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Sveikatos mokslų magistras 
Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija 

Pakopa 
 

Antros pakopos studijos 

Studijų programos tikslas 
 

Studijų programos tikslas – parengti kompetentingą išplėstinės  
praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių, išplėstinių praktinių 
įgūdžių, pasižymintį  kritiniu mąstymu ir besivadovaujantį 
suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebantį 
taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos 
sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros, 
įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, 
daugiaprofesinėje aplinkoje siekiant efektyviai spręsti sveikatos 
priežiūros sistemos problemas 

Numatomi studijų programos 
rezultatai 
 

 

Žinos dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų 

simptomus, pasitaikančių ligų etiopatogenezę, klinikinius 

požymius, diagnostiką, komplikacijas, gydymo pagrindus, 

diagnozių formulavimą, diferencinės diagnostikos pagrindus; 

žinos farmakokinetikos ir farmakodinamikos principus esant 

ūmioms ir lėtinėms būklėms; žinos vaistų vartojimo būdus; žinos 

bendras organizmo reakcijas į pažeidimą bei patologinius 

procesus, vykstančius žmogaus organizme. 

Gebės atpažinti patvirtintų lėtinių ligų paūmėjimo epizodus; gebės 

atlikti atrankos/profilaktinius patikrinimus; gebės parinkti tinkamas 

intervencijas rutininių procedūrų metu; gebės parinkti tinkamas 

klinikines intervencijas ūmių būklių ir gyvybei pavojingų būklių 

metu.  

Gebės dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje; 

gebės informuoti pacientą apie diagnostinius tyrimus, 

supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis; gebės 

pildyti ir tvarkyti medicininę dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis 

kompiuterinėmis programomis, susirasti, tvarkyti, kaupti, 

sisteminti ir perduoti informaciją bei įvertinti ir palyginti su mokslo 



pasiekimais esamą praktikos lygį individo lygmenyje; gebės rinkti 

duomenis, įvertinti slaugos intervencijų rezultatus pacientų 

sveikatai; bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros 

specialistais organizuojant į pacientą orientuotą priežiūrą individo, 

organizacijos ir sistemos lygmenyje 

Gebės dirbti savarankiškai komandoje savo kompetencijos 

ribose, numatytose medicinos normoje. 

Studijų programos ypatumai 
(anotacija) 

Magistrantūros studijų programa su šakomis: 
Išplėstinės slaugos praktika pirminėje sveikatos priežiūroje 
Išplėstinės slaugos praktika skubioje medicinoje 
Išplėstinės slaugos praktika anesteziologijoje ir intensyvioje 
terapijoje 

Priėmimo reikalavimai 
 

Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija ir 
universitetinis slaugos bakalauro laipsnis 

Profesinės karjeros galimybės 
 

Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai galės dirbti 
savarankiškai, perimant dalį gydytojų funkcijų. Taip pat, 
išplėstinės praktikos slaugytojai galės dirbti tiek savarankiškai, 
tiek įgūdžių derinimo (angl. skill-mix) principu, nuo pasirinkto 
veiklos modelio. 
Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojai galės teikti sveikatos 
priežiūros paslaugas asmens namuose, pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, stacionariose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, 
paliatyviosios pagalbos centruose, greitosios pagalbos stotyse 

Studentų mainų galimybės 
 

ERASMUS + mainų programa 

Tolesnių studijų  galimybės 
 

Doktorantūros studijos 

Studijų rezultatų vertinimas 
 

Sumuojamasis ir kaupiamasis vertinimas 

Studijų programos komiteto 
pirmininkas ir nariai 
 

Pirmininkas: Prof. dr. Aurelija Blaževičienė, Slaugos klinika 
 
Nariai: doc. dr. Lina Spirgienė, Slaugos klinika 
prof. dr. Ida Liseckienė, Šeimos medicinos klinika 
prof. dr. Andrius Macas, Anesteziologijos klinika 
prof. dr. Kęstutis Stašaitis, Skubios medicinos klinika 
doc.dr. Milda Švagždienė, Anesteziologijos klinika 
doc.dr. Judita Andriejaitienė, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių 
chirurgijos klinika 
doc.dr. Tomas Tomošuitis, Intensyvios terapijos klinika 
Erika Jasiukaitienė, Direktoriaus slaugai pavaduotoja, LSMU 
Kauno ligoninė  
prof. Jamesseta Newland, NY Universitetas, JAV 
Studentų atstovybės deleguoti studentai 

 


