-36-3
Operacinės slaugytojas : MN 93 : 2001. – Vilnius : Rekona, 2002. – 6 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Plevokas, Povilas. Slaugytojo chirurgija : mokymo knyga slaugos specialybės studentams, rezidentams ir slaugytojams / Povilas Plevokas, Danutė Kalibatienė, Audrius Gradauskas; Vilniaus universitetas; [recenzavo Augustas Pronckus, Kęstutis Strupas]. – Vilnius : VU l-kla, 2002. – 274, [1] p. – Bibliogr.: p. 9 (18 pavad.). – ISBN 9986-19-534-9
Vaikų slaugytojas : MN 91 : 2001. – Vilnius : Rekona, 2002. – 5 p. – (Lietuvos medicinos
norma).
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154.

Karosas, Laima Marija. The interrupted development of Lithuanian nursing : a dissertation : submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy at the University of Connecticut / Laima Maria Karosas. – [S.l.], 2003. – iv, 92 lap.
Slaugos žinynas / Kauno medicinos universitetas; [sudarytojas Arvydas Šeškevičius; iš
anglų kalbos vertė Gabija Pundziūtė, Arvydas Šeškevičius; recenzavo : Aldona Čiočienė,
Nijolė Bielinienė, Vita Lesauskaitė]. – Kaunas : Kauno medicinos universiteto Spaudos ir
leidybos centro l-kla, 2003. – 84 p. – Lietuviška ir angliška r-klės : p. 65-84. – ISBN 9955479-66-3
2004

155.

Barden, Ingeburg. Ligonių slaugymas namuose / I. Barden, A. Vogel, G. Wodraschke;
[redagavo Birutė Gurskienė; recenzavo Vita Lesauskaitė]; [iš vokiečių kalbos vertė Zita
Šiekštelienė, Robertas Grigas]. – Kaunas : Leidybos ir informacijos centras „Už gyvybę“,
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[2004]. – 335, [1] p. : iliustr. – Orig. antr.: Grosse TRIAS-Ratgeber Hauskrankepflege. –
ISBN 9955-506-10-5
Bartašiūnienė, Vida. Slauga ir prevencija : metodinė knyga / Vida Bartašiūnienė, Zita Petravičienė; Utenos kolegija. – Utena : Indra, 2004. – 57, [1] p. : iliustr. – SBN 9986711843
Bendrosios praktikos slaugytojas : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN
28 : 2004. – Vilnius : Rekona, 2004. – 10 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Kalibatienė, Danutė. Slaugos istorija : [mokomoji knyga aukštųjų mokyklų slaugos, medicinos, visuomenės sveikatos specialybių studentams] / Danutė Kalibatienė. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2004. – 103, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 103. – ISBN 9955-95-44-5-0
Kalibatienė, Danutė. Slaugos standartai : mokomoji knyga / Danutė Kalibatienė; Vilniaus
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Vilnius : VU l-kla, 2004. – 128 p. – Bibliogr.: p. 127–128. – ISBN 9986-19-700-7
Kriukelytė, Daiva. Sergančiųjų lėtiniu prieširdžių virpėjimu ir vartojančių netiesiogiai
veikiančius geriamuosius antikoaguliantus gydymo režimo valdymo, gyvenimo kokybės ir pacientų mokymo vertinimas : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga
(11 B) / Daiva Kriukelytė; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas : Kauno medicinos
universitetas, 2004. – 160 lap. : iliustr.
Lapkauskienė, Nijolė. Psichikos sveikatos sutrikimai ir slaugos pagrindai : mokomoji knyga / Nijolė Lapkauskienė; Vilniaus kolegija; [recenzavo : Ramunė Palinauskienė]. – Vilnius : Vilniaus kolegija, 2004. – 179, [17] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 177-178. –
ISBN 9955-519-23-1
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162.

163.

164.

Sveikatos priežiūros specialistų rengimas – praeitis, dabartis, ateitis = Training of health
care specialists – past, present, future : tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos,
įvykusios Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 2005 m. lapkričio 18–19 d.,
medžiaga / Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, Rygos medicinos kolegija,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos dietologų. – Vilnius : Vilniaus kolegija, 2005. – 100, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl. –
Santr. angl. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9955-519-59-2
Šeškevičius, Arvydas. Dešimt ieškojimo metų : Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai – dešimt metų, 1995–2005 / Arvydas Šeškevičius; [Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija]. – Kaunas : Naujasis lankas : Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija,
2005. – 79, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos narių publikacijos: p. 57–62. – ISBN 9955-03-303-7
Toliušienė, Jolanta. Pagyvenusių vyrų slaugos poreikių ir gyvenimo kokybės kaita sergant išplitusiu priešinės liaukos vėžiu [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos
mokslai, slauga (11 B) / Jolanta Toliušienė. – Kaunas, 2005. – 106 lap. : pav., lent.
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Andriušis, Aurimas. Lietuvos medicinos istorijos apybraiža : mokomoji knyga / Aurimas Andriušis; [recenzavo : Vaidutis Kučinskas]. – Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla,
2006. – 56 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 47–49. – ISBN 9986-19-866-6
Klaipėdos ligoninė : nuolatinis siekis būti geriausiems : [fotoalbumas / sudarytojas,
redaktorius ir fotografijų autorius Antanas Stanevičius; straipsnių autoriai : Vinsas
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nagas]. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2006. – 199, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl. –
ISBN 9955-542-23-3
Knizikevičius, Kazimieras. Šiaulių krašto medicinos istorija / Kazimieras Knizikevičius. –
Šiauliai : Saulės delta, 2006-. – d. : iliustr., faks., portr.
[D. 1]. – 2006. – 147, [1] p. : iliustr., portr. – Bibliogr. sk. gale ir išnašose. – Pavardžių
r-klė: p. 131–144. – ISBN 9955-522-79-8
Palinauskienė, Liucija Ramunė. Psichikos sveikatos slauga / Liucija Ramunė Palinauskienė; Panevėžio kolegija. – Panevėžys, 2006. – 204 p. – ISBN 9955695307
Paplaitytė, Giedrė. Gydymas ir socialinė globa Vilniaus bažnytinėse špitolėse XVIII a.
pab. – XIX a. pr.: bakalauro darbas / Giedrė Paplaitytė; Vilniaus universitetas. Istorijos
fakultetas. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2006.
Psichikos sveikatos slaugytojas : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN
22 : 2006. – Vilnius : Rekona, 2006. – 5 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 142 : 2007 : [galioja nuo 2007 m. rugsėjo 3 d.]. – Vilnius : Rekona, 2007. –
6, [2] p. – (Lietuvos medicinos norma).
Sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio mokykloje, darbo planavimas : metodinės
rekomendacijos / Valstybinis aplinkos sveikatos centras; [parengė Erikas Mačiūnas,
Rasa Mikulskienė, Rima Mačiūnienė]. – Vilnius : Valstybinis aplinkos sveikatos centras,
2006. – 63, [1] p. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 60–63 (28 pavad.). – ISBN 9986-649-19-6
Šeškevičius, Arvydas. Penkiolika kūrybos metų : Kauno medicinos universiteto Slaugos
fakultetui – penkiolika metų, 1990–2005 / Arvydas Šeškevičius. – Kaunas : KMU l-kla,
2006. – 200 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 191. – ISBN 9955-15-066-1
Šeškevičius, Arvydas. Universitetinių slaugos studijų teorijos ir praktikos apžvalga. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. Žmonių ištekliai sveikatos priežiūroje. – Vilnius : VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2006. – 112 p.
Vilniaus medicinos istorijos almanachas = Almanachus historiae medicinae Vilnensis = The Vilnius medical history almanac / redakcija : leidėjas-redaktorius A. Andriušis,
A. Bagdonavičius, S. Biziulevičius, G. Česnys, V. Miežutavičiūtė, S. Pavilonis, V. Siudikas, M. Zakas … [et al.]. – T. 1 (1997)-. – Vilnius : Medicina Vilnensis, 1997-. – Nereguliarus. – ISSN 1392-0030
[T.] 2 (2006). – 2006. – 553 p. : nuotr. – Bibliogr. sk. gale.
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Bielinienė, Nijolė. Slaugytojų kompetencijos kaitos tendencijos visuomenės poreikių
raidos kontekste : magistro darbas : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Edukologijos katedra;
darbo vadovas Regina Proškuvienė. – Vilnius, 2007. – 89 lap.: lent. – Bibliogr.: 97 pavad.
Blaževičienė, Aurelija. Slaugytojų vertybių pokytis ir jų sąsajos su gyvenimo kokybe [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10
B) / Aurelija Blaževičienė; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas, 2007. – 116, [3]
lap. : pav., lent.
Gerikienė, Vitalija. Lietuvos bendruomenės slaugytojų pasitenkinimas darbu pirminės
sveikatos priežiūros reformos sąlygomis [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10 B) / Vitalija Gerikienė. – Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2007. – 131 lap. : lent., diagr.
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Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija : skiriama pirmosios Panevėžio bažnyčios pastatymo 500 metų sukakčiai, 1507–2007 / Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“; [sudarytoja Liudvika Knizikevičienė]. – Panevėžys : Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“, 2007. – 330 p. : iliustr., faks., portr.
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 142 : 2007 : [galioja nuo 2007 m. rugsėjo 3 d.]. – Vilnius : Rekona, 2007. –
6, [2] p. – (Lietuvos medicinos norma).
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Medicinos fakultetas … [et al.]; [redakcinė kolegija : Vytautas Kasiulevičius ... [et al.]. –
Vilnius : VU Medicinos fakultetas, 2007. – 51 p. – Tekstas liet., rus., angl. – Bibliogr. str.
gale. – ISBN 978-9955-419-27-3
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, 1947–2007 / [medžiagą leidiniui pateikė, tekstus rašė Daiva Gaižauskienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Rimantė
Kasiulaitytė, Virginija Kriauzienė, Vilma Krupinskienė, Raimondas Natka, Elena Ramelienė, Juozas Ruolia, Veronika Paukštienė, Vilioeta Veromejienė, Ada Užkalnienė; nuotraukų autorius – Michailas Aizenas, Raimondas Natka]. – Vilnius : Homo liber : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras, [2007]. – 94, [2] p. : iliustr., faks.,
portr. – Santr. angl. – ISBN 978-9955-716-31-0
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 142 : 2007 : [galioja nuo 2007 m. rugsėjo 3 d.]. – Vilnius : Rekona, 2007. –
6, [2] p. – (Lietuvos medicinos norma).
Staniūtė, Margarita. Sergančiųjų išemine širdies liga su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ir jos pokyčiai ilgalaikio stebėjimo metu [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (11 B) / Margarita Staniūtė; Kauno medicinos universitetas. –
Kaunas, 2007. – 109 lap. : pav., lent.
Vimantaitė, Renata. Slaugytojų, dirbančių Lietuvos ligoninių kardiochirurgijos centruose, „perdegimo“ sindromo raiškos ir paplitimo įvertinimas [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (11 B) / Renata Vimantaitė; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas, 2007. – 121 lap. : pav., lent.
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Andriušis, Aurimas. Municipalinės medicinos raida Vilniuje 1876–1915 metais [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10 B) / Aurimas
Andriušis; Vilniaus universitetas; [konsultantas – Gintautas Česnys]. – Vilnius : [VU],
2008. – 315 p. : iliustr. – Bibliogr.: lap. 163–202. – Aut. darbų sąrašas: lap. 202–206.
Baltic nurse : [scientific journal] / University of Klaipeda; editorial board : Loreta Gudelienė-Gudelevičienė … [et al.]. – Klaipėda : University of Klaipeda, 2008-. – Kasmetinis. – ISSN 1822-9344
Blaževičienė, Aurelija. Slaugos etika : universiteto vadovėlis / Aurelija Blaževičienė, Irayda Jakušovaitė; [recenzavo : Leonas Valius, Gražina Krutulytė]. – Kaunas : Vitae Litera,
2008. – 130, [1] p. : iliustr. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9955-920-16-8
Demskytė, Jovita. Slaugos pagrindai : paskaitų konspektai / J. Demskytė, D. Kriukelytė, A. Vaškelytė. – Kaunas : Vitae Litera, 2008. – 46, [1] p. – Bibliogr.: p. 42 (13 pavad.). –
ISBN 978-9955-920-42-7
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lap. : pav., lent.
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portr. – Bibliogr.: p. 369–371. – ISBN 978-9955-861-04-1
Klinikinė slauga : mokomoji knyga / [Danutė Kalibatienė, Renata Čepanauskienė, Narimantas Markevičius, Aldona Mikaliūkštienė, Rimgaudas Staigis, Rasa Stundžienė, Violeta Ožeraitienė, Algimantas Vingras; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Danutė Kalibatienė]; [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas;
[recenzentai : Aleksandras Laucevičius, Algimantas Irnius, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė]. – Vilnius : Greita spauda, 2008. – 447, [1] p. : iliustr. – Aut. nurodyti antr. lapo
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Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas. Edukologijos katedra. – Vilnius, 2008. – 100 lap.
Medicinos etika : mokomoji knyga / Zita Liubarskienė, Eimantas Peičius, Aurelija Blaževičienė, Gvidas Urbonas; Kauno medicinos universitetas; [recenzentai : Leonas Valius, Agnė Širinskienė]. – Kaunas : Kauno medicinos universiteto l-kla, 2008. – 123, [1]
p. – Bibliogr.: p. 120–123. – ISBN 978-9955-15-134-0
Riklikienė, Olga. Oftalmologinė slauga : paskaitų konspektas / O. Riklikienė, R. Boguševičienė. – Kaunas : Vitae litera, 2008. – 8 p. : iliustr. – SBN 9789955920403
Riklikienė, Olga. Slaugos praktikos mokytojas : praktikos vadovas / Olga Riklikienė;
[konsultavo : Laima Karosas]; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas : Vitae Litera,
2008. – 114, [1] p. : pav., lent.
Riklikienė, Olga. Slaugos vadyba : paskaitų konspektai / Olga Riklikienė. – Kaunas : Vitae Litera, 2008. – 98, [1] p. : schem. – Bibliogr.: p. 97–98 (63 pavad.). – ISBN 978-9955920-19-9
Slaugos praktikos vadovas : praktikos vadovas / [Jovita Demskytė, Jurgita Gulbinienė,
Daiva Kriukelytė, Aušra Lekauskaitė, Rima Zunkienė]. – Kaunas : Vitae Litera, 2008. –
60, [1] p. – Aut. nurodytos virš. – ISBN 978-9955-920-12-0
Šeškevičius, Arvydas. Paliatyvioji slauga : universiteto vadovėlis / Arvydas Šeškevičius;
[recenzavo : Leonas Valius, Gražina Krutulytė]. – Kaunas : KMU, 2008. – 250 p. : portr. –
Bibliogr.: p. 247–249. – ISBN 978-9955-920-10-6
2009

201.

202.

Povilaitienė, Irena. Vaikų priežiūra, ligos ir slauga : mokomoji knyga / Irena Povilaitienė; Kauno kolegija. Sveikatos priežiūros fakultetas. – Kaunas : [Kauno kolegijos leidybos centras], 2009. – 266 p. : iliustr. – ISBN 9789955271659
Raškelienė Raskilaitė, Vilma. Išeminės širdies ligos rizikos veiksnių reikšmė su sveikata
susijusios gyvenimo kokybės vertinimui : [Rankraštis] : daktaro disertacija, biomedici-
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203.

204.

205.

206.

207.

nos mokslai, slauga (11B) / Vilma Raškelienė; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas,
2009. – 150 p. : pav., lent.
Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija : [žurnalas] / Lietuvos kūno
kultūros akademija, Klaipėdos universitetas; vyriausioji redaktorė Gražina Krutulytė. –
2009, Nr. 1(1)-. – Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2009-. – ISSN 2029-3194
Riklikienė, Olga. Siektini slaugos rezultatai ir jų praktinis pritaikymas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai,
slauga (11 B) / Olga Riklikienė; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas, 2009. – 135,
[56] lap. : pav., lent.
Slauga : mokslas ir mokymasis, 2009 = Уход за больными: наука и учеба, 2009 : (chirurginių pacientų slauga) : [konferencijos medžiaga], Trakai, 2009 m. gegužės 21-22 d. /
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Vilniaus
kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas; [redakcinė kolegija : pirmininkas – K. Strupas … [et al.]. – [Ukmergė : Ukmergės spaustuvė, 2009]. – 63, [1] p. : iliustr., diagr. – Gretut. tekstas liet., rus. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 978-9955-419-38-9
Vaškelytė, Alina. Neišnešiotų naujagimių tėvų poreikiai naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (11 B) / Alina Vaškelytė; Kauno medicinos universitetas. – Kaunas, 2009. – 137, [ 20] lap. : pav., lent.
Zagurskienė, Daiva. Pacientų sveikatos raštingumo vertinimas : [Rankraštis] : daktaro
disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (11 B) / Daiva Zagurskienė; Kauno medicinos
universitetas. – Kaunas, 2009. – 124 p.: pav., lent.
2010

208.

209.

210.

211.

212.

213.
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Kaselienė, Snieguolė. Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo retesnių mirties priežasčių pokyčiai ir demografiniai socialiniai netolygumai : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10 B) / Snieguolė Kaselienė; Kauno medicinos
universitetas. – Kaunas, 2010. – 168 p.: pav., lent.
Knizikevičienė, Liudvika. Panevėžio medicinos istorija : iki 1990 metų / Liudvika Knizikevičienė. – Panevėžys : [ARG ofsetas], 2010. – 255, [1] p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978
9955-741-28-2
Narvilienė, Daiva. Vidaus ligos ir slauga : mokomoji knyga / Daiva Narvilienė; Klaipėdos valstybinė kolegija. Sveikatos mokslų fakultetas. Slaugos katedra. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 210 p. : iliustr. – ISBN 9789955185017
Spirgienė, Lina. Pagyvenusio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimų ir jų sąsajų vertinimas stacionariose ilgalaikės globos institucijose : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (11 B) / Lina Spirgienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. – Kaunas, 2010. – 163 p. : pav., lent.
Šeškevičius, Arvydas. Dovanota viltis : Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai –
penkiolika metų, 1995–2010 / Arvydas Šeškevičius; [į anglų kalbą vertė Žilvinas Dambrauskas]. – Kaunas : Naujasis lankas : Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija,
2010. – 149, [2] p.: iliustr., faks., portr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – ISBN 978-995503-634-0
Zujienė, Gražina. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 1919–1944 m. / Marija Gražina Stanionytė-Zujienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010. – 544 p. : iliustr. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-9955-03-608-1
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2011
214.

215.

216.

217.
218.

219.

220.
221.

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas = Nurse of anesthesia and intensive
care : teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 60 : 2011 : galioja nuo 2011 07
01. – Vilnius : Rekona, 2011. – 8 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN
28 : 2011 : galioja nuo 2011 06 15. – Vilnius : Rekona, 2011. – 8 p. – (Lietuvos medicinos
norma).
Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 57 :
2011 : galioja nuo 2011 07 08. – Vilnius : Rekona, 2011. – 8 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Galdikienė, Nijolė. Bendruomenės slauga : mokomoji knyga / Nijolė Galdikienė. – Kaunas : Vitae Litera, 2011. 112 p. – ISBN 9786094540493
Nursing education, research, & practice / editor-in-chief Edgaras Stankevičius. – 2011,
no. 1-. – Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences, 2011-. – 2 leid. per metus. –
Antr. variantas : NERP. – Santr. liet. – Bibliogr. str. gale. – ISSN 2029-705X
Riklikienė, Olga. Praktinis slaugos mokymas : vadovėlis / Olga Riklikienė, Laima Sajienė;
[recenzentės : Danutė Kalibatienė, Giedrė Kvieskienė, Žymantė Jankauskienė]. – Kaunas : LSMU Leidybos namai, 2011. – 171, [1] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 165-169 (133 pavad.). – R-klė: p. 170–171. – ISBN 978-9955-15-214-9
Slaugos katedrai – 10 metų / Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas; sudarė
Natalija Istomina. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 35, [1] p. : iliustr.
Valavičienė, Rasa. Veiksniai, darantys įtaką vyresnio amžiaus žmonių, patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžį, gydymo rezultatams : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos
mokslai, slauga (10 B) / Rasa Valavičienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. – Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto leidykla, 2011. –
38 p. : lent., pav.
2012

222.

Narvilienė, Daiva. Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga : mokomoji knyga / Daiva Narvilienė; Klaipėdos valstybinė kolegija. – Kaunas : UAB Vitae Litera, 2012. –
27 p. : iliustr. – SBN 9786094540639

223.

Baliutavičienė, Dalia. Akušerija ir ginekologija Kaune 1918-1990 m. / Dalia Kotryna Baliutavičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013. 262 p. : iliustr., nuotr. – ISBN 9789955038290
Gierasimovič, Zita. Profilaktinių priemonių veiksmingumas hospitalinių infekcijų paplitimui : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (10B) / Zita
Gierasimovič; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. – Kaunas,
2013. – 135 p. : pav., lent.
Klinikinė slauga : vadovėlis. Slaugos programos studijų vadovėlis / Aurelija Blaževičienė, Virginija Bulikaitė, Jovita Demskytė, Viktorija Grigaliūnienė, Daiva Kriukelytė, Olga
Riklikienė, Lina Spirgienė, Alina Vaškelytė; [recenzentai : Abdonas Tamošiūnas, Ida Liseckienė]. – Vilnius : BMK leidykla, 2013. – 205 p. : pav., lent. – ISBN 9786098080353
Knizikevičius, Kazimieras. Šiaulių krašto medicinos istorija / Kazimieras Knizikevičius. –
Šiauliai : Saulės delta, 2006-.

