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10:00 Konferencijos atidarymas 
Aušra Volodkaitė, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė
Gražina Markvaldienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė
Asta Mažionienė, Klaipėdos valstybinė kolegija, Sveikatos mokslų fakulteto dekanė
Nijolė Saulienė, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Klaipėdos skyriaus direktorė

10:10-10:30 LSSO Klaipėdos krašto slaugytojų atstovavimo patirtis, iššūkiai, pasiekimai. Nijolė Saulienė, LSSO Klaipėdos 
skyriaus direktorė
10:30-11:00 Slaugytojų lyderių balsas: ateities sveikatos priežiūros vizija. Aušra Volodkaitė, Lietuvos slaugos specialistų 
organizacijos prezidentė
11:00-11:30 Slaugos vadybos kokybė sveikatos priežiūroje: Slaugytojo lyderio profilis, slaugytojo lyderystė kaip organi-
zacijos instrumentas ir ugdymasis lyderystei. Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto didžiojo universitetas, Klaipėdos valsty-
binė kolegija.
11:30-12:00 Mindfulness - kelias į geresnę pacientų slaugą. Br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM.
12:00-12:30 Kokių kompetencijų reikės naujai į skaitmeninių sveikatos priežiūros technologijų erą žengiantiems sveika-
tos priežiūros specialistams? Doc. dr. Asta Mažionienė, doc. dr. Jurgita Andruškienė, Klaipėdos valstybinė kolegija    
12:30-13:00 Kokių lyderių reikia slaugai? Doc. dr. Aelita Skarbalienė, Klaipėdos universitetas.
13:00-13:30 Pertrauka 
13:30-14:00 Slaugos praktikos mokytojas: kompetencijos ir funkcijos. Doc. dr. Marija Truš Klaipėdos universitetas.
14:00-14:30 Informacinės technologijos ir jų panaudojimo galimybės medicinoje. Lina Gedrimė, Respublikinė Klaipėdos 
ligoninė, Klaipėdos valstybinė kolegija. 
14:30-15:00 Lyderystės kompetencijų ir komandinio darbo efektyvumo sąsajos slaugytojo veikloje. Daiva Narvilienė, 
Klaipėdos valstybinė kolegija, Laura Jogminienė, Klaipėdos universitetinė ligoninė.
15:00-15:30 Perdegimo sindromo raiška slaugytojų darbe ir su darbu susiję psichologiniai veiksniai. Laura Giedrienė, 
LSSO Klaipėdos krašto taryba.
15:30-16:30 Konferencijos apibendrinimas, klausimai, pasisakymai. 

Konferencijos trukmė – 8 val.
Konferencija skirta bendrosios praktikos slaugytojams, visų specializacijų bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams, 
visuomenės sveikatos specialistams 
Renginys bus transliuojamas užsiregistravusiems ir prisijungusiems klausytojams nuotoliniu būdu, po renginio išliks 
galimybė perklausyti įrašą iki 30 dienų. 

Konferencija LSSO nariams nemokama (reikalingas PG pirmininko arba skyriaus direktoriaus patvirtinimas). Ne nariams, 
norintiems dalyvauti renginyje, registracijos mokestis – 15 eurų (mokant išankstiniu pavedimu į organizacijos sąskaitą 
LT497300010002449103, AB „Swedbank“).

Iš anksto užsiregistravusiems klausytojams bus išduodami 8 val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Pažymėji-
mus per 30 dienų po renginio išduos LSSO regioniniai skyriai. 

Informacijai: lssoklaipėda@gmail.com 
Tel. 867787253 (Nijolė Saulienė)


