
 

 
 

                

PROJEKTAS:  

TARPDISCIPLINIS POŽIŪRIS STIPRINANT LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲ 

PACIENTŲ IR VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ DVASINĖS PAGALBOS KOKYBĘ 

 

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų 

tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. 

Prieiga Internete: http://www.hochschulkontor.lv/lt/projektai/diesj-hrigen-projekte  

 

Tikslas - stiprinti kokybiškos tarpdisciplinės dvasinės pagalbos teikimo lėtinėmis ligomis sergantiems 

pacientams ir vyresnio amžiaus žmonėms kompetencijas, skleidžiant šią tematiką slaugytojų rengime ir 

klinikinėje praktikoje, pasikeičiant skirtingomis perspektyvomis bei kultūriniais ypatumais.  

 

Projekto trukmė: 2018 m. liepos 1 – lapkričio 30 d. 

 

Projektui vadovauja LSMU Slaugos ir rūpybos katedros profesorė Olga Riklikienė. Projektą vykdo 

doc.dr. Lina Spirgienė, klinikinės slaugos magistrė Erika Juškauskienė. Savo žiniomis, moksline bei 

praktine patirtimi vykdant šį projektą dalinsis patyrę dvasingumo tematikos mokslininkai: medicinos 

profesorius Arndt Bussingas (Vokietija), medicinos profesorius Eckhard Frickas (Vokietija), slaugos 

mokslų daktarė Saima Hinno (Estija).  

 

Projekte dalyvauja: 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva 

2. Tartu sveikatos priežiūros kolegija, Estija 

3. Witten/Herdecke Universitetas, Vokietija 

4. Miuncheno technikos universitetas, Vokietija 

 

Viešieji projekto renginiai vyks ir Lietuvoje, dalyvaujant Estijos dėstytojams ir studentams: 

1. 2018 m. lapkričio 5 d. Seminaras slaugos studentams, dėstytojams ir mokslininkams “Lėtinėmis 

ligomis sergančių pacientų ir vyresnio amžiaus žmonių dvasinės pagalbos poreikiai: mokslo 

įrodymai ir tarpdisciplinės dvasinės pagalbos kokybė”. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

2. 2018 m. lapkričio 8 d. Seminaras slaugytojams ir slaugos vadovams “Lėtinėmis ligomis 

sergančių pacientų ir vyresnio amžiaus žmonių dvasinių poreikių nustatymas ir vertinimas, 

teikiant kokybišką tarpdisciplinę dvasinę pagalbą”. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

 

Laukiami projekto rezultatai: Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos partnerių vizitai sustiprins 

bendradarbiavimą tarpdisciplinės dvasinės priežiūros srityje. Projekto veiklos padės tobulinti Lietuvos 

ir Estijos slaugos studentų, dėstytojų, slaugytojų praktikų bei slaugos vadovų žinias ir kompetencijas 

apie pacientų dvasinę priežiūrą, priežiūros vertinimą, priežiūros kokybę tarpdisciplinėje specialistų 

komandoje. 

 

Projekte pasiekti rezultatai taps reikšmingu indėliu į Slaugos ir rūpybos katedroje vykdomą mokslinę 

temą „Dvasingumas sveikatos priežiūroje: pacientų dvasinės pagalbos kokybė ir sveikatos priežiūros 

specialistų dvasinės pagalbos kompetencijos - tarpdisciplinė prieiga.“ 

 

http://www.hochschulkontor.lv/lt/projektai/diesj-hrigen-projekte


PROJECT: 

 INTERDISCIPLINARY APPROACH TO ENHANCE THE QUALITY OF SPIRITUAL CARE 

FOR CHRONICALLY ILL PATIENTS AND ELDERLY 

  

This project of the Baltic-German University Liaison Office is supported by the German Academic 

Exchange Service (DAAD) with funds from the Foreign Office of the Federal Republic Germany. 

Available from: http://www.hochschulkontor.lv/lt/projektai/diesj-hrigen-projekte  

  

Time of implementation: July 1st – November 30, 2018. 

 

Involved countries and institutions: 

1. Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Nursing, Nursing and care department, 

Lithuania 

2. Witten/Herdecke University, Faculty of Health, Professorship for Quality of Life, Spirituality 

and Coping, Germany 

3. Technical University of Munich, Faculty of Medicine, Research group Spiritual Care, Germany 

4. Tartu Health Care College, Tartu, Estonia 

 

Activities: 

1. Local workshop for student nurses and nurse educators, clinical nurses and their managers will 

focus on spiritual needs of chronically ill patients and elderly – research evidence, spiritual needs 

assessment strategy, quality of spiritual care using interdisciplinary approaches, spiritual care 

competences. 

2. Lecturers from Germany: prof.Arndt Büssing and prof.Eckhard Frick. Lecturer from Estonia: 

dr.Saima Hinno. 

3. This exchange of perspectives and cultural differences is important to develop own competences 

and for an early dissemination of the topic in education and clinical practice. 

 

Public events in the frame of the project: 

1. Local workshop for student nurses and nurse educators at Lithuanian University of Health 

Sciences, Kaunas, Lithuania, November 5, 2018 

2. Local workshop for clinical nurses and nurse managers at Lithuanian University of Health 

Sciences, Kaunas, Lithuania, November 8, 2018 

 

Expected impact of the project: The exchange visits between Lithuanian, Estonian and German 

partners will foster the collaboration in the field of interdisciplinary spiritual care. Project activities will 

improve knowledge and competences of Lithuanian and Estonian student nurses, educators, clinical 

nurses and their managers on patients’ spiritual care needs assessment and quality of care with 

interdisciplinary approach. 

 

 

 

http://www.hochschulkontor.lv/lt/projektai/diesj-hrigen-projekte

