
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SLAUGOS FAKULTETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

„IŠPLĖSTINĖ SLAUGOS PRAKTIKA“ KOMITETO SUDARYMO 

Kaunas

Vadovaudamasis „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų nuostatais“ patvirtintais
LSMU Senato 2021 m. balandžio 22d. nutarimu Nr. 148-04 ir  2022 m. rugsėjo 20 d. Slaugos fakulteto
dekanės prof. Jūratės Macijauskienės prašymu Nr. 2022-DVT6-0714,

1. S  k  i  r  i  u   antrosios pakopos studijų programos „Išplėstinė slaugos praktika“ atnaujinamo

komiteto nariais:

Komiteto pirmininkė – prof. Aurelija Blaževičienė, Slaugos klinika.

Komiteto nariai: doc. Lina Spirgienė, Slaugos klinika,

prof. Ida Liseckienė, Šeimos medicinos klinika,

prof. Lina Jaruševičienė, Šeimos medicinos klinika,

prof. Andrius Macas, Anesteziologijos klinika,

doc. Milda Švagždienė, Anesteziologijos klinika,

dr. Judita Andrejaitienė, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika

doc. Kęstutis Stašaitis, Skubios medicinos klinika,

Erika Jasiukaitienė, Direktoriaus slaugai pavaduotoja, VšĮ Lietuvos sveikatos

mokslų universiteto Kauno ligoninė,

doc. Tomas Tomošuitis, Intensyvios terapijos klinika,

Socialinis partneris – profesorė emeritė Jamesetta Newland, NY universitetas,

NYU Rory Meyers College of Nursing,

Arūnė  Norvilaitė,  Išplėstinės  slaugos  praktikos  studijų  programos  2  kurso

studentė.

Milda  Kerevičiūtė,  Išplėstinės  slaugos  praktikos  studijų  programos  1  kurso

studentė.



2. P r i p a ž į s t u  n e t e k u s i u  g a l i o s  Lietuvos sveikatos  mokslų universiteto rektoriaus

2022 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 2022-V-0050 „Dėl Slaugos fakulteto antrosios pakopos studijų programos

„Išplėstinė slaugos praktika“ komiteto sudarymo“.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1       Dokumentų valdymo tarnybą su šiuo įsakymu supažindinti Komiteto narius.

3.2 Slaugos fakulteto dekanato vyr. administratorę Enriką Morkienę su šiuo įsakymu supažindinti

1  punkte nurodytus studentus.

3.3 Slaugos klinikos  studijų administratorę  Ingridą Eisrodienę  su šiuo įsakymu supažindinti  1

punkte nurodytus socialinius partnerius.

4. P a v e d u  įsakymo kontrolę Slaugos fakulteto dekanei prof. Jūratei Macijauskienei.

5. Šis įsakymas  į s i g a l i o j a  nuo jo pasirašymo dienos.

Rektorius                                                                                                           prof. Rimantas Benetis

Enrika Morkienė, tel. Nr. 8-37-327234, el. paštas enrika.morkiene  @lsmu.lt   
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