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Kokybiškas slaugytojų tobulinimasis – geresnė
slaugos paslaugų kokybė
2016 m. liepos 29 d. Nacionalinė 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.
EQM yra kokybės ženklas, kuriuo remiantis nustatoma mokymo teikėjo ir jo veiklos kokybė Europos kontekste.
EQM taikomas visoms neformaliojo mokymo ir mokymosi sritims.
EQM padeda įstaigai pasitikrinti, kaip jų veikla atitinka bendrai nustatytus kokybės
užtikrinimo kriterijus.
EQM skatina mokymo paslaugų plėtrą ir tobulėjimą.
Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis ir patvirtina atitikimą
šiems reikalavimams:
Mokymo paslaugų administravimas – patvirtina, kad institucijos organizacinė
struktūra, mokymo administravimo procesai ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo
medžiaga ir kt.) bei mokymo planavimo procesai užtikrina mokymo paslaugų kokybę.
Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas – patvirtina mokymosi
aplinkos, konsultantų (dėstytojų) profesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų,
turinio ir metodų atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) poreikiams bei tikslams.
Mokymosi pasiekimų įvertinimas – patvirtina, kad yra įdiegtos mokymosi
pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.
Kokybės valdymas – patvirtina, kad institucijoje yra įdiegtos tinkamos kokybės
proceso valdymo procedūros.

Turinys
Aurelijus Veryga
Dialogas su slaugos specialistais – būtinas ........................................................................................ 4
Juozas Ruolia
Tikslas – ugdyti pažangų slaugos priežiūros specialistą ..................................................................... 5
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
„Slauga. Mokslas ir praktika“ Lietuvos periodinių leidinių (1930–2016 m.)
slaugytojams kontekste

................................................................................................................ 6

Olga Riklikienė
Žurnalo reikalingumas ir turinys – bendrų pastangų vaisius ............................................................... 9
Lina Pakamorienė
Įgyvendintai svajonei – jau 20 metų .................................................................................................... 10
Gražina Paukštienė
Laikas ir aplinkybės diktavo pokyčius

................................................................................................. 11

Elvyra Laučiuvienė
Keistokas laikas ....................................................................................................................................... 12
Teresė Gužauskienė
Pateisinti skaitytojų lūkesčius ............................................................................................................... 12

Kolegų sveikinimai ir palinkėjimai .........................................................................................13
Diana Žėkienė
Tegul žodis gydo .................................................................................................................................... 18

4

„SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ – 20

Dialogas su slaugos specialistais – būtinas

Aurelijus Veryga
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras
Slauga, kaip sudėtinė sveikatos priežiūros dalis, apima
sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos
veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę,
psichikos ir socialinę priežiūrą. Slaugytojai, įgyvendinantys
šias funkcijas, sveikatos priežiūros sistemoje visada buvo
nepakeičiama grandis.
Suprasdama slaugytojų reikšmę ir sekdama kitų Vakarų
Europos šalių gerąja patirtimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra 2015 metais pradėjo rengti
išplėstinės praktikos slaugytojus, kurie šeimos gydytojo ir
kitose komandose galėtų perimti dalį gydytojų atliekamų
sveikatos priežiūros funkcijų. Šie, turintys magistro laipsnį,
„išmanieji“ slaugytojai galės atlikti daugiau savarankiškų asmens sveikatos priežiūros funkcijų (imunoprofilaktika, lėtinių
ligų priežiūra ir kt.). Taigi gerės teikiamų slaugos paslaugų
kokybė, mažės gydytojams tenkantis krūvis, stiprės slaugos
specialistų vaidmuo.
Vykstant sveikatos priežiūros sistemos pokyčiams,
modernėjant ir sudėtingėjant sveikatos priežiūros sistemai,
auga ir reikalavimai slaugos specialybei. Įvairiuose Lietuvos
miestuose nuolat organizuojamos konferencijos, seminarai
aktualiomis slaugos praktikos temomis. Taip pat vykdomos
specializuotos profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos.
Tai sudaro puikias sąlygas slaugos darbuotojams tobulintis,
plėsti profesinį akiratį, neatsilikti nuo naujovių.
„Slauga. Mokslas ir praktika“ – Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centro recenzuojamas
mokslo žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistams. Tai vienas seniausiai leidžiamų kasmėnesinių asmens sveikatos priežiūros specialistams skirtų leidinių, skaitomas nuo 1997 metų sausio 1 dienos. Žurnale skelbiami
moksliniai straipsniai, slaugos mokslo ir praktikos aktualijos. Jame suteikiamos galimybės slaugytojams tobulinti savo
profesinę kvalifikaciją ir nuotoliniu būdu – vykdomi mokymo
ciklai aktualiomis sveikatos priežiūros temomis. Ne mažesnis
žurnalo indėlis ir didinant slaugytojų profesijos prestižą
visuomenėje. Jis labai mėgstamas ir su malonumu skaitomas
ne tik šios, bet ir kitų medicinos sričių specialistų, jį skaito ir
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sveikatos politiką formuojantys politikai, ir visi jai neabejingi
žmonės.
2017-ieji metai tampa reikšmingu iššūkiu naujai 17-ajai
Vyriausybei, kuri pradeda veiklą penkiomis pagrindinėmis
kryptimis. Formuojama veiksminga ir skaidri sveikatos apsaugos sistema. Ligų prevencija, ankstyvoji diagnostika ir šeimos
medicina tampa aktyvesnės. Įgyvendinama griežtos kovos
su žalingais įpročiais programa ir stiprinama visuomenės
psichikos sveikata. Žodžiu, aktyviai bendradarbiaujama su
visais valstybės valdymo ir visuomeninio gyvenimo nacionaliniais ir tarptautiniais sektoriais, nes mūsų siekis – sveikatos
politika visose srityse.
Būtent šios Vyriausybės programoje skiriamas ypatingas
dėmesys ambulatorinių slaugos paslaugų plėtrai, pabrėžiamas
svarbus slaugytojų vaidmuo, savarankiškumo didinimas,
kompetencijos tobulinimas. Tik dirbdami kartu galėsime
reikšmingai prisidėti prie bendros sveikatos sistemos rodiklių
gerinimo, prie sveikatos apsaugos pažangos Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje.
Ar mums yra svarbi gydytojų ir slaugytojų nuomonė, formuojant sveikatos politiką? Tai – pagrindinis sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimo kokybės rodiklis. Tai – sinergija,
dėl kurios ir toliau sprendžiame svarbiausias slaugos užduotis,
plečiame paslaugų spektrą, užtikriname geresnę jų kokybę.
Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimas su
žurnalu „Slauga. Mokslas ir praktika“ yra jau daug metų
nenutrūkstantis, malonus, nuoširdus ir abipusiai naudingas.
Keičiamės aktualiausia informacija, sužinome apie slaugos
specialistų lūkesčius ir iššūkius, pranešame apie slaugos politikos kryptis, svarbias naujoves, renginius, profesinio tobulinimosi galimybes, siūlymus ir pan. Mums labai rūpi, kad
progresyvūs žingsniai, kuriuos kartu žengiame pokyčių slaugoje link, būtų matomi, vertinami ir komentuojami.
Prasidėjus naujiesiems metams maloniai kviečiu visus slaugytojus, akušerius, mokslininkus, slaugos vadovus kartu ieškoti
geriausio, efektyviausio ir veiksmingiausio kelio slaugai Lietuvoje. Juk to labai laukia mūsų šalies žmonės, tikintys, kad
didžiausi pavojai sveikatai yra nugalimi, jei specialistų komandoje yra neabejingas, kvalifikuotas, švelnių rankų ir jautrios
širdies slaugytojas.
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Tikslas – ugdyti pažangų slaugos priežiūros
specialistą

