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Gerbiamas skaitytojau,
Šis leidinys skirtas slaugytojams, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos
nariams ir visiems, besidomintiems organizacijos profesine bei organizacine
veikla. Informacinis leidinys supažindins jus su Lietuvos slaugos specialistų
organizacijos (LSSO) istorija, kuri apima 25-erius metus (1992-2017 m.).
Apžvelgsime LSSO struktūrą, narystę, jos kaitą ir veiklos metodus.
Leidinyje jūs rasite pagrindines LSSO politikos kryptis ir pasiekimus.
Ir ką pavyko pasiekti darant įtaką sveikatos priežiūros sistemos politikai.
Priminsime slaugos studijų ir slaugos praktikos pokyčius.
Prisiliesite prie konkrečių asmenybių bei jų darbų. Susipažinsite su LSSO
lyderių veikla ir organizacijos svarba sprendžiant slaugytojų darbo bei
socialines problemas įstaigose.
Sužinosite LSSO tarptautinio bendradarbiavimo apimtis ir pagalbos naudą
mūsų organizacijai.
Tikimės, LSSO veikla jus sudomins. Manome, kad leidinyje rasite atsakymus į jus dominančius klausimus.

Pagarbiai,
LSSO prezidentė Danutė Margelienė
Lietuvos slaugos specialistų
organizacijos biuras
Adresas: Jasinskio g. 9,
403 kab.,
LT – 01111, Vilnius
Tel. 8 5 2136769,
tel./faks. 8 5 2138560
El. p.: lssobiuras@gmail.com

SIEKSIME, KAD SLAUGOS PROFESIJA BŪTŲ VERTINAMA, GERBIAMA,
TINKAMAI PANAUDOJAMA, ATLYGINAMA BEI ATSTOVAUJAMA SVEIKATOS
APSAUGOS POLITIKOJE.
IŠ LSSO STRATEGIJOS, 2017-2020 M.

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) yra
profesinių sąjungų nustatyta tvarka slaugytojų įsteigta
savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija,
atstovaujanti ir ginanti savo narių profesines, darbo ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. Ginanti
slaugytojų profesines, darbo ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.
LSSO įkurta 1992 m. gruodžio 19 d.
LSSO yra vienintelė šakiniu principu organizuota profsąjunga, atstovaujanti ir ginanti slaugytojų interesus.

LSSO tikslai (iš LSSO Įstatų, 2016 m.):


Atstovauti ir ginti savo narių profesines darbo ekonomines socialines teises bei teisėtus interesus individualiuose darbo santykiuose.
 Atstovauti savo nariams kolektyviniuose darbo santykiuose.
 Kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už
darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų
sudarymo, geresnių darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo.
 Padėti savo nariams tinkamai apginti pažeistas teises.
 Šviesti savo narius darbo teisės, organizacinės veiklos
ir kitose srityse, padėti jiems kelti kvalifikaciją.
 Skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu.
 Prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo.
 Bendradarbiauti su kitomis profesinėmis sąjungomis, užsienio šalių ir tarptautinėmis slaugytojų organizacijomis, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas.
 Vykdyti leidybinę, ūkinę, konsultacinę veiklą, skatinti
slaugos mokslo ir praktikos integraciją, mokslinius tyrinėjimus bei modernių pasiekimų įdiegimą praktikoje.
 Prieinamomis priemonėmis gali prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, kultūros, religinių ir etninių vertybių puoselėjimo, visuomenės
sveikatos gerinimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo.

Profesinės veiklos prioritetai:
Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais sieksime
daryti įtaką:
 teisiniam profesijos reguliavimui bei savireguliacijai,
 slaugos paslaugų plėtrai bei finansavimo sistemos tobulinimui,
 slaugos specialistų žinių, gebėjimų, kompetencijų ir
motyvacijos ugdymui,
 lyderystės ugdymui,
 slaugos mokslinių tyrimų plėtrai ir jų rezultatų įdiegimui praktikoje.

Dalyvausime nacionaliniuose ir tarptautiniuose
renginiuose:


profesiniuose,
profsąjunginiuose,
 teisiniuose, ekonominiuose.


Organizacinės veiklos prioritetai:


LSSO veiklos aktyvinimas visuose struktūriniuose padaliniuose.
 Dalyvavimas nacionalinėje sveikatos politikoje.
 Atstovavimas slaugos specialistų bendruomenės interesams.
 Socialinio dialogo plėtra bei partnerystės stiprinimas.
 Nuolatinis LSSO narių švietimas, konsultavimas, informavimas, aktyvinimas profesinės veiklos srityse.
 LSSO narystės didinimas ir ekonomikos stiprinimas.

Strateginės veiklos kryptys:


Slaugos specialistų profesinės veiklos plėtojimas.

 Slaugos specialistų bendruomenės vienijimas ir stiprinimas.


Socialinio dialogo inicijavimas, vykdymas ir plėtra tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu (įstaigos) lygiu.
 Slaugos specialistų darbo, socialinių, ekonominių sąlygų gerinimas.
 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros gerinimas.
 Nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.
 Slaugos mokslo tyrimais grįstos praktikos diegimas.
IŠ LSSO STRATEGIJOS, 2017-2020 M
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LSSO garbės pirmininkė

