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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

MEDICINOS AKADEMIJA 

SLAUGOS  FAKULTETAS 

 

Antros pakopos studijų programos „Išplėstinė slaugos praktika“ studijų programos komiteto (SPK) 2020/2021 m. m.  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritys 

Įgyvendinimo 

terminas 
Vykdytojai Įvykdymas/ Protokolo nr. 

1 „Išplėstinės slaugos praktikos“ studijų 

plano 2021/2022 m.m.  (lietuvių ir 

anglų kalbomis) aptarimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2020-09-20 Prof.A. Blaževičienė 

SPK nariai 

Veikla įvykdyta 

Protokolas 2020-09-23, SF-21-127 

 

Studijų plane (lietuvių ir anglų kalbomis studijuojantiems) 

buvo atlikti pakeitimai:  

II kursas – specializacija Išplėstinė slaugos praktika 

anesteziologijoje ir intensyvioje terapijoje 

Dalykas Suaugusiųjų intensyvioji terapija: išplėstinė slauga ir 

klinikinė praktika; pakeitimai: mažinamas kontaktinių valandų 

skaičius iš 27 į 16 Geriatrijos klinikai; 2 kreditai atitenka Širdies 

ir krūtinės chirurgijos klinika vietoje Farmakolgijos ir 

fiziologijos instituto 

  

II kursas – specializacija Išplėstinė slaugos praktika 

pirminėje sveikatos priežiūroje 

Dalykas Klinikinė suaugusių išplėstinės slaugos praktika 

pirminėje sveikatos priežiūroje; pakeitimai: atskirtos valandos 

ir kreditai paskaitoms ir praktikai 
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„Išplėstinės slaugos praktikos“ studijų programos studijų 

planas 2021/2022 m.m. svarstytas SPK,  pristatytas Slaugos 

fakulteto dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 

2020-10-19, Protokolo Nr. SLF 9-15. 

2 „Išplėstinės slaugos praktikos“ studijų 

komiteto veiklos ataskaitos už 

2019/2020 m.m. parengimas ir 

tvirtinimas 

Iki 2020-10-01 Prof. A. 

Blaževičienė 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-10-12, SF-21-127 

 

„Išplėstinės slaugos praktikos“ SPK ataskaita už 2019/2020 

mokslo metus  svarstyta SPK, pristatyta Slaugos fakulteto 

dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2020-10-19 

Nr. SF9-15 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-09-16,  Nr. SF-21-122 

„Akušerijos“ studijų programos studijų planas 2021/2022 

m.m. svarstytas SPK,  pristatytas Slaugos fakulteto dekanei ir  

patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2020-10-19, Protokolo 

Nr. SLF 9-15. 

3 „Išplėstinės slaugos praktikos“ studijų 

komiteto veiklos plano 2020/2021 

m.m. parengimas ir tvirtinimas 

Iki 2020-10-01 Prof. A. 

Blaževičienė 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2020-10-12, SF-21-127 

 

„Išplėstinės slaugos praktikos“ SPK veiklos planas 2020/2021 

mokslo metams  svarstytas SPK, pristatytas Slaugos fakulteto 

dekanei ir  patvirtintas Slaugos fakulteto taryboje 2020-10-19 
Nr. SF9-15 

4 „Išplėstinės slaugos praktikos“  SPK 

narių ir dėstančių dėstytojų susitikimas 

su studentais  

 

Kartą semestre Prof. A. 

Blaževičienė 

 

Veikla įvykdyta  

Protokolas 2021-02-09, SF-21-14 

 

Susitikimas vyko su Pirminės sveikatos priežiūros šakos 

dėstytojais ir studentais. Svarstytos klinikinių praktikų 

galimybės COVID 19 metu. Aptartos problemos dėl 

sumažėjusių ir apribotų  pacientų srautų, ko pasėkoje sunkiau 

įgyti studentams klinikinius įgūdžius. Nutarta labiau išnaudoti 

simuliacijos galimybes. 
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5 Išplėstinės slaugos praktikos“  SPK 

narių ir dėstančių dėstytojų susitikimas 

su studentais, studentų  apklausos 

duomenų analizė ir aptarimas 

Kartą semestre Prof. A. 

Blaževičienė  

SPK 

Veikla įvykdyta  

 

Protokolas 2021 02 04, SF-21-10 

 

Su ISP visomis šakomis aptartas studijų proceso 

organizavimas COVID 19 metu. 

 

Aptarti ISP magistrantų 1 ir 2 kurso atsiliepimai. 

Nutarta ieškoti galimybės studentams naudotis SPSS 

programa iš namų, kadangi mokymosi procesas vyksta 

nuotoliu.  

Nutarta nuo 2022 m.m. peržiūrėti modulių sudėtį ir atsisakyti 

perteklinių subdalykų moduliuose. 

 

Svarstyta Magistro baigiamųjų darbų rengimo tvarka, kuri 

COVID 19 laikotarpiu neatliepia realios situacijos. Nutarta 

peržiūrėti baigiamųjų darbų rengimo tvarką, ją papildant. 

7 Tarptautinė konferencija „2021 – 

SLAUGOS STUDIJŲ, MOKSLO IR 

PRAKTIKOS INTEGRACIJA: ATEITIES 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VIZIJA“,   skirta slaugytojo dienai 

organizuota kartu su Išplėstinės 

slaugos praktikos slaugytojų asociacija 

  Veikla įvykdyta 

 

2021 05 13 dieną vykusioje  konferencijoje buvo atskira 

sesija, skirta  ISP.  

  

„Išplėstinės slaugos praktikos“ SPK pirmininkė                                Prof. Aurelija Blaževičienė 

 

 Pristatyta Slaugos fakulteto tarybos posėdyje 2021 m. spalio 26 d., protokolo Nr. 2021-SF9-0010. 