Juozas Ruolia
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius
Šiuolaikinis slaugytojas gerokai skiriasi nuo savo profesijos kolegų prieš 10–20 metų. Sveikatos priežiūros sistema
modernėja ir sudėtingėja ir tai slaugytojams kelia naujų
iššūkių. Iš slaugytojų tikimasi aukštos kvalifikacijos, iniciatyvumo, jiems suteikiama vis daugiau savarankiškumo,
bet reikalaujama ir didesnės atsakomybės. Slaugytojas pagal
savo kompetencijas iš gydytojo pagalbininko tampa specialistu, galinčiu atlikti daugiau savarankiškų asmens sveikatos
priežiūros funkcijų. Nauji iššūkiai slaugytojus verčia nuolat
tobulinti profesines žinias, domėtis pasaulinėmis sveikatos
priežiūros naujienomis, mokslo pasiekimais. Galimybių gilintis į savo profesijos naujoves, aktualijas, mokslo pasiekimų keliamus reikalavimus suteikia Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijų centras, organizuodamas tobulinimosi kursus, konferencijas, seminarus, įvairius mokymus. Prie
to prisideda ir jau dvidešimt metų leidžiamas kasmėnesinis
asmens sveikatos priežiūros specialistams skirtas recenzuojamas mokslo žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“. Jo puslapiuose pristatomi naujausi slaugos mokslo ir slaugymo
praktikos pasiekimai, dalijamasi gerąja patirtimi, slaugytojų
darbo naujovėmis. Tai žurnalas, pelnęs gausios slaugytojų
bendruomenės pasitikėjimą. Ištikimi žurnalo skaitytojai matė
jo keitimąsi: iš pradžių tai buvo laikraštis „Šalpusnis“, o nuo
2001 m. eina pavadinimu „Slauga. Mokslas ir praktika“.
Formuoti žurnalo kryptį – Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centro prerogatyva.
Šiuolaikiniam slaugytojui būtina žinoti, kas šiandien aktualu
pasaulyje, į ką lygiuotis Lietuvos slaugytojams. Skelbdami
publikacijas apie slaugytojų nuveiktus darbus, jų kolegų
pasiektas mokslo aukštumas, keliame slaugos kaip profesijos
prestižą, skatiname ir kitus sekti geraisiais pavyzdžiais. Spausdintas žodis, sektini pavyzdžiai daro nemažą įtaką formuojant
slaugos priežiūros specialistų požiūrį į būtinybę ugdyti sveikos
gyvensenos įpročius, mokytis patiems ir mokyti kitus, kaip
tausoti sveikatą.

Žurnalo leidėjams ypač svarbus jau daugelį metų trunkantis
konstruktyvus ir geranoriškas bendradarbiavimas su Sveikatos
apsaugos ministerija, prisidedant pagal savo kompetencijas ir
galimybes prie šiandien sveikatos apsaugai keliamų uždavinių
įgyvendinimo. Gauta informacija apie naujausias slaugos
politikos kryptis, profesinio tobulinimosi galimybes pasiekia
tikslinę auditoriją. Vienas iš svarbių šių dienų sveikatos apsaugos tikslų – ugdyti naują slaugos priežiūros specialistą,
t. y. siekiantį žinių, gebantį savarankiškai priimti sprendimus ir galintį būti gydytojo partneriu. Žurnalas savo publikacijomis privalo žengti koja kojon su Vyriausybės formuojama sveikatos politika. Sveikatos apsaugos sistemoje slaugos
paslaugoms tenka didelis vaidmuo ir atsakomybė. Bendras
visų siekis – sveikesnė Lietuvos visuomenė. Reiškiame padėką
geranoriškiems Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams
už aktualią informaciją, paskatinimą ir palaikymą. Žurnalo
leidėjams tai labai svarbu, nes suteikia tikėjimo, kad atliekamas darbas nėra beprasmis, kad žurnalas yra reikalingas.
Prie žurnalo turinio formavimo ir keliamų uždavinių
įgyvendinimo daug prisideda mokslinės redakcinės kolegijos,
redakcinės kolegijos nariai. Dėkojame jiems už rūpinimąsi
žurnalo prestižu, rengiamų publikacijų kokybiškumu, kompetentingas konsultacijas.
Dėkojame visiems publikacijų autoriams – iš jūsų
sužinome, kuo šiandien gyvena slaugytojų bendruomenė.
Džiaugiamės gausiu žurnalo skaitytojų būriu, nes jūs –
geriausias įrodymas, kad specializuotas žurnalas reikalingas.
Minėdami žurnalo 20-metį, prisimindami raidos momentus, žvelgiame ir į jo perspektyvą. Skaitytojai įpareigoja
stengtis, kad žurnalas būtų reikalingas, įdomus, aktualus ir laukiamas. Žurnalo leidėjai ir toliau stengsis pateisinti
skaitytojų lūkesčius, būti naujausių slaugos mokslo pasiekimų,
Lietuvos sveikatos priežiūros aktualijų skleidėju, slaugytojams
rūpimų problemų pristatytoju.
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„Slauga. Mokslas ir praktika“
Lietuvos periodinių leidinių (1930–2016 m.)
slaugytojams kontekste

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Tik dėl slaugytojų iniciatyvumo, aktyvumo, smalsumo ir
noro pasidalyti profesinėmis žiniomis su kitais šiandien turime
galimybę vartyti pageltusius gailestingųjų seserų žurnalus ar
skaityti slaugytojų mokslinius straipsnius 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 m. įkurta Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga. Jos pirmininke buvo išrinkta gailestingoji sesuo 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 Florencijos Naitingeil
(Florence Nightingale) seserų kursuose Londone. Ten įgytomis
žiniomis pasidalijo su Lietuvos gailestingosiomis seserims.
Pirmasis žurnalas slaugytojams lietuvių kalba „Lietuvos
sesuo“ (atsakingoji redaktorė Ona Bakšytė, redaktorius Juozas Beleckas) buvo leidžiamas 1930–1931 m. Žurnalą leido
1921 m. įsikūrusi Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga. Pirmajame numeryje redaktoriai taip rašė apie šio žurnalo tikslus:
„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. Baikštytė) ir jų
priežiūrą (vaistininkė L. Beniuševičaitė), egzemą (dr. V. Velbutas), niežų gydymą (dr. A. B.), Lietuvos Raudonojo kryžiaus
gailestingųjų seserų kursus. Taip pat išspausdinti straip-
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sniai: „Kaip moteris turi užsilaikyti laike nėštumo“ (akušerė
St. Guntulytė), „Slaugymas“ (Ramutė), „Vitaminų gaminimas“ (O. B-tė), „Sesers pareigos“ (B-tė), „Kalėdos“ (O. B.),
„Nauji kursai“ (Zanavykė), „Kaip kaimo „daktarai“ gydo ligonius“. Taigi, jau pirmojo žurnalo numerio temos rodo, kokie
platūs buvo Lietuvos gailestingųjų seserų interesai. Žurnale
skiriamas dėmesys 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 m. žurnalas „Lietuvos sesuo“ pervadintas į „Gailestingoji sesuo“ (1931 ir 1938 m.). Jo redaktore buvo K. Grinienė.
Pirmajame (1931) žurnalo „Gailestingoji sesuo“ numeryje
išspausdinti 1931 m. liepos 25–27 d. 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). Po pirmojo numerio žurnalo leidyba
buvo nutrūkusi iki 1938 m.
1938 m. Raudonojo kryžiaus Gailestingųjų seserų draugovė
vėl pradėjo leisti žurnalą „Gailestingoji sesuo“, kurio redaktorė
buvo Bronė Gustaitienė. Išleisti dar trys žurnalo numeriai.

„SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ – 20
Žurnaluose rašoma apie gailestingųjų seserų profesijos savitumus ir darbo sąlygas, apie ligoninių veiklą, moterų ir vaikų globos centrus. Dėl finansinių sunkumų žurnalo leidyba buvo nutraukta. Nuo pokario iki pat 1997 m. specializuotų periodinių
žurnalų slaugytojams nebuvo leidžiama.
1997 m. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centro (dabar – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centras) pradėtas leisti laikraštis „Šalpusnis“,
kuris ilgainiui išaugo į žurnalą ir, atsižvelgiant į slaugymo ir
slaugos mokslo raidą, 2001 m. buvo pervadintas į „Slauga.
Mokslas ir praktika“. „Šalpusnis“ skaitytojus pasiekdavo kartą
per mėnesį, buvo leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. iki
2000 m. Tai dabartinio recenzuojamo mokslo žurnalo
„Slauga. Mokslas ir praktika“ pirmtakas. Pirmoji žurnalo
vyriausioji redaktorė Lina Skaburskaitė dirbo nuo 1997 iki
2000 m. Jai talkino redaktorė Rima Razmislevičiūtė. Nuo
2000 iki 2004 m. vyriausiąja redaktore dirbo Gražina
Paukštienė. 2005 m. vyriausiuoju redaktoriumi tapo Rytis
Mankus. Nuo 2005 iki 2007 m. vyriausiojo redaktoriaus
pareigas ėjo Elvyra Laučiuvienė. Dabartinė redaktorė Teresė
Gužauskienė dirba nuo 2007 m.
Bėgant metams leidinys solidėjo, keitėsi išvaizda ir turinys. Publikacijų tikslai taip pat keitėsi: nuo informacijos

skaitytojams, praktinių patarimų, švietimo, tobulinimo iki
recenzuojamų mokslinių straipsnių. Mokslinio recenzuojamo
žurnalo statusas gautas 2015 m. Ilgainiui įsitvirtino nuolatinės
rubrikos: „Mokslinis straipsnis“, „Tyrimai“, „Slaugos mokslas“,
„Slaugymo praktika“, „Geroji patirtis“, „Žodis gydo, žodis
žeidžia“ ir kt. Nuo 2002 m. žurnalo puslapiuose vykdomi mokymai nuotoliniu būdu.
Visus 20 savo gyvavimo metų žurnalas „Slauga. Mokslas
ir praktika“ žengė koja kojon su slaugos mokslo raida ir mokymo reforma Lietuvoje. 2015 m. žurnalas tapo Lietuvos
mokslo periodinių leidinių asociacijos nariu. Žurnale savo
vietą rado universitetai, kolegijos, profesinės asociacijos. Formuoti žurnalo turinį padeda redkolegijų nariai, tad įstaigų ir
organizacijų logotipai pirmajame puslapyje – ne puošmena, o
susitelkimo ženklas siekiant bendro tikslo – teorijos ir praktikos ryšio ir bendradarbiavimo.
Šiuo metu Lietuvoje leidžiami 4 periodiniai specializuoti
leidiniai slaugytojams: „Sveikatos mokslai“, „Reabilitacijos
mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija“, „Nursing Education, Research, & Practice“, „Slauga. Mokslas ir praktika“. Trijuose iš jų publikuojami tik moksliniai straipsniai. Vienintelis
mėnesinis žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ publikuoja
mokslinius recenzuojamus ir praktinius straipsnius.
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„SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ – 20
Lietuvoje 1997– 2016 m. buvo
leidžiami šie žurnalai slaugytojams:

 Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidžiamas nuo
1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. Spausdinami
praktiniai, o nuo 2015 m. praktiniai ir moksliniai recenzuojami straipsniai.
 Žurnalas „Sveikatos mokslai“ leidžiamas nuo 1999 m. vieną kartą per du mėnesius. Spausdinami moksliniai straipsniai. Indeksuotas ir įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę
„Index Copernicus“.
 „Slauga ir sveikata“ (2001–2006 m.) – 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, dirbantiesiems slaugos ir akušerijos srityje Vidurio ir Rytų Europos
bei Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse (1996 m.).
 Žurnalas „Baltic NuRsE“ (2008 m.) – mokslinių straipsnių
žurnalas. Dėl finansinių sunkumų išleistas tik vienas numeris.

 Žurnalas „Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija“ leidžiamas nuo 2009 m. Spausdinami moksliniai straipsniai.
 Žurnalas „Nursing Education, Research, & Practice“ leidžiamas nuo 2011 m. Spausdinami moksliniai straipsniai.
Nuo 2015 m. indeksuotas ir įtrauktas į tarptautinę duomenų bazę „Index Copernicus“.
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. Periodinių leidinių straipsnių turinys
atspindi slaugytojų mokymo, slaugos profesijos savarankiškėjimą ir slaugos istorinę raidą. Tačiau visuose leidiniuose nuo
1930 iki 2016 m. išlieka aktualios diskusijos apie slaugytojų
vaidmenį, pareigas ir asmenines charakteristikas, skiriamas
dėmesys darbo saugai, profesinių kompetencijų tobulinimui
ir socialinėms slaugytojų bei akušerių problemoms.
Siūlome pasiskaityti keletą aktualijų iš 1930 m. žurnalo
„Lietuvos sesuo“ Nr. 1 (kalba netaisyta).

Praktiniai patarimai slaugytojams
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 prirašytu tepalu. Išteptą ligonį reikia apvilkti
senais baltiniais, nes baltiniai paprastai nuo šio tepalo gerai neišsiskalbia. Gydymas tęsis 3 dienas, visas kūnas 2x 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,
dulkes 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 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 m.
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. 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.
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Žurnalo reikalingumas ir turinys – bendrų
pastangų vaisius

Olga Riklikienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedros profesorė