LSSO prezidentės Danutės Margelienės žodis
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos
(LSSO) dvidešimtpenkmetis – laikas, kai džiaugiamės gerais rezultatais ir darbais. Džiaugiamės slaugytojų bendradarbiavimo stebuklu.
Kelias, kuriuo ėjome 25 metus, ne visuomet buvo lygus ir tiesus. Kartais tekdavo sustoti, įvertinti aplinką, žmones, rezultatus.
LSSO sėkmingai įveikė visas kūrimosi ir augimo pakopas.
Tapo laisva, nepriklausoma, europietiško modelio profesine sąjunga, padėjusia atgimti slaugos mokslui ir praktikai. Tapusi įtakingiausių tarptautinių organizacijų – Tarptautinės slaugytojų tarybos ir Europos slaugytojų asociacijų federacijos – nare, globojama ir remiama Danijos
slaugytojų organizacijos, pelnė tvirtą tarptautinį pripažinimą ir atvėrė duris į platų pasaulį. Išsiplėtusi organizacinė, profesinė, tarptautinė veikla iš LSSO lyderių pareikalavo politinės, teisinės, profesinės bei derybinės išminties ir socialinio dialogo stiprinimo iniciatyvų. LSSO
veiklą sustiprino darnus Direktorių tarybos darbas, Nuolatiniai komitetai, slaugytojų specialybių draugijos ir jų
renginiai, kurie skatino slaugytojų pilietinę brandą bei
pozityvias slaugos praktikos permainas.
Gerbiami kolegos, slaugos praktikos pokyčiai mūsų šalyje vis dar netenkina slaugytojų ir pacientų poreikių. Vyriausybės pagalba slaugai nėra nuosekli, o tik epizodinė,
nors sveikatos priežiūros pažangai reikalingas nuoseklus
ir efektyvus bendras indėlis. Todėl Vyriausybė turi skatinti tai, kam iki šiol nepadėjo – remti slaugos praktikos
pažangą, pažvelgti į slaugos pokyčius atsakingai ir europietiškai. Tai privalu padaryti dėl pacientų saugumo, nes
kuo ilgiau bus delsiama, tuo brangesnę kainą mokės už
slaugytojų resursų mažėjimą, nepageidaujamų įvykių, kurie pakerta pasitikėjimą sveikatos priežiūros sistema ir
turi neigiamos įtakos paslaugų kokybei bei pacientų saugumui, gausėjimą.
Gerbiami kolegos, kiekvienas politinis sprendimas turi
įtakos visuomenės sveikatai, slaugytojų profesiniams, dar-

KELIAS, KURIUO
ĖJOME 25 METUS,
NE VISUOMET BUVO
LYGUS IR TIESUS.
KARTAIS TEKDAVO
SUSTOTI, ĮVERTINTI
APLINKĄ, ŽMONES,
REZULTATUS.

bo, socialiniams interesams. LSSO Direktorių taryba prisiėmė svarbius strateginius įsipareigojimus, kuriuos nusako LSSO dabarties ir ateities misija – slaugytojų bendruomenės vienijimas, socialinės jėgos, vienybės ir solidarumo stiprinimas.
LSSO misija įvardina veiksmų visumą bei leidžia
prognozuoti organizacijos ir slaugos ateitį.
Strateginiai siekiai nekinta, todėl siekiame, kad:
 Slaugos profesija būtų vertinama.
 Tinkamai panaudojama ir atlyginama.
 Turėtų saugią darbo aplinką.
 Būtų atstovaujama sveikatos priežiūros sistemos
politikoje.

Gerbiami kolegos, valdžia ir darbdaviai klauso tik vieningos ir stiprios profsąjungos. Drauge veikiantys slaugytojai gali daug ką pakeisti. Siekiant rūpintis, atstovauti
profesijai ir slaugytojų bendruomenei, nebūtina tapti
organizacijos prezidentu, skyriaus direktoriumi, tačiau
būtina suvokti: LSSO – gyvas organizmas, sukurtas visiems slaugytojams, kad sustiprintų profesijos harmoningą galią.
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Nebeužtvenksi upės bėgimo
Norint ji eitų sau pamažu!
Nebesulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.
Maironis

„LAIKĄ MATAVOME
NE METAIS, O
NUVEIKTAIS DARBAIS
IR POKYČIAIS.
SVARBIAUSI JŲ –
SLAUGOS MOKSLO IR
PRAKTIKOS SRITYJE.
SUBURTA KOMANDA,
SUKURTOS GRAŽIAUSIOS TRADICIJOS TAPO
ŠIUOLAIKINĖS
ORGANIZACIJOS
ŠERDIMI“, SAKO LSSO STEIGIMO
INICIATORĖ,
ILGAMETĖ
ORGANIZACIJOS
VADOVĖ, LSSO GARBĖS
PIRMININKĖ ALDONA
ČIOČIENĖ.

Nesušalome ir neištirpome, drąsiai gynėme slaugos interesus. Prasidėjo didelių darbų metas. Augo organizacijos narių skaičius, plėtėsi draugų ratas. Keitėsi ir sveikatos priežiūros institucijų požiūris. Įvairiapusišką pagalbą suteikė Danijos slaugytojų organizacija. Plėtėsi
tarptautinis bendradarbiavimas, tapome tarptautinių organizacijų nare.

Lietuva patyrė įvairiausių pokyčių, kurie pakeitė ir slaugos profesiją. Kilni, garbinga bei labai sunki profesija
privalėjo keltis ir kovoti dėl šviesesnės ateities. Svarbiausių pokyčių pradžią bei tęstinumą privalėjo užtikrinti slaugytojų bendruomenės vienijimasis, socialinės jėgos bei
solidarumo stiprinimas. Maža, bet tvirta komanda atliko
parengiamuosius vienijimo darbus. 1992 m. žiemą įkurta
Lietuvos slaugos specialistų profesinė organizacija. Iš
Sveikatos apsaugos ministerijos, švietimo bei kai kurių
sveikatos priežiūros įstaigų papūtė ledinis vėjas.

Darbų upė vis bėgo ir bėgo, tolyn nusinešdama metus,
žmones ir įvykius. Laiką matavome ne metais, o nuveiktais darbais ir pokyčiais. Svarbiausi jų – slaugos mokslo
ir praktikos srityje, susiję su organizacijos profesine, organizacine bei tarptautine veikla. Suburta komanda, sukurtos gražiausios tradicijos tapo šiuolaikinės organizacijos šerdimi. Mielos Kolegės, dėkoju Jums, kad prieš 25
metus buvote kartu, dalinotės žiniomis, patirtimi kuriant
ir stiprinant Lietuvos slaugos specialistų profesinę organizaciją. Tegu Jūsų gyvenimas būna šviesus, kupinas
gerų darbų, sveikatos ir artimųjų meilės.

LSSO garbės pirmininkė
Aldona Čiočienė
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nina Aukštuolienė), Utenos (direktorė Vilija Jurkuvienė),
Marijampolės (direktorė Ilona Palukaitienė) bei Tauragės (direktorė Stanislava Bajorinienė) skyriai. Keliant
slaugytojų kvalifikaciją, organizacijoje įkurtos bendruomenės: Reabilitacijos, Chirurgijos bei Hemodializės slaugos specialistų draugijos.

SVEIKATOS
APSAUGOS
MINISTERIJOS IR
SVEIKATOS
DARBUOTOJŲ
PROFESINIŲ
SĄJUNGŲ ATSTOVAI

Esminė slaugytojų profesijos formavimo problema buvo
bazinis slaugos mokymas, kuris tuo metu neapėmė pagrindinių slaugos disciplinų (slaugos teorijos, slaugymo
modelių ir savarankiškos slaugos praktikos) bei neatitiko
Pasaulio sveikatos organizacijos strategijos „Sveikata visiems iki 2000“ nuostatų.

