
SLAUGA 

Eil. Nr. Programos 

pavadinimas 

Programos paskirtis Apimtis 

(val.) 

1. 

Suderinta 

SAM 

Psichikos 

sveikatos slauga  

Specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programa 

Programa skirta rengti psichikos sveikatos slaugytojus, kurie 

baigę šią mokymo programą, įgis teisę teikti psichikos sveikatos 

slaugos paslaugas bei verstis psichikos sveikatos slaugytojo 

praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią 

įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai, baigę 

bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintys 

bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 

640 

2. 

Suderinta 

SAM 

Operacinės 

slauga 

Specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programa 

Programa skirta rengti operacinės slaugytojus, kurie baigę šią 

mokymo programą įgis teisę verstis operacinės slaugos praktika 

sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti chirurgijos, 

ortopedijos traumatologijos, operacinės slaugos ir kitas 

paslaugas, kurioms atlikti reikalinga operacija. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai, baigę 

bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintys 

bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 

480 

3. 

Suderinta 

SAM 

Anestezija ir 

intensyvioji 

slauga 

Specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programa 

Programa skirta rengti anestezijos ir intensyviosios terapijos 

slaugytojus, kurie baigę šią mokymo programą įgis teisę teikti 

anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos paslaugas bei 

verstis anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo praktika 

sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai, baigę 

bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintys 

bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 

960 

4. 

Suderinta 

SAM 

Bendruomenės 

slauga 

Specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programa 

Programa skirta rengti bendruomenės slaugytojus, kurie baigę 

šią mokymo programą įgis teisę teikti bendruomenės slaugos 

paslaugas bei verstis bendruomenės slaugytojo praktika 

sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos 

asmens sveikatos priežiūros licenciją. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai, baigę 

bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintys 

bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 

480 

5. 

Suderinta 

SAM 

Skubioji 

medicinos 

pagalba 

Specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programa 

Programa skirta rengti skubiosios medicinos slaugos 

specialistus, gebančius savarankiškai vertinti įvykio situaciją; 

įvertinti paciento būklę; įvertinti ir užtikrinti kvėpavimą ir 

kraujotaką; atlikti pradinį ir specializuotą gaivinimą; taikyti 

saugius paciento transportavimo būdus; valdyti ekstremalias 

situacijas; teikti skubiąją medicinos pagalbą ūmių klinikinių 

būklių atvejais; dirbti komandoje; vadovautis etikos principais, 

teikiant skubiąją medicinos pagalbą. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai, baigę 

320 val. 

ir 320 

klinikinių 

atvejų 
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bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintys 

bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 

6. 

Suderinta 

SAM 

Slaugytojo 

padėjėjas 

Suteikti žinių ir gebėjimų apie pagalbą slaugos specialistui 

teikiant kvalifikuotas slaugos paslaugas bei savarankišką darbą, 

kurį slaugytojo padėjėjas pagal kompetenciją gebės atlikti 

savarankiškai gydymo įstaigoje ar paciento namuose ir bus už jį 

atsakingas. 

Tikslinė grupė: programa pritaikyta ir neturintiems medicininio 

išsilavinimo asmenims. 

360 

7.  

Suderinta 

SAM, 

2018-12-19 

įsakymas 

Nr. V-1465 

Sergančiųjų 

širdies ir 

kraujagyslių 

ligomis slaugos 

proceso 

dokumentavimas 

Programa skirta sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimui - plėtoti slaugytojų žinias ir įgūdžius, skirtus 

dokumentuoti ligonių, sergančiųjų širdies ir kraujagyslių 

ligomis, slaugos procesą.  

Tikslas - Suteikti slaugytojams žinių ir įgūdžių, kurie pagerintų 

sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis sveikatos priežiūros 

kokybę.  

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai. 

8 

8.  

Suderinta 

SAM, 

2018-12-19 

įsakymas 

Nr. V-1465 

Slaugos procesas 

chirurginėje 

slaugoje 

Programa skirta slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui 

- plėtoti žinias ir įgūdžius, reikalingus slaugant chirurginėmis 

ligomis sergančius pacientus.  

Tikslas: Suteikti slaugytojams žinių ir įgūdžių apie 

chirurginėmis ligomis sergančių pacientų slaugos proceso 

įgyvendinimą bei tinkamą dokumentavimą, siekiant pagerinti 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai. 

8 

9.  

Suderinta 

SAM, 

2018-12-19 

įsakymas 

Nr. V-1465 

Infekcijų 

kontrolė ir 

dokumentavimas 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigose 

Programa skirta slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui 

- plėtoti žinias ir įgūdžius infekcijų kontrolės srityje, kad 

užtikrinti infekcijų valdymą sveikatos priežiūros įstaigose. 

Tikslas: Suteikti slaugytojams žinių ir įgūdžių apie infekcijų 

kontrolę sveikatos priežiūros įstaigose, supažindinant su 

infekcijų valdymo metodais ir priemonėmis, padedančiomis 

užtikrinti darbuotojų ir pacientų saugą. 

Tikslinė grupė: bendrosios praktikos slaugytojai. 

8 

10. 

AIKOS 

kodas 

4937230017 

Pagyvenusių 

žmonių slauga ir 

reabilitacija 

Suteikti žinių apie senėjimo procesą, supažindinti su senų 

žmonių ligų eigos ypatumais ir pagyvenusių žmonių slauga ir 

reabilitacija namuose.  

Tikslinė grupė: asmenys, turintys bazinį biomedicininį 

išsilavinimą, ir siekiantiems pagilinti, atnaujinti ar papildyti 

tiesioginei profesinei veiklai reikalingas žinias ir įgūdžius; 

asmenys. norintys įgyti ar tobulinti kompetencijas, padedančias 

įsitvirtinti darbo rinkoje. 

400 

 