Akademinių publikacijų įvairovė, jų poreikis ir svoris, skelbiamų darbų kokybė, sąžininga autorystė – šiomis
temomis šiandien plačiai diskutuojama tarp akademinės
bendruomenės, mokslo atstovų, leidinių redaktorių. Mokslo
straipsniai ir jų publikavimas – tai tema, kelianti vis daugiau
triukšmo.
Svarstoma, kokie yra tikrieji mokslinių publikacijų rengimo ir jų skelbimo motyvai? Ar tai yra nuoširdus autoriaus
noras ir sąmoningas jo įsipareigojimas viešinti atliktus darbus ir jų rezultatus, noras tapti mokslo bendruomenės dalimi ir garsinti save, savo šalį ir instituciją, ar tik formali, vis
didėjančio institucinio spaudimo nulemta mechaninė mokslinė produkcija, autoriams siekiant įgyti laipsnius, įvykdyti
atestacijų reikalavimus, gauti finansavimą savo projektams ir
taip išlikti nuožmioje kovoje dėl akademinių pozicijų bei kilti aukštyn? Juk dabar įprasta matyti publikacijų sąrašą kaip
svariausią mokslinės kompetencijos įrodymą; ši kompetencija garantuoja tam tikrą poziciją darbe ar net darbo vietą
apskritai.
Ko gero, vieningo atsakymo čia negali būti, nes kiekvieno autoriaus pasirinkimas ir jį lėmusi motyvacija yra savita.
Deklaruojame, jog mokslinius straipsnius rašome trokšdami
praplėsti jau egzistuojančias žinias savo asmeniniu indėliu
į mokslą. Ir tai yra tiesa, tačiau ne vienintelė motyvacija.
Mokslinės publikacijos ir jų rengimas, kaip ir pats mokslinis
darbas, sujungia žmones į grupes ar net į tarptautinius tin-

klus, susiformuoja tavo tyrimo bendruomenė (tyrimo organizatoriai ir pagalbininkai, tyrimo dalyviai, bendraautoriai),
recenzentų įžvalgos leidžia pamatyti klaidas ir tobulėti, galiausiai – straipsnis tampa autoriaus ir pasaulio bendravimo
priemone. Rašymo, recenzavimo ir leidybos procese autoriai
išmoksta daug naujų dalykų. Ir bene svarbiausia – kiekvienas naujas straipsnis žurnale sukelia sėkmingo pasiekimo ir
pasitenkinimo pojūtį, taip reikalingą kuriančioms asmenybėms.
Taigi, jei jau apsisprendėme rašyti ir publikuoti mokslinį
straipsnį – pagalvokime apie žurnalą, kuriame norėtume jį
matyti. Žurnalų yra labai daug ir pačių įvairiausių, o tai
sunkina pasirinkimą. Patyrę autoriai yra įgudę pasirinkti
jų publikacijai tinkamą leidinį, tačiau pradedantiesiems
reikia patarimų. Lietuvoje sveikatos mokslams skirtų žurnalų yra ne vienas, bet tikslingai slaugos mokslo sklaidai
dedikuojamų turime vos kelis. „Slauga. Mokslas ir praktika“ – vienas jų, skirtas slaugos specialistų bendruomenei.
Žurnalo leidėjų sumanymas sudaryti mokslinę, profesinę ir
informacines skiltis daro žurnalą prieinamą ir įdomų didesniam slaugos specialistų ratui. Daug tikimasi iš skaitytojų.
Žurnale pasidalydami savo atliekamų mokslo darbų rezultatais bei skelbdami kitą slaugytojų bendruomenei aktualią
informaciją jie svariai prisidėtų prie leidinio puoselėjimo,
žinomumo didinimo, kokybės gerinimo.



9

10

„SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ – 20

Įgyvendintai svajonei – jau 20 metų

Lina Pakamorienė (Skaburskaitė)
Pirmoji leidinio „Šalpusnis“ vyriausioji redaktorė 1997–2000 m.
Esu viena tų žmonių, žinančių, kiek tik save pamenu, kad
užaugusi norėsiu būti medikė. Vaikystėje gydžiau žaizdas katinams, svajojau tapti gydytoja, tačiau susiklostė taip, kad tapau
akušere ir jau pusę savo gyvenimo priimu gimdymus. Pirmieji
mano priimti naujagimiai dabar – jau suaugę žmonės. Visada
greta medicinos širdžiai buvo artima kūryba, dar vidurinėje
mokykloje kūriau eilėraščius, rašiau straipsnius, todėl, jau pradėjusi dirbti akušere, įstojau į Vilniaus universitetą. Šešerius
metus studijavau žurnalistiką, o baigiamojo diplominio darbo
tema buvo susijusi su medicina. Tuomet, sėdėdama Martyno
Mažvydo bibliotekoje ir rinkdama medžiagą diplominiam
darbui, pamąsčiau, kodėl Lietuvoje neturime savo profesinio leidinio akušeriams, medicinos seserims? 1995 metais,
kai pirmąkart apsilankiau užsienyje, kaip akušerė tobulinausi
Švedijoje, turėjau progos pamatyti jų leidinius. Grįžusi viziją
jau turėjau, ėmiau ieškoti techninių galimybių ir kas galėtų
finansiškai pagelbėti. Priglaudė Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro (dabar – Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centras) generalinis direktorius Juozas Ruolia ir mokymo ir programų direktorė Loreta
Gudelienė-Gudelevičienė. Taigi 1997 metų sausį dienos šviesą
išvydo SDTS centro leidinys kukliu pavadinimu „Šalpusnis“,
skirtas medicinos seserims, akušeriams, medicinos felčeriams.
Tuo metu Lietuvoje dirbo daugiau kaip 30 tūkstančių slaugos
specialistų, tai buvo pirmasis jiems skirtas specializuotas leidinys, kuklus, nespalvotas, vos 8 puslapių laikraštukas.
Tuomet dar tik gyvenome didelių reformų nuojautomis,
dalijomės puslapiuose pirmųjų kelionių į užsienio šalis įspūdžiais, užsienio ekspertų į Lietuvą atvežtomis žiniomis. Dar
nebuvo slaugos srityje atliekamų mokslinių tyrimų, slaugos
studijos mūsų šalyje universitetiniu lygmeniu dar tik buvo
prasidėjusios, todėl labai sudėtinga būdavo surinkti vertingos
medžiagos tiems „Šalpusnio“ 8 puslapiams. Įdomu, kad prieš
20 metų šiame žurnale straipsnius publikavo tuometinės me-

dicinos seserys, o šiandien jas žinome kaip prof. dr. Vilmą
Žydžiūnaitę, doc. Aliną Petrauskienę.
Man buvo labai įdomu dirbti su patyrusiomis žurnalistėmis
Rima Razmislevičiūte, Gražina Paukštiene, šviesios atminties
poete Alma Karosaite. Jų pastangomis laikraščio puslapiai
alsavo originalumu, įgijo išskirtinių atspalvių. Nepamirštami kelionių įspūdžiai su „Šalpusnio“ kūrybine komanda po
sveikatos priežiūros įstaigas į atokiausius Lietuvos kampelius
pasižvalgyti ir kitiems parodyti, kokia medikų kasdienybė.
Norėjosi atskleisti medikų praktikos ypatumus, jų portretus, patirtį ambulatorijose, rajonų ligoninėse, ne tik didžiųjų
miestų įstaigose. Labiausiai man įsiminė reportažas, kurį teko
daryti Lukiškių tardymo izoliatoriaus ligoninėje, – pamačiau,
koks pavojingas gali būti slaugytojų darbas.
Medikai, kurie skaitė „Šalpusnį“, turėjo galimybę sužinoti
pačias karščiausias naujienas apie artėjančias slaugos, akušerijos
permainas, skirtą dėmesį slaugai Lietuvos Respublikos Seime,
naujienas iš Sveikatos apsaugos ministerijos (žinia apie patvirtintą pirmąją medicinos normą akušeriams, susipažinti su Slaugos praktikos įstatymo pirmuoju projektu, būsimąja specialistų
licencijavimo tvarka), SDTS centro mokymo programas.
Trečiuosius gyvavimo metus „Šalpusnis“ pasitiko spalvotas. Kiekvieną mėnesį sugalvoti naują, įdomų viršelį, prisipažinsiu, man kaip vyriausiajai redaktorei būdavo iššūkis, nes
pati juos fotografuodavau. Netikėta fotomenininkės patirtis
ir džiugino, o kartais ir nuvildavo, tačiau į kiekvieną numerį
nuo pirmo iki paskutinio puslapio buvo įdėta dalelė širdies...
Pripažinsiu, kad mano vizija apie šį kūrinį liko įgyvendinta tik
iš dalies, kai kuriuos dalykus įsivaizdavau visiškai kitaip. Labai
malonu, kad po 20 metų leidinys, nors ir kitu pavadinimu,
tebėra gyvas.
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Laikas ir aplinkybės diktavo pokyčius