Lietuvos slaugos specialistų organizacija
Lietuvos slaugos specialistų organizacija LSSO įkurta 1992 m.
gruodžio 19 d. Vilniuje vykusiame I Lietuvos slaugos specialistų kongrese. LSSO suvienijo dirbančius slaugytojus:
medicinos seseris, medicinos felčerius, akušeres ir kitus
su slaugos praktika bei slaugos mokslu susijusius specialistus.
Organizacijos vadove tapo Aldona Čiočienė su komanda:
Arūnu Biručiu, Polionija Bilinskiene, Danuta Baranovskaja, Virginija Repečkiene, Audrone Žaliene.
Pirmieji organizacijos teritoriniai skyriai įkurti Vilniuje
(skyriaus direktore išrinkta Birutė Daugirdienė), Panevėžyje (direktorė Laimutė Kuodienė), Kaune (direktorė Janina Ivaškevičienė), Šiauliuose (direktorė Irena Jatulienė), Klaipėdoje (direktorė Onutė Mitalienė).
Siekdami pertvarkyti slaugos profesiją, gerinti slaugytojų darbo sąlygas bei atstovauti specialistų interesams
šalyje bei tarptautiniu lygiu, organizacijos ekspertai pradėjo analizuoti slaugos situaciją šalyje ir plėtoti veiklą.
Tačiau pirmieji žingsniai nebuvo lengvi nei Lietuvoje, nei
užsienyje. Buvo pasigendama nuoseklaus bendradarbiavimo su šalies sveikatos apsaugos politiką formuojančiomis institucijomis bei jų atstovais.
LSSO nuo pat susikūrimo siekė nuolatinio socialinio dialogo, kuris padėtų inicijuoti ir planuoti nuoseklias permainas formuojant slaugos politiką, rengiant profesijos
teisines normas ir standartus, reformuojant slaugos mokymą bei praktiką.
Organizacijai ne kartą teko susidurti su pasipriešinimu,
vidiniais nesutarimais, išoriniais trukdžiais, ne kartą teko
iš naujo planuoti darbus, ieškoti naujų veiklos būdų. Pa-

tirties negalima nei nusipirkti, nei pasiskolinti. Ji įgyjama
dirbant, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkos sąlygas.
Vienas svarbiausių projektų, turėjusių didelės įtakos LSSO
veiklos bei struktūros tobulėjimui, buvo 1993-1994 m. įgyvendintas Lietuvos slaugos specialistų organizacijos ir Danijos slaugytojų organizacijos Organizacinis projektas. Jo sutartyje numatytas ilgalaikis bendradarbiavimas siekiant sukurti demokratiškais veiklos principais veikiančią slaugytojų
organizaciją Lietuvoje. Finansuojant Danijos slaugytojų organizacijai 1993 m. rugsėjo mėnesį įkurtas LSSO Organizacinis sekretoriatas, surengti mokymai LSSO nariams. Šis projektas padėjo organizacijai sustiprėti iš vidaus bei pasiruošti
tinkamai atstovauti slaugytojams tarptautiniu lygiu.
1994 m. kovo mėnesį LSSO buvo priimta į Tarptautinę slaugytojų tarybą ir tapo visateise jos nare. 1996 m. LSSO tapo tikrąja
Europos slaugytojų asociacijų federacijos (tuo metu – Nuolatinis Europos Sąjungos slaugos komitetas) nare.
1995 m. vasario mėn. įvykusiame neeiliniame II LSSO
kongrese nariai vieningai pritarė naujam LSSO statusui:
iš visuomeninės organizacijos ji tapo profesine sąjunga,
įgydama visas profesinės organizacijos teises bei pareigas. LSSO prezidente išrinkta Aldona Čiočienė, viceprezidentais – Birutė Daugirdienė ir Juozas Bukelis.
Pagrindiniai LSSO darbai vyko dviem kryptimis: organizacinės veiklos tobulinimo ir slaugytojų profesijos formavimo.
Siekiant į veiklą įtraukti visus šalies regionus, 1995-1999 m.
išplėsta organizacijos struktūra. LSSO sudėtyje įkurti Telšių (direktorė Danutė Margelienė), Alytaus (direktorė Ja-

LSSO PREZIDENTĖ
DANUTĖ MARGELIENĖ
IR SVEIKATOS
APSAUGOS
MINISTRAS
AURELIJUS VERYGA
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atstovaujančiųjų mokymo, Narių profesinio švietimo, Slaugytojų nedarbo mažinimo, Slaugytojų darbo ir profesinių
sąlygų analizės bei sprendimo būdų, Narių padrąsinimo.
LSSO darbo grupės planavo ir siekė įgyvendinti organizacinės bei profesinės veiklos prioritetinius tikslus, kurie
atitiko to laikmečio slaugytojų lūkesčius ir turėjo įtakos
slaugos paslaugų plėtrai.
LSSO iniciatyva buvo parengtas Slaugytojo profesinės
etikos kodeksas, Bendruomenės slaugos projektas. Taip
pat LSSO aktyviai dalyvavo rengiant Medicinos normasstandartus, kurie itin svarbūs slaugos praktikos reglamentavimui: Bendrosios praktikos slaugytojo, Vyriausiojo ir vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus,
Bendruomenės slaugytojo, Psichikos sveikatos slaugytojo, Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo, Vaikų slaugytojo, Akušerio medicinos normos.
LSSO atliko tyrimus bei išleido slaugytojams aktualius
leidinius: Slaugos specialistų atliekamų procedūrų metodikas bei Slaugytojų darbo krūvių nustatymo metodikas
(2000 m.), kurios buvo parengtos remiantis praktiniais
stebėjimais slaugytojų darbo vietose. Slaugytojų darbo
krūvių nustatymo metodikos buvo pristatytos LR sveikatos apsaugos ministerijai, slaugytojams praktikams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, tarptautinėms organizacijoms.

