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STUDIJŲ KRYPTIS

Slauga ir akušerija
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Sveikatos mokslų profesinis bakalauras.
Bendrosios praktikos slaugytojas

SPECIALIZACIJOS

-

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ

Nuolatinė, 3,5 m.

STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS

210

STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI

-

-

Taikyti kritinį mąstymą priimant sprendimus.
Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus.
Vertinti žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir
elgseną.
Susieti žinias apie asmens sveikatos būklę, fizinę ir
socialinę aplinką grindžiant slaugą.
Nustatyti slaugos poreikius.
Planuoti ir organizuoti slaugą.
Atlikti slaugos intervencijas.
Vertinti slaugos rezultatus.
Demonstruoti gebėjimą bendrauti žodžiu ir raštu su
sveikatos sektoriaus subjektais.
Demonstruoti sveikatos priežiūros ir slaugos
informacinių technologijų galimybes.
Nagrinėti gyvensenos ir aplinkos rizikos veiksnių
įtaką asmens, šeimos, grupės sveikatai.
Įtraukti asmenis, šeimas ir grupes į sveikatos
problemų valdymą.
Įvertinti slaugos intervencijų poreikį krizių ir nelaimių
atvejais bei inicijuoti pagalbą.
Susieti įgytas edukologijos, psichologijos ir slaugos
mokslų žinias planuojant asmens ir (ar)
bendruomenės sveikatos mokymą.
Demonstruoti asmens, ir (ar) bendruomenės sveikatos
mokymą.
Nagrinėti teisinius sveikatos priežiūros dokumentus
slaugos kokybės užtikrinimui.
Analizuoti slaugos kokybės valdymo procesą.
Taikyti įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms
spręsti.

-

Rinkti ir apibendrinti duomenis atliekant mokslo
taikomuosius tyrimus.
Pagrįsti komandinio darbo privalumą.
Dirbti sveikatos priežiūros specialistų komandoje.
Apibūdinti lyderio vaidmenį komandoje.
Vertinti slaugytojo vaidmenį užtikrinant paciento
autonomiją, teises ir saugą.
Tobulinti savo kaip slaugytojo profesinę praktiką
vadovaujantis žiniomis apie profesijos pobūdį ir etiką.
Demonstruoti asmenų įvairovės ir tarpkultūrinių
skirtumų pripažinimą.

(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus,
išskirstytos pagal įstojimo metus, jeigu skiriasi):

STUDIJŲ PLANAI

Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir
vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus
amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose,
privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