Gražina Paukštienė
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ vyriausioji redaktorė 2000–2004 m.
Leidinio atsiradimas ir pirmasis gyvavimo dešimtmetis
sutapo su didžiulėmis permainomis slaugos srityje: medicinos
seseris pradėta vadinti slaugytojomis, 2001 metais priimtas
Slaugos praktikos įstatymas, pirmieji slaugytojai gavo
aukštojo mokslo diplomus. Leidinyje stengėmės nušviesti
visas šias naujoves ir padėti susiorientuoti skaitytojams
naujuose vėjuose. Apvažiavome bene visą Lietuvą, kalbinome
specialistus, rengėme reportažus. Formavosi ir vystėsi slaugos
mokslas. Ir leidinys žengė koja kojon su naujovėmis. Pirmos
mano užduotys, pradėjus dirbti redakcijoje, buvo informuoti
slaugos specialistus apie naujoves bei pakeisti tuo metu dar
„Šalpusnio“ išvaizdą – leidinys iš laikraštuko virto nedidelės
apimties spalvotu žurnalu, kuris pasiekė skaitytoją 1997 metų
sausio mėnesį. Nuo to laiko viršeliuose puikavosi slaugytojai,
slaugos administratoriai iš įvairių Lietuvos sveikatos priežiūros
įstaigų, viduje dalis puslapių buvo dvispalviai. Daug dėmesio
leidinio kokybei skyrė Slaugos darbuotojų tobulinimosi
ir specializacijos centro (dabar – Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centras) generalinis
direktorius Juozas Ruolia. Jo geranoriškumas padėjo leidiniui
tvirtėti. Pakeitęs išvaizdą, „Šalpusnis“ keitė ir savo turinį.
Rengiantis priimti Slaugos praktikos įstatymą daug rašėme,
spausdinome specialistų komentarus ir paaiškinimus. Tapo
tradicija supažindinti slaugos specialistus su jų darbui
svarbiais įstatymais, nutarimais, normomis. Vis daugiau
dėmesio skyrėme slaugytojų mokymui. Vystantis medicinos
technologijoms, atsirado ir naujų slaugos priemonių, tad
leidinio skaitytojus taip pat mokėme, kaip jomis naudotis.
Nauja rubrika kvietė pasitikrinti savo žinias. SDTS centro
darbuotojų parengtais testais per leidinį buvo mokomi
slaugytojai, tobulinamos jų žinios, o iš grįžtamojo ryšio
buvo matyti, kiek skaitytojai supranta ir įsisavina pateiktą
informaciją. Žurnalo tiražas padidėjo dvigubai. Žurnalą jau
buvo galima prenumeruoti. Čia noriu padėkoti SDTS centro
metodininkėms Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,

Utenoje ir Vilniuje, kurios nuoširdžiai platino leidinį, skirtą
slaugos specialistams. Išėjus iš darbo tuometinei redaktorei
Linai Skaburskaitei nuo 2000 metų balandžio tapau leidinio
redaktore.
Tvirtėjo slaugos kaip mokslo pozicija, daugėjo slaugytojų,
siekiančių aukštojo mokslo, dirbančių mokslo srityje.
Didžiausias pasiekimas buvo pirmasis leidinys, skirtas būtent
slaugytojams, – „Šalpusnis“. Atėjo laikas suteikti slaugytojams
galimybę spausdinti mokslinius recenzuotus straipsnius.
Kiekvienas redaktorius savaip mato leidinio tikslus. Turėjau ir
aš: tiek trumpalaikių, tiek ir ilgalaikių. Smagu, kad jie sutapo
ir su SDTS centro vadovybės žurnalo vizija. Siekiau, kad tai
būtų solidus, tarptautinio lygio profesinis žurnalas. Pirmus
žingsnius diktavo laikas ir aplinkybės: nuo 2000 metų vidurio
buvo sudaryta žurnalo redkolegija, 2001 metais ketvirtasis
numeris išėjo konkrečiu, aiškiu pavadinimu „Slauga. Mokslas
ir praktika“. Keičiantis žurnalo tikslams ir vizijai neliko
vietos poezijai, sumažėjo reportažų, bet padaugėjo praktinių
patarimų. Didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukė Vilniaus
miesto greitosios pagalbos stoties direktoriaus pavaduotojos
medicinai Vandos Pumputienės straipsnių ciklas apie pirmąją
pagalbą, diplomuotos slaugytojos (vėliau mokslų daktarės)
Vilmos Žydžiūnaitė straipsniai apie slaugos mokslinius
tyrimus, praktikams taip pat aktualūs buvo slaugymo
standartai. Išliko, manau, labai naudingos kalbos pamokėlės,
kurias rengdavo leidinio kalbos stilistė Alma Karosaitė. Visų
žurnalui publikacijas rengusių autorių neįmanoma išvardyti,
bet visiems esu dėkinga už geranoriškumą, profesionaliai
pateiktą medžiagą. Ypač sėkmingai buvo įgyvendinta
nuotolinių studijų žurnale idėja, pritraukusi dar daugiau
skaitytojų ir davusi jiems aiškios naudos. Tiražas išaugo iki
penkių tūkstančių egzempliorių. Tuo metu redakcija turėjo
tikslą – pasiekti, kad žurnalas būtų aktualus praktikams,
slaugos administratoriams, mokslininkams.
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Keistokas laikas

Elvyra Laučiuvienė
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ redaktorė 2005–2007 m.
Iš darbo žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ laiko įsiminė keletas žmonių ir ryškesnių atsitikimų, bet ryškiausias
prisiminimas – nuotaika. Kažkokia keista, dviprasmiška.
Viena vertus, visi dirbo savo darbus, atliko viską, manyčiau,
su išmanymu, gerai, kompetentingai, ir visi... kažko bijojo.
Keista, kai suaugę laisvi žmonės, specialistai, žinantys ką, kaip
ir kodėl daro, žaidžia ne pagal amžių ir statusą, o pagal kaž-

kokias primestas, padiktuotas taisykles. Man visai patikdavo
tai stebėti, girdėti, kartais pritarti visokiems „šu šu šu“, kartais
paklausti „ko paisai, ko bijai?“
Buvusiam kolektyvui labai nuoširdžiai noriu palinkėti pasipurtyti, nevengti, nebijoti. Visi Jūs esate nuostabūs ir jaukūs, darbštūs ir profesionalūs.