LSSO kreipėsi pagalbos į Danijos slaugytojų organizaciją ir
kartu su danų slaugos ekspertais atliko tyrimą bei pateikė
ataskaitą ir naują projektą Sveikatos apsaugos ministerijai
apie Lietuvos slaugos mokymo sistemos pertvarkos poreikį.
Šis projektas lėmė pirmuosius žingsnius siekiant slaugos studijų ir mokslo reformos, kuri buvo įgyvendinta.
LSSO nuolat ieškojo naujų būdų, kaip suderinti profesinius ir
socialinius narių interesus, kaip derėtis su valdžia ir plėtoti
organizacijos vidinę veiklą. LSSO atstovai dalyvavo visuomeniniuose renginiuose, dirbo tuo metu įsteigtose komisijose
bei komitetuose, darė įtaką personalo politikos formavimui.
LSSO vadovė dalyvavo SARB taryboje, Akreditavimo taryboje, Koordinacinėje taryboje, darbo grupėje dėl darbuotojų
užimtumo ir perkvalifikavimo, taip sudarydama galimybę
LSSO nariams gauti informaciją bei nuosekliai dalyvauti sveikatos apsaugos pertvarkos procesuose.
Kad slaugos pertvarka vyktų sistemingai, LSSO pasiūlė SAM
parengti „Slaugos mokslo bei praktikos raidos strategiją“.
1997 m. SAM ministro įsakymu buvo patvirtinta darbo grupė, parengusi tokio pobūdžio strateginį projektą. LSSO lyderių iniciatyvų ir veiklos dėka buvo sukurtos specifinės
LSSO vidinės strategijos: Narystės plėtros, Profsąjungos

LSSO vadovai, Direktorių taryba siekė padėti šalies slaugytojų bendruomenei gyventi ir dirbti pokyčių laikotarpiu, kadangi slauga – svarbi sveikatos priežiūros sistemos dalis, o slaugytojai – pati gausiausia ir itin reikšminga sveikatos priežiūros darbuotojų grupė.
LSSO aktyviai stengėsi dalyvauti slaugos praktikos pokyčių
procesuose, prisidėjo prie SAM darbo grupių veiklos, lankėsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendravo su slaugytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais. Reformuojant sveikatos priežiūros sistemą, LSSO prezidentė Aldona Čiočienė SAM teikė siūlymus paslaugų finansavimo,
darbuotojų perkvalifikavimo, kompetencijų plėtros ir efektyvaus resursų panaudojimo klausimais. Vienas pagrindinių slaugytojų veiklą reglamentuojančių įstatymų, kurio
atsiradimo ir patvirtinimo aktyviai siekė ir kurį rengiant
dalyvavo LSSO, – Slaugos praktikos įstatymas (2001 m.) ir
su juo susiję poįstatyminiai teisės aktai. Šis įstatymas slaugytojo profesiją pakėlė į naują, savarankiškos, teisiškai
reglamentuotos profesijos lygmenį.
Slaugos personalui iškilo nauji profesiniai uždaviniai, keitėsi slaugytojo vaidmuo ir funkcijos. Derama profesinė
kvalifikacija – pažangos sąlyga. LSSO lyderiai skatino keisti
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slaugytojų požiūrį į naujus iššūkius ir aktyvino slaugytojų tobulinimo procesą. Ypač aktyviai prisidėjo specialybių draugijų veikla. Siekiant patogumo, efektyvumo ir
ekonominio naudingumo, slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir neformalaus švietimo, renginius buvo stengiamasi organizuoti bei vykdyti slaugytojų darbo
vietose. LSSO organizuotų tobulinimosi renginių dalyviams buvo išduodami pažymėjimai, patvirtinti LSSO Direktorių tarybos ir pripažįstami akreditavimo institucijų.
Atsiradus poreikiui, LSSO sudėtyje buvo įsteigtos naujos
specialybių draugijos: Slaugos administratorių, Psichikos sveikatos slaugytojų, Vaikų slaugytojų.
LSSO stiprėjo, įgijo svarų autoritetą ir veiklos patirties,
didėjo narystė organizacijoje. Slaugytojai tapo vis stiprėjančia profesine ir socialine jėga. Vyko nuolatiniai slaugytojų atstovavimo ir gynimo procesai. Pokyčių laikotarpiu, reformuojant sveikatos priežiūros sistemą, ne kartą
kilo grėsmė slaugos profesijos darbuotojams netekti darbo, dirbti viršvalandžius, susidurti su nereglamentuotais ir
neadekvačiais darbo krūviais. Slaugytojų darbo bei socialinės problemos kėlė nerimą ir profsąjungą vertė ieškoti vis
naujų sprendimo būdų. Didėjo slaugytojų nedarbas, neadekvačiai mažas darbo užmokestis kėlė nepasitenkinimą,
nesaugi darbo aplinka lėmė nuolatinę įtampą ir stresą
darbuotojams. LSSO Direktorių taryba kartu su slaugos
praktikais nuolat analizavo slaugytojų problemas asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, stengėsi surasti naujus
sprendimus ir apginti dirbančius slaugytojus.

Lietuvos slaugos specialistų organizacija

sudėtis. LSSO VII kongreso metu organizacijos prezidente
išrinkta Danutė Margelienė, viceprezidentėmis Aušra Volodkaitė ir Aistė Raulušaitienė. LSSO vadovei Aldonai Čiočienei už ilgametį darbą, patirtį, nuveiktus prasmingus darbus ir pasišventimą organizacijai Direktorių tarybos sprendimu buvo suteiktas LSSO Garbės pirmininkės vardas.
Naujajai LSSO komandai teko sutelkti jėgas ir dirbti ypač
sunkiu periodu. Šalyje prasidėjo ekonominis sunkmetis,
kuris tapo išbandymu visiems slaugytojams. Jis „patikrino“ sveikatos priežiūros sistemos stabilumą, gydymo įstaigų vadovų gebėjimus reaguoti į ekonominius apribojimus, profsąjungų brandumą, tvirtumą, lankstumą ir gebėjimus įgyvendinti visų lygių socialinį dialogą, taip pat
tapo svarbiu iššūkiu slaugytojų bendruomenei, profesijos narių solidarumui ir vienybei.
LSSO išgyveno organizacinius, ekonominius sunkumus,
kurie pirmiausia buvo susiję su narystės nestabilumu bei
nuolat didėjančiu pagalbos poreikiu slaugytojų bendruomenei. 2009 m. pradžioje Direktorių tarybos posėdyje
buvo patvirtinta LSSO vadovybės sukurta LSSO Sunkmečio išgyvenimo strategija. Buvo sumažintos organizacinės veiklos išlaidos, tačiau ir toliau pagrindiniu veiklos
prioritetu išliko būtinybė atstovauti ir ginti slaugytojus
sunkmečio metu, teikti informaciją apie planuojamus pokyčius, atstovauti ir ginti slaugytojus derybose, užtikrinti
teisines paslaugas.