2013

224.

225.

226.
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227.

228.

D. 2 / [sudarytojai : Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė, Regina Petkevičienė, Liudvikas
Rulinskas, Audronė Vėbrienė]. – 2013. – 319, [1] p. : iliustr., faks., portr.
Poviliūnienė, Irena Monika. Lazdijų krašto medicina ir farmacija / Irena Monika Poviliūnienė; Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetas. – Lazdijai [i.e. Vilnius] : Petro
ofsetas, 2013. – 667, [1] p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-420-309-1
Valiulienė, Žaneta. Onkologinėmis ir širdies ligomis sergančių paliatyviųjų pacientų sveikatos sutrikimai ir jų sąsajos su dvasingumu : [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (10B) / Žaneta Valiulienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. – Kaunas, 2013. – 236 p. : pav., lent.
2014

229.
230.

231.

232.

233.

234.

Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN 40 : 2014: [galioja nuo
2014 11 29]. – Vilnius : Rekona, 2014. – 8 p. – (Lietuvos medicinos norma).
Bužinskas, Gintautas. Utenos kolegija : laikmečio žingsniai / Gintautas Bužinskas, Genovaitė Šnurova. – Utena : Utenos Indra, 2014. – 207, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Bibliogr.: p. 205-206. – ISBN 978-609-455-205-2
Jie gydė ir mokė : žymūs Panevėžio miesto medikai / Panevėžio kolegija; sudarytojos Liudvika Knizikevičienė, Stanislava Stanevičiūtė. – Panevėžys : Panevėžio kolegija,
2014. – 134, [2] p. : portr. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 127–131. – Bibliogr.
str. gale. – ISBN 978-9955-722-97-7
Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika: III [konferencija] : tezės recenzuotos / Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos ir rūpybos katedra;
[sudarytoja Lina Spirgienė]. – Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2014. – 111, [1] p.
Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė : MN
22 : 2014 : [galioja 2014 m. birželio 19 d.]. – Vilnius : Rekona, 2014. – 8 p. – (Lietuvos
medicinos norma).
Vaikų ligos ir slauga : mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams / Nijolė Drazdienė, Jurgita Grikinienė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Danutė Kalibatienė, Odeta Kinčinienė, Sigita Lesinskienė, Rimantas Stukas, Rasa Stundžienė, Arūnas Valiulis, Algimantas Vingras, Virginija
Žilinskaitė; [mokslinis redaktorius-sudarytojas Algimantas Vingras]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras : Vilniaus universitetas, 2014. – 495, [1] p. : iliustr.,
schem. – Bibliogr.: p. 488–495 (89 pavad.). – ISBN 978-5-420-01751-7
2015

235.

236.

237.
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Kaliatkaitė, Justina. Išgyventi restruktūrizavimą : psichosocialiniai darbo veiksniai ir
slaugytojų psichologinė savijauta : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06 S) / Justina Kaliatkaitė; Vilniaus universitetas. – Vilnius : [Vilniaus universitetas],
2015. – 241 p. : diagr., lent., schem.
Paulikienė, Simona. Mentorystės mokymosi ir mentoriaus veiksmingumo ryšys : slaugos studijų atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Simona
Paulikienė; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. –
260 p.
Rimkuvienė, Sandra. Medicinos seserų rengimo ir praktikos raida 1945–1990 metais : magistrantūros studijų programos „Klinikinė slauga“ baigiamasis darbas / Lietuvos sveika-
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238.

tos mokslų universitetas. Slaugos fakultetas. Slaugos ir rūpybos katedra; darbo vadovas
Olga Riklikienė. – Kaunas, 2015. – 85 p. – Bibliogr.: 82 pav.
Žalnora, Aistis. Visuomenės sveikatos mokslo raida Stepono Batoro universiteto Medicinos fakultete ir visuomenės sveikatos būklė Vilniaus krašte 1919–1939 metais : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (09 B) / Aistis Žalnora ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2015. – 208 p. : iliustr., diagr.,
lent., žml.
2016

239.

240.

241.

242.

Alenskaitė-Petraškienė, Renata. Žvyneline sergančių pacientų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimas [Elektroninis išteklius] = Assessment of health-related life
quality of psoriasis patients : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slauga (10B) /
Renata Petraškienė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija;
[mokslinė vadovė : Jūratė Macijauskienė]. – Kaunas, 2016. – 1 pdf failas (188 p.) : iliustr. –
Santr. angl. – Bibliogr.: p. 77–96 (260 pavad.). – Publikacijų sąrašas: p. 97 (9 pavad.).
Danusevičienė, Lina. Namuose teikiamos integralios pagalbos asmenims, turintiems specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, veikmingumo įvertinimas : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, slaugos kryptis (10B) / Lina Danusevičienė; Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas. Medicinos akademija. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija, 2016. – 279 p. : pav., lent.
Jakulis, Martynas. Špitolės Vilniuje XVI–XVIII a. : daktaro disertacija : humanitariniai
mokslai, istorija (05 H) / Martynas Jakulis; Vilniaus universitetas, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2016. – 360 p. : iliustr., diagr., graf., lent.
Karpavičiūtė, Simona. Slaugytojų subjektyvi sveikata, patiriamas stresas, nuovargis ir
dalyvavimo meninėje veikloje poveikis : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (09B) / Simona Karpavičiūtė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija, 2016. – 222 p. : pav., lent.
2017

243.

Piščalkienė, Viktorija. Chirurginė slauga / Viktorija Piščalkienė; Kauno kolegija. – Kaunas : Vitae Litera, 2017. – 364 p. – ISBN 9786094542473
2018

244.

Slaugos mokslinių tyrimų duomenų sklaida : mokomoji knyga / Lina Spirgienė, Aurelija Blaževičienė, Olga Riklikienė, Alina Vaškelytė; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas; [recenzentės : Irayda Jakušovaitė, Jūratė Macijauskienė]. – Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2018. – 143,
[1] p. – Bibliogr.: p. 141–143 (58 pavad.). – ISBN 978-9955-15-527-0

Straipsniai
1918
245.

Alseika, D. Sveikatos reikalai Lietuvoje // Sveikata. – 1918, Nr. 1, p. 1–2.
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1920
246.

247.

248.
249.

250.
251.
252.

253.
254.

Apie apskričių pribuvėjas (akušeres) : (Laikinosios taisyklės) : [iš Sveikatos dep.]. – Parašas: Už Vidaus reikalų min. P. Kerpė, Sveikatos dep. dir. J. Bagdonas // Medicina. – 1920,
t. 1, Nr. 7, p. 218–219.
Brundza, J. Kauno medicinos draugijos metinė apyskaita (1919 m. V 2 – 1920 m. V. 2) //
Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 2, p. 33–36.
Rašoma, kad gailestingosios seserys 1–2 metų laikotarpiui priimamos į ligonines praktikantėmis, o paskui lanko Raudonojo Kryžiaus įsteigtus 2 mėn. kursus, p. 35.
Iš K. A. M. Sanitarijos skyriaus // Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 4, p. 125–126.
Apie Karo ligoninėje tarnaujančias medicinos seseris.
Iš Sveikatos departamento darbuotės balandžio mėn. š. m. // Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 2,
p. 57–60.
Apie gailestingųjų seserų kursus.
Kronika // Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 5, p. 151–153.
Rašoma, kad į Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus priimtos 37 mokinės.
Kronika // Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 1, p. 30–32.
Rašoma, kad prie Kauno ligoninės organizuojami akušerių tobulinimosi kursai.
Kronika // Medicina. – 1920, T. 1, Nr. 8, p. 252–256.
Rašoma, kad š. m. gruodžio 19 d. organizuojami Gailestingųjų seserų kursai lietuvių kalba, p. 255.
Taisyklės apie privatines prieglaudas gimdančioms : [iš Sveikatos departamento] // Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 7, p. 222–224.
Tumėnienė, [V.]. Dėl kovos su epidemijomis Lietuvoje // Medicina. – 1920, t. 1, Nr. 4,
p. 121–122.
Rašoma, kad reikalingi dezinfektorių ir medicinos seserų kursai.
1921

255.
256.
257.

258.

259.

260.
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Gailestingųjų seserų klausimu / Gailestingoji Sesuo // Lietuvių balsas. – 1921, lapkričio
8–9 (Nr. 3), p. 2.
Kronika // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 6, p. 188–192.
Rašoma, kad išleista Gailestingųjų karo meto seserų II-oji laida, p. 191.
Kronika // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 1, p. 29–32.
Rašoma, kad nuo š. m. vasario 21 d. Kauno ligoninėje organizuojami masažo kursai, kuriuos veda dr. V. Kuzma; kursų trukmė – 2 mėn., p. 31.
Kronika // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 2, p. 61–64.
Rašoma, kad gailestingosioms seserims tarnaujančioms kariuomenėje nuo š. m. balandžio
1 d. nemokamai išduodamas kareivio maisto dienos davinys, p. 61; Sveikatos departamento Sanitarijos skyrius ruošia dezinfekcijos kursus Kaune – kviečiami felčeriai, akušerės, seselės – mokslas nemokamas, p. 63.
Medicinos skyriaus apyskaita už sausio ir vasario mėn. : medicinos personalo registracija // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 4, p. 112–113.
Rašoma, kad užregistruota 50 gailestingų seserų, p. 112.
Staugaitis, J. Kauno m. ligoninės 1920 metais veikimo apyskaita // Medicina. – 1921, t. 2,
Nr. 5, p. 131–141.
Rašoma, kad 1920 m. rugsėjo 16 d.prie I Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninės buvo suorganizuoti gailestingųjų seserų kursai, p. 134.
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261.

262.

263.
264.

Šliupas, R. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus raportas : X konferencijai Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Genevoje 1921 m. // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 3, p. 76–82.
Rašoma, kad Lietuvos Raudonasis Kryžius prie I Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninės
įsteigė gailestingųjų seserų kursus, p. 80.
Tallat-Kelpša, F. Nuo ko pradėti kovą su tuberkuliozu Lietuvoje // Medicina. – 1921, t. 2,
Nr. 11, p. 361–369.
Apie „tuberkuliozinio“ centro įkūrimą, kurio personalą sudarytų gydytojas, 3 gailestingosios seserys, 1 tarnaitė, p. 367.
Tercijonas, V. Sveikatos apsaugos organizavimo reikalu // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 11,
p. 369–378.
Valstybiniai akušerijos kursai Kaune // Medicina. – 1921, t. 2, Nr. 7, p. 222.
1922

265.

266.

267.

268.

269.
270.

271.
272.

Doc. Pr. Mažylis // Medicina. – 1922, t. 3, Nr. 9–10, p. 490–491.
Rašoma, kad docentas Gailestingųjų seserų kursuose dėstė anatomiją, fiziologiją ir ligonių
slaugymą.
Gailest. sesers karo žinyboje // Medicina. – 1922, t. 3, Nr. 11–12, p. 590–591.
Rašoma, kad nuo šių metų į Karo sanitarijos skyriaus etatines vietas priimamos tik netekėjusios gailestingosios seserys.
Kazanskaitė, O. Gailestingųjų seserų sąjunga // Medicina. – 1922, t. 3, Nr. 8, p. 446.
Rašoma, kad 1922 m. gegužės 21 d. Kaune įvyko 2-asis gailestingųjų seserų suvažiavimas,
kuriame buvo suformuluoti sąjungos uždaviniai ir tikslai.
Kazanskaitė, O. Lietuvos gailestingųjų seserų suvažiavimas // Medicina. – 1922, t. 3, Nr. 2,
p. 111.
Apie pirmąjį gailestingųjų seserų suvažiavimą, įvykusį 1921 m. gruodžio 18–20 d.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Gailestingųjų seserų kursai // Medicina. – 1922, t. 3,
Nr. 6–7, p. 382.
Staugaitis, J. Kauno m. ligoninės veikimo 1921 metais apyskaita // Medicina. – 1922, t. 3,
Nr. 6–7, p. 345–351.
Rašoma, kad ligoninės personalą baigiantis 1921 metams sudarė 83 asmenys, tarp jų 14
gailestingųjų seserų, 23 slaugytojos; gailestingųjų seserų mėnesinė alga – 300 auks., slaugytojų – 80–100 auks., p. 347.
Susikūrė Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga // Medicina. – 1922, t. 3, Nr. 6–7, p. 389.
Ukmergės apskrities ligoninė // Medicina. – 1922, t. 3, Nr. 11–12, p. 588.
Rašoma, kad Ukmergės apskrities valdybos rūpesčiu ir lėšomis 1919 m. įsteigta apskrities
ligoninė, prie kurios yra ambulatorija ir joje dirba gydytojas, felčeris, 2 gailestingosios seserys, 1 pribuvėja.
1923

273.
274.

Bagdonas, J. Sveikatos reikalų tvarkymas Lietuvoj // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 3–4,
p. 175–178.
Bliudzas, B. Apie žydų gyventojų sveikatos apsaugojimo draugijos „Oze“ veikimą // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 8, p. 434–437.
Rašoma, ka draugijos „Oze“ iniciatyva įkurta mokyklos-medicinos organizacija (daktaras,
gailestingoji sesuo ir mokytojai), kuri organizuoja higienos-sanitarinį darbą pačioje mokykloje, p. 435.
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275.

276.

277.

278.

279.
280.

281.

282.

283.

Gailest. seserų kursai // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 5, p. 263.
Rašoma, kad 1919 m. kursus įsteigė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija; kursų vedėja –
dr. Aldona Šliupaitė.
Gailest. seserų kursai // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 8, p. 440.
Rašoma, kad prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus klinikos nuo š. m. rugsėjo 15 d. organizuojami kursai, į kuriuos kviečiamos stoti gailestingosios seserys, neturinčios specialaus pasiruošimo.
Kauno miesto savivaldybės medicinos ir sanitarijos skyriaus įstaigos // Medicina. – 1923,
t. 4, Nr. 11, p. 653–656.
Apie „Paget“ ir „Ryano“ vardo sveikatos centrų gailestingųjų seserų darbą, p. 654.
Kronika : sveikatos reikalai // Medicina. – 1923, t. 4, p. 12, p. 738.
Rašoma, kad Kupiškyje (Panevėžio a.) akušerė S. Glemžaitė steigia 5 lovų gimdymo prieglaudą.
Liet. Raud. Kryžiaus draugijos metinis susirinkimas // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 9,
p. 511–514.
Medicinos personalo registracija // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 6–7, p. 370.
Rašoma, kad iki 1923 m. liepos 1 d. Sveikatos departamento žiniomis įregistruotos 193 akušerės, 77 gailestingosios seserys.
Oželis, K. Plaučių tuberkuliozas kariuomenės tarpe. – Bibliogr.: 12 pavad. // Medicina. –
1923, t. 4, Nr. 2, p. 69–80.
Rašoma, kad kovai su tuberkulioze prie apskričių ligoninių steigiami „observacijos“ ir tyrimo punktai, kuriuose dirbs gydytojas, gailestingoji sesuo ir slaugytoja, p. 78–79.
Sveikatos departamento pranešimas // Medicina. – 1923, t. 4, Nr. 1, p. 68.
Rašoma, kad Sveikatos departamentas ruošia dantų gydytojų, felčerių, pribuvėjų ir gailestingųjų seserų sąrašus ir prašo pristatyti dokumentus, patvirtinančius mokslo cenzą.
Tumėnienė, V. Kova su vaikų mirtingumu. – Bibliogr.: 8 pavad. // Medicina. – 1923, t. 4,
Nr. 1, p. 47–56.
Apie patarimo vietų (ambulatorijų) steigimą, kuriose dirbtų gydytojas specialistas ir gailestingosios seserys, kurios lankytų vaikus namuose, p. 54.
1924

284.
285.
286.
287.
288.

289.

334

Ligonių priežiūra // Naminis gydytojas. – 1924, Nr. 22, priedas „Ūkininkas“, p. 1–4; Nr. 35,
p. 2–3.
Mažylis, P. L. Raud. Kryž. ligoninės akušerijos skyriaus veikimo 1920–1922 m. apžvalga // Medicina. – 1924, t. 5, Nr. 12, p. 968–996.
Priverstino draudimo ligoje įstatymo projektas // Medicina. – 1924, t. 5, Nr. 4, p. 287–
297.
6-oji L. Raud. Kr. Gailestingųjų seserų kursų laida // Medicina. – 1924, t. 5, Nr. 6–7, p. 554.
Valst. Vaikų ligoninė Kaune // Medicina. – 1924, t. 5, Nr. 5, p. 420.
Rašoma, kad š. m. gegužės 10 d. atidaryta Valstybinė vaikų ligoninė, kurios personalą sudaro 2 gydytojai, 8 gailestingosios seserys ir 5 slaugytojos; ligoninės vedėja paskirta dr. V. Tumėnienė.
Vestermann‘as, Vilh. Kūdikių globos klausimu Lietuvoje. – Bibliogr.: 5 pavad. // Medicina. – 1924, t. 5, Nr. 6–7, p. 479–484.
Apie mokyklą kūdikių medicinos seserims rengti.
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1925
290.

291.

292.
293.
294.

295.

Avižonis, P. Trachoma Kauno miesto pradžios mokyklose 1924 metais. – Pav. – Santr.
pranc. – Bibliogr.: 12 pavad. // Medicina. – 1925, t. 6, Nr. 6–7, p. 454–470.
Apie akių gydymo punktų steigimą, kuriame akių ligų gydytojai priiminėtų mokyklų vaikus, o gailestingosios seserys lankytų sergančių vaikų šeimas, p. 467–468.
Grinius, K. Kauno miesto valdybos gydytojų ir vaikų ir motinų sveikatos globojimo centrų gailestingųjų seserų-vedėjų pasitarimo protokolas Nr. 4/10 // Medicina. – 1925, t. 6,
Nr. 9–10, p. 758–759.
Kvedaras, J. Ligonių priežiūra // Kultūra. – 1925, Nr. 11, p. 542–545.
Pabaltės gailestingųjų seselių konferencija // Medicina. – 1925, t. 6, Nr. 5, p. 374.
Staugaitis, J. Bendroji V. Kauno ligoninės 1924 m. apyskaita // Medicina. – 1925, t. 6, Nr. 8,
p. 595–597.
Rašoma, kad finansinėje 1924 metų ligoninės ataskaitoje tarnautojų atlyginimas, neskaitant priedų : (slaugytojos – 150 litų per mėnesį, gailestingosios sesers – 200, vyr. gailestingosios sesers – 240 litų).
Tarpt. slaugintojų kongresas Helsinky // Medicina. – 1925, t. 6, Nr. 5, p. 374.
1926

296.

297.
298.

Ligonių kasų įstatymas : (Seimo priimtas 1925 m. gruodžio 9 d.) // Medicina. – 1926, t. 7,
Nr. 1–2, p. 75–94.
Rašoma, kad ligonių kasų narys turi teisę pasirinkti gydytoją, akušerę, medicinos seserį ar
kitokį gydymo personalą, p. 78.
Medicinos felčerių praktikos taisyklės : [įstatymai ir valdžios įsakymai] // Medicina. –
1926, t. 7, Nr. 11, p. 657.
Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento Medicinos sk. 1925 metų apyskaita / parengė Povilas Perevičius, Sakalauskaitė // Medicina. – 1926, t. 7, Nr. 3–4,
p. 187–195.
Rašoma, kad iki 1925 m. sausio 1 d. Sveikatos departamento žinioje buvo įregistruota felčerių-akušerių – 18, akušerių – 221, gailestingųjų seserų – 130, p. 189.
1927

299.
300.
301.
302.
303.

304.

Kronika : draugijos, suvažiavimai, varia : 50 metų Mėlynojo Kryžiaus jubiliejus : [įsikūrė 1877 m. Ženevoje] // Medicina. – 1927, t. 8, Nr. 10, p. 619.
Kronika : suvažiavimai, konkursai : pirmosios Pabaltijo valstybių vaikų globos ir pagalbos konferencijos Rygoj programa // Medicina. – 1927, t. 8, Nr. 12, p. 802-803.
Medicinos felčerių reikalais : Lietuvos Medicinos felčerių sąjungos įstatai // Medicina. –
1927, t. 8, Nr. 8, p. 467–468.
Šidlauskas, Alf. Sveik. Dep-to sanitarijos skyriaus 1926 m. veikimo apyskaita. – Lent. //
Medicina. – 1927, t. 8, Nr. 1–2, p. 49–64.
Šidlauskas, Alf. Lietuvos sveikatos reikalų sutvarkymas // Medicina. – 1927, t. 8, Nr. 11,
p. 675–688.
Rašoma, kad Kaune nuo 1920 metų prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos veikia gailestingųjų seserų kursai, o 1922 m. įkurta „Gailestingųjų seserų sąjunga“, p. 687.
Volbergas, Izaokas. Šiaulių apskrities savivaldybės akių ligoninės nuo 1925 m. X mėn.
Iki 1927 m. I mėn. 1 d. veikimo apyskaita // Medicina. – 1927, t. 8, Nr. 3–4, p. 172–176.
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Rašoma, kad 1927 m. ligoninės personalą sudarė: gydytojas-vedėjas, gailestingoji seselė, dvi
slaugytojos, virėja ir skalbėja, p. 172.
1928
305.

306.
307.
308.
309.