Pateisinti skaitytojų lūkesčius

Teresė Gužauskienė
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ redaktorė
Nepastebimai bėga ne tik metai, bet ir dešimtmečiai. Rodos, neseniai, 2007 m., rengėme leidinį paminėti Slaugos
darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 60-mečiui
(dabar Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras). Tuomet ir susipažinau su entuziastingu ir
geranorišku šios įstaigos kolektyvu. Iš pradžių nedrąsu buvo
perimti žurnalo „redaktoriavimą“ – ar sugebėsiu? Bet nuo
pirmųjų dienų jaučiau vadovybės ir bendradarbių palaikymą,
konstruktyvius patarimus. Ir štai jau visą dešimtmetį mano
kasdienybė susijusi su šio žurnalo publikacijų rengimu, kad
skaitytojus kas mėnesį pasiektų eilinis žurnalo numeris, vieno
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žmogaus pastangų neužtenka, tad pas skaitytojus jį išlydi darnus bendraminčių būrys. Svarbūs žurnalo turinio formuotojai yra slaugytojai ar su medicinos priežiūra susiję specialistai.
Jų siūlomos publikacijos, informacijos, reportažai pagyvina
žurnalą, padeda atspindėti Lietuvos slaugytojų bendruomenės
kasdienybės aktualijas.
Suvokus, kad jau visą dešimtmetį kiekviena mano diena
susijusi su žurnalo rengimo rūpesčiais, smalsu atsigręžti atgal, pasidomėti, kaip žurnalo darbuotojams pavyko iš kuklaus
laikraščio „Šalpusnis“ išauginti, subrandinti žurnalą, kuris reikalingas sveikatos priežiūros specialistams. O juk per tą dvide-
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šimtmetį, kai pasirodė pirmasis „Šalpusnio“ numeris 1997 m.,
Lietuvoje įvyko įvairiausių pasikeitimų sveikatos priežiūros sistemoje. Tuo laikotarpiu nemažai periodinių leidinių nustojo
ėję, atsirado naujų, kurie irgi ne visi sugebėjo atlaikyti pasikeitusias sąlygas. Todėl nepaprastai džiugu, kad „Šalpusnio“
nepakando jokios „šalnos“, nenudraskė jo gležnų lapelių nepalankūs vėjai, o kaip tik užgrūdino ir išskleidė baltą žurnalo
„Slauga. Mokslas ir praktika“ žiedą.
Keitėsi žurnalo išvaizda, keitėsi ir turinys. Pagrindinis jį
kuriančių žmonių rūpestis buvo ir yra pateisinti skaitytojų
lūkesčius. Būta ieškojimų, svarstymų – ko labiausiai reikėtų
gausiam slaugos specialistų būriui? Ar žurnalo, kuriame jie
rastų mokslinių, akademinių straipsnių savo akiračiui plėsti?
Ar populiaraus leidinio apie įvairiausius sveikatos dalykus?
Ar žurnalo puslapiuose atspindėti slaugytojų bendruomenės
kasdienybės realijas? Ilgainiui išsikristalizavo supratimas, kad
skaitytojams reikia visko. Taip nusistovėjo keletas nuolatinių
rubrikų: „Mokslinis straipsnis“, „Tyrimai“, „Geroji patirtis“,
„Naudinga žinoti“, „Mokymai“, „Bendradarbiavimas“, „Žodis gydo, žodis žeidžia“.
Vienas svariausių pasiekimų – žurnalui suteiktas recenzuojamo mokslo žurnalo statusas ir, be abejo, narystė Lietu-

vos mokslo periodikos asociacijoje (nuo 2015 m.). Tai buvo
žurnalo bendradarbių siekiamybė ne vienerius metus. Šį tikslą
padiktavo gyvenimas – keičiasi slaugytojo statusas, plečiasi interesai, požiūris į profesiją. Štai Lietuvoje jau turime pirmąją
slaugos profesorę, šis garbingas vardas suteiktas žurnalo
mokslinės redakcinės kolegijos narei dr. Olgai Riklikienei. Tai
rodo, kad slaugos priežiūros specialistai nusipelno vis didesnio autoriteto ir jų indėlis į slaugos mokslą yra reikšmingai
vertinamas. Suprantama, kad šie esminiai gyvenimo pokyčiai
motyvuoja tobulinti žurnalo turinį, o tai savo ruožtu ugdo ir
naują skaitytoją – smalsų, išprususį, neužsisklendžiantį siauruose savo profesijos rėmuose.
Pradėdami trečiąjį žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“
dešimtmetį viliamės, kad žurnalas bėgant metams ir toliau
bus reikalingas Jums, mieli skaitytojai. Tai svarbiausias žurnalo darbuotojų rūpestis, tikslas ir pareiga. Laukiame jūsų
atsiliepimų, įspūdžių, pasiūlymų – kurkime žurnalą kartu,
dalykimės žiniomis, patirtimis, įspūdžiais. Tegu žurnalas būna
tas vienijantis traukos centras, kuriame sveikatos priežiūros
darbuotojai nori ir gali išsakyti savo viltis, džiaugsmus, pasigirti laimėjimais, pasidalyti ateities planais, parodyti savo
kompetenciją.

KOLEGŲ SVEIKINIMAI IR PALINKĖJIMAI

Sveikinimas dvidešimtojo jubiliejaus proga
Prof. dr. Artūras Razbadauskas
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto bendruomenės vardu

Norime nuoširdžiai padėkoti žurnalo „Slauga. Mokslas ir
praktika“ kolektyvui, kad jau dvidešimt metų aktyviai dalyvauja slaugytojų švietime, slaugos mokslo plėtojime bei
slaugytojo profesijos prestižo formavime. Žurnale pateikiamos mokslinės publikacijos, mokymų medžiaga, naujienos
bei įvykiai, kurie yra aktualūs slaugytojams. Slaugytojai turi
galimybę ne tik būti šio žurnalo skaitytojai, bet ir aktyvūs
rašytojai. Sveikatos priežiūros specialistai dalijasi savo moksline bei praktine patirtimi, telkiasi bendriems darbams ir
projektams.
Klaipėdos universiteto (KU) Sveikatos mokslų fakulteto
Slaugos katedros darbuotojai nuo 2001 metų atlieka slaugos

mokslinius tyrimus bei perduoda savo patirtį slaugos studijų
programos studentams, būsimiems Lietuvos slaugytojams.
Slaugos katedroje dirba slaugos mokslininkai ir savo srities
profesionalai, iš jų – dvidešimt mokslo daktarų. Šiuo metu
studijuoja daugiau nei 200 slaugos studijų programos studentų. Katedros darbuotojai nuolat tobulinasi bei atnaujina
savo žinias stažuotėse, konferencijose bei seminaruose, aktyviai dalyvauja tarptautinėse veiklose.
Norime pasidžiaugti, kad Klaipėdos universitete buvo
suteiktas garbės daktaro vardas įžymiai Europos slaugos
mokslininkei profesorei daktarei Helenai Leino-Kilpi (Turku universitetas, Suomija). Tai pirmoji moteris Klaipėdos
universitete garbės daktarė ir būtent slaugos mokslo atstovė. Šis įvykis – puikus tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys slaugos ir sveikatos mokslų srityse. Anot profesorės,
gyvename įdomiu laikotarpiu, kai sveikatos mokslai sparčiai
vystosi, o slauga daugelyje šalių tapo disciplina. Užsimezgęs
bendradarbiavimas su Suomijos universitetais ir jų profesūra paskatino mūsų Slaugos katedros mokslininkus rinktis
slaugos doktorantūros studijas Suomijoje ir perimti slaugos
mokslinių tyrimų patirtį bei įsitraukti į Europos mokslo tyrėjų bendruomenę.
Naudodamiesi proga dėkojame visiems, prisidėjusiems
prie žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ rengimo ir idėjų
įgyvendinimo. Norime jums palinkėti sėkmės ir toliau įsitraukiant į slaugos mokslo plėtojimą bei slaugytojo profesijos prestižo didinimą. Ačiū jums visiems.
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Klaipėdos valstybinės kolegijos
kolektyvo sveikinimai