2004 m. LSSO VI kongreso metu LSSO viceprezidentėmis buvo išrinktos Danutė Margelienė ir Olga Riklikienė.

 2009 m. šalyje pradedama nauja sveikatos priežiūros sistemos pertvarka. Jos metu aštrėja slaugytojų profesinės, socialinės, darbo, ekonominės problemos. Didėja slaugytojų nedarbas. Intensyvėja darbuotojų emigracija į Europos Sąjungos šalis. Pagrindinis ir svarbiausias LSSO veiklos uždavinys sunkmečio metu – slaugytojų
darbo, socialinių interesų gynimas, derybos dėl darbo
vietų ir darbo užmokesčio išsaugojimo. Sveikatos priežiūros pertvarka neigiamai paveikė slaugytojų profesinę veiklą ir darbuotojų sveikatą. Mažėjo darbuotojų skaičius, didėjo slaugytojų darbo krūviai, o kartu ir nepasitenkinimas esama padėtimi. Darbo santykiuose tvyrojo
įtampa. Dalis slaugytojų paliko profesiją ir aktyviai ieškojo kitos veiklos.





LSSO vadovybė ir LSSO nariai skyriuose pradėjo aktyvią
socialinio dialogo kampaniją. Socialinio dialogo objektu
tapo derybos dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo įstaigose, slaugytojų darbo krūvių reglamentavimo klausimai, darbo užmokesčio didinimo galimybės, slaugytojų
nedarbo mažinimas.

LSSO viduje slaugytojų iniciatyva įvyko
organizaciniai-vadybiniai pokyčiai:


2005 m. LSSO tapo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) nare. Išsiplėtė slaugytojų profsąjunginės veiklos apimtys ir galimybės, siekiant darbo bei
socialinių problemų sprendimo.


2008 m. LSSO vadovybėje vyko planuoti pokyčiai: organizacijos steigėja ir ilgametė prezidentė Aldona Čiočienė pasitraukė iš LSSO vadovės pareigų, iš profsąjunginės
veiklos į užtarnautą poilsį. Pasikeitė LSSO biuro komandos

2009 m. LR SAM ministro įsakymu sudaryta Nuolatinė darbo grupė slaugytojų problemoms spręsti. Jos veikloje dalyvavo įgalioti Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir LSSO vadovai. Prasidėjo aktyvaus socialinio dialogo laikotarpis, kuris pareikalavo iš LSSO vadovų ir Direktorių tarybos didelio profesinio įžvalgumo, drąsos,
išminties, iniciatyvumo ir atsakomybės.


2009 m. LSSO ekspertai dalyvavo atnaujinant Slau-

Kelias
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TST PREZIDENTĖS
(2013-2016)
JUDITH SHAMIAN
VIZITAS
LR SVEIKATOS
APSAUGOS
MINISTERIJOJE.
NUOTRAUKOJE LSSO ATSTOVAI,
TREČIA IŠ KAIRĖSJUDITH SHAMIAN,
SAM MINISTRAS
VYTENIS POVILAS
ANDRIUKAITIS,
SAM ATSTOVAI

gos praktikos įstatymą, buvo atnaujinamos medicinos
normos, susijusios su slaugytojų praktinės veiklos reglamentavimu bei kompetencijų plėtra.
LSSO vadovai aktyviai vizitavo asmens sveikatos priežiūros įstaigas, bendravo su nariais, slaugytojų profesinės
problemos ir galimi sprendimo būdai buvo aptariami darbo vietose, dalyvaujant profsąjungų nariams, įstaigų vadovams, savivaldos politikams. Į susitikimus ne kartą vyko ir LR SAM atstovai, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai.


2010 m. rudenį LSSO organizavo informacinę akciją
„Gana skurdinti slaugytojus“. Buvo siekiama plačiai informuoti visuomenę apie slaugytojų patiriamas darbo ir
socialines problemas. LSSO keliamos problemos bei siūlymai intensyviai skelbiami spaudoje, radijo ir televizijos
laidose. Organizacijos iniciatyva vyko susitikimai ir socialinis dialogas su sveikatos politikais, medikų profesinėmis organizacijomis, pacientais bei jų atstovais. Šios
akcijos dėka pagaliau pavyko atkreipti deramą dėmesį į
slaugos profesiją ir būtinybę spręsti slaugos praktikos
problemas, siekti darbuotojų ir pacientų gerovės.

 2010 m. spalio 27 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komi-

tetas priima sprendimą „Dėl slaugytojų darbo krūvio ir
apmokėjimo tvarkos“. LSSO vadovai ir skyrių direktoriai
stebi, analizuoja ir vertina, kaip vykdomas sprendimo įgyvendinimas. LSSO nuolat organizuoja susitikimus su slaugytojais, švietimo renginius nariams. Šie mokomi derybų
meno, raginami ginti savo teises, skatinami aktyviai dalyvauti profsąjunginėje veikloje. LSSO atstovai dirbo SAM
sudarytoje darbo grupėje dėl slaugytojų darbo krūvių
reglamentavimo.



2012 m. LR SAM ministro įsakymu buvo patvirtintas
Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas, kuris iš dalies tenkino slaugytojų lūkesčius ir buvo pirmas
žingsnis reglamentuoti slaugytojų darbo krūvius asmens
sveikatos priežiūros įstaigose.


2013 m. atstovaudama slaugos ir slaugytojų interesams LSSO prezidentė dalyvauja Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos Trišalės tarybos steigimo ir veiklos
planavimo darbuose.

 2013 m. siekdami mažinti darbų saugos pažeidimus įstai-

gose LSSO atstovai kartu su Valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojais dalyvauja įstaigų tikrinimo procesuose. Vertinant psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkos poveikį
sveikatai, saugumui, gyvenimo ir teikiamų paslaugų kokybei,
organizuotas I LSSO Psichikos sveikatos slaugytojų draugijos forumas. Priimta Rezoliucija, kuri pateikta SAM ir LRS.


2013 m. spalio mėn. Lietuvoje su vizitu lankosi Tarptautinės slaugytojų tarybos (TST) prezidentė dr. Judith
Shamian, kuri susitinka su LSSO prezidente Danute Margeliene, LR SAM ministru V.P.Andriukaičiu, kitais LSSO
bei SAM pareigūnais. Buvo priimtas susitarimas dėl tolesnių veiksmų slaugos praktikos plėtros srityje.
 LSSO lobistinės veiklos dėka 2015 m. LR SAM įsteigta

LR Nusipelniusio slaugytojo nominacija ir vardas. Apdovanoti pirmieji slaugytojai.