Bliudzas, B. Lietuvos žydų sveikatos apsaugos draugijos „Oze“ 6 metų veikimo apžvalga // Medicina. – 1928, t. 9, Nr. 2, p. 151–154.
Rašoma, kad „Oze“ draugija įsteigė metinius slaugytojų kursus, kurie turi gailestingųjų seserų kurso programą, p. 154.
Domaševičius, A. Kova su moterų ligomis // Medicina. – 1928, t. 9, Nr. 5, p. 352–360.
Apie pribuvėjų (akušerių) mokyklų įkūrimą Panevėžyje, Šiauliuose ir Marijampolėje.
Kronika : medicinos felčerių reikalai : Lietuvos medicinos felčerių sąjungos Valdybos
pranešimas // Medicina. – 1928, t. 9, Nr. 8, p. 581.
Panevėžio pribuvėjų mokyklos įstatai // Medicina. – 1928, t. 9, Nr. 5, p. 360.
Proto ligonių globos šeimynose statusas // Medicina. – 1928, t. 9, Nr. 6, p. 444.
1929

310.

311.
312.
313.
314.
315.

316.

Gail. seserų kursų laida // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 51, p. 386.
Rašoma, kad Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizuotus 2 metų teorijos ir praktikos kursus baigė 14 gailestingųjų seserų.
Grinius, K. Medicinos mokslų laimėjimai per pastaruosius 35 metus Lietuvos respublikoje // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 11, p. 812–820.
Kronika: draugijos, kursai, varia : kurortų įstatymas // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 3, p. 227.
Kronika : susirinkimai, iškilmės, varia : Kūdikių gelbėjimo draugijos naujai statomo Slabadoj lopšelio-prieglaudos pamatų pašventinimas // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 5, p. 385.
Kūdikių ir mažų vaikų slaugytojų kursai Kaune // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 7, p. 532.
Motinų ir kūdikių globa // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 7, p. 762.
Rašoma, kad Motinų ir kūdikių organizacijos sąjunga Pašvitinyje ir Joniškio apylinkėje
įsteigė Motinos ir vaikų sveikatos centrus.
Šv. Luko ligoninės naujų namų atidarymas // Medicina. – 1929, t. 10, Nr. 11, p. 879.
Apie Lietuvos tretininkų įkurtą šv. Luko ligoninę, kurioje ligonius slaugo šv. Elžbietos seserys.
1930

317.
318.

319.

320.
321.

336

Apie seseris. – Iliustr. // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 11.
Apie Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungą.
Bakšytė, O. Liet. Gailestingų seserų s-ga pasiuntė prašymus ministeriui pirmininkui,
krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministeriams. Prašymo nuorašą čia spausdiname //
Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 6–7.
Dėl atlyginimų ir darbo sąlygų.
Dr. Paulina Kalvaitytė, didžiausia gail. seserų bičiulė, Gail. seserų ir s-gos nuolatinė patarėja, rėmėja ir mokytoja, ji nuolat rūpinasi seserų būkle : [nuotrauka] // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 3.
Elena Lichočovienė, dabartinė Liet. gailestingųjų seserų s-gos pirmininkė : [nuotrauka] // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 5.
Gailestingoji sesuo ir gailestingųjų seserų organizacijos. – Iliustr. // Lietuvos sesuo. –
1930, Nr. 2–3, p. 9–15.
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322.

323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.

339.
340.
341.
342.

343.
344.
345.

Grinius, K. Kova su tuberkulioze Lietuvos Respublikoje // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 10,
p. 701–710.
Apie teorijos ir praktikos kursus gydytojams ir gailestingosioms seserims, p. 709.
Gusievas, V. Pagelbinio medicinos personalo reikalu // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 1, p. 66.
Ką nutarė seserys visuotiniame suvažiavime // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 2–3, p. 23–25.
Kalvaitytė, [Paulina]. Iš gail. seserų ir jų s-gos gyvenimo // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1,
p. 1–3.
Kronika : medicinos felčerių reikalais : medicinos felčerių įstatymas // Medicina. – 1930,
t. 11, Nr. 11, p. 806–807.
Kūdikių ir mažų vaikų slaugintojų kursai // Motina ir vaikas. – 1930, Nr. 8–9, p. 20.
Kūdikių slaugintojų kursai : (pagal dr. Tumėnienės prakalbą slaugintojų kursų atidaryme š. m. spalių 1 dieną) // Motina ir vaikas. – 1930, Nr. 10, p. 11–12.
L. Raud. Kryžiaus rentgeno seserų kursai // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 12, p. 884.
Lietuvos medicinos felčerių sąjungos įstatai // Lietuvos medicinos felčerių sąjungos akušerių sekcija. Nario knygelė. – Kaunas, 1930. – P. 3–7.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursai. – Iliustr. // Lietuvos sesuo. –
1930, Nr. 1, p. 16–17.
Ligonio priežiūra // Moterų dirva. – 1930, Nr. 1, p. 6.
Masteikis, Ig. Kūdikių ir vaikų slauginimo kursų statutas // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 5,
p. 374–375.
Nauji kursai // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 24.
Apie Lietuvos gailestingųjų seserų-rentgenologų kursus.
Ona Bartuševičaitė, pirmoji Liet. gail. seserų s-gos pirmininkė : [nuotrauka] // Lietuvos
sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 5.
Pabaltijo gailestingųjų seserų sąjungos komiteto konferencija : [Kaune, 1930 m. lapkričio 23–24 d.] // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 11, p. 804.
Pirmosios Lietuvos motinoms ir vaikams globoti konferencijos nutarimai // Medicina. –
1930, t. 11, Nr. 1, p. 66–72.
Pirmosios vaikų sanatorijos Lietuvoj iškilmingas atidarymas // Medicina. – 1930, t. 11,
Nr. 4, p. 299.
Rašoma, kad 1930 m. gegužės 11 d. Aukštosios Panemunės miške atidaryta vaikų sanatorija su 40 ligonių lovų.
Sesers pareigos // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 21.
Skomskis, P. Pirmoji Lietuvos motinų ir vaikų apsaugos konferencija Kaune // Savivaldybė. – 1930, Nr. 4, p. 19–21.
Slaugymas // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 19–20.
Apie gailestingųjų seserų darbą ir pareigas.
Tulytė, G. S. Lietuvos, Latvijos ir Estijos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos g.s. Komiteto veikimas : [1929 m. rugsėjo mėn., Talinas]. – Iliustr. //
Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 2–3, p. 2–4.
Vila „Aldona“ // Lietuvos sesuo. – 1930, Nr. 1, p. 9.
Apie Lietuvos gailestingųjų seserų vilą Palangoje.
Žemgulys, J. Iš karo ligoninės istorijos // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 6, p. 432–437.
Apie Kauno karo ligoninės vystymąsi, jos skyrius ir darbuotojus.
Žemgulys, J. Šaulių sanitarinis darbas 1929 metais // Medicina. – 1930, t. 11, Nr. 5,
p. 360–361.
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Rašoma, kad Šaulių sąjunga Kaune paruošė programas ir iliustracinę medžiagą sanitariniams kursams (pirmosios pagalbos, ligonių slaugymo ir higienos).
1931
346.
347.

348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

357.

358.
359.
360.
361.
362.
363.

364.
365.

338

Bitlierius, A. Motinoms ir vaikams globoti II-oji Pabaltijo valstybių konferencija // Savivaldybė. – 1931, Nr. 11, p. 23–25.
Bliudzas, B. Žydų sveikatos apsaugos dr-jos „Oze“ veikimo 1921–1931 m. apžvalga // Medicina. – 1931, t. 12, Nr. 11, p. 751–755.
Rašoma, kad draugijos „Oze“ iniciatyva įsteigti metiniai slaugytojų kursai, kurie turi gailestingųjų seserų kurso programą; slaugytojų kursai turėjo 3 laidas irjuos baigė 87 seserys, p. 754.
Carter, L. Maynard. Raudonojo Kryžiaus gailestingosios seserys // Gailestingoji sesuo. –
1931, Nr. 1, p. 19–22.
Endriulaitytė-Gylienė, M. Ligonių slaugymas // Sargyba. – 1931, Nr. 5, p. 155–156.
Grinienė, K. Kūdikių ir motinų sveikatos globojimo centras // Pirmosios Lietuvos motinoms ir vaikams apsaugoti konferencijos darbai. – Kaunas, 1931. – P. 70–78.
Hamburger, Hilda. Latvijos, Estijos ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos Gailestingųjų seserų sąjungos komiteto veikimo apžvalga // Gailestingoji sesuo. – 1931, Nr. 1, p. 9–13.
Joosep, Marija. Socialinis darbas ligoninėse // Gailestingoji sesuo. – 1931, Nr. 1, p. 28–30.
Kuške, Justine. Keletas klausimų apie gail. seserų išsilavinimą // Gailestingoji sesuo. –
1931, Nr. 1, p. 30–35.
Latvijos, Estijos ir Lietuvos gailestingųjų seserų kongresas Taline 1931.VII 25-27 d. //
Gailestingoji sesuo. – 1931, Nr. 1, p. 2–9.
Metinis „Pieno lašo dr-jos“ narių susirinkimas // Medicina. – 1931, t. 12, Nr. 2, p. 157–158.
Naujas sveikatos punktas // Medicina. – 1931, t. 12, Nr. 10, p. 700.
Rašoma, kad Raudonojo Kryžiaus ligoninės būstinėje (Laisvės al. 7, Kaune) pradėjo veikti
patarimų punktas (sveikatos centras); šio punkto akušerė-globėja lankys gimdyves ir teiks
patarimus bei pagalbą.
Naujas sveikatos punktas // Motina ir vaikas. – 1931, Nr. 11, p. 17.
Rašoma, kad Raudonojo Kryžiaus ligoninės patalpoje pradėjo veikti patarimų punktas (sveikatos centras); punkto akušerė lankys gimdyves ir teiks patarimus bei pagalbą.
Nieman, Marta. Jaunimo Raudonasis Kryžius ir gail. seserys // Gailestingoji sesuo. – 1931,
Nr. 1, p. 35–40.
Odier, Lucy. Raudonojo Kryžiaus gail. seserys ir jų paruošimas specialiems profesiniams
uždaviniams // Gailestingoji sesuo. – 1931, Nr. 1, p. 23–25.
Pabaltijo valstybių motinos ir vaiko apsaugos II-ji konferencija // Medicina. – 1931, t. 12,
Nr. 10, p. 693.
Reimann, Christiane. Pastabos dėl įstatymų, tvarkančių gail. seserų reikalus // Gailestingoji sesuo. – 1931, Nr. 1, p. 25–28.
Šiaurės Lietuvoje motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos sveikatos centrai //
Motina ir vaikas. – 1931, Nr. 10, p. 6–11.
Tercijonas, V. Apie patronatą arba organizuotą atidavimą vaikų globoti į šeimas // Pirmosios Lietuvos motinoms ir vaikams apsaugoti konferencijos darbai. – Kaunas, 1931. –
P. 87–93.
Tercijonas, V. Apie vaikų slaugytojų kursus // Motina ir vaikas. – 1931, Nr. 1, p. 9–10.
Tulytė, M. Gailestingųjų seserų darbo sąlygos Lietuvoje // Gailestingoji sesuo. – 1931,
Nr. 1, p. 15–19.
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366.

Valst. kūdikių ir mažų vaikų slaugymo kursai // Medicina. – 1931, t. 12, Nr. 6, p. 442.
Rašoma, kad prie Valstybinės vaikų ligoninės (Kaune) esantys kursai išleido I-ąją klausytojų laidą.
1932

367.
368.
369.
370.
371.
372.

373.

Įstatymai ir taisyklės : felčerių, akušerių ir gailestingųjų seserų mokyklų įstatymas //
Medicina. – 1932, t. 13, Nr. 5, p. 376–377.
Kronika : sveikatos reikalais : kurortų įstatymas // Medicina. – 1932, t. 13, Nr. 12, p. 846.
Legeckaitė. Kauno Ap. Lig. Kasos Mot. Ir Vaikų Sveikatos Globojimo Centras // Darbo
sveikata. – 1932, Nr. 5–7, p. 14–15.
Lietuvos medicinos felčerių sąjungos ir jos akušerių sekcijos nariams pranešimas // Medicina. – 1932, t. 13, Nr. 9, p. 631–634.
Marcinkus, V. Beturčių gydymo reikalu // Savivaldybė. – 1932, Nr. 10, p. 23–24.
Vaikų slaugymo kursai // Medicina. – 1932, t. 13, Nr. 12, p. 842.
Rašoma, kad Kūdikių gelbėjimo draugija prie valstybinio „Lopšelio“ Kaune, Vilijampolėje
organizuoja kūdikių ir vaikų slaugymo 2-jų metų kursus.
Vaistininkų padėjėjų, felčerių, akušerių ir panašių specialybių praktika // Medicina. –
1932, t. 13, Nr. 5, p. 376.
Apie teises ir tvarką verstis specialybių praktika.
1933

374.
375.
376.

377.

378.
379.

380.

Kronika : kongresai, draugijos, įvairenybės : Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga // Medicina. – 1933, t. 14, Nr. 5, p. 328.
Kronika : medicinos felčerių ir akušerių reikalais : akušerių praktikos nuostatai // Medicina. – 1933, t. 14, Nr. 4, p. 264.
Lietuvos gailestingosios seserys apdovanotos Florence Nightingale medaliais. – Portr. //
Žiburėlis. – 1933, Nr. 7 (liepos 15), p. 13–14.
Rašoma, kad gailestingosios seserys Rozalija Tamošiūnaitė ir Ona Brazytė apdovanotos
F. Nightingale medaliais.
Nauja gailest. seserų valdyba : [žinutė] // Medicina. – 1933, t. 14, Nr. 3, p. 188.
Rašoma, kad Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninėje įvyko Gailestingųjų seserų sąjungos visuotinis metinis narių susirinkimas; sąjungos pirmininke išrinkta gailestingoji sesuo
B. Gustaitienė, nariai : gailestingosios seserys K. Vitkauskaitė, M. Baltutienė, St. Kundrotienė, V. Buterlevičienė.
Nemeikšaitė M. Kaip atsirado žurnalas „Motina ir vaikas“ // Motina ir vaikas. – 1933,
Nr. 12, p. 2–4.
Suvalstybinta akušerių mokykla // Medicina. – 1933, t. 14, Nr. 4, p. 263–264.
Rašoma, kad akušerijos kursai prie Raudonojo Kryžiaus draugijos ligoninės pertvarkomi į
Valstybinę akušerių mokyklą.
Sveikatos centrų pasitarimas // A.B.C. – 1933, Nr. 67, p. 4.
1934

381.

Draugijos, kongresai, įvairenybės : Motinoms ir vaikams globoti organizacijų s-gos atstovų metinė konferencija įvyko Kaune, š. m. birželio mėn. 7 d. // Medicina. – 1934, t. 15,
Nr. 6, p. 362–363.
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382.
383.
384.

385.

386.
387.

Janušytė, L. Kaip globojami Lietuvos vaikai ir motinos // Savivaldybė. – 1934, Nr. 4,
p. 17–18.
Lietuvos vaiko draugijos 10 metų veikimo apžvalga // Motina ir vaikas. – 1934, Nr. 12,
p. 2–5.
Mūsų kronika // Motina ir vaikas. – 1934, Nr. 5, p. 17.
Rašoma, kad 1934 m. gegužės 14–19 d. įvyko Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos akušerių ir gailestingųjų seserų suvažiavimas.
„Oze“ gailestingųjų seserų mokykla // Medicina. – 1934, t. 15, Nr. 1, p. 54.
Rašoma, kad Vidaus reikalų ministerija patvirtino „Oze“ gailestingųjų seserų mokyklos
programą ir statutą.
Strimaitis, K. Medicinos pagalbos organizavimo būdai // Sveikata ir darbas. – 1934, Nr. 1,
p. 379–382.
Tercijonas, V. Valstybinės vaikų ligoninės (resp. klinikos) pirmasis dešimtmetis (1924–
1934). – Lent. // Medicina. – 1934, t. 15, Nr. 12, p. 703–711.
Rašoma, kad Kaune prie Valstybinės vaikų ligoninės 1929 m. buvo atidaryti valstybiniai
slaugytojų kursai ruošti slaugytojas kūdikių globojimo įstaigoms; kursai išleido 3 laidas –
20 kursančių, p. 709.
1935

388.
389
390.
391.
392.

393.

Gailestingųjų seserų kursai prie Raudonojo Kryžiaus ligoninės Klaipėdoje // Medicina. –
1935, t. 16, Nr. 6, p. 464.
Grigonis, Matas. Gailestingoji sesuo : (skiriu gail. ses. p. Oksaitei) / M. Grigonis // Žiburėlis. – 1935, Nr. 2 (vasario 16), p. 6.
Įstatymai ir taisyklės : ligoninių įstatymas // Medicina. – 1935, t. 16, Nr. 9, p. 692–694.
Kronika : kongresai, draugijos, įvairenybės : Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos suvažiavimas // Medicina. – 1935, t. 16, Nr. 5, p. 383–385.
Norinčioms būti gailestingomis seserimis // Medicina. – 1935, t. 16, Nr. 5, p. 389.
Rašoma, kad prie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno ligoninės organizuojami gailestingųjų seserų kursai, kurie truks dvejus metus.
Sveikatos centrų gailest. seserų-akušerių suvažiavimas : [Kaune, 1935 m. birželio 3–4 d.] //
Medicina. – 1935, t. 16, Nr. 5, p. 386.
1936

394.
395.
396.
397.
398.

Birutavičienė, A. Gydytojo laiškas motinai // Motina ir vaikas. – 1936, Nr. 9, p. 13–15.
Apie sergančio vaiko priežiūrą.
Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos suvažiavimas // Medicina. –
1936, t. 17, Nr. 6, p. 488.
Lietuvos vaiko draugijos darželių vedėjų kursų atidarymas : [1936 m. kovo 2 d. ] // Motina ir vaikas. – 1936, Nr. 3, p. 17–20.
Ligonių slaugymas. – Parašas : A. P. // Lietuvos ūkininkas. – 1936, lapkričio 8.
Pikčilingienė, Fr. Viešoji motinos ir vaiko globa ir įstatymai // Naujoji Vaidilutė. – 1936,
Nr. 2, p. 58–62.
1937

399.

340

Bliudzas, B. Kova del liaudies sveikatos // Medicina. – 1937, t. 18, Nr. 1, p. 67–73.
Apie žydų sveikatos apsaugos draugiją „Oze“, p. 72.
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400.

401.
402.
403.

404.
405.
406.

XII Tarptautinis vaikų globos ir VI Tarptautinis šeimos auklėjimo kongresai Paryžiuje //
Motina ir vaikas. – 1937, Nr. 7–8, p. 10–13.
Rašoma, kad Lietuvą atstovavo gailestingosios sesery s : M. Nemeikšaitė, M. Žmuidzinavičienė, A. Endziulaitienė.
Gildė-Ostachovienė, E. Luošųjų globos uždaviniai // Antrosios Lietuvos motinoms ir vaikams apsaugoti konferencijos darbai. – Kaunas, 1937. – P. 55–59.
Jasaitis, D. Dispanseris ar sanatorija? // Kova su džiova. – 1937, Nr. Gruodis, p. 29–36.
Julijos Žukauskaitės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus seserų samaritiečių kursų pažymėjimas Nr. 720 / Lietuvos Raudonasis Kryžius. – Klaipėda, 1937.05.07. – 1 lap., sulenktas
pusiau; portr.; Archyvinė kopija. – Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB. –
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB. – http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000340398
J. L. Prof. Tumėnienės sanatorija vaikams // Motina ir vaikas. – 1937, Nr. 6, p. 17–18.
Kronika : kongresai, draugijos, įvairenybės : Liet. motinoms ir vaikams globoti organizacijos sąjungos narių susirinkimas // Medicina. – 1937, t. 18, Nr. 5, p. 428.
Vaikų darželių vedėjoms kursai // Motina ir vaikas. – 1937, Nr. 1, p. 16.
Rašoma, kad 1936 m. kovo mėn. pradėjo veikti Lietuvos vaiko draugijos įsteigti kursai.
1938

407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.

418.
419.

Baltijos motinos ir Vaiko globos suvažiavimas // Motina ir vaikas. – 1938, Nr. 6, p. 20.
Didelė akušerių stoka // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 7, p. 625.
Elfride, P. Gailestingųjų seserų profesinės ligos // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 1, p. 24–28.
Gailestingųjų seserų psichotechninis patikrinimas // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 3,
p. 112–115.
Gailestingųjų seserų sveikatos apsauga rentgeno kabinetuose // Gailestingoji sesuo. –
1938, Nr. 3, p. 116.
Gustaitienė, B. Gail. seserų suvažiavimas Estijoj. – Iliustr. // Gailestingoji sesuo. – 1938,
Nr. 3, p. 88–98.
Gustaitienė, Bronė. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus D-jų Lygos ekspertų konferencija : 1937 m. sausio mėn. 25–29 d. // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 1, p. 7–10.
Jakobas, A. Beturčių gydymo klausimais // Savivaldybė. – 1938, Nr. 11, p. 298–300.
Kaimo gyventojų sveikatos reikalams rūpintis taisyklės // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 5,
p. 455–462.
Krikščiūnienė, Ona. Vaikų darželiai Lietuvoje // Motina ir vaikas. – 1938, Nr. 3, p. 1–4.
Kronika : [žinutė] // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 3, p. 117.
Rašoma, kad Nepriklausomybės XX metų sukakties proga Valstybės Prezidento aktu buvo
apdovanoti Raudonojo Kryžiaus tarnautojai : V laipsnio Gedimino ordinu Raudonojo Kryžiaus Gailestingųjų seserų draugovės pirmininkė Bronė Gustaitienė; Gedimino ordino III
laipsnio medaliais gailestingosios seserys : Kazė Vitkauskaitė, Maja Tulytė, Kazė Laurinavičiūtė, Marija Žiliūtė ir Bronė Sipavičiūtė-Kunevičienė.
Laurinavičūtė, K. Įspūdžiai iš aukštesniųjų tarptautinių Florense Nightingale seserų kursų Anglijoje // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 2, p. 57–65.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Gailestingųjų Seserų Draugovės visuotinis metinis narių
susirinkimas : 1938 m. vasario mėn. 6 d., 14 val. – Iliustr. // Gailestingoji sesuo. – 1938,
Nr. 1, p. 17–18.
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420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.

