
 

 

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 – 2019  
SLAUGOS KOKYBĖS AKTUALIJOS 

Konferencija skirta slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams  
Konferencija vyks 2019 m. gegužės 17 d., 

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, 
Liepojos g. 41, Klaipėdoje 

 
KONFERENCIJOS PROGRAMA 

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija. Kava 

10.00 – 10.20 

Konferencijos dalyvių sveikinimas 
Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto meras 
Prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Gražina Markvaldienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė 

10.20 – 11.00 Rizikos valdymas sveikatos priežiūroje: nepageidautini įvykiai ligoninėse 
Prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas 

11.00 – 11.20 Slaugos procesų valdymas ligoninėse 
Jurgita Vaitiekienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai 

11.20 – 11.40 Slaugytojų profesinis perdegimas – slaugos kokybei įtakos turintis veiksnys 
Dr. Asta Mažionienė, KVK Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė 

11.40 – 12.00 
Bendravimas – vienas iš slaugos kokybės rodiklių 
Irina Zelenienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Nefrologijos ir vidaus ligų skyriaus vyresnioji 
slaugos administratorė 

12.00 – 12.30  Kavos pertauka 

12.30 – 13.00 

Pacientų saugos pagrindiniai aspektai ir slaugos kokybė 
Rasa Liutikienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės laikinai einanti Akušerijos centro vyriausiosios 
slaugos administratorės pareigas  
Žaneta Stoukuvienė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Perinatologijos klinikos Akušerijos centro 
gimdymo skyrius akušerė  

13.00 – 13.20 
Slaugytojų patiriamų emocijų ir komandinio darbo efektyvumo sąsajos 
Daiva Narvilienė, KVK Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros lektorė 
Greta Varnevičiūtė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Bendrosios praktikos slaugytoja 

13.20 – 13.50 
Pacientų slaugymo istorija kaip slaugos paslaugų kokybės garantas 
Diana Kleštornė, Klaipėdos universitetinės ligoninės Infekcinių ligų departamento vyriausioji 
slaugos administratorė 

13.50 – 14.30 Pastangos įveikti laiką: baigtinis ar begalinis laikas? 
Teol. doc. dr. Vladas Gedgaudas Klaipėdos universitetinės ligoninės kapelionas 

14.30 – 14.50 Klausimai, diskusijos 
14.50 – 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 10 d.  
Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, darbo vietą ir pareigas. 
Telefonai pasiteiravimui: 865964350, 861003126 
Registracija gali būti sustabdyta, užsiregistravus atitinkamam konferencijos dalyvių skaičiui. 