Nuo 2016 metų, LSSO Kongresui patvirtinus naują
LSSO Įstatų redakciją, į LSSO gretas pradėjo jungtis reabilitacijos srityje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai, kurie ateityje planuoja plėsti ir aktyvinti savo veiklą organizacijoje.
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LSSO, būdama slaugytojų atstovė, visomis prieinamomis
priemonėmis prisideda prie sveikatos apsaugos sistemos
tobulinimo, teikia pasiūlymus valstybės institucijoms dėl
slaugos praktikos plėtros, dalyvauja darbo grupių veiklose. Derybų keliu siekia teisingo apmokėjimo už slaugytojų darbą, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų
užtikrinimo bei darbo santykių stabilumo. Nuolat skatina
socialinį dialogą tarp LSSO, darbdavių bei savivaldos atstovų.
Deja, slaugos praktikos pažanga ne visada sklandi ir užtikrinta. Liūdina, kad tokia svarbi slaugytojo profesija vis
dar pažeidžiama ir nepakankamai vertinama. Todėl LSSO
bendradarbiauja su kitomis slaugytojų asociacijomis bei
sąjungomis Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse,
siekia bendradarbiavimo bei profesijos tobulėjimo, matomumo bei prestižo didinimo.
LSSO, būdama Europos slaugytojų asociacijų federacijos
narė, atstovauja slaugytojams tarptautiniu lygiu, dalyvauja ES projektuose ir darbo grupėse, teikia pasiūlymus,
dalyvauja rengiant apklausas bei analizes.
Lietuva 2007 m. Respublikos prezidento pasirašytu įstatymu Nr. X-1082 ratifikavo „Slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų konvenciją“, tačiau iki
šiol slaugytojai praktikoje nuolat susiduria su profesinėmis, darbo, socialinėmis ekonominėmis ir finansinėmis
problemomis.


Vienas svarbių medikų profesinių sąjungų laimėjimų 2017-06-16 su Sveikatos apsaugos ministerija pasirašy-

tas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinė sutartis, kuria užtikrinamos palankesnės
darbo sąlygos medicinos darbuotojams dėl darbo laiko
trukmės, atostogų. Pagal šią sutartį jiems išlaikomos Darbo kodekso nustatytos garantijos, o dirbantiems kenksmingomis sąlygomis gerėja socialinės garantijos.
Šios kolektyvinės sutarties turinys – ilgai trukusių svarstymų bei derinimo su suinteresuotomis grupėmis rezultatas. Tai pirmas kartas per visą Nepriklausomybės laikotarpį, kai buvo pradėtos ir įvykdytos derybos dėl tokio
masto sutarties, kuri išties labai svarbi sveikatos priežiūros srityje dirbantiems specialistams. Tai ypač atsakingas ir svarbus darbas, kurio metu buvo įvertintas sveikatos apsaugos srities darbuotojų darbo teisinių santykių
reglamentavimas.

LSSO skyriai

KONFERENCIJA
VŠĮ VUL SANTAROS
KLINIKOSE.
PIRMA IŠ KAIRĖSLSSO VILNIAUS
SKYRIAUS DIREKTORĖ
DANUTA
BARANOVSKAJA.

LSSO vadovai, Direktorių taryba, skyrių tarybos ir pirminių grupių pirmininkai, dirbdami strategiškai nuolat siekia, kad slaugytojo profesija būtų vertinama, tinkamai
panaudojama ir atlyginama bei atstovaujama sveikatos
priežiūros sistemoje. Aktyviai dalyvaudami sveikatos priežiūros pertvarkos procesuose siekiame, kad slaugytojų
bendruomenė galėtų daryti įtaką sveikatos priežiūros politikai, mokėtų apginti savo interesus bei pateisintų pacientų lūkesčius, įgytų šiuolaikines žinias bei pažangios
praktikos įgūdžius.

simais. Ne kartą pirminių grupių pirmininkų prašymu skyriaus tarybos nariai dalyvavo derybose su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais. Skyriaus taryba organizavo konferencijas ir seminarus švietimo bei mokymo tikslais, kuriuose nariai turėjo galimybę gilinti profesines žinias,
šventinius minėjimus, vakarones bei konkursus, kurių nugalėtojai buvo apdovanojami rėmėjų dovanėlėmis.

LSSO veda slaugą ir slaugytojus į rytdieną. Kokia ji bus,
priklauso nuo slaugytojų noro, valios, solidarumo, vienybės ir bendro darbo organizacijoje.

Norisi pasidžiaugti, kad 2 skyriaus nariai, LSSO vadovybės
teikimu, gavo Lietuvos sveikatos apsaugos nusipelniusio medicinos darbuotojo vardą ir ženklą, ne viena slaugytoja apdovanota LR Vyriausybės ir LR SAM padėkos raštais, apie 100
Vilniaus skyriaus nusipelniusių slaugytojų apdovanota LSSO
įsteigtu Slaugytojo Garbės ženklu ir padėkos raštais.

LSSO skyriai
LSSO Vilnaus skyrius
NET IR TŪKSTANČIO MYLIŲ KELIONĖ PRASIDEDA NUO VIENO ŽINGSNIO.
LAO TZU (SENOVĖS KINIJOS FILOSOFAS)
Prieš 25 metus buvo prasidėjo pirmojo LSSO skyriaus
Vilniuje kelionė.
Praėję metai skyriaus tarybos nariams buvo kupini darbų, reikšmingų ir naudingų slaugytojų bendruomenei. Tai –
nuolatinis organizacijos veiklos tobulinimas ir narystės
stiprinimas, aktyvus dalyvavimas vykdomuose projektuose bei įvairių komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kartu su LSSO vadovybe skyriaus tarybos nariai dalyvavo derybose su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais aktualiais slaugytojams klausimais.
Nemenkas dėmesys skiriamas pirminėms grupėms. Nuolat vizituojamos skyriaus teritorijoje esančios pirminės
grupės, teikiama organizacinė ir teisinė parama jų aktyvams ir rekomendacijos slaugytojams profesiniais klau-
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Esu dėkinga LSSO vadovybei ir direktorių tarybai už palaikymą, supratimą bei geranorišką bendradarbiavimą
siekiant bendro tikslo. Dėkoju esamiems tarybos nariams
ir tiems, kurie ankščiau buvo šalia, už nuoširdų darbą ir
pasišventimą įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.
Mūsų laukia dar ilga ir nelengva kelionė iki tūkstančio
mylių, tačiau niekuomet nepasiduosime. Manome, kad
didžiausia ir svarbiausia vertybė pasaulyje yra Žmogus,
o mes dirbame Žmogui ir dėl Žmogaus, todėl tikime, kad
mums pavyks ir mūsų tikslai bus įgyvendinti.
LSSO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBOS DIREKTORĖ
DANUTA BARANOVSKAJA
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LSSO Šiaulių skyrius
Istorija