428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.

Lietuvos vaiko draugijos veikimas 1937 metais. – Iliustr. // Motina ir vaikas. – 1938, Nr. 6,
p. 2–6.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Raudonojo Kryžiaus gail. seserų ir Lietuvos Gailestingųjų
Seserų Sąjungos Komiteto posėdis. – Iliustr. // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 3, p. 84–87.
Monkutė, V. Sveikatos Globos Centro sesuo. – Iliustr. // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 1,
p. 38–40.
„Pieno lašo“ dr-jos narių metinis susirinkimas // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 3, p. 247–
249.
Pirmasis Lietuvos akušerių suvažiavimas : [Kaunas, 1938 m. balandžio 23 d.] // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 6, p. 549–550.
Pyragius, J. Ar nevertėtų ir mums susirūpinti sanitarine aviacija?. – Iliustr. // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 3, p. 99–101.
Septyni sveikatos punktai [įsteigti Zarasų apskrityje] // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 7,
p. 623.
Seserų Samaritiečių kursai // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 6, p. 551.
Rašoma, kad 1938 m. sausio 19 d. Lietuvos Raudonasis Kryžius Kaune atidarė naujus seserų samaritiečių ruošimo kursus, jų trukmė – 3 mėn.
Smarkiai dirba Raudonojo Kryžiaus greitosios pagalbos centras // Medicina. – 1938, t. 19,
Nr. 1, p. 94–95.
Steigiama akušerių sąjunga // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 1, p. 90.
Sveikatos centrų gailestingųjų seserų ir akušerių suvažiavimas : [Kaunas, 1938 m. sausio 11–15 d.] // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 1, p. 89.
Valstybinė akušerių mokykla išleido 32 naujas akušeres // Medicina. – 1938, t. 19, Nr. 6,
p. 550.
Vitkauskaitė, K. Slaugymo istorijos bruožai. – Iliustr. // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 1,
p. 28–37.
Vitkauskaitė, K. Tarptautinis Seserų Tarybos Kongresas Londone 1937 m. – Iliustr. //
Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 1, p. 18–24.
Žemgulys, J. Gailestingosios sesers profesija // Gailestingoji sesuo. – 1938, Nr. 1, p. 11–
13.
1939

435.
436.
437.

438.
439.
440.
441.

342

Lietuvos akušerių suvažiavimas Kaune : [1939 m. birželio 23-24 d.] // Medicina. – 1939,
t. 20, Nr. 6, p. 516.
Nainys, J. Akušerinė pagelba sodžiuje // Medicina. – 1939, t. 20, Nr. 8, p. 672–674.
Nauja Lietuvos gailestingųjų seserų valdyba // Medicina. – 1939, t. 20, Nr. 2, p. 163.
Rašoma, kad Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos pirmininke išrinkta gailestingoji sesuo
Stasė Gudauskienė.
Oželis, K. Sveikatos reikalų rūpinimasis Lietuvoje // Medicina. – 1939, t. 20, Nr. 6, p. 438–
457.
Steigiamas sveikatos centras Marijampolėje // Medicina. – 1939, t. 20, Nr. 1, p. 82.
Sveikatos rūmų įstatymas (projektas) : sveikatos centrai // Medicina. – 1939, t. 20, Nr. 12,
p. 1018–1020.
Sveikatos rūmų įstatymas (projektas) : sveikatos punktas // Medicina. – 1939, t. 20, Nr. 12,
p. 1021–1022.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė

1940
442.
443.

444.
445.
446.

447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Birutienė, A. III-ioji Pabaltijo valstybių motinų ir vaikų globos konferencija, (Talinas) : darbų apžvalga // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 11, p. 909–912.
Ciplijauskas, J. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos ligoninės 1933–1938 metų veikla. – Lent. // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 2, p. 128–137.
Rašoma, kad nuo 1934 m. prie ligoninės veikė gailestingųjų seserų kursai, kurie trukdavo
2 metus, p. 129.
Finkelšteinas, L. Draugijos „Oze“ mokyklų higienos darbas kovos su tuberkulioze aspekte. – Iliustr. // Kova su džiova. – 1940, Nr. 14, p. 24–29.
Įstatymai ir taisyklės : Valstybinės Vilniaus akušerių mokyklos statutas // Medicina. –
1940, t. 21, Nr. 6, p. 496–498.
Įsteigta akušerių-higienisčių mokykla // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 7, p. 500–501.
Rašoma, kad mokslas mokykloje truks 2 metus; akušerių-higienisčių mokyklos direktoriumi paskirtas prof. Pranas Mažylis.
Kronika : akušerių reikalais : įsteigta akušerių-higienisčių mokykla // Medicina. – 1940,
t. 21, Nr. 7, p. 590.
Kronika : akušerių reikalais : norinčių stoti į akušerių mokyklą žiniai // Medicina. – 1940,
t. 21, Nr. 7, p. 590–591.
Kronika : akušerių reikalais : Vilniuje steigiama akušerių mokykla // Medicina. – 1940,
t. 21, Nr. 7, p. 591.
Kronika : kongresai, draugijos, įvairenybės : Valst. Akušerių-higienisčių mokyklą [atidarė Kaune] // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 8–9, p. 741.
Kronika : kongresai, minėjimai, įvairnybės : motinos ir vaiko globos inspektorių suvažiavimas // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 11, p. 980–981.
Kronika : sveikatos reikalai : organizuojami kūdikių slaugytojų kursai // Medicina. –
1940, t. 21, Nr. 7, p. 592.
Lietuvos TSR sveikatos apsaugos Liaudies komisariato nuostatai // Medicina. – 1940,
t. 21, Nr. 10, p. 833–835.
Ligonių lankymas. – Iliustr. // Liaudies sveikata. – 1940, Nr. 3, p. 7–8.
Neapmokamai medicinos pagalbai Lietuvos TSR darbo žmonėms ir jų šeimoms teikti
instrukcija // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 11, p. 965–969.
Sveikatos apsaugos reikalai // Medicina. – 1940, t. 21, Nr. 12, p. 1058–1059.
Apie gydymo punktų prie pramonės įmonių steigimą.
1941

457.
458.
459.
460.

461.
462.

Gailestingųjų seserų reikalas // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 7, p. 804.
Rašoma, kad 1941 m. birželio 14–21 d. į SSSR išvežta 19 gailestingųjų seserų.
Į Kauno medicinos seserų mokyklą // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 3, p. 474.
Kauno fabrikų sveikatos punktai ir jų veikla // Liaudies sveikata. – 1941, Nr. 2, p. 73–74.
LTSR Raudonasis Kryžius gegužės pirmajai atžymėti balandžio 30 d. išleidžia medicinos
seserų 21-ąją laidą, sanitarinių kursų laidą Panevėžyje ir PSO kursų pirmąją laidą : [žinutė] // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 2, p. 314.
Medic. seserų kursai atidaromi prie Marijampolės apskr. ligoninės : [žinutė] // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 2, p. 314.
Motinos ir vaiko apsaugos institutas (Vilnius) // Motinos ir vaiko apsauga. – 1941,
Nr. 1–2, p. 53–54.
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463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.

470.

Potvarkis medicinos personalo registracijos reikalu // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22,
Nr. 7, p. 795.
Sveikatos apsaugos Liaudies komisaro įsakymas Nr. 184 dėl mokyklų ir patronažo seserų kursų organizavimo // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 3, p. 467.
Sveikatos apsaugos Liaudies komisaro įsakymas Nr. 216 dėl dietetikos medicinos seserų kursų organizavimo // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 3, p. 469.
Sveikatos apsaugos Liaudies komisaro įsakymas Nr. 224 dėl Kauno akušerių-higienisčių
mokyklos pavadinimo pakeitimo // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 3, p. 469.
Sveikatos apsaugos Liaudies komisaro įsakymas Nr. 234 dėl Vilniaus medicinos seserų
mokyklos etatų patvirtinimo // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 3, p. 467.
Vaikų infekcinė ligoninė // Lietuviškoji medicina – 1941, t. 22, Nr. 3, p. 476.
Apie Vaikų infekcinės ligoninės atidarymą Kaune 1941 m. gegužės 1 d.
Vyriausiojo sveikatos reikalų valdytojo įsakymas Nr. 170 : [Kaunas, 1941 m. lapkričio
mėn. 29 d.] // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 9–12, p. 1024–1028.
Apie gydymo įstaigų ūkinę ir administracinę veiklą, medicinos personalo bei kitų tarnautojų priėmimo bei atleidimo tvarką.
Vyriausiojo sveikatos reikalų valdytojo įsakymas Nr. 11 : [Kaunas, 1942 m. sausio mėn.
20 d.] // Lietuviškoji medicina. – 1941, t. 22, Nr. 9–12, p. 1028–1029.
Dėl gydytojų ir medicinos pagalbinio personalo antraeilių pareigų.
1942

471.

472.

473.

474.

475.

„Motinybės mokykloms“ programos instrukcija // Lietuviškoji medicina. – 1942, t. 23,
Nr. 2-3, p. 247–248.
Rašoma, kad prie Moterų ir vaikų konsultacijų organizuojamos „Motinybės mokyklos“.
Matulevičius, A. Kauno vaikų infekcinė ligoninė. – Santr. vok. // Lietuviškoji medicina. –
1942, t. 23, Nr. 2, p. 210–217.
Rašoma, kad ligoninės personale yra 16 gailestingųjų seserų, p. 215.
Medicinos sesers pažymėjimui įsigyti eksternų teisėmis laikinės taisyklės // Lietuviškoji medicina. – 1942, t. 23, Nr. 7, priedas „Vyriausiosios sveikatos valdybos žinios“. – 1942,
Nr. 2, p. 69–70.
Nauja gailest. seserų laida // Lietuviškoji medicina. – 1942, t. 23, Nr. 1, p. 112.
Rašoma, kad 1942 m. buvusiojo Raudono Kryžiaus (dabar Savitarpinės pagalbos) gailestingųjų seserų mokykla išleido 48 gailestingąsias seseris.
Vyr. Savitarpinės Pagalbos komiteto centr. Motinos ir vaiko globos sekcijos darbo planas // Lietuviškoji medicina. – 1942, t. 23, Nr. 7, p. 583–586.
1943

476.
477.
478.

479.
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Grinius, K. Lietuvos sveikatos reikalų tvarkymas senovėje // Lietuviškoji medicina. –
1943, t. 24, Nr. 5–6, p. 341–360.
Matusas, Jonas. Šis tas iš Lietuvos senosios medicinos istorijos // Lietuviškoji medicina. – 1943, t. 24, Nr. 4, p. 233–238.
Papildomi nurodymai dėl medicinos ir medicinos pagalbinio personalo, kuris verčiasi
privačia praktika muilu aprūpinimo // Lietuviškoji medicina. – 1943, t. 24, Nr. 3, priedas „Vyriausiosios sveikatos valdybos žinios“ Nr. 4, p. 181.
Socialinio draudimo reikalais : akušerių įsikūrimo ir praktikos tvarka Lietuvos generalinėje srityje // Lietuviškoji medicina. – 1943, t. 24, Nr. 7–9, p. 422–423.
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480.
481.
482.

Socialinio draudimo reikalais : akušerių tinklas Lietuvoje // Lietuviškoji medicina. – 1943,
t. 24, Nr. 7–9, p. 424–425.
Steigiamas medicinos personalo profesinis teismas // Lietuviškoji medicina. – 1943, t. 24,
Nr. 10, p. 488.
Sveikatos rūmai // Lietuviškoji medicina. – 1943, t. 24, Nr. 1–2, p. 127.
Rašoma, kad nuo 1943 m. vasario mėn. 1 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos generalinėse srityse prie Generalinio komisaro būstinės steigiami Sveikatos rūmai, kurie vienys gydytojus,
dantų gydytojus, medicinos seseris, akušeres, vaistininkus.
1955

483.

Biziulevičius, S. Trumpa medicinos mokslo Lietuvoje iki XX amžiaus pradžios apžvalga. – Santr. rus. // Eksperimentinės medicinos instituto darbai / Lietuvos TSR mokslų
akademija. – Vilnius, 1955. – T. 3, p. 149–155.

484.

Babytė, V. Konferencija Resp. Klaipėdos medicinos mokykloje // Sveikatos apsauga. –
1956, Nr. 2, p. 46.
Kazlauskas, B. Vidurinių medicinos darbuotojų paruošimo aktualūs klausimai. – Santr.
rus. // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 1, p. 36–39.
Lazutka, P. Sveikatos apsaugos vystymasis ir laimėjimai Tarybų Lietuvoje. – Gretut. tekstas rus. // Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto medicinos fakulteto, Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos mokslinės tarybos ir Lietuvos TSR mokslų
akademijos eksperimentinės medicinos instituto mokslinė konferencija medicinos mokslų istorijos Lietuvoje klausimais : pranešimų tezės, Vilnius, 1956 m. lapkričio mėn. 23–
24 d. – Vilnius, 1956. – P. 29–31.
Lazutka, P. Vidurinio medicinos personalo uždaviniai. – Santr. rus. // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 7, p. 40–41.
Misevičienė, T. Vaikų slaugymas ligoninėje // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 3, p. 41–45;
Nr. 4, p. 35–38.
Muravjova. Medicinos seserų taryba ir jos uždaviniai // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 5,
p. 39–40.
Penkauskas, B. Tarybų Lietuvos sveikatos apsauga ir jos uždaviniai // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 1, p. 3–6.
Proškina, L. Įmonės sveikatos punktas // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 1, p. 39–41.
Respublikinės medicinos kursų bazės dešimtmetis // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 4,
p. 43.
Vidurinio medicinos personalo pasitarimas Vilniuje // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 5,
p. 43.
Zakovaitė, S. Profesinis sesers augimas. – Santr. angl. // Sveikatos apsauga. – 1956, Nr. 2,
p. 39–41.

1956

485.
486.

487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.

1957
495.
496.

Baronas, V. Dėl gimdymo pagalbos raidos Lietuvoje. – Santr. rus. // Sveikatos apsauga. –
1957, Nr. 3, p. 49–53.
Brigmanas, V. Lietuvos Raudonasis Kryžius // Sveikatos apsauga. – 1957, Nr. 11, p. 34–37.
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497.
498.

Matukynas, A. Klaipėdos grupės rajonų vidurinio medicinos personalo konferencija //
Sveikatos apsauga. – 1957, Nr. 6, p. 61.
Neniškis, J. Pasiekimai akušerijos ginekologijos srityje per 40 metų // Sveikatos apsauga. – 1957, Nr. 10, p. 16–23.
1958

499.

500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.

508.
509.
510.
511.
512.

Baronas, V. Vilniaus aukštosios mokyklos Akušerijos katedra pirmojoje XIX a. pusėje. –
Santr. rus. // Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai. Medicinos mokslų serija. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958. – T. 4 (17) : Medicinos mokslų istorijos Lietuvoje klausimai, p. 82–89.
Rašoma, kad 1775 m. prie šv. Roko bažnyčios Vilniuje įsteigta pirmoji Lietuvoje akušerių
mokykla.
Bytautas, Č. Brangi širdžiai profesija // Kolektyvinis darbas (Anykščiai). – 1958, kovo 8.
Apie medicinos seserį A. Vaiginytę.
Gargasas, L. Mokslinė sesija sveikatos apsaugos ir medicinos istorijos klausimais // Sveikatos apsauga. – 1958, Nr. 4, p. 54.
Juozaitis, V. Žmonės baltais chalatais // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1958, spalio 23.
Apie Kėdainių ligoninės slaugę Pranevičienę, vyr. seserį J. Daleckaitę, felčerę V. Petravičiūtę.
Jurgaitis, Z. Respublikinėje medicinos kursų bazėje // Sveikatos apsauga. – 1958, Nr. 7,
p. 60.
Jurkus, V. Slaugė // Vakarinės naujienos. – 1958, gegužės 31.
Apie slaugę Stasę Zagorskaitę.
Kazlauskas J. Vidurinių medicinos darbuotojų paruošimo aktualūs klausimai // Sveikatos apsauga. – 1958, Nr. 1, p. 37–38.
Kerpauskas, F. Pas tas, kurios budi ... // Pergalė (Skuodas). – 1958, kovo 8.
Apie Skuodo rajono ligoninės medicinos seserį D. Daukantaitę.
Lelis, J. Pirmosios ligoninės ir jų raida feodalinėje Lietuvoje. – Santr. rus. – Bibliogr.:
42 pavad. // Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto mokslo darbai. Medicinos mokslų serija. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958. – T. 4 (17) : Medicinos
mokslų istorijos Lietuvoje klausimai, p. 51–64.
Majauskienė, J. Iš Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės medicinos seserų tarybos
veiklos // Sveikatos apsauga. – 1958, Nr. 1, p. 61–62.
Ramonytė, V. Medicinos seserų papildymas // Tarybinis balsas (Varėna). – 1958, liepos 12.
Apie medicinos seserų kursus prie Varėnos raj. ligoninės.
Ryškus, L. Neakivaizdinis skyrius ir vidurinio medicinos personalo kvalifikacijos kėlimas // Sveikatos apsauga. – 1958, Nr. 5, p. 49–50.
Stonkutė, L. Medicinos seserų kursai (Širvintose) // Lenino vėliava (Širvintos). – 1958,
sausio 29.
Šimelionis, Iz. Tarybinio Raudonojo Kryžiaus keturiasdešimtmetis // Sveikatos apsauga. – 1958, Nr. 12, p. 3–4.
1959

513.
514.
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Ankėnas, L. Medicinos seserų konferencijoje // Panevėžio tiesa. – 1959, vasario 24.
Apie Panevėžio miesto ir rajono medicinos seserų konferenciją.
Belenavičius, V. Sesuo baltu chalatu // Raudonasis švyturys (Gargždai). – 1959, gruodžio 3.
Apie Gargždų ligoninės medicinos seserį S. Šatkienę.
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515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.

522.
523.

Jaržemskas, J. Medicinos seserų idėjinis-mokslinis auklėjimas // Sveikatos apsauga. –
1959, Nr. 3, p. 49–51.
Kiupel, A. Atidi medicinos sesuo // Leninietis (Šilutė). – 1959, rugsėjo 9.
Apie Šilutės poliklinikos procedūrinio kabineto medicinos seserį L. Sadauskienę.
Micelmacheris, V. Viduramžių Lietuvos chirurgai : (450 metinėms nuo „Vilniaus chirurgų brolijos“ įkūrimo). – Bibliogr.: 16 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1959, Nr. 12, p. 35–42.
Namajūnas, M. Medicinos seserų tarybos veikla nesujungtoje ligoninėje // Sveikatos apsauga. – 1959, Nr. 9, p. 56–58.
Respublikos medicinos darbuotojų aktyvo pasitarimas pramonės įmonių aptarnavimo
klausimais // Sveikatos apsauga. – 1959, Nr. 5, p. 60.
Šimkūnas, V. Nauju keliu // Komjaunimo tiesa. – 1959, spalio 3.
Apie Respublikinę Kauno medicinos mokyklą.
Šiurkus, T. Kauno I-osios tarybinės klinikinės ligoninės istorinė apžvalga. – Bibliogr.:
p. 24 // Kauno I-osios tarybinės klinikinės ligoninės darbai : 50 metų sukaktį paminėti) /
[redakcinė kolegija : A. Žiugžda (ats. redaktorius) ... et al.]. – Kaunas, 1959. – P. 11–24.
Vasaitienė, L. Apie Resp. Šiaulių ligoninės med. seserų tarybos darbą // Sveikatos apsauga. – 1959, Nr. 6, p. 53–55.
Zaikauskas, M. Pirmąjį respublikinį medicinos darbuotojų suvažiavimą sutinkant // Sveikatos apsauga. – 1959, Nr. 9, p. 3–6.
1960

524.

525.

526.
527.
528.

529.
530.

531.
532.
533.

Biziulevičius, S. Pirmoji medicinos mokykla Lietuvoje. – Santr. rus. – Bibliogr.: 7 pavad. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos in-tas. –
Vilnius, 1960. – D. 1, p. 85–87.
Biziulevičius, S. Iš ligoninių raidos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje / S. Biziulevičius, V. Kutorga. – Santr. rus. – Bibliogr.: 69 pavad. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos in-tas. – Vilnius, 1960. – D. 1, p. 125–138.
Girdzijauskas, V. Tarybinės sveikatos apsaugos organizacijos įkūrimas Lietuvoje // Sveikatos apsauga. – 1960, Nr. 7, p. 14–21.
Girnytė, P. Slaugė // Panevėžio tiesa. – 1960, kovo 15.
Apie medicinos seserį S. Pranaitienę.
Jeigu sveikas nori būti ... // Vakarinės naujienos. – 1960, birželio 1.
Apie Kauno I tarybinės klinikinės ligoninės vaikų poliklininio skyriaus vyr. med. seserį
S. Paražinskaitę, patronažines seseris – K. Vaitkevičienę, I. Anilonienę ir I. Grincevičienę.
Kviklys, V. Kaip kūrėsi tarybinė sveikatos apsaugos organizacija Lietuvoje // Sveikatos
apsauga. – 1960, Nr. 8, p. 36–40.
Lelis, J. Medicinos pagalba Lietuvoje iki XIX a. pradžios. – Bibliogr.: 20 pavad. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos in-tas. – Vilnius, 1960. –
D. 1, p. 118–124.
Majauskienė, J. Medicinos seserų aprangos klausimu // Sveikatos apsauga. – 1960, Nr. 8,
p. 51–52.
Matukynienė, E. Patronažinių seserų seminaras // Sveikatos apsauga. – 1960, Nr. 8, p. 60.
Medicinos darbuotojų kvalifikacijų kėlimo vietinėse ir centrinėse mokymo bazėse gerinimas // Sveikatos apsauga. – 1960, Nr. 2, p. 59–60.
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534.