KVK Pažangios slaugos klubo nariai

Prieš du dešimtmečius pradėtas publikuoti žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ greitai buvo pripažintas medikų bendruomenėje, o ypač
tarp slaugytojų. Žurnalas talkina slaugytojams, siekiantiems žinių slaugos
mokslo srityje, plėtojant praktinę slaugą, atliekant su slauga susijusius
mokslinius tyrimus. Nemažai aptinkame įvairių, gražių spalvų publikuojamuose Jūsų straipsniuose.
Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto studentai,
Pažangios slaugos klubo nariai domisi šio žurnalo straipsniais, šviečiant
visuomenę aktualiais slaugos klausimais.
Norime nuoširdžiai pasveikinti žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“
redakciją, švenčiančią 20-ąjį gyvavimo jubiliejų. Tikime, jog geriausias
būdas pamatuoti vertę yra laikas, ir Jūs tą išbandymą įveikėte. Todėl linkime objektyviai ir atsakingai įgyvendinti svarbiausias su slaugos mokslu
susijusias naujoves, šviesti bei informuoti visuomenę. Linkime Jums kūrybinės, neišsenkančios energijos ir nesustoti stengiantis dėl didžiausio
Jūsų turto – skaitytojų pasitikėjimo!
Pagarbiai KVK Pažangios slaugos klubo nariai


Šis žurnalas auga ir vystosi kaip visad žaliuojantis medis,
kuris suteikia slaugos personalui ir susidomėjimo, ir pamokymų, ir naujų pamąstymų, o visą bendradarbiavimą ir bendravimą jungia meilė žmogui, gyvenimui, nes meilė ir sukuria
ryšį su gyvenimu.
Linkime augti ir brandinti smalsius vaisius, kuriuos su
meile ir raškysime, ir mėgausimės, kad pasidalintume vieni su
kitais svo kadienybėje ir šventėje.
Tad ilgiausių metų, ilgiausių!
Nijolė Zuzaitė,
VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės centralizuotos
sterilizacijos skyriaus vadovė,
KVK Pažangios slaugos klubo narė

Budėjimo metu viena iš mano slaugomų psichikos negalią turinti pacientė paprašė ko nors paskaityti. Pasiūliau jai
žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“. Ji pasirinko straipsnį
„Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės“. Grąžindama žurnalą pacientė tarė: „Reiškia, domisi ir apie mus, psichikos
sutrikimų turinčius ligonius, malonu“, – neslėpė džiugesio.
Linkiu žurnalo redakcinei kolegijai subrandinti ir išsaugoti tai, kas pasiekta.
Linkiu įžvalgumo, kūrybiškumo, naujovių Jūsų straipsniuose. Ačiū, kad esate.
Nijolė Saulienė,
VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo
psichikos sveikatos slaugytoja, slaugos magistrė,
KVK Pažangios slaugos klubo narė

Žurnalas „Slauga mokslas ir praktika“ – puiki galimybė tobulėti, susipažinti su mokslo naujovėmis. Mano kaip slaugytojos
darbo patirtis – 35 metai, bet žinias atnaujinti būtina nuolat. Perskaičiusi straipsnius su nauja informacija apie lėtines, onkologines ligas, žaizdų priežiūrą, visada stengiuosi supažindinti savo globojamus ir slaugomus žmones. Džiaugiuosi, kad toks
žurnalas gyvuoja, ir sveikinu sulaukus gražaus jubiliejaus.
Dalytė Fabijonavičienė,
LRKD Klaipėdos skyriaus slaugytoja, KVK Pažangios slaugos klubo narė


Pacientų slauga tapo kryptinga, nuosekli, turinti aiškų tikslą, skatinanti rinktis inovatyviausius veiklos būdus ir metodus.
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje dirba per 700 slaugos specialistų, kartu su padėjėjais šioje srityje dirba daugiau kaip
1000 darbuotojų. Kasmet ligoninėje slaugos praktiką atlieka per 300 studentų. Kiekvieną kartą atvertę naują žurnalo „Slauga.
Mokslas ir praktika“ numerį randame nuoširdų pasveikinimą su žodžiais apie gyvenimo trapumą, palinkėjimais švenčių proga,
besikeičiantį metų laiką ir jo žavesį... Apie daug ką, kas slaugytojams nesvetima tiek darbe, tiek asmeninėje erdvėje.
Šis leidinys – tai slaugytojų žinių ir įgūdžių šaltinis, paremtas moksliniais tyrimais. Ten visada rasime informacijos apie naujausius pokyčius ir aktualijas slaugos praktikoje ir slaugos moksle.
Jurgita Vaitiekienė,
VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai
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OLEGŲ
SVEIKINIMAI
IR PALINKĖJIMAI
Nacionalinio vėžio instituto Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų vardu
20-ojo jubiliejaus proga sveikiname žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ redakciją ir visus, kurie žurnalą kūrė, padėjo pripažinti
jo mokslinę vertę, atsakingai ir rūpestingai vykdo jo gyvavimo tęstinumą, taip keldami slaugos profesijos ir praktikos prestižą.
Linkime žurnalo kolektyvui konstruktyvaus bendradarbiavimo su įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistais ir kad sukauptų
profesinių žinių sklaida neštų naudą slaugos specialistams, pacientams ir visai medikų bendruomenei.
Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus
slaugytojos ir slaugytojų padėjėjos

Nuoširdžiai sveikiname visus leidinio „Slauga. Mokslas ir praktika“ sumanytojus, redakcinės kolegijos narius, redakcinę
kolegiją, redakcijos darbuotojus ir visus šio leidinio skaitytojus su jaunatvišku 20-mečiu. Sėkmės, ištvermės, perspektyvaus
augimo ir tobulėjimo!
Nerijus Mikelionis,
LGMPĮA valdybos pirmininkas
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Tegul žodis gydo