Kai įsikūrė Šiaulių skyrius, pirmąja direktore išrinkta Irena
Jatulienė. Jos kadencija truko iki 2000 m. 2000-2006 m.
dvi kadencijas direktorė buvo Irena Jucienė. 2006 m. ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime direktore išrinkta
Regina Noreikienė, kurios darbai LSSO veikloje prasidėjo
nuo pat įkūrimo: iš pradžių ji buvo sekretorė, vėliau tapo
pavaduotoja, o 2006-2009 m., 2009-2012 m. – skyriaus
direktore. Jos dėka nusipelnę LSSO Šiaulių skyriaus nariai gavo Garbės ženklus (nemažai narių juos jau turi), o
ji pati LSSO (prezidentės ir visos komandos) pasiūlymu
2011 m. gavo Lietuvos sveikatos apsaugos nusipelniusio
medicinos darbuotojo vardą ir ženklą.
2012 m. balandį vykusiame ataskaitiniame rinkiminiame
susirinkime perrinkta taryba. Direktore tapo Ieva Rimkuvienė, kuri 2008-2009 m. buvo Šiaulių skyriaus tarybos
sekretorė. 2015 m. balandį vykusiame susirinkime skyriaus direktore išrinkta Ieva Rimkuvienė, pavaduotoja Irena
Šimkienė, kuri LSSO veikloje taip pat 25 metai, ir sekretorė Rasa Žukauskienė, kuri LSSO veikloje jau 17 metų, o
sekretorės pareigose 12 metų. Labai pareigingos tarybos
narės - Monika Venckienė (Kelmė), Virginija Vaitkevičiūtė (Joniškis) – LSSO nuo 2006 m. Daug prie veiklos prisi-

2016 m. pirmą kartą per LSSO veiklą Tarptautinės slaugytojų dienos proga respublikinis minėjimas vyko Šiauliuose. Buvo įteikta daug padėkų. Sveikatos apsaugos
ministro padėkas gavo: direktorė Ieva Rimkuvienė, pavaduotoja Irena Šimkienė, sekretorė Rasa Žukauskienė
bei Profesinių reikalų komiteto pirmininkė Emilija Tamašauskienė.

LSSO ŠIAULIŲ
SKYRIAUS
TARYBOS NARĖS.
IŠ DEŠINĖS:
SEKRETORĖ
DAIVA ŽUKAUSKIENĖ,
DIREKTORĖ
IEVA RIMKUVIENĖ,
PAVADUOTOJA IRENA
ŠIMKIENĖ.

1992 m. gruodžio 29 d. įkurtas LSSO Šiaulių skyrius, o
pirmoji PG Respublikinėje Šiaulių ligoninėje veiklą pradėjo 1993 m. balandžio 13 d. Per 25-erius metus kito ne
tik PG, bet ir narių skaičius. Vis dėlto galime pasidžiaugti, kad esame gana didelis skyrius.

dėjo Respublikinės Šiaulių ligoninės atstovaujančioji bei
Šiaulių skyriaus direktorės pavaduotoja Daiva Juškevičienė (nuo 2006-2011 buvo pavaduotoja, nuo 2011 iki 201204-19 ją pakeitė dabartinė narystės plėtros pirmininkė
Nijolė Ivoškienė). Darbščios tarybos narės buvo Laimutė
Kanišauskienė (Pakruojis) bei Birutė Daukšienė (Radviliškis), pastaroji vėl grįžo į Radviliškio rajono kuratorės
pareigas. Dabar jau 5 metai Pakruojo rajoną kuruoja Pakruojo ligoninės PG pirmininkė Raminta Simonaitienė.
Darbščios ir atsakingos yra Šiaulių miesto ir rajono kuratorės Olga Dakanienė, kuri Šiaulių skyriaus tarybos nare
tapo nuo 2015 m. ir Ineta Bugailiškienė, kuri LSSO veikloje dalyvauja jau apie 20 metų. Labai šaunu komandoje
turėti profesinių reikalų komiteto pirmininkę Emiliją Tamašauskienę, kurios dėka bei pagalba Šiaulių skyrius suorganizuoja 2-4 konferencijas per metus.
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Didžiausia Respublikinės Šiaulių ligonės PG 2017 m. balandį išsirinko šaunią PG pirmininkę Daivą Ringienę. Jos
dėka ligoninėje po truputį kyla narių skaičius, slaugytojų
interesams atstovaujama administracijoje. Žinoma, reikia įvertinti ir atstovaujančiosios Danguolės Varonienės
indėlį. Tiek D.Varonienė, tiek D.Ringienė gavo padėkas
slaugytojų dienos proga: Danguolė – 2015 m. Šiaulių miesto
mero, o Daiva, Panevėžyje 2017 m. minint Tarptautinę
slaugytojų dieną, – sveikatos apsaugos ministro.

Nepamirštamos ir PG: jos aplankomos kartą per metus,
taip pat visada vykstama, kai iškyla problemų arba kai
vyksta PG ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.
Šiaulių skyrius kartą per ketvirtį rengia posėdį, reikalui
esant ir dažniau. Jų metu pateikiama informacija iš DT
posėdžių, kuriami ateities veiklos planai.
Ir, žinoma, džiaugsmingiausias mūsų renginys – Tarptautinė slaugytojų diena, kuri kiekvienais metais švenčiama,
skaitant pranešimus, įteikiant slaugytojoms padėkos raštus, klausantis koncerto. Taip pat rengiama paroda arba
akcija „Darykim mažus darbus su didele meile“ ( kūdikių
namams renkami rankų darbo mezginiai).
Ačiū už galimybę dalyvauti LSSO veikloje biurui ir, žinoma, slaugytojoms. Nebūtų Jūsų, nebūtų ir mūsų.
ŠIAULIŲ SKYRIAUS DIREKTORĖ IEVA RIMKUVIENĖ

LSSO Panevėžio skyrius

2001-2010 M.
PANEVĖŽIO LSSO
SKYRIUI VADOVAVO
VYRIAUSIOJI
SLAUGYTOJA
VAIDA BARZDIENĖ.