Šimelionis, Iz. Visasąjunginis Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų
pasitarimas // Sveikatos apsauga. – 1960, Nr. 4, p. 63.
1961

535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.

Ancutienė, E. Medicinos seserų taryba : (Utenos ligoninėje) // Lenino keliu (Utena). –
1961, balandžio 4.
Dainuoja būsimosios medikės // Panevėžio tiesa. – 1961, balandžio 1.
Apie Panevėžio medicinos mokyklos moterų chorą.
Karazijaitė, L. LTSR akušerių-ginekologų mokslinės draugijos veikla 1960 m. // Sveikatos apsauga. – 1961, Nr. 5, p. 56–57.
Pundzius, A. Stokime į medicinos seserų kursus // Kibirkštis (Plungė). – 1961, rugsėjo 11.
Rukšnaitis, V. Tarprajoninis Raudonojo Kryžiaus draugijos aktyvo ir medicinos darbuotojų pasitarimas // Sveikatos apsauga. – 1961, Nr. 4, p. 64.
Selelionis, E. Nepamainomi talkininkai : (medicinos seserys) // Sveikatos apsauga. – 1961,
Nr. 11, p. 46–49.
Šiurkus, T. Iš Kauno miesto ligoninių istorijos. – Bibliogr.: 16 pavad. // Kauno valstybinio medicinos instituto darbai. – T. 10 (1961), p. 201–208.
1962

542.
543.
544.
545.
546.
547.

Čekanauskaitė, L. Mūsų darbo kultūra // Sveikatos apsauga. – 1962, Nr. 12, p. 44–45.
Apie medicinos seserų etiką.
Lukaševičiūtė, L. Antroji laida // Sveikatos apsauga. – 1962, Nr. 3, p. 63.
Apie kursus sveikatos punktų felčeriams.
Matukynas, A. Klaipėdos zonos medicinos seserų konferencija // Sveikatos apsauga. –
1962, Nr. 7, p. 62.
Micelmacheris, V. Tarybinė sveikatos apsauga Lietuvoje 1940–1941 m. – Bibliogr.: p. 188–
190 // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Medicina. – 1962, t. 1, p. 181–190.
Normantas, V. Būsimieji medikai – kaimui // Panevėžio tiesa. – 1962, kovo 27.
Apie Panevėžio medicinos mokyklą.
Šopauskas, J. Iš mūsų pirčių istorijos. – Bibliogr.: p. 196 // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Medicina. – 1962, t. 1, p. 191–197.
1963

548.
549.
550.
551.
552.
553.
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Bandzaitis, V. Visuomet savo poste // Kauno tiesa. – 1963, rugpjūčio 21.
Apie Respublikinės klinikinės ligoninės rentgeno skyriaus medicinos personalo darbą.
Gargasas, L. Konferencija medicinos istorijos klausimais // Sveikatos apsauga. – 1963,
Nr. 7, p. 56.
Gaudzė, H. Organizuojami medicinos seserų kursai : (prie Varėnos raj. ligoninės) // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1963, rugpjūčio 31.
Kleiza, V. Raudonojo Kryžiaus aktyvas padeda medicinos darbuotojams : (RK draugijos
IV suvažiavimą palydint). – Lent. // Sveikatos apsauga. – 1963, Nr. 4, p. 3–4.
Medicinos sesuo // Panevėžio tiesa. – 1963, spalio 9.
Apie medicinos seseris, jų garbingą darbą.
Motuzienė, B. Apylinkės medicinos sesers vaidmuo, dispanserizuojant ligonius // Sveikatos apsauga. – 1963, Nr. 8, p. 51–52.
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554.
555.

556.
557.
558.
559.
560.
561.

Naujas medikų būrys // Panevėžio tiesa. – 1963, kovo 8.
Apie Panevėžio medicinos mokyklą.
Pasiekimais – didžiuojamės, trūkumus – šaliname : (medicinos darbuotojų profsąjungos XII konferencija) : [Vilnius, 1963 m. gegužės 28–29 d.] // Sveikatos apsauga. – 1963,
Nr. 6, p. 3–8.
Poškus, K. Pirmoji dainų šventė // Sveikatos apsauga. – 1963, Nr. 7, p. 64.
Apie medicinos darbuotojų dainų šventę.
Sipaitis, J. Mūsų medicinos seserys // Kauno tiesa. – 1963, birželio 28.
Apie Kauno respublikinės klinikinės ligoninės medicinos seseris.
Smilingytė, N. Medicinos seserys mokosi // Tarybinė Klaipėda. – 1963, vasario 21.
Šiurkus, J. Respublikinė Naujosios Vilnios ligoninė : (60-mečiui paminėti). – Bibliogr.:
p. 37 // Sveikatos apsauga. – 1963, Nr. 5, p. 32–37.
Urbonavičius, H. Rengiami medicinos seserų kursai : (prie Lazdijų ligoninės) // Darbo
vėliava (Lazdijai). – 1963, rugpjūčio 17.
Važys, H. Medicinos seserų kursai Trakuose // Spartuolis (Trakai). – 1963, rugpjūčio 10.
1964

562.
563.
564.
565.

566.
567.

Laucevičienė, N. Vidurinio medicinos personalo vaidmuo, keliant kaimo gyventojų sanitarinę kultūrą // Sveikatos apsauga. – 1964, Nr. 7, p. 53–54.
Selelionis, E. Šiaulių ligoninei – 120 metų // Sveikatos apsauga. – 1964, Nr. 2, p. 30–33.
Songailienė, O. Resp. Šiaulių ligoninės medicinos seserų tarybai – 10 metų // Sveikatos
apsauga. – 1964, Nr. 6, p. 63.
Trepšys, S. Vilniaus klinikinės ligoninės penkerių metų veikla ir tolesnės perspektyvos. –
Lent. // Sveikatos apsauga. – 1964, Nr. 2, p. 34–38.
Rašoma, kad vidurinio medicinos personalo kvalifikacijai kelti per 5 m. perskaityta 530
paskaitų ligonių slaugymo ir medicinos sesers etikos klausimais.
Vasaitienė, L. Resp. Šiaulių ligoninės med. seserų tarybai – dešimt metų // Sveikatos apsauga. – 1964, Nr. 11, p. 57.
Žygelis, V. Geležinkelio gydymo įstaigų vidurinio medicinos personalo mokslinė-praktinė konferencija : [1963 m. gruodžio 13 d. Viniuje] // Sveikatos apsauga. – 1964, Nr. 2,
p. 63–64.
1965

568.
569.

570.
571.

572.

Baltaduonytė, G. Raudonojo Kryžiaus draugijos veikla Noreišių felčerių-akušerių punkte // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 6, p. 43–46.
Bičkauskienė, D. Pirmoji mokslinė konferencija / D. Bičkauskienė, Č. Vytas // Sveikatos
apsauga. – 1965, Nr. 1, p. 58.
Rašoma, kad 1964 m. lapkričio 28 d. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje įvyko pirmoji Šiaulių zonos chirurginių medicinos seserų mokslinė konferencija, kurioje buvo nagrinėjama
aseptika, antiseptika, pooperacinis ligonių slaugymas.
Čeponienė, D. Med. seserų seminaras Kaune // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 1, p. 58.
Grybauskienė, D. Masiškiausia visuomeninė organizacija. – Iliustr. // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 7, p. 46–49.
Apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją.
Ivaškevičienė, J. Medicinos sesers etika // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 4, p. 47–49.
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573.

574.
575.
576.
577.
578.
579.

Jeglinskienė, O. Keliam kvalifikaciją / O. Jeglinskienė, Z. Virkutytė // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 8, p. 59.
Rašoma, kad Šiaulių zonos viduriniojo medicinos personalo darbuotojai kėlė kvalifikaciją
pasitobulinimo kursuose perinatalinio mirtingumo klausimais.
Kymantas, V. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos radijo laidos medicinos ir
farmacijos darbuotojų kvalifikacijai kelti // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 6, p. 63.
Kovalickienė, A. Po dvidešimties metų // Sveikatos apsauga. – 1965, Nr. 7, p. 63.
Apie Respublikinės medicinos mokyklos I-os akušerių laidos susitikimą.
Mažylis, P. Akušerinės pagalbos raida 1940–1965 metais // Sveikatos apsauga. – 1965,
Nr. 7, p. 28–32.
Pundzius, A. Raudonojo Kryžiaus sanitariniai postai kaime // Sveikatos apsauga. – 1965,
Nr. 4, p. 63–64.
Žiurlienė, I. Respublikinis felčerių-akušerių punktų darbuotojų pasitarimas // Sveikatos
apsauga. – 1965, Nr. 6, p. 60–61.
Вилейшис, А. Ю. История среднего медицинского образования в г. Каунас /
А. Ю. Вилейшис, В. П. Сюдикас // Материалы VI-ой конференции по истории
науки в Прибалтике. – Вильнюс, 1965. – Р. 161–163.
1966

580.
581.

582.
583.
584.
585.
586.
587.

Donskis, S. Jus kviečia medicinos seserų mokykla // Banga (Klaipėda). – 1966, liepos 30.
Janulytė, Iz. Kvalifikacijos kėlimo kursai visuomeniniais pagrindais // Sveikatos apsauga. – 1966, Nr. 4, p. 59.
Apie viduriniojo ir žemesniojo medicinos personalo kvalifikacijos kėlimą.
Juškėnaitė, B. Medicinos sesers etika ir higiena // Sveikatos apsauga. – 1966, Nr. 9, p. 53–54.
Kempinskas, V. Programuotas mokymas medicinos mokyklose // Sveikatos apsauga. –
1966, Nr. 9, p. 63.
[Kindziulis, S.]. Felčerių-akušerių punktai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. –
Vilnius, 1966. – T. 1, p. 493.
Marcinkienė, G. Naujos akušerių tobulinimosi formos // Sveikatos apsauga. – 1966, Nr. 8,
p. 52–53.
Matukynienė, E. Pieno mišinių virtuvių med. seserų seminaras // Sveikatos apsauga. –
1966, Nr. 3, p. 61.
Meška, V. Birštono kurortui – 120 metų. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 42 // Sveikatos apsauga. – 1966, Nr. 11, p. 39–42.
1967

588.
589.
590.
591.
592.
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Banevičius, V. Medicinos sesuo // Vakarinės naujienos. – 1967, gruodžio 14.
Apie viduriniojo medicinos personalo išaugimą.
Kauniečių medicinos mokykla // Tiesa. – 1967, birželio 13.
Kondratas, P. Viduriniojo medicinos personalo konferencija // Sveikatos apsauga. – 1967,
Nr. 9, p. 62.
Naujausia literatūra viduriniam medicinos personalui // Sveikatos apsauga. – 1967,
Nr. 10, p. 51.
Sadauskas, V. Akušerinė-ginekologinė pagalba Lietuvoje prieš Didžiąją Spalio socialistinę revoliuciją ir po jos / V. Sadauskas, D. Maksimaitienė // Sveikatos apsauga. – 1967,
Nr. 7, p. 5–10.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė
593.
594.
595.

596.

Tamuliūnienė, A. Psichoneurologinių ligoninių medicinos seserų konferencija, [1967 m.
gegužės 26–27 d. Vilniuje] // Sveikatos apsauga. – 1967, Nr. 5, p. 62.
Tarėsi medicinos mokyklų dėstytojai // Kauno tiesa. – 1967, birželio 3.
Vingras, A. Žmonės baltais chalatais : reportažas // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1967,
balandžio 27.
Apie gydytojus, felčerius, medicinos seseris, slauges.
Žiurlienė, I. Rajonų medicinos seserų tarybų darbo organizavimas // Sveikatos apsauga. – 1967, Nr. 9, p. 54–56.
1968

597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.

Antanaitis, V. Kilni profesija // Leninietis (Šiauliai). – 1968, birželio 6.
Apie medicinos seseris.
Antanaitis, V. Kviečiame į medicinos mokyklą // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1968,
birželio 4; Tarybinis balsas (Joniškis). – 1968, birželio 1.
Danilevičiūtė, V. Būsimosios felčerės : reportažas // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1968,
balandžio 26.
Gedminaitė, M. Mūsų vyresnioji // Kauno tiesa. – 1968, birželio 16.
Apie Vilijampolės vaikų poliklinikos vyr. medicinos seserį S. Labutienę.
Kac, B. Mūsų medicinos seserys // Žvaigždė (Švenčionys). – 1968, birželio 15.
Apie centrinės ligoninės medicinos seseris.
Medicinos mokyklos // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2,
p. 544–545.
Rukšnaitis, V. Medicinos seserų biurai // Sveikatos apsauga. – 1968, Nr. 12, p. 54–55.
Skripkienė, A. Mūsų darbo patirtis // Sveikatos apsauga. – 1968, Nr. 3, p. 49–50.
Timofejeva, D. Medicinos seserų tarybos darbo patirtis // Sveikatos apsauga. – 1968, Nr. 4,
p. 52–53.
Vingras, A. Medicinos seserų kursai Pakruojyje // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1968,
rugpjūčio 13.
1969

607.
608.
609.
610.
611.
612.

613.

Alonderis, E. Kviečia medicinos mokykla // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1969, liepos 10.
Apie Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą.
Andriuškevičienė, J. Apie medicinos sesers darbą // Sveikatos apsauga. – 1969, Nr. 6,
p. 48–49.
Kvilius, A. Vidurinio medicinos personalo kalvėje // Kauno tiesa. – 1969, birželio 15.
Radijo laidos medicinos darbuotojų kvalifikacijai kelti // Sveikatos apsauga. – 1969,
Nr. 11, p. 63.
Rekomenduojamos literatūros sąrašas viduriniam medicinos personalui // Sveikatos apsauga. – 1969, Nr. 4, p. 48–50.
Sadauskas, V. Revoliucijos sūkuriuose / V. Sadauskas, E. Stulgienė // Mokslas ir gyvenimas. – 1969, Nr. 6, p. 1–3.
Apie žinomą mokslininką, revoliucionierių, gydytoją ir pedagogą P. Mažylį.
Šukytė R. Medicinos seserų tarybos veikla // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1969, birželio 14.
Apie Druskininkų m. ligoninės medicinos seserų tarybos veiklą.
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614.

Trepšys, S. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės dešimtmetis // Sveikatos apsauga. – 1969,
Nr. 5, p. 62–63.
1970

615.
616.
617.
618.
619.

Milašienė, B. Vilniaus miesto medicinos seserų konferencija // Sveikatos apsauga. – 1970,
Nr. 7, p. 63.
Radijo laidos medicinos darbuotojų kvalifikacijai kelti // Sveikatos apsauga. – 1970, Nr. 1,
p. 63; Nr. 2, p. 64; Nr. 3, p. 63.
Rukšnaitis, V. Medicinos seserų konferencija : [1970 m. spalio 9 d., Vilnius] // Sveikatos
apsauga. – 1970, Nr. 11, p. 63–64.
Rukšnaitis, V. Raudonojo Kryžiaus draugijos veikla // Sveikatos apsauga. – 1970, Nr. 3,
p. 63.
Timofejeva, D. Deontologija ir medicinos seserys // Sveikatos apsauga. – 1970, Nr. 9,
p. 56–58.
1971

620.
621.
622.
623.

Rukšnaitis, V. Raudonojo Kryžiaus draugijos apdovanojimai // Sveikatos apsauga. – 1971,
Nr. 6, p. 63.
Stasiulionytė, G. Medicinos sesers etika // Sveikatos apsauga. – 1971, Nr. 8, p. 45–46.
Žilinskas, J. Kaimo gyventojų stacionarinė medicinos pagalba // Sveikatos apsauga. –
1971, Nr. 5, p. 49–52.
Žiurlienė, I. Šiuolaikiniai medicinos sesers uždaviniai // Sveikatos apsauga. – 1971, Nr. 5,
p. 53–55.
1972

624.

625.
626.

Galkutė, G. Iš Vilniaus šv. Jokūbo ligoninės istorijos. – Santr. rus., angl. – Bibliogr.:
p. 10–11 // Klinikinės medicinos klausimai / Vilniaus Darbo Raudonosios Vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas. Medicinos fakultetas. – Vilnius, 1972. – P. 3–11.
Galkutė, G. Nuo špitolės iki ligoninės // Mokslas ir gyvenimas. – 1972, Nr. 8, p. 58.
Apie Vilniaus I tarybinės klinikinės ligoninės vystymąsi.
Tartilienė, J. Ikimokyklinių vaikų įstaigų medicininis aptarnavimas. – Santr. rus. // Sveikatos apsauga. – 1972, Nr. 10, p. 54–56.
1973

627.
628.
629.

630.
631.
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Davidavičienė, G. Apie mokyklų vidurinio medicinos personalo darbą. – Santr. rus. //
Sveikatos apsauga. – 1973, Nr. 1, p. 57–59.
Grybauskienė, D. Apie Lietuvos TSR Raudonojo Kryžiaus draugijos veiklą. – Santr rus. –
Bibliogr.: 7 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1973, Nr. 2, p. 33–38.
Kuzminskis, V. Stefanija Glemžaitė / V. Kuzminskis, V. Siudikas. – Portr. // Tarybinė moteris. – 1973, Nr. 2, p. 17–18.
Apie Kupiškio ligoninės akušerę.
Rukšnaitis, V. Patronažo medicinos seserų konferencija : [1973 m. kovo 28 d.] // Sveikatos apsauga. – 1973, Nr. 6, p. 61–62.
Snieškienė, E. Vilniaus m. gimdymo namų medicinos seserų-akušerių tarybos darbas //
Mokslinės-praktinės konferencijos programa ir medžiaga / Vilniaus m. gimdymo namai. – Vilnius, 1973. – P. 18–19.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė
632.

Žilevičius, R. Įdomus konkursas-vakaronė // Sveikatos apsauga. – 1973, Nr. 12, p. 55–56.
Apie Akmenės rajono viduriniojo medicinos personalo surengtą renginį Viekšniuose.
1974

633.
634.
635.

Kleiza, V. Apie medicinos darbuotojų etiką ir deontologiją. – Gretut. tekstas rus. // Komunistas. – 1974, Nr. 10, p. 42–48.
Meilus, A. Įdomus ir naudingas renginys // Sveikatos apsauga. – 1974, Nr. 10, p. 63.
Apie Molėtų rajono medicinos seserų konkursą.
Taunytė, F. Yra tokia profesija // Tiesa. – 1974, kovo 8.
Apie Raudonojo Kryžiaus ligoninės (Vilnius) vyr. medicinos seserį M. Valaitienę.
1975

636.
637.
638.

Domeika, F. Pranas Mažylis. – Gretut. tekstas rus. // Komunistas. – 1975, Nr. 1, p. 67–68.
Kamajevas, V. Seselės geros rankos. – Portr. // Baltija (Klaipėda). – 1975, kovo 27.
Apie karo medicinos seserį klaipėdietę V. Sasiną.
Valiulis, S. Įdomus konkursas // Sveikatos apsauga. – 1975, Nr. 8, p. 61.
Rašoma, kad 1975 m. birželio 12 d. Kaune suorganizuotas trijų turų konkursas geriausiai
klinikų medicinos seseriai išaiškinti.
1976

639.
640.
641.
642.
643.
644.

Baltušytė, R. Kodėl negailestinga sesuo. – Iliustr. // Švyturys. – 1976, Nr. 16, p. 24–25.
Apie vidurinįjį medicinos personalą respublikos ligoninėse.
Bogušienė, V. Švelnios rankos, jautrios širdys. – Portr. // Tiesa. – 1976, birželio 20.
Apie Respublikinės Klaipėdos ligoninės personalą.
Karklienė, B. Apie pooperacinį ligonių slaugymą. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1976, Nr. 11, p. 44–47.
Keblienė, A. Mūsų patirtis, dirbant felčerių-akušerių punkte. – Santr. rus., p. 62 // Sveikatos apsauga. – 1976, Nr. 9, p. 41–42.
Minkevičienė, A. Naujas etapas medicinos darbuotojų profsąjungos veikloje. – Santr.
rus., p. 60 // Sveikatos apsauga. – 1976, Nr. 10, p. 6–10.
Valiulis, S. Akušerių ir medicinos seserų varžybos // Sveikatos apsauga. – 1976, Nr. 8,
p. 58.
1977

645.

646.
647.
648.
649.

Baltrūnas, V. Žinojimas, mokėjimas, jautrumas. – Santr. rus., p. 58–59 // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 3, p. 6–7.
Apie medicinos seseris.
Eigirdienė, G. Medicinos sesers darbas internacionaliniame kolektyve. – Santr. rus.,
p. 62 // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 4, p. 33–34.
Gargasas, L. XII medicinos darbuotojų profsąjungos suvažiavimas : [1977 m. vasario 21–
22 d. Maskvoje] // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 5, p. 58.
Grybauskienė, D. Kilnaus tikslo vedini. – Iliustr. // Tarybų darbas. – 1977, Nr. 11, p. 16–18.
Apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos veiklą.
Ivaškevičienė, J. Medicinos seserų konkursas – gera kvalifikacijos kėlimo priemonė. –
Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 5, p. 40–42.
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650.
651.
652.

653.
654.

655.