Diana Žėkienė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
Mokydamiesi kalbos dažniausiai susitelkiame į neišsenkamus žodyno lobius, taisyklingą kalbos formų vartojimą,
linksnių ir prielinksnių derinimą, tarimo, kirčiavimo subtilybes, studijuojame rašybos ir skyrybos taisykles. Tačiau ar
pakankamai įvertiname žodžio galią, jo poveikį? Ypač jei tai
mediko ištartas žodis!
Raminantis, padrąsinantis, įkvepiantis, uždegantis... Labai reikia tokio žodžio gyvenimo srovės nešamoms, įvairių
rūpesčių, ligų kamuojamoms sieloms! Kad netekusi pusiausvyros širdis nurimtų, atsigautų... Kad nesėkmių ištikta siela
nenuleistų sparnų... Kad neprarastų geros nuotaikos, optimizmo, kai kilniausi užmojai paminami po kojų... Geras
žodis – tai šiluma, džiaugsmas ir tvirtovė! Kuo dažniau
žmonės vieni kitiems taria gerų žodžių, tuo nuoširdesni jų
santykiai, jautresnė meilė, darnesnis sugyvenimas...
Kad geras žodis būtų įtaigus, kad kitus keltų į gėrį, reikia
gera linkinčios širdies. Tik tas, kas pats geras, gali sėti gėrio
sėklą! Vadovėlį perskaitęs gerumo neišmoksi. Reikia, žinoma,
teorinių žinių, bet svarbiausia – praktinių įgūdžių.
Žodis yra ne tik mintis ir informacija, bet ir energija, kurią
siunčiame kitam žmogui arba gauname. Sutikę kad ir mažai
pažįstamą žmogų, pasveikiname jį: laba diena, labas vakaras ar labą dieną, labą vakarą (abu variantai galimi), – ir
pasiunčiame jam labą, t. y. gerą, teigiamą energiją, tarsi „pakrauname“ jį. Labas – senas baltiškas žodis, tad nebijokim jo.
Iš labas padarytas ir žodis labai. Vartojamas ir veiksmažodis
labintis, pasilabinti. Sutikę labai artimus, gerai pažįstamus
žmones, bičiulius galime pasilabinti ir: sveikas, sveiki,
sveikutė arba tiesiog – labas, labutis. Perduodant linkėjimus
gali būti pavartotas dabar primirštas daiktavardis labadieniai. Štai kiek paprastame pasisveikimo žodyje energijos,
galios, jėgos! Žiūrėk, nuoširdžiai palinkėjai kitam žmogui
gerumo, – ir tau sugrįžo su kaupu: sulaukei šypsenos,
dėkingumo, pasitikėjimo.
Taigi, žodis tampa tikrove. Vadinasi, mums reikia kuo
daugiau gerų žodžių. Prisiminkime, gal pamiršome kam
padėkoti, pasakyti komplimentą, pagirti? Gal šiandien jūsų
artimo žmogaus, bičiulio ar tiesiog pažįstamo, kolegos kokia
nors šventė? Vadinasi, nuoširdžiam, geram žodžiui tikrai atsiras
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vietos. Sveikinimo tekstas paprastai pradedamas kreipiniu. Į
artimą savo amžiaus ir padėties žmogų švenčių ir kituose sveikinimuose kreipiamės vardu, parinkę šauksmininko formą:
Jonai, Kęstuti, Rūta... Visiškai tinkami kreipiniai ir pagal
žmogaus visuomeninę padėtį, profesiją: vadove, pirmininke,
direktoriau, daktare, mokytojau, profesoriau... Kai sveikiname
itin gerai pažįstamus žmones, galimi ir kreipiniai mielieji bei
brangieji. Rašant asmenims, su kuriais sieja verslo santykiai,
vengiama familiarumo ir akcentuojama pagarba, todėl vartojami kreipiniai: gerbiamasis, gerbiamoji, gerbiamieji, pone,
ponia, ponai, ponios. Į oficialius asmenis patartina kreiptis
mandagiai ir santūriai, pvz.: Gerbiamasis Viršininke, Gerbiamoji Mokytoja. Ypač didelę pagarbą rodo kreipinys su prieveiksmiu didžiai, tokiais atvejais vartojamos neįvardžiuotinės
būdvardžių formos: Didžiai gerbiamas Pirmininke. Neretai
suabejojame, ar didžiąja raide rašyti visus kreipinio žodžius.
Didžiosios raidės rodo ir mandagumą, todėl taip rašyti derėtų
ne tik pirmą kreipinio žodį, sveikinamo žmogaus vardą,
pavardę, bet ir jo pareigas. Sveikinimo pradžioje tikrai netinka trumpinys Gerb. – jis būdingas administraciniam stiliui. Kai sveikiname nepažįstamą arba kokį vyresnio amžiaus,
aukštesnės visuomeninės padėties žmogų, vartojame mandagumo įvardį jūs, iš pagarbos galime rašyti ir didžiąja raide.
Sveikinu, sveikiname – šiais veiksmažodžiais dažniausiai
reiškiame sveikinimą. Tačiau emocijai įkūnyti nepamirštame
ir prieveiksmių: nuoširdžiai, nuoširdžiausiai, iš visos širdies… Lietuviai įpratę įvairiai sveikinti: Sveikinu vardinių
dieną! Sveikinu grįžusius iš kelionės! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!
Leistinas ir daiktavardis proga: Sveikiname apdovanojimo proga! Tik nesimėgaukime prielinksnio su konstrukcijomis: su jubiliejumi, su gimtadieniu, – jos nelietuviškos, o kanceliariškas
griozdas ryšium su (vardadieniu, jubiliejumi...) – tikrai nesuteiks geros energijos!
Dosnus, turtingas, gausus, pilnas, kupinas – dažni sveikinimo žodžiai. Kad jie tikrai lemtų pilnatvę, vartokime su
kilmininku: tebūna metai dosnūs džiaugsmo valandų, sveikatos,
turtingi gražių šypsenų, prasmingų darbų, kupini energijos… Vis
dėlto, nors tikrai reikšmingi ir svarbūs yra sveikatos, laimės,
džiaugsmo linkėjimai, tačiau tai labai bendra, visiems tinkama
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ir šiek tiek pabodę. Tik unikalus sveikinimas yra geras sveikinimas. Jis privers virpėti jūsų artimo žmogaus širdį, privers pasijusti mylimam, sėkmingam ir laimingam. Nepriekaištingas
sveikinimo tekstas pozityviai nuteiks verslo partnerius ir leis
jiems pajusti, kad vertinate užmegztus verslo ryšius ir esate
pasiruošę juos ir toliau sėkmingai tęsti, sustiprins jūsų, kaip
verslo partnerio, įvaizdį ir leis jumis pasikliauti. Išlaikydami
oficialumą, sveikinimą užbaikite šiais nusistovėjusiais posakiais: pagarbiai, su pagarba, jus gerbiantis... Įsidėmėtina, jog

lietuviškame tekste po žodžių pagarbiai, su pagarba kablelio
nereikia. Dėti kablelį – angliškos skyrybos įtaka.
Biblijoje sakoma: „Taiklūs žodžiai yra kaip medaus korys –
saldumas gomuriui ir sveikata kūnui.“ Tegul žodžiai, kuriuos
tariate, palaiko Jūsų siekius ir sustiprina Jus. Tegul žodžiai,
kuriuos vartosite, gydys, laimins, turtins, įkvėps, stiprins Jus
ir aplink Jus esančius žmones. Vartokite žodžius, kurie Jums
patinka, Jus žavi, jaudina ir gydo. Dažnai kartokite juos...
Parengta pagal Kompiuterinį lietuvių kalbos žinyną

Gerbiamieji Jubiliatai,
Linkime Jums graþiø þodþiø, meiliø þvilgsniø,
maloniø ðypsenø ir gausiø laimës palinkëjimø sulaukti ne tik
tà vienintelæ gimimo dienà metuose, bet visada, kai Jums reikia artimo þmogaus
ar kolegø palaikymo, paskatinimo. Nuoðirdus þmogaus ryðys su þmogumi,
pasitikëjimas – didþiausia dovana. Tegu Jûsø skleidþiamas gëris randa atsakà aplinkiniø ðirdyse.
Matydami aplink save laimingus þmones jausitës laimingi ir Jûs.
Jubiliejiniø gimtadieniø proga sveikiname
Linà Ramanauskienæ, Respublikinës Panevëþio ligoninës Psichiatrijos skyriaus slaugytojà
Romaldà Vainauskà, Respublikinës Ðiauliø ligoninës Psichiatrijos klinikos psichikos sveikatos slaugytojà
Teodorà Kupðienæ, Klaipëdos universitetinës ligoninës gydytojà dietologæ
Audræ Miltenienæ, Klaipëdos sveikatos prieþiûros centro bendrosios praktikos slaugytojà
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