
 

 

 

 

Kviečiame Jus į Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto ir Klaipėdos universitetinės ligoninės 
organizuojamą mokslinę-praktinę konferenciją skirtą Tarptautinei Slaugytojo dienai paminėti 

ĮRODYMAIS PAGRĮSTA SLAUGOS PRAKTIKA – 2018 
Konferencija skirta slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams  

Konferencija vyks 2018 m. gegužės 11 d.,  
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, 

Liepojos g. 41, Klaipėdoje 

 
KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija. Kava 

10.00 – 10.20 
Konferencijos dalyvių sveikinimas 
Prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Gražina Markvaldienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė 

10.20 – 10.50 
Nepageidautini įvykiai sveikatos priežiūroje – vienas svarbiausių kokybės rodiklių 
Prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas 

10.50 – 11.20 
Slaugytojo kompetencijos holistiniu ir dinaminiu požiūriu 
Vida Staniulienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto dekanė 

11.20 – 11.40 
Įrodymais grįstas mokymasis klinikinėje praktikoje 
Doc. dr. Asta Mažionienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto 
prodekanė 

11.40 – 12.00 
Slaugytojų darbe patiriamas stresas – tarptautinis reiškinys 
Doc. dr. Nijolė Galdikienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotoja 
studijoms ir mokslui 

12.00 – 12.30  Kavos pertrauka 

12.30 – 12.50 
Slaugos politikos įgyvendinimas 
Odeta Vitkūnienė, Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos koordinavimo skyriaus vedėja 
laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas 

12.50 – 13.10 

Pacientų griuvimai ligoninėse ir jų prevencija 
Jurgita Vaitiekienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja 
slaugai 

13.10 – 13.30 
Pacientų, turinčių judėjimo sutrikimus, saugumo užtikrinimas lovoje 
Gediminas Česnavičius 

13.30 – 13.50 
Saugus aseptinių procedūrų atlikimas 
Diana Virketienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Infekcinių ligų departamento vyriausioji slaugos 
administratorė 

13.50 – 14.20 
Pacientų enterinio maitinimo poreikis ir galimybės 
Donatas Duobinis 

14.20 – 14.40 Klausimai, diskusijos  

14.40 – 15.00 Konferencijos uždarymas 
Konferencijos dalyviams bus išduodami 6 val. trukmės kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. 
Dalyvio mokesčio nėra. 

Registracija vykdoma tik internetu: konferencijosBPS@kvk.lt iki gegužės 9 d.  
Registruodamiesi turite nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, darbo vietą ir pareigas. 
Telefonai pasiteiravimui: 865964350, 861003126 
Registracija gali būti sustabdyta, užsiregistravus atitinkamam konferencijos dalyvių skaičiui. 
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