Šiurkienė, G. Vidurinio medicinos personalo vaidmuo mokinių sveikatos apsaugoje. –
Santr. rus., p. 57 // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 12, p. 42–43.
Tamulevičiūtė, D. Ligonių slaugymo reikšmė ir medicinos sesers darbas gydymo įstaigose // Ligonių slaugymas : vadovėlis. – Vilnius, 1977. – P. 5–7.
Vaišvila, Z. Svarbus ir atsakingas darbas. – Santr rus., p. 63–63 // Sveikatos apsauga. –
1977, Nr. 6, p. 39–41.
Apie vidurinio medicinos personalo kadrų auklėjimą, kvalifikacijos kėlimą bei jų pasaulėžiūros formavimą.
Valaitienė, M. Medicinos seserų tarybos auklėjamasis vaidmuo kolektyve. – Santr. rus.,
p. 62 // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 1, p. 47–49.
Valiulis, S. Dėl geriausios vardo // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 8, p. 58.
Rašoma, kad 1977 m. birželio 16 d. Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje buvo organizuotas baigiamasis turas geriausiai ligoninės medicinos seseriai išaiškinti.
Valiulis, S. Medicinos seserų konkursas // Sveikatos apsauga. – 1977, Nr. 3, p. 58.
1978

656.
657.
658.

Glinskienė, V. Pirmasis respublikinis geriausios medicinos sesers konkursas // Sveikatos apsauga. – 1978, Nr. 3, p. 55–56.
Ivaškevičienė, J. Apie medicinos seserų tarybos veiklą // Sveikatos apsauga. – 1978, Nr. 2,
p. 46–48.
Kabašinskienė, B. Aukštos darbo kultūros kolektyvas // Sveikatos apsauga. – 1978, Nr. 2,
p. 49–53.
Apie Respublikinės Romainių plaučių tuberkuliozės ligoninės kolektyvą.
1979

659.
660.

661.
662.

663.
664.
665.

666.
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Dievaitienė, J. Medicininė deontologija. – Bibliogr.: 6 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1979,
Nr. 10, p. 9–13.
Galvonaitė, A. Mokykla moko, mokykla auklėja // Sveikatos apsauga. – 1979, Nr. 8,
p. 49–51.
Apie Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokyklą.
Galvonaitė, A. Respublikos geriausieji // Sveikatos apsauga. – 1979, Nr. 10, p. 57.
Apie Respublikinį felčerių-akušerių konkursą, Kaunas, 1979 m. birželio 16 d.
Galvonaitė, A. Visuomeninio darbo entuziastai // Sveikatos apsauga. – 1979, Nr. 11,
p. 48–51.
Apie Kauno I tarybinės klinikinės ligoninės vidurinio medicinos personalo kolektyvą.
Normantas, R. Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis kiekvieno medicinos darbuotojo
pareiga // Sveikatos apsauga. – 1979, Nr. 7, p. 44–45.
Valaitienė, M. Medicinos seserų tarybos veikla // Sveikatos apsauga. – 1979, Nr. 3, p. 38–
39.
Visockienė, G. Dirbti dar norėčiau / G. Visockienė, A. Visockas // Sveikatos apsauga. –
1979, Nr. 7, p. 46–48.
Apie Vilniaus klinikinės ligoninės medicinos seserį Onutę Stasiulienę.
Vosylienė, A. Socialistinis lenktyniavimas – medikų darbo kokybei gerinti // Sveikatos
apsauga. – 1979, Nr. 6, p. 48–49.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė

1980
667.

668.

669.
670.
671.

Jasienė, A. Medicinos mokyklai – 60. – Gretut. tekstas rus. // Komjaunimo tiesa. – 1980,
gruodžio 3.
Apie Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą.
Markuvienė, A. Profsąjungų sanatorinių-kurortinių įstaigų respublikinė medicinos seserų konferencija / A. Markuvienė, Z. Jančiukas // Sveikatos apsauga. – 1980, Nr. 2,
p. 53–54.
Mickienė, R. Medicinos sesers vaidmuo ateistinėje propagandoje // Sveikatos apsauga. –
1980, Nr. 9, p. 41–42.
Prusienė, A. Medicinos sesers darbas vaikų akių ligų poliklinikiniame kabinete // Sveikatos apsauga. – 1980, Nr. 2, p. 39–40.
Žygas, V. Medicinos personalo tarpusavio santykiai // Sveikatos apsauga. – 1980, Nr. 3,
p. 15–17.
1981

672.
673.
674.

675.

676.

Bartkevičius, A. Kraujo tarnybos medicinos seserų konferencija : [Vilnius, 1981 m. gegužės 28 d.] // Sveikatos apsauga. – 1981, Nr. 8, p. 58.
Mickutė, V. Medicinos sesuo ir ligonis. – Santr. rus., p. 63. – Bibliogr.: 4 pavad. // Sveikatos apsauga. – 1981, Nr. 7, p. 42–44.
Šumskienė, G. Vidurinio medicinos personalo kvalifikacijos kėlimas Panevėžio zonos
gydymo įstaigose / G. Šumskienė, M. Grigaitis. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1981, Nr. 9, p. 40–43.
Valiulis, V. Varžėsi medicinos seserys // Sveikatos apsauga. – 1981, Nr. 3, p. 57.
Apie geriausios procedūrinio medicinos sesers konkursą Kauno klinikose, 1980 m. gruodžio
24 d.
Žygelis, V. Aptariami atsargos medicinos seserų parengimo klausimai // Sveikatos apsauga. – 1981, Nr. 6, p. 59–60.
1982

677.
678.

679.

Drobnys, J. Medicinos felčerių konkursas : [Vilniaus m. greitosios medicinos pagalbos
stotyje] // Vakarinės naujienos. – 1982, rugsėjo 21.
Galvonaitė, A. Mokslinės pasaulėžiūros formavimas // Sveikatos apsauga. – 1982, Nr. 4,
p. 42–45.
Apie Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklos moksleivių mokslinės materialistinės pasaulėžiūros formavimą.
Lisauskienė, E. Moters ir motinos laimei // Sveikatos apsauga. – 1982, Nr. 7, p. 43–47.
Apie Klaipėdos m. ligoninės akušerinio korpuso medikų darbą.
1983

680.
681.
682.
683.

Biziulevičius, S. Vilniaus ligoninių genezė // Sveikatos apsauga. – 1983, Nr. 1, p. 36–40.
Cirtautas, A. Medicinos sesers etika ir deontologija tuberkuliozės įstaigose. – Santr.
rus. // Sveikatos apsauga. – 1983, Nr. 5, p. 42–44.
Nasutytė, T. Jiems dėkoja ligoniai. – Iliustr. // Sveikatos apsauga. – 1983, Nr. 3, p. 44–48.
Tartilas, Z. Prasmingo gyvenimo pavyzdys // Sveikatos apsauga. – 1983, Nr. 9, p. 46–50.
Apie Respublikinės Vilniaus klinikinės ligoninės vyr. medicinos seserį Marytę Valaitienę.
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684.

Žižienė, J. Gerinti teorijos ir praktikos ryšį. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. –
1983, Nr. 6, p. 45–47.
Apie Šiaulių medicinos mokyklos darbą.

685.

Baliūnienė, B. Vidurinio medicinos personalo tobulinimasis // Sveikatos apsauga. – 1984,
Nr. 6, p. 19–21.
Balsienė, V. Seserų taryba. – Santr rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1984, Nr. 2, p. 38–41.
Apie Vilniaus miesto klinikinės ligoninės seserų tarybos darbą.
Grakauskienė, I. Mylėti ligonį – pašaukimas. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. –
1984, Nr. 1, 41–44.
Apie medicinos seserų rengimą ir auklėjamąjį darbą Vilniaus medicinos mokykloje.
Valentukevičius, R. Pamainos rengimas – svarbus uždavinys. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1984, Nr. 1, p. 39–41.
Vasilevskienė, A. Mokyklos medicinos sesuo. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. –
1984, Nr. 4, p. 38–41.
Zubienė, N. Medicinos sesers uždaviniai modeliuojant sveiką šeimų gyvenimo būdą. –
Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1984, Nr. 3, p. 47–49.
Žvinakevičienė, L. Jaunąjį specialistą ugdykime patys. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos
apsauga. – 1984, Nr. 3, p. 45–46.

1984

686.
687.

688.
689.
690.
691.

1985
692.
693.
694.
695.

Grušienė, J. Lopšelio-darželio medicinos sesuo. – Santr. rus., p. 62 // Sveikatos apsauga. –
1985, Nr. 4, p. 45–47.
Javtokas, Z. Lygiaverčiai gydytojo pagalbininkai / Z. Javtokas, O. Mitalienė. – Santr. rus.,
p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1985, Nr. 11, p. 44–45.
Kisielienė, A. Medicinos sesers dorovinių vertybių formavimas. – Santr. rus., p. 61 // Sveikatos apsauga. – 1985, Nr. 7, p. 39–40.
Tartilas, Z. Kas padeda medicinos seseriai? // Sveikatos apsauga. – 1985, Nr. 7, p. 40–43.
1986

696.

697.
698.
699.

Baliūnienė, B. Naujausios specialybės // Sveikatos apsauga. – 1986, Nr. 3, p. 42–44.
Apie naujų specialybių atsiradimą (geriatrijos seseris, elektrorentgenografijos laborantus,
genetikos felčerius).
Lukšys, S. Gailestingoji sesuo // Sveikatos apsauga. – 1986, Nr. 9, p. 39–41.
Apie medicinos sesers darbą.
Žemaitis, V. Žmoniškumas. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1986, Nr. 4, p. 45–47.
Apie medicinos sesers darbą.
Žilinskienė, E. Pedagoginio profilio studenčių medicininis parengimas / E. Žilinskienė,
V. Žygelis // Sveikatos apsauga. – 1986, Nr. 6, p. 45–47.
1987

700.
701.
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Griškevičius, A. Sugrąžinkime seseriai gailestingosios vardą / A. Griškevičius, A. Užkalnienė. – Santr. rus., p. 63 // Sveikatos apsauga. – 1987, Nr. 6, p. 44–46.
Leščinskas, V. Visada su tais, kurie laukia // Sveikatos apsauga. – 1987, Nr. 2, p. 43–45.
Apie Vilniaus mieto klinikinės ligoninės medicinos seserį O. Andrijauskaitę.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė
702.

703.

704.

705.

706.

707.
708.

Meškauskas, Juozas. Gydytojai ir sveikatos punktai // Lietuvos medicinos istorija : medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir dokumentinė apžvalga / Juozas Meškauskas. – Chicago: Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. –
P. 464–466.
Meškauskas, Juozas. Ligoninių raida Lietuvoje // Lietuvos medicinos istorija : medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir dokumentinė
apžvalga / Juozas Meškauskas. – Chicago : Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. –
P. 18–22.
Meškauskas, Juozas. Sveikatos departamento žinioje buvusios smulkios specialybės //
Lietuvos medicinos istorija : medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir dokumentinė apžvalga / Juozas Meškauskas. – Chicago : Pasaulio
lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. – P. 356–358.
Apie Kaune nuo 1920 m. prie Raudonojo Kryžiaus ligoninės veikusius Gailestingųjų seserų kursus.
Meškauskas, Juozas. Sveikatos reikalai senovės Lietuvoje // Lietuvos medicinos istorija : medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir dokumentinė apžvalga / Juozas Meškauskas. – Chicago : Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. – P. 3–13.
Meškauskas, Juozas. Sveikatos reikalai vokiečių okupacijos metu // Lietuvos medicinos
istorija : medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio aprūpinimo istorinė ir
dokumentinė apžvalga / Juozas Meškauskas. – Chicago : Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. – P. 690–709.
Sudaryta vidurinio medicinos personalo taryba // Sveikatos apsauga. – 1987, Nr. 1, p. 52.
Užkalnienė, A. Seminaras Alma Atoje // Sveikatos apsauga. – 1987, Nr. 9, p. 56.
Apie 1987 m. birželio 23-liepos 2 d. Alma Atoje vykusį seminarą tema „Vidurinio medicinos personalo vaidmuo teikiant pirminę medicininę-sanitarinę pagalbą“.
1988

709.
710.
711.
712.
713.

Bagdonavičius, A. Kauno barzdaskučiai XVI–XVIII a. – Santr. rus., p. 61. — Bibliogr.: 20
pavad. // Sveikatos apsauga. – 1988, Nr. 9, p. 33–37.
Kabašinskienė, B. Mokyklos medicinos sesuo // Sveikatos apsauga. – 1988, Nr. 5, p. 45–47.
Mintys apie gailestingumą ir gailestingąją seserį // Sveikatos apsauga. – 1988, Nr. 9,
p. 37–40.
Tartilas, Z. Gailestingoji sesuo : tikrovė ar lūkestis // Sveikatos apsauga. – 1988, Nr. 4,
p. 47–52.
Uleckienė, J. Tobulinosi medicinos seserys / J. Uleckienė, V. Masiliūnienė // Sveikatos
apsauga. – 1988, Nr. 10, p. 53–54.
1989

714.
715.
716.
717.

Atkurta felčerių sąjunga // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 12, p. 31–34.
Goleckienė, S. Medicinos seserų buities problemos / S. Goleckienė, A. Jurgelėnas. –
Lent. // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 9, p. 42–45.
Janulionytė, E. Dėl Lietuvos medicinos seserų asociacijos nuostatų : [viduriniam medicinos personalui] // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 2, p. 41–43.
Lietuvos TSR medicinos seserų asociacijos nuostatai : (projektas) // Sveikatos apsauga. –
1989, Nr. 1, p. 44–47.
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718.

719.
720.
721.

Monkutė-Janulionienė, V. Su artimo meile širdyje // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 3,
p. 37–38.
Apie gailestingosios sesers darbą nepriklausomoje Lietuvoje.
Projektus reikia tobulinti // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 3, p. 39–41
Apie Lietuvos medicinos seserų asociacijos nuostatų projektą.
Tartilas, Z. Įsteigtas Lietuvos gailestingumo ir sveikatos fondas // Sveikatos apsauga. –
1989, Nr. 8, p. 57–58.
Užkalnienė, A. Ties skaudžių problemų riba : [viduriniam medicinos personalui] // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 3, p. 35–37.
Apie medicinos seserų asociacijos atkūrimą.
1990

722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.

Atkurta Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 2, p. 23–27.
Bagdonavičius, A. Lietuvos medicinos istorijos problemos // Sveikatos apsauga. – 1990,
Nr. 10, p. 73–75.
Jakutienė, B. Įkurta Lietuvos akušerių sąjunga // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 7–8, p. 63.
Janulis, K. Pasitarimas Gailestingųjų seserų sąjungoje // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 4,
p. 48.
Jurelienė, I. Kuriasi Gailestingųjų seserų sąjungos pirminės organizacijos // Sveikatos
apsauga. – 1990, Nr. 7–8, p. 59.
Lietuvos gailestingųjų seserų suvažiavimo rezoliucijos // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 2,
p. 28–29.
Lietuvos medicinos seserų suvažiavimo deklaracija // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 2,
p. 27–28.
1991

729.

730.
731.

732.

Baniulienė, Genė. Kai pamąstau apie gailestingumą ... // Sveikatos apsauga. – 1991,
Nr. 11–12, p. 9–10.
Apie medicinos sesers darbą.
Ligonio slaugymas // Medicinos enciklopedija / redkol.: V. Grabauskas (pirm.) … [et al.]. –
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1991. – T. 1, p. 497–502.
Mitalienė, Ona. Kreipiuosi į tave, lankytojau!. – Iliustr. // Sveikatos apsauga. – 1991,
Nr. 10, p. 2–3.
Medicinos sesers patarimai lankytojams.
Panavas, Stasys. Pirmosios Vilniaus ir Kauno špitolės // Sveikatos apsauga. – 1991,
Nr. 11–12, p. 67–68.
1992

733.

Sunkumų ir ambicijų nelaisvėje : [pokalbis su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos vadovaujančiu specialistu viduriniojo medicinos personalo darbui organizuoti Arūnu Biručiu ir Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės koronarų-kardiochirurgijos
skyriaus medicinos seserimi Elza Chamzina / kalbėjosi Zenonas Glaveckas] // Sveikatos apsauga. – 1992, Nr. 4–5, p. 8–10.
1993

734.
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Basys, Vytautas. Neonatologijos klinika // Sveikata. – 1993, Nr. 5, p. 21–22.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė
735.
736.

737.
738.

Čigriejienė, Vida. Kauno akušerijos ir ginekologijos klinika. – Iliustr. // Sveikata. – 1993,
Nr. 5, p. 16–18.
Kriščiūnas, Aleksandras. Daug rankų didžią naštą kelia : apie reabilitacijos sistemos kūrimą Lietuvoje / Aleksandras Kriščiūnas, Romualdas Klimavičius, Gintautas Žulys // Sveikata. – 1993, Nr. 6, p. 51–53.
Mačiulis, Valentinas. Pirmosios psichiatrijos ligoninės Lietuvoje / Valentinas Mačiulis,
Jonas Šiurkus // Sveikata. – 1993, Nr. 7, p. 47–49.
Zdanavičiūtė-Miknevičienė, E. Lietuvos pediatrų mokyklos kūrėja // Medicina. – 1993,
Nr. 1, p. 55–56.
1994

739.
740.
741.
742.
743.

Kuzminskienė, Lilija. Medicinos seserų rengimo problemos. – Portr. // Sveikata. – 1994,
Nr. 2, p. 3.
Susibūrė slaugos specialistai // Sveikata. – 1994, Nr. 8, p. 3–4.
Susirinko pediatrinės slaugos seserys // Sveikata. – 1994, Nr. 5, p. 36.
Šaulauskienė, Alina. Tegaubia juos mūsų pagarba : Vilniaus universiteto Akušerijos ir
ginekologijos katedrai – 190 metų. – Iliustr. // Sveikata. – 1994, Nr. 10, p. 1–5.
Ščeponavičius, Kazys. Slaugos skyriai veikia // Sveikuolis. – 1994, liepos 11–17 (Nr. 21),
p. 3.
1995

744.
745.

746.
747.
748.
749.

Andriušis, Aurimas. Pirmajai Lietuvoje vaikų ligoninei-chirurgijos stacionarui – 100
metų / Aurimas Andriušis, Kęstutis Trainavičius // Medicina. – 1995, Nr. 12, p. 1059–1061.
Čiplienė, Marija. Atrodo smulkmenos, tačiau... . – Iliustr. // Sveikata. – 1995, Nr. 12,
p. 54–55.
Apie slaugos specialistų darbą Jūrininkų ligoninėje.
Dumbrauskienė, Rasa. Kada žmogaus savijauta gera // Sveikata. – 1995, Nr. 12, p. 56.
Apie slaugos specialistų darbą.
Karosas, Laima. Nursing in Lithuania as perceived by Lithuanian nurses // Nursing Outlook. – 1995, vol. 43, iss. 4, p. 153–157.
Kibildienė, Nijolė. Ligoninė, žvelgianti į XXI amžių // Sveikata. – 1995, Nr. 8, p. 4–5.
Apie Respublikinę Šiaulių ligoninę.
Musijenkienė, Angelė. Ar reikalinga palatos medicinos sesuo? // Sveikata. – 1995, Nr. 12,
p. 60–61.
1996

750.
751.
752.

753.

Bielinienė, Nijolė. Medicinos sesers darbas Liaizon metodu // Sveikata. – 1996, Nr. 3,
p. 35–36.
Čėsnaitė, Prakseda. Sesute, būk gailestingoji... . – Iliustr. // Sveikata. – 1996, Nr. 2, p. 40–41.
Mitalienė, Ona. Pagyvenusių žmonių globos ir slaugos organizavimo teoriniai aspektai /
O. Mitalienė. – Santr. angl. // Šiuolaikinės gerontologijos problemos : tarptautinės gerontologų konferencijos medžiaga, Vilnius, 1996 m. rugsėjo 26–27 d. – Vilnius, 1996. –
P. 23–24.
Rėgalienė, G. Medicinos seserų pasirengimas darbui saugant ir stiprinant visuomenės
sveikatą. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. / G. Rėgalienė, G. Kavaliauskienė,
J. Špakauskienė // Medicina. – 1996, t. 32, Nr. 5, p. 495–498.
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1997
754.
755.
756.

757.
758.

759.

760.
761.
762.

763.

764.

765.

766.