LSSO ŠIAULIŲ
SKYRIAUS TARYBOS
POSĖDIS,
KURIAMI
PIRMININKAUJA
SKYRIAUS DIREKTORĖ
IEVA RIMKUVIENĖ.

NUO 2010 M. VASARIO
MĖN. IKI DABAR
PANEVĖŽIO SKYRIUI
VADOVAUJA
RASA MASIENĖ.

LSSO Panevėžio skyrius vienija Aukštaitijos krašto slaugytojas, kartu įsiliedamas į Lietuvos slaugos specialistų organizaciją. Jau ketvirtis amžiaus LSSO veiklos, kai
kartu dirbame, džiaugiamės, išgyvename profesinius
pakilimus ir nuosmukius, stengiamės jungti ir vienyti
slaugą puoselėjantį žmogų, didiname slaugytojos profesijos prestižą.
1992 m. gruodžio 29 d. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje steigiamojo susirinkimo metu įkurtas LSSO Panevėžio skyrius. Kartu su skyriaus taryba pirmąja skyriaus
direktore buvo išrinkta Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausioji med. sesuo Laimutė Kuodienė (veiklą koordinavo iki 2001 m.).

2001-2010 m. Panevėžio LSSO skyriui vadovavo vyriausioji slaugytoja Vaida Barzdienė. Skyrius aktyviai plėtėsi,
daugėjo pirminių grupių, entuziastingai daugėjo LSSO narių. 2004-2005 m. LSSO Panevėžio skyriuje - aktyviausi
metai (21 pirminė grupė vienijo apie 1500 narių).
Nuo 2010 m. vasario mėn. iki dabar Panevėžio skyriui
vadovauja Rasa Masienė. Šiandieną LSSO Panevėžio skyrių sudaro 11 pirminių grupių, vienijančių apie 700 narių.
Tai - stabilus narių skaičius per paskutinius 5 metus. Skyriaus tarybą sudaro 5 asmenys: G.Balčiūnienė, L.Danielė,
A.Peronienė, D.Palšauskienė, J.Palilionienė.
LSSO Panevėžio skyrius kartu su pirminėmis grupėmis
organizuoja mokslines-praktines konferencijas, semina-
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rus. Per 25 metus įvyko apie 90 kvalifikacijos kėlimo ir
tobulinimosi konferencijų, kurių metu išduota apie 16 tūkst.
dalyvių pažymėjimų LSSO nariams. Stengiamasi kuo dažniau lankyti pirmines grupes ir kartu spręsti iškilusias
problemas. Džiugu, jog prireikus pagalbos galime kreiptis į LSSO biurą, esant reikalui sulaukiame ir juridinės
pagalbos. Kiekvienais metais rengiami Slaugytojų dienos minėjimai bei šventiniai renginiai, kurių metu užsakomi koncertai, spektakliai ar kiti kultūriniai renginiai.
Nusipelnę LSSO nariai apdovanojami padėkos raštais,
garbės ženklais.
2017 m. gegužės 12 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos
teatre vyko respublikinis Tarptautinės slaugytojų dienos
minėjimas. Renginyje dalyvavo apie 450 LSSO narių iš
visos Lietuvos.

Lietuvos slaugos specialistų organizacija

LSSO skyriai

IŠ KAIRĖS:
PANEVĖŽIO SKYRIAUS
TARYBOS NARĖ
AURELIJA
PETRONIENĖ,
RESPUBLIKINĖS
PENEVĖŽIO
LIGONINĖS
VYRIAUSIOJI SLAUGOS
ADMINISTRATORĖ
JOLANTA GERTIENĖ,
PANEVĖŽIO SKYRIAUS
DIREKTORĖ
RASA MASIENĖ,
PANEVĖŽIO SKYRIAUS
TARYBOS NARĖ
GIEDRĖ BALČIŪNIENĖ.

RESPUBLIKINĖS
PANEVĖŽIO
LIGONINĖS PIRMINĖS
GRUPĖS AKTYVAS,
KETVIRTA KAIRĖJEPIRMININKĖ
DAIVA KLOVIENĖ.

lumas turėtų stebuklingą galią, nuo kurios
sunkumai išnyksta it dūmai.

Kelias, kuriuo ėjome 25 metus, ne visuomet buvo lygus ir
tiesus, tekdavo sustoti, įvertinti aplinką, žmones, rezultatus. LSSO Panevėžio skyrius sėkmingai įveikė visas kūrimosi ir augimo pakopas.

Respublikinės Panevėžio ligoninės pirminė grupė,
pirmininkė Daiva Klovienė
LSSO - tai galimybė, suteikianti drąsos kovoti už slaugytojų geresnes darbo sąlygas,
bei didesnį atlygį už darbą. Slaugytojos dirba sunkų ir ne visuomet pastebimą ar jai
priklausantį, atsakingą darbą. Palinkėčiau, kad LSSO narystė ateityje gausėtų,
padėtų išlaikyti pagarbą slaugytojos profesijai visuomenėje.
Biržų ligoninės pirminė grupė,
pirmininkė Danutė Keršulienė

LSSO Panevėžio skyriaus pirminių grupių
mintys apie LSSO:
LSSO visada siekė, kad slaugos profesija
būtų vertinama, rūpinosi, kad slaugytojai
dalyvautų formuojant sveikatos politiką.
Dabar, kai organizacija švenčia 25 metų
jubiliejų, didžiuojuos, kad esu jos narė ir
veikloje dalyvauju beveik nuo jos įkūrimo.
Man teko garbė ir atsakomybė vadovauti
LSSO Panevėžio skyriui 2001-2010 m. Nepamirštamas laikotarpis, davęs neįkainojamą
patirtį, suteikęs pasitikėjimo savimi ir tikėjimo profesija. Direktorių taryboje teko dirbti vadovaujant prezidentei Aldonai Čiočienei, kurios entuziazmas ir užsispyrimas žavėjo mus ir neleido nuleisti rankų.
Jubiliejaus proga sveikinu organizacijos vadovybę, visas mielas koleges ir linkiu atkaklumo, kantrybės ir vieningumo.
Respublikinės