
 
 

Sveikatos priežiūros specialistų praktinis mokymas teikti pagalbą sergantiems 

koronaviruso infekcija (COVID-19 liga) asmenims 

 
2020 m. rugpjūčio 11 d. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja 

Jūratė Lepardinienė ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 

pavaduotojas Raimondas Natka pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr. J02-CPVA-V-11-0005 „Sveikatos priežiūros specialistų praktinis 

mokymas teikti pagalbą sergantiems koronaviruso infekcija (COVID-19 liga) asmenims“ sutartį 

Nr. J02-CPVA-V-11-0005. 

Projekto tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros specialistų kompetenciją teikti 

neatidėliotiną pagalbą ūmių būklių metu, kai reikalinga intensyvi terapija koronaviruso 

infekcijos (COVID-19 ligos) atveju. 

Baigę projekto veiklose nurodytus mokymus, sveikatos priežiūros specialistai mokės 

teisingai naudoti asmenines apsaugos priemones, tinkamai taikyti deguonies terapiją, nustatyti ir 

reguliuoti jos parametrus COVID-19 liga sergantiems pacientams, bendradarbiauti komandoje 

priimant medicininius sprendimus, stebėti kritiškos būklės pacientus ir operatyviai teikti informaciją 

daugiadisciplininės komandos nariams. Sveikatos priežiūros specialistai, įgiję naujų žinių ir įgūdžių, 

prisidės prie sėkmingo COVID-19 liga sergančių pacientų gydymo proceso, šios ligos plitimo 

sumažinimo ir pandemijos suvaldymo. 

2020 m. kovo 17 d. dėl COVID-19 ligos protrūkio Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo 

paskelbtas karantinas. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro protokoliniu sprendimu dėl 

poreikio nedelsiant apmokyti sveikatos priežiūros specialistus teikti pagalbą COVID-19 liga 

sergantiems pacientams ir parengti juos dirbti naudojantis nuotolinio mokymo (konsultavimo) 

sistema buvo įrengta keturiasdešimt nuotolinio praktinio mokymo vietų dvidešimtyje ligoninių (po 

keturias ligonines penkiuose regionuose), teikiančių pagalbą COVID-19 pacientams. Ligoninių 

sąrašą patvirtino sveikatos apsaugos ministras. Kiekvienoje ligoninėje sudarytos instruktorių 

komandos. Instruktorių prižiūrimi 1 822 sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai ir slaugytojai) 

apmokyti atlikti pradinį ir nuolatinį standartizuotą paciento būklės vertinimą dėl deguonies skyrimo 

įvairiomis priemonėmis, atpažinti dažniausias COVID-19 pacientų ūmias būkles, teikti būtinąją 

pagalbą (1 programa); 1 613 ne intensyviosios terapijos ir anesteziologijos specialistų išklausė 

pradinių dirbtinės plaučių ventiliacijos principų mokymo kursą (2 programa). Taip pat buvo sukurtas 

klinikinių sprendimų palaikymo ir algoritmais paremtų patarimų įrankis paciento būklės 

standartizuotam vertinimui ir pagalbos teikimo nurodymams. 