767.
768.
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Bačkierienė, V. Mokymasis neturi pabaigos // Sveikata. – 1997, Nr. 6, p. 31.
Apie slaugos specialistų mokymo planus Marijampolės rajoninėje centrinėje ligoninėje.
Berkevičius, Gintaras. Tarpukario Lietuvos kariuomenės medicinos tarnyba. – Iliustr. //
Sveikata. – 1997, Nr. 4, p. 5–10.
Biziulevičius, Stasys. Medicinos mokslai senajame Vilniaus universitete 1781–1842 m. :
medicina Vyriausiojoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokykloje 1781–97 m. ir
Vyriausiojoje Vilniaus mokykloje 1797–1803 m. / S. Biziulevičius. – Santr. angl. – Bibliogr.: 116 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – ISSN 1392-0030. – [T.]1
(1997), p. 31–100.
Čiočienė, Aldona. [Apie slaugos specialistus] // Sveikata. – 1997, Nr. 3, p. 21–22.
Dolženko, Genadijus. Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės istorija (1944–1997) / Genadijus Dolženko, Olga Zimanaitė. – Santr. angl. // Medicina. – ISSN 1648-9233. – T. 33,
priedas 4 (1997), p. 17–18.
Grabauskas, Vilius. Kauno medicinos akademija 1990–1996 metais / V. Grabauskas, V. Salinka. – Iliustr. // Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos
akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 43–52.
Apie KMA istoriją ir 1990 metais įkurtą Slaugos fakultetą.
Jankaitienė, Violeta. Šiaulių krašto pediatrų draugijos raida / Violeta Jankaitienė. – Santr.
angl. // Medicina. – ISSN 1648-9233. – T. 33, priedas 4 (1997), p. 21–23.
Katkus, Saulius. Lietuvos karo ligoninės veikla iki 1941 m. – Iliustr. // Sveikata. – 1997,
Nr. 4, p. 10–13.
Kriščiūnas, Aleksandras. Reabilitacijos klinika / A. Kriščiūnas // Aukštosios medicinos
studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 232.
Rašoma, kad Slaugos fakulteto medicinos seserys studijuoja reabilitaciją.
Lesauskaitė, V. Geriatrijos klinika / V. Lesauskaitė // Aukštosios medicinos studijos ir
mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 230–231.
Apie slaugos mokslą, geriatrinę slaugą Lietuvoje.
Mekas, T. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus / T. Mekas, R. Minevičius //
Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 66–69.
Rašoma apie ekspozicijas „Barzdaskučių cechai Lietuvoje XVI–XIX a.“ ir „Vienuolių gailestingųjų seserų (šaritiečių) špitolės“.
Pundzius, Juozas. Kauno medicinos akademijos ligoninė – Kauno akademinės klinikos /
J. Pundzius. – Portr. // Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 73–80.
Šaulauskienė, Alina. Akušerijos ir ginekologijos katedra (1797–1941 m. ir 1944–91 m.) –
Moterų klinika (1922–1939 m. ir 1991–93 m.) / A. Šaulauskienė, G. Drąsutienė. – Santr.
angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – ISSN 1392-0030. –
[T.]1 (1997), p. 221–230.
Šeškevičius, A. Slaugos fakultetas / A. Šeškevičius // Aukštosios medicinos studijos ir
mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 228.
Šeškevičius, A. Slaugos ir rūpybos katedra / A. Šeškevičius // Aukštosios medicinos studijos ir mokslas Kaune / Kauno medicinos akademija. – Kaunas : KMA, 1997. – P. 229.

Bi b li o g r a f i j o s r o dykl ė
769.

Turčinskas, Rimvydas. Nuo marijonų iki šiuolaikinės ligoninės. – Iliustr. // Sveikata. –
1997, Nr. 6, p. 6–8.
Apie Marijampolės rajono centrinę ligoninę.
1998

770.

771.

772.

773.
774.

775.

776.

777.
778.

779.
780.

781.

782.

Andriušis, Aurimas. Pedagoginės slaugos institucijos Lietuvoje 1775–1915 m. / A. Andriušis. – Bibliogr.: 32 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. –
P. 137–143.
Barkauskaitė, Violeta. A profile of Lithuanian nursing practice : interventions in acute
and long-term care facilities / Violet H. Barkauskas. – Lent. – Bibliogr.: 18 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 44–54.
Barkauskaitė, Violeta. Development of nursing roles in health promotion / Violet H. Barkauskas. – Bibliogr.: 27 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. –
P. 55–62.
Be praeities nėra ateities : iš gailestingųjų seserų ir jų sąjungos gyvenimo / parengė Nijolė Jakubaitienė. – Iliustr. // Šalpusnis. – 1998, Nr. 5, p. 5–6.
Ciplijauskas, Juozas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos ligoninė 1933–1938 metais / J. Ciplijauskas. – Lent. // Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė / sudarytojai: Kazimieras Garalis, Juozas Marcinkus. – Klaipėda : Eldija, 1998. – P. 7–25.
Čeponienė, Aldona. Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės medicinos seserys / A. Čeponienė // Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė / sudarytojai: Kazimieras Garalis, Juozas Marcinkus. – Klaipėda : Eldija, 1998. – P. 133–134.
Čiočienė, Aldona. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos veikla ir pozicinės nuostatos / A. Čiočienė // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams,
„Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 144–146.
Gediminaitė, Janina. Iš praeities prisiminimų : [akušerės prisiminimai]. – Iliustr. // Sveikata. – 1998, Nr. 3, p. 28–30.
Grakauskienė, Irena. Slaugos personalo rengimo aukštesniosiose medicinos mokyklose pokyčiai / I. Grakauskienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“
moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 15–19.
Gudelienė-Gudelevičienė, Loreta. Naujos mokymo programos ir dar šis tas // Šalpusnis. – 1998, Nr. 7–8, p. 2.
Jakelevičius, V. Slauga. Slaugos darbuotojai. Perspektyvos / V. Jakelevičius. – Santr. angl. –
Bibliogr.: 3 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams,
„Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 10–11.
Janulionytė, Janina Edita. Apie slaugos studijų specialybės studentų mokslinį darbą /
J. E. Janulionytė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. –
Vilnius : Proksima, 1998. – P. 12–13.
Juršėnas, Romualdas. Šv. Jokūbo ligoninės Akušerijos skyriui – 200 metų. – Iliustr. //
Lietuvos akušerija ir ginekologija. – 1998, t. 1, Nr. 1, p. 91.
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Kalibatienė, Danutė. Slaugos sistemos Lietuvoje analizė / Danutė Kalibatienė. – Santr.
angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. –
P. 2–5.
Kalibatienė, Danutė. Slaugos specialistų mokymas Lietuvoje / Danutė Kalibatienė. – Santr.
angl. – Bibliogr.: 3 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. –
P. 6–9.
Karosas, Laima. Bertha Harmer, 1885–1934 : an advocate for research based nursing
practice / Laima Karosas. – Bibliogr.: 8 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 70–74.
Karosas, Laima. The problems of nursing in Lithuania / Laima Karosas. – Lent. – Bibliogr.: 8 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 63–69.
Krivkaitė, R. Ligonių slauga iki Florens Naitingeil laikų pagal Č. Dikenso romaną „Martinas Čezlvitas“ : [tezės] / R. Krivkaitė, T. Jemeljan; darbo vadovė : doc. E. Janulionytė //
Studentų mokslinės draugijos 50-ji konferencija, 1998 m. gegužės 4–8 d. – Vilnius : Meralas, 1998. – P. 106.
Krupinskienė, Vilma. Gera naujiena : NuRsE projektas! – Iliustr. // Šalpusnis. – 1998,
Nr. 4, p. 2–3.
Apie š. m. balandžio 16–18 d. Vilniuje, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centre, vykusį Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir Suomijos projekto NuRsE dalyvių darbinį seminarą.
Lietuviškas slaugymo modelis // Lietuvos aidas. – 1998, gegužės 14, p. 4.
Raibužytė-Stonkienė, Marija. Pasikliauti galėjau tik savo žiniomis, savo patirtimi... –
Iliustr. // Sveikata. – 1998, Nr. 5, p. 21–22.
Akušerės prisiminimai.
Razmislevičiūtė, Rima. Gailestingumas ... be prievartos // Šalpusnis. – 1998, Nr. 11, p. 5–6.
Skaburskaitė, Lina. Akušerų suvažiavimas : norime tobulėti ir būti savarankiškos. – Iliustr.
// Šalpusnis. – 1998, Nr. 3, p. 3–4.
Apie š. m. kovo 20 d. Vilniuje vykusį Trečiąjį Lietuvos akušerių suvažiavimą.
Skaburskaitė, Lina. Trys valandos dėmesio slaugai – Seime. – Iliustr. // Šalpusnis. – 1998,
Nr. 1, p. 6.
Šeškevičius, Arvydas. Istorija moko : slaugos universitetinės studijos posovietiniame periode / A. Šeškevičius. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Respublikinės konferencijos,
dalyvaujant užsienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. –
Vilnius : Proksima, 1998. – P. 20–23.
Šniukaitė, Daiva. Tarpukario Lietuva : socialinis darbas sveikatos įstaigose // Šalpusnis. –
1998, Nr. 11, p. 6–7.
Apie gailestingąsias seseris ikikarinėje Lietuvoje.
Vaičekonis, Vladislovas. Slaugos pagrindų dėstymas Lietuvos karo akademijoje / V. Vaičekonis. – Santr. angl. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams,
„Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 14.
Žydžiūnaitė, Vilma. Literatūros apžvalga: slaugos istorija, teorija ir modeliai / V. Žydžiūnaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 15 pavad. // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant už-
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798.

sienio specialistams, „Slaugos studijos ir praktika 98“ moksliniai darbai. – Vilnius : Proksima, 1998. – P. 24–28.
Žydžiūnaitė, Vilma. Mokyti žmogų būti sveiką – tai mokslas ir menas // Sveikata. – 1998,
Nr. 1, p. 11–12.
Apie slaugos specialistų ruošimą.
1999

799.
800.
801.

802.
803.

804.

805.
806.

Bielinienė, Nijolė. Baigėsi viduriniojo medicinos personalo era // Šalpusnis. – 1999, Nr. 6,
p. 11–12.
Bielinienė, Nijolė. Patikslintos pareigybės : [„viduriniojo“ medicinos personalo pervardijimas] // Šalpusnis. – 1999, Nr. 11, p. 10.
Knizikevičius, Kazimieras. Šiaulių krašto medicinos pagalbos raidos iki Pirmojo pasaulinio karo bruožai / Kazimieras Knizikevičius. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 12 pavad. //
Medicina. – ISSN 1648-9233. – T. 35, priedas 1 (1999), p. 7–35.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai – 80 metų. – Iliustr. // Šalpusnis. – 1999, Nr. 1–2,
p. 3.
Nomeikaitė D. Ar medicinos seserys patenkintos savo darbo sąlygomis? / D. Nomeikaitė, B. Zacharka; darbo vadovas : doc. R. Gurevičius // Profesoriaus Salezijaus Pavilonio
80 metų sukakties paminėjimo medžiaga, 1999 m. balandžio 30 d.–gegužės 7 d. – Vilnius : UAB „Meralas“, 1999. – P. 120.
Paukštienė, Gražina. Šventės žvakių švytėjime – ir viltis, ir tikėjimas … – Iliustr. // Šalpusnis. – 1999, Nr. 3–4, p. 3.
Apie Vilniaus aukštesniąją medicinos mokyklą.
Šeškevičius, Arvydas. Slaugos projektas LEMON – jau Lietuvoje // Lietuvos sveikata. –
1999, sausio 21–27 (Nr. 3), p. 23.
Šeškevičius, Arvydas. Trumpa slaugos ir akušerijos istorija // Gydymo menas. – 1999,
Nr. 1, p. 35.
2000

807.
808.

809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.

Bartašiūnienė, Vida. Slaugos studijos kolegijų lygmenyje // Šalpusnis. – 2000, Nr. 11, p. 6.
Apie Utenos aukštesniąją medicinos mokyklą.
Bartašiūnienė, Vida. Utenos kolegija. Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetas / Vida Bartašiūnienė // Sveikatos aplinka. Priedas. – ISSN 1648-3650. – 2000, priedas 5, p. 45.
Bielinienė, Nijolė. Neakivaizdinės slaugos studijos // Šalpusnis. – 2000, Nr. 6, p. 10.
Jakutienė, Birutė. Dėl „viduriniojo personalo“ pervardijimo. – Iliustr. // Šalpusnis. – 2000,
Nr. 2, p. 3.
Jakutienė, Birutė. Įgyvendiname naujoves. – Iliustr. // Šalpusnis. – 2000, Nr. 10, p. 8–9.
Apie Vilniaus miesto universitetinės ligoninės medicinos seserų darbą.
Kaminskienė, Eglė. Kauno aukštesnioji medicinos mokykla. – Iliustr. // Šalpusnis. – 2000,
Nr. 9, p. 7.
Kvedarienė, Zitutė. Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla // Šalpusnis. – 2000, Nr. 12, p. 8.
Masiliūnienė, Valerija. Rugsėjo 22-ąją universitetinei Raudonojo Kryžiaus ligoninei sukako šešiasdešimt metų. – Iliustr. // Šalpusnis. – 2000, Nr. 9, p. 6.
NuRsE projektas : jau turime pirmus rezultatus // Šalpusnis. – 2000, Nr. 7–8, p. 3.
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816.
817.

Ramelienė, Elena. Naujas tobulinimosi ir kvalifikacijos programų sąrašas [2001–2003
metams] // Šalpusnis. – 2000, Nr. 7–8, p. 11.
Sajienė, Laima. Slaugos dėstytojų rengimo Lietuvoje modeliavimas = Modelling of nursing teacher education and training in Lithuania / Laima Sajienė // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. – Kaunas : VDU profesinio rengimo studijų centras. – 2000,
Nr. 3, p. 26–33.
2001

818.
819.
820.

821.
822.

823.

824.

825.
826.

827.

828.
829.

830.
831.
832.
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Bielinienė, Nijolė. Atestavimas // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001,
Nr. 3, p. 15.
Bružienė, Irena. Raudonojo Kryžiaus emblema Lietuvoje / Irena Bružienė. – Iliustr. //
Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 8/9, p. 16–18.
Dėl medicinos normos MN 57 : 1998 bendruomenės slaugytoja (slaugytojas) papildymo /
[su SAM PSP skyriaus vyr. specialistės Nijolės Bielinienės komentaru] // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 1, priedas, p. 1, 2.
Grakauskienė, Irena. Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla / Irena Grakauskienė //
Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 1, p. 6.
Kirkutis, Algimantas. Universitetinės reabilitacijos ir slaugos mokslų bakalaurų studijos
jau Vakarų Lietuvoje / Algimantas Kirkutis // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2001, Nr. 8/9, p. 24.
Liekis, Algimantas. Nekaltai Pradėtosios Švenčiausiosios Mergelės Marijos seserų vienuolynas / Algimantas Liekis. – Iliustr. // Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA) /
Algimantas Liekis. – Vilnius : [Lietuvos mokslas], 2001. – P. 19–30.
Liekis, Algimantas. Palaimintojo Jurgio Matulaičio globos namai / Algimantas Liekis. – Iliustr. // Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA) / Algimantas Liekis. – Vilnius : [Lietuvos mokslas], 2001. – P. 31–40.
Mitalienė, Ona. Klaipėdos ligoninei – 25! / Onutė Mitalienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas
ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 3, p. 4, 5.
Nalivaikienė, Regina. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms – 20! / Regina Nalivaikienė]. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 2,
p. 4–5.
Paukštienė, Gražina. Klaipėdos universitetas žengė žingsnį pirmyn plėtojant slaugos
mokslą / Gražina Paukštienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. –
2001, Nr. 10, p. 3.
Paukštienė, Gražina. Sulaukėme įstatymo, apsaugančio slaugytojo profesiją / Gražina
Paukštienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr 8-9, p. 14.
Piščalkienė, Viktorija. Chirurginės slaugos konferencija Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje / Viktorija Piščalkienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. –
2001, Nr. 4, p. 20.
Poškuvienė, Vida. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrui – 75 metai / V. Poškuvienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 11/12, p. 4.
Ridziauskienė, Laima. Druskininkų ligoninei – 30! / Laima Ridziauskienė. – Iliustr. //
Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 8/9, p. 3.
Skaburskaitė, Lina. Akušerės nori permainų / Lina Skaburskaitė. – Iliustr. // Slauga.
Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 2, p. 16, 17.
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Steikūnienė, Raimonda. Projekto sėkmę lėmė dviejų šalių bendradarbiavimas / Raimonda Steikūnienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 6,
p. 3.
Apie aštuntąjį tarptautinį Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) ir Danijos slaugytojų organizacijos seminarą.
Suprikienė, Roberta. Kopenhagoje – Vilkaviškio ligoninės slaugytojų pranešimas / Roberta Suprikienė, Rasa Kolčinienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2001, Nr. 8/9, p. 4–5.
Šauniausioji slaugytoja // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 3,
p. 5.
Rašoma, kad kovo 12 d. Klaipėdos ligoninėje vyko konkursas „Šauniausioji Klaipėdos ligoninės slaugytoja 2001“, kurio nugalėtoja tapo Akušerijos ir ginekologijos departamento pogimdyminio skyriaus slaugytoja Asta Butkuvienė.
Šeškevičius, Arvydas. Paliatyvi medicina : sunkus kelias į pripažinimą / A. Šeškevičius //
Skausmas ir paliatyvioji medicina. – [Kaunas] : UAB „Rovilnė“, [2001]. – P. 37–39.
Šeškevičius, Arvydas. Universitetinės slaugos studijos : prioritetai ir ateitis // Lietuvos
medicinos kronika. – 2001, Nr. 1, p. 17.
Veseckienė, Vitalija. Gailestingumas / Vitalija Veseckienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas
ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 3, p. 2.
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei – 10 metų!. – Iliustr. // Slauga.
Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 10, p. 4–5.
Žydžiūnaitė, Vilma. Profesinis slaugytojų rengimas : bendrųjų gebėjimų ugdymas – prielaida slaugos veiklai reikalingoms kvalifikacijoms įgyti / Vilma Žydžiūnaitė. – Pav. –
Bibliogr.: 19 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 7,
p. 10–13.
Žvinakevičienė, Laimutė. Vilniaus miesto Misionierių ligoninei – 50! / Laimutė Žvinakevičienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 11/12, p. 5.
2002

842.
843.
844.
845.

846.
847.
848.

Andrijauskaitė, Danguolė. Slaugos programos savanorėms / Danguolė Andrijauskaitė //
Slauga ir sveikata. – ISSN 1822-6264. – 2002, Nr. 5, p. 3.
Atgimsta medicinos punktai // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002,
Nr. 9, p. 2.
Baranauskaitė, Ieva. Kokio išsilavinimo reikia slaugytojui? / Ieva Baranauskaitė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, gruodžio 12–18 (Nr. 50), p. 4.
Bielinienė, Nijolė. Bendrojo lavinimo mokyklų medicinos punktams skirtas finansavimas / Nijolė Bielinienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 10,
p. 12.
Čiočienė, Aldona. Lietuvos slaugos specialistų organizacijai – 10 metų / Aldona Čiočienė. – liustr. // Sveikata. – ISSN 1392-4907. – 2002, Nr. 11, p. 2–4.
Europos Sąjungos ekspertai vertino akušerių ir slaugytojų rengimą Lietuvoje. – Iliustr.
// Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 3, p. 2–3.
Ionovienė, Aušrinė. Slaugytojų organizacija – jau Europos Sąjungoje / Aušrinė Ionovienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, lapkričio 28-gruodžio 4
(Nr. 48), p. 11.
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849.
850.
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Ionovienė, Aušrinė. Slaugos istorija – našta ar būtinybė? / Aušrinė Ionovienė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, lapkričio 7–13 (Nr. 45), p. 20.
Macijauskienė, Jūratė. Teaching palliative medicine in Lithuania / Jūratė Macijauskienė,
Arvydas Šeškevičius // Pain and palliative care on the Baltic coast. – Tallinn : UAB „Rovilnė“, 2002. – P. 38.
Paukštienė, Gražina. Kertinis medicinos akmuo – slaugytojas / Gražina Paukštienė //
Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 11, p. 2–3.
Apie š. m. lapkričio 26 d. Vilniuje vykusį slaugytojų organizacijos (LSSO) kongresą.
Pirmieji slaugos magistrai Vilniaus universitete // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2002, Nr. 5–6, p. 6.
Riklikienė, Olga. Dideli naujos draugijos užmojai / Olga Riklikienė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2002, vasario 28–kovo 6 (Nr. 9), p. 22.
Apie Universitetinio mokslo slaugytojų draugiją (USMD) 2001 metais įsikūrusią Lietuvos
slaugos specialistų organizacijos (LSSO) sudėtyje.
Riklikienė, Olga. Mokosi slaugytojai, mokosi ir jų vadovai / Olga Riklikienė. – Iliustr. //
Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 1, p. 19.
Slaugytojų stažuotės reabilitacijos įstaigose // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2002, sausio 11, p. 4.
Slaugos specialistų licencijavimas jau įsibėgėjo. – Iliustr. – Aut.: Audra Knyvienė, Nijolė Bielinienė, Elena Ramelienė, Olga Riklikienė, Algirdas Radvila // Slauga. Mokslas ir
praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 4, p. 2–3.
Šeškevičius, Arvydas. Slaugos mokslo vizija ir plėtra / A. Šeškevičius // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – 2002, Nr. 4 (20), p. 59–63.
Šeškevičius, Arvydas. Kauno medicinos universiteto Slaugos fakulteto darbą įvertino ES
ekspertai / Arvydas Šeškevičius; kalbėjosi Danguolė Andrijauskaitė // Slauga ir sveikata. – ISSN 1822-6264. – 2002, Nr. 7, p. 3.
Vaidelienė, Jūratė. Slaugos ateitis – mokslu pagrįstų žinių realizavimas / Jūratė Vaidelienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 5, p. 4.
Apie Kaune vykusią konferenciją „Mokslu pagrįstos žinios ir slaugos plėtra“.
Žydžiūnaitė, Vilma. Bendradarbiavimo rezultatas slaugos srityje – tarptautinės konferencijos ir tarptautinės slaugos magistrantūros studijos / Vilma Žydžiūnaitė // Slauga.
Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2002, Nr. 6, p. 4–5.
2003

861.

862.

863.
864.
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Andrijauskaitė, Danguolė. Lietuvos slaugos specialistų organizacija – už slaugos profesijos ir slaugytojų savarankiškumą / Danguolė Andrijauskaitė // Slauga ir sveikata. –
ISSN 1822-6264. – 2003, Nr. 12, p. 3–4.
Bernatienė, Jurgita. Motinos ir vaiko sveikatos centrai tarpukario Lietuvoje / Jurgita Bernatienė, Andrė Misiūnienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. –
2003, Nr. 5/6, p. 4.
Apie akušerę Eleną Uborevičienę.
Bielinienė, Nijolė. Šeimos slaugytojas – ar projektas virs tikrove? // Slauga. Mokslas ir
praktika. – ISSN 1648-0570. – 2003, Nr. 9, p. 4.
Bielinienė, Nijolė. Tarptautinis dėmesys paliatyviai priežiūrai / Nijolė Bielinienė. – Iliustr.
// Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2003, Nr. 10, p. 3.
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Blaževičienė, Aurelija. Kas yra slaugytojų profesinis savarankiškumas? / Aurelija Blaževičienė // Slauga ir sveikata. – ISSN 1822-6264. – 2003, Nr. 9, p. 4.
Čiočienė, Aldona. Lietuvos slaugytojai pristato savo veiklą Europai : [Nuolatinio slaugos komiteto prie Europos Sąjungos (ES) generalinė asamblėja, įv. Briuselyje] / Aldona
Čiočienė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, lapkričio 27–gruodžio 3 (Nr. 47),
p. 18.
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 5 : 1998 „Vyriausioji ir vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė. Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė“ pripažinimo netekusia galios : 2003 m. kovo 28 d. Nr. V – 183 Vilnius : Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas // Valstybės žinios. – ISSN 1392-4559. – 2003, Nr. 35,
p. 51.
Ionovienė, Aušrinė. Privati slauga – nepelninga? / Aušrinė Ionovienė // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, balandžio 3–9 (Nr. 13), p. 5.
Įsteigta nauja slaugytojų organizacija // Slauga ir sveikata. – ISSN 1822-6264. – 2003,
Nr. 3, p. 3.
Apie „Slaugytojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, ir slaugos dėstytojų draugiją“ (LSASD).
Jurelienė, Irena. Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei 100 metų (1903-2003) / Irena Jurelienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2003, Nr. 4, p. 4–5.
Labutienė, Jūratė. „Ugdyti tautos sveikatos globotoją“ / Jūratė Labutienė. – Iliustr. // Slauga ir sveikata. – ISSN 1822-6264. – 2003, Nr. 6–7, p. 4–6.
Apie Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungą (LGSS); minima viena iš aktyviausių jos narių –
Teofilė Bingelytė-Brūzgienė.
Pirmajai slaugytojai Lietuvoje suteiktas mokslų daktaro laipsnis / parengė Jūratė Labutienė // Slauga ir sveikata. – ISSN 1822-6264. – 2003, Nr. 12, p. 4.
Prascevičienė, Rasa. Medicinos mokykla pakeitė ne tik vizitinę kortelę / Rasa Prascevičienė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, vasario 6–12 (Nr. 5),
p. 12–13.
Apie Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų studijų centrą.
Riklikienė, Olga. Slaugos specialistai mokysis naujoviškai / Olga Riklikienė // Lietuvos
sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, liepos 3–9 (Nr. 26), p. 15.
Slaugytojai siekia aukštojo mokslo // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2003, lapkričio 20–26 (Nr. 46), p. 7.
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ISSN 1648-620X. – 2010, vasario 5, p. 1.
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Santr. angl. – Bibliogr.: 23 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 21, Nr. 6
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Poviliūnienė, Irena Monika. Pirmoji ligoninės vyr. gailestingoji sesuo-akušerė Adolfina
Laužikaitė / Irena Monika Poviliūnienė. – Iliustr. // Lazdijų krašto medicina ir farmacija / Irena Monika Poviliūnienė; Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetas. –
Lazdijai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2013. – P. 67–76.
Poviliūnienė, Irena Monika. Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio medicinos
seserų kursai / Irena Monika Poviliūnienė. – Iliustr. // Lazdijų krašto medicina ir farma-
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1026.

1027.

1028.
1029.
1030.

1031.

cija / Irena Monika Poviliūnienė; Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetas. –
Lazdijai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2013. – P. 180–226.
Apie Lazdijų krašto medicinos istoriją.
Poviliūnienė, Irena Monika. Seserų samariečių kursai / Irena Monika Poviliūnienė. –
Iliustr. // Lazdijų krašto medicina ir farmacija / Irena Monika Poviliūnienė; Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetas. – Lazdijai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2013. –
P. 64–67.
Stankūnienė, Jurgita. Slaugytojo profesijos raida : nuo Florens Naitingeil iki šių dienų /
Jurgita Stankūnienė. – Bibliogr.: 11 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2013, Nr. 5, p. 6–7.
Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas // Lietuvos sveikata. –
ISSN 1648-1437. – 2013, gegužės 16–22 (Nr. 20), priedas „Sveika šeima“, p. 7.
Vaškelytė, Alina. Projekto SMILEON partnerių trečiasis susitikimas / Alina Vaškelytė,
Aurelija Blaževičienė // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2013, balandžio 19, p. 6.
Vitkūnienė, Odeta. Slaugos specialistų pasirengimo galimybės naudotis sveikatos informacijos technologijomis praktikoje / Odeta Vitkūnienė. – Santr. liet. – Bibliogr.: 17 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2013, Nr. 9, p. 4–6.
Žalnora, Aistis. Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto medicinos istorijos ir filosofijos skyriaus veikla 1922–1939 metais / Aistis Žalnora, Vitalija Miežutavičiūtė. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 16 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 13926373. – T. 23, Nr. 2 (2013), p. 151–154.
2014

1032.

1033.

1034.

1035.

1036.

1037.

1038.

378

Bielinienė, Nijolė. Regulation of nursing education and practice in Lithuania the summary of the report : [pranešimų santraukos] / Nijole Bieliniene, Aldona Grebliuniene //
6th Baltic congress of oncology „Multidisciplinary approach in cancer care“, October 3–4,
2014, Vilnius (Lithuania). – Vilnius, 2014. – P. 19.
Blaževičienė, Aurelija. Pirmoji slaugos studentė iš Turkijos gynė bakalauro baigiamąjį darbą slaugos ir rūpybos katedroje / Aurelija Blaževičienė, Lina Spirgienė. – Iliustr. //
Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2014, gegužės 16, p. 7.
Čivinskienė, Vilija. Slaugytojų vaidmenys, slaugant pacientus jų gyvenimo pabaigoje / Vilija Čivinskienė, Olga Riklikienė, Aurelija Blaževičienė. – Lent. – Santr. liet. – Bibliogr.: 13 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2014, Nr. 7/8, p. 8–10.
Jakušovaitė, Irayda. The Place of medical humanities in medical education in Lithuania /
Irayda Jakušovaitė, Žydrūnė Luneckaitė, Olga Riklikienė // Trames. – ISSN 1406-0922. –
2014, vol. 18, no. 1, p. 77–87.
Karosas, Laima. An analysis of the social world of Lithuanian nursing during the turbulent period of 1935–1945 / Laima Karosas, Olga Riklikienė // Journal of Nursing, social
studies, public health and rehabilitation. – ISSN 1804-1868. – 2014, no. 1–2, p. 63–69.
Kulvietienė, Džiuljeta. Diplomus apgynė pirmoji LSMU Slaugos fakulteto akušerių laida / Džiuljeta Kuvietienė. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2014, birželio 20,
p. 1, 6.
Macijauskienė, Jūratė. LSMU slaugos atstovės – prestižinėje tarptautinėje konferencijoje / Jūratė Macijauskienė, Olga Riklikienė, Aurelija Blaževičienė. – Iliustr. // Ave vita. –
ISSN 1648-620X. – 2014, rugsėjo 5, p. 3, 6.
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1039.

1040.

1041.

1042.
1043.

1044.
1045.

Pagerbti slaugytojai // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2014, Nr. 5, p. 6.
Minint Medicinos darbuotojų dieną, Nusipelniusio Lietuvos sveikatos darbuotojo vardai suteikti nusipelniusioms slaugytojoms.
Pikūnienė, Rima. Druskininkų „Saulutė“: šešiasdešimt metų vaikų reabilitacijos Lietuvoje pradininkams / Rima Pikūnienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2014, Nr. 3, p. 9–11.
Rimkuvienė, Sandra. Medicinos seserų rengimas tarybų valdžios laikotarpiu / Sandra
Rimkuvienė, Olga Riklikienė // Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika (III) : tezės
recenzuotos / Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos ir
rūpybos katedra ; [Sudarytoja Lina Spirgienė]. – Kaunas : [Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Leidybos namai], 2014. – P. 48–50.
Rozenbergaitė, Rima. Slaugos raida ir jos kokybės šuolis Vaikų ligoninėje / Rima Rozenbergaitė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2014, Nr. 4, p. 12.
Slaugytojos knyga apie nepaprastą tvirtybę ir besąlygišką meilę / parengė Agnė Arlauskaitė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2014, Nr. 5, p. 18.
Apie balandžio 24 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje vykusį susitikimą su romano „Juodojo mėnulio vaikai“ autore, bendrosios praktikos slaugytoja iš Šiaulių Andželika Bubelyte.
Slaugytojų diabetologų konferencija Birštone. – Iliustr. // Diabetas. – ISSN 1392-5946. –
2014, Nr. 4, p. 8–9.
Šeškevičius, Arvydas. Dvasingumas paliatyviojoje pagalboje: dvasingumas ir slauga /
Arvydas Šeškevičius, Žaneta Valiulienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. – Bibliogr.:
18 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2014, Nr. 4, p. 4–6.
2015

1046.
1047.

1048.
1049.

1050.

1051.

1052.

Eris, Erika. Slaugytojų licencijavimas / Erika Eris. – Portr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2015, Nr. 6, p. 11–12.
Grūnovienė, Danguolė. Tarptautinė slaugytojų ir akušerių diena Kauno kolegijos Medicinos fakultete / Danguolė Grūnovienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. –
ISSN 1648-0570. – 2015, Nr. 6, p. 13.
Jakulis, Martynas. Vilniaus liuteronų špitolės globotiniai XVIII a. / Martynas Jakulis //
Lituanistica. – ISSN 0235-716X. – 2015, T. 61, Nr. 2, p. 102–114.
Kvalifikuota slauga – paciento sveikatos prielaida // Slauga. Mokslas ir praktika. –
ISSN 1648-0570. – 2015, Nr. 6, p. 10.
Rašoma, kad 2015 m. gegužės 15 d. VUL Santariškių klinikose įvyko Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Vilniaus sk. organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Slaugytojai – pokyčių iniciatoriai. Investicija į slaugą – investicija į paciento sveikatą“.
Pankratjevaitė, Lina. Slaugos pažanga Lietuvoje / Lina Pankratjevaitė. – Iliustr. // Ave
vita. – ISSN 1648-620X. – 2015, gegužės 22, p. 7.
Rašoma, kad gegužės 15 d. Kaune vyko Tarptautinei slaugytojų dienai paminėti skirta konferencija „2015 – slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: savalaikė ir efektyvi sveikatos priežiūra“.
Slaugytojų lyderystės ugdymo svarba / Marija de Potestad, Justina Kačerauskienė, Rūta
Gruodė, Laima Maleckienė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 16 pavad. // Lietuvos akušerija ir
ginekologija. – ISSN 1392-5091. – T. 18, Nr. 2 (2015), p. 113–117.
Šeškevičius, Arvydas. Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai – 20 metų / Arvydas
Šeškevičius. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2015, Nr. 11, p. 11.
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Žėkienė, Diana. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ištakų 75 metų sukaktis / Diana Žėkienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2015, Nr. 4, p. 17.
2016

Andrulytė, Elena Faustina. Apie Faustiną ir pakalnutes / Elena Faustina Andrulytė //
Ateinu kaip gailestingumo karalius / [sudarytojai Andrius Navickas ir Kęstutis Dvareckas]. – Vilnius, 2016. – P. 30–31.
Apie Lazdijų krašto medicinos istoriją, (str. minimos medicinos seserys Monika Žvirblytė,
Malvina Berulytė-Montvilienė, Riva Gerštein).
1055. Clinical education and training of student nurses in four moderately new European
Union countries : assessment of students’ satisfaction with the learning environment /
Ileana Antohe, Olga Riklikiene, Erna Tichelaar, Mikko Saarikoski // Nurse education in
practice. – ISSN 1471-5953. – 2016, vol. 17, p. 139–144.
1056. Grinaveckytė, Monika. Slaugytojo profesijos pasirinkimą lėmusių veiksnių sąsajos su
mokymosi motyvacija : santrauka / Monika Grinaveckytė, Daiva Narvilienė // Į sveiką
gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : II-oji tarptautinė sveikatos mokslų studentų,
18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija [Klaipėda, 2016] : Vydūnas jaunystei : konferencijos medžiaga. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. – P. 56.
1057. Gudelienė-Gudelevičienė, Loreta. Vyriausiųjų slaugos administratorių seminaras Klaipėdoje / Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. –
ISSN 1648-0570. – 2016, Nr. 7/ 8, p. 22.
Apie birželio mėn. Klaipėdoje vykusį seminarą „Slaugos administravimo problemos ir iššūkiai 2016 metams“.
1058. Įteiktas garbingas apdovanojimas. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2016, Nr. 3, p. 12.
Rašoma, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė už nuopelnus Lietuvai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanojo ilgametę VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Universitetinio vaikų ir paauglių skyriaus vyr. slaugos administratorę
Aldoną Seibutienę.
1059. Liutkutė, Vladislava. Klaipėdos sporto medicinos centrui – 65-eri / Vladislava Liutkutė,
Ramutė Mockuvienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2016,
Nr. 1, p. 11–12.
1060. Riklikienė, Olga. Slaugos fakultetas dalyvauja COST veikloje slaugos normavimo tema /
Olga Riklikienė. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2016, rugsėjo 30, p. 5, 10.
1061. Riklikienė, Olga. Spiritual care and nursing in Lithuania / Olga Riklikienė // Keston Newsletter. – 2016, no. 23, p. 25–32.
1062. Rimkuvienė, Sandra. Medicinos seserų rengimas, tobulinimas ir politinis švietimas tarybų valdžios laikotarpiu / Sandra Rimkuvienė, Olga Riklikienė, Lina Spirgienė. – Bibliogr.: 13 pavad. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2016, Nr. 5, p. 11–13.
1063. Rudnickienė, Lina. Gailestingosios seserys / Lina Rudnickienė; autorės ir V. Tuminienės
nuotr. // Sidabrė. – ISSN 1822-7589. – 2016, gegužės 11, p. 1, 5.
1064. Spiritual care as perceived by Lithunian student nurses and nurse educators : a national
survey / Olga Riklikiene, Inga Vozgirdiene, Laima M. Karosas, Mark Lazenby // Nurse
Education Today. – ISSN 0260-6917. – 2016, vol. 36, no. 1, p. 207–213.
1065. Vaitiekienė, Jurgita. Slauga Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – viena svarbiausių
sveikatos priežiūros dalių : Klaipėdos universitetinei ligoninei – 40 / Jurgita Vaitiekienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2016, Nr. 2, p. 11–12.
1054.
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Žadeikytė, Snieguolė. Palangos reabilitacijos ligoninė padeda grįžti į visavertį gyvenimą / Snieguolė Žadeikytė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2016, Nr. 11,
p. 5–6.
Žalnora, Aistis. Mental hygiene movement as a (r)evolutionary trend in public health
in interwar Kaunas and Vilnius from 1918 to 1939 / Aistis Žalnora, Vitalija Miežutavičiūtė. – Santr. liet. – Bibliogr.: 14 pavad. // Acta medica Lituanica. – ISSN 1392-0138. –
Vol. 23, no. 3 (2016), p. 175–179.
2017

1068.

1069.

1070.

1071.

1072.

1073.

1074.

1075.
1076.

1077.
1078.

Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojos Kauno klinikose. – Iliustr. // Anesteziologijos pavasaris : Anesteziologijos klinikos 20-mečio sulaukus. – [Vilnius] : [Videopolis reklama], [2017]. – P. 25–29.
Apie anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojus Lietuvoje // Anesteziologijos pavasaris : Anesteziologijos klinikos 20-mečio sulaukus. – Iliustr. – [Vilnius] : [Videopolis
reklama], [2017]. – P. 19–23.
Dėl medicinos normos MN 57 : 1998 bendruomenės slaugytoja (slaugytojas) papildymo /
[su SAM PSP skyriaus vyr. specialistės Nijolės Bielinienės komentaru] // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2001, Nr. 1 priedas, p. 1, 2.
Grigienė, Violeta. Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės veiklos rezultatai dar sparčiau kyla į viršų : [Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovės Violetos Grigienės pasakojimas] / [užrašė] Aigustė Tavoraitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2017, sausio 5–11 (Nr. 1), p. 10–11.
Gudelienė-Gudelevičienė, Loreta. „Slauga. Mokslas ir praktika“ Lietuvos periodinių leidinių (1930–2016 m.) slaugytojams kontekste / Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. – Iliustr.
// Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 2, p. 6–8.
Jonikienė, Jolanta. Tarptautinis slaugos specialistų susitikimas Kaune / Jolanta Jonikienė. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2017, gegužės 12, p. 4, 5.
Rašoma, kad LSMU vyko antrasis projekto „TraCE: TRA-ining of Informal C-aregivers in
E-lderly Care“ tarptautinis partnerių susitikimas.
KVK Sveikatos mokslų fakultetas – geriausia mokymosi bazė Vakarų Lietuvoje / [su
Sveikatos mokslų fakulteto dekanės Vidos Staniulienės ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės
operacinės slaugytojos Martynos Trumpulytės pasisakymais]. – Iliustr. // Sveika šeima. –
ISSN 2351-6623. – 2017, kovo 23–29 (Nr. 12), p. 10.
Lietuvos medicinos norma MN 160 : 2017. Išplėstinės praktikos slaugytojas // Slauga.
Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 10, p. 11–12.
Machova, Evelina. Apie meilę profesijai ir šiuolaikinę slaugytoją sveikatos sistemoje /
Evelina Machova. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2017, gegužės 11–
17 (Nr. 19), p. 10–11.
Masiokaitė, Rasa. Slaugos fakultetas atšventė jubiliejų / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Ave
vita. – ISSN 1648-620X. – 2017, gruodžio 8, p. 1, 2.
Operacinės slaugytojų kongresas Graikijoje. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. –
2017, birželio 16, p. 4.
Rašoma, kad gegužės 4–7 d. Graikijoje, Rodo saloje, vyko aštuntasis Europos operacinės
slaugytojų asociacijos organizuojamas kongresas (str. minimos slaugytojos Rasa Nostė ir
Edita Krakauskaitė).
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1081.
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1083.

1084.
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1086.

1087.

1088.

1089.

Poškienė, Ingrida. Įspūdžiai iš Porto aukštosios slaugos mokyklos, Escola Superior de
Enfermagen do Porto / Ingrida Poškienė, Laura Malakauskienė. – Iliustr. // Ave vita. –
ISSN 1648-620X. – 2017, spalio 13, p. 4, 6.
Ribokienė, Nora. Slaugytojų ir akušerių licencijavimo tvarka nuo 2018 m. : [į pateiktus
klausimus atsako Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorė Nora Ribokienė] / [klausimus pateikė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė] // Slauga.
Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 3, p. 12, 13.
Riklikienė, Olga. Žurnalo reikalingumas ir turinys – bendrų pastangų vaisius / Olga Riklikienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 2, p. 9.
Ruolia, Juozas. Tikslas – ugdyti pažangų slaugos priežiūros specialistą / Juozas Ruolia //
Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 2, p. 5.
Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra. – Iliustr. // Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui 235 / [sudarytoja Lina Kocienė]. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – P. 226–232.
Skaburskaitė, Lina. Įgyvendintai svajonei – jau 20 metų / Lina Pakamorienė (Skaburskaitė) // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 2, p. 10.
Spirgienė, Lina. Turkijos slaugos programos studentų patirtis / Lina Spirgienė, Aurelija
Blaževičienė. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2017, birželio 9, p. 3.
Stalnionienė, Loreta. Ilgametė draugystė su Vokietijos Halle (Salle) miesto St. Elisabeth ligonine / Loreta Stalnionienė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 16480570. – 2017, Nr. 6, p. 11–12.
Stažuotė Norvegijos ligoninėje. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2017, vasario
24, p. 2, 5.
Rašoma, kad LSMU MA Slaugos fakulteto Išplėstinės slaugos praktikos studijų programos
studentė Irma Černevičienė dvi savaites stažavosi Norvegijos Stavangerio universitetinės
ligoninės Bendrajame intensyviosios terapijos skyriuje.
Valančiūtė, Janina. Renginys, skirtas žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“ 20-mečiui /
Janina Valančiūtė. – Iliustr. // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2017, Nr. 5,
p. 18.
Rašoma, kad gegužės 10-ąją Lietuvos medicinos bibliotekoje vyko renginys žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika – 20“. Pateiktas slaugytojo profesijos portretas nuo gailestingosios
sesers iki slaugos daktaro, slaugytojo mokslininko.
Vaškelytė, Alina. Pradedamas naujas projektas TraCE / Alina Vaškelytė, Aurelija Blaževičienė. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2017, vasario 24, p. 1, 2.
2018

1090.

1091.
1092.
1093.

382

Binkauskienė, Liana. Slaugos studentų daug, o dirbančiųjų trūksta / Liana Binkauskienė; [su LSMU Slaugos fakulteto dekanės prof. Jūratės Macijauskienės ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos viceprezidentės Aušros Volodkaitės komentarais]. – Iliustr.
// Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2018, balandžio 19–25 (Nr. 16), p. 15.
Bružas, Arvydas. Slaugytojo profesija – ne tik merginoms / Arvydas Bružas // Slauga.
Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2018, Nr. 3, p. 9.
Margelienė, Danutė. Lietuvos slaugos specialistų organizacijai – 25-eri / Danutė Margelienė // Slauga. Mokslas ir praktika. – ISSN 1648-0570. – 2018, Nr. 1, p. 4, 5.
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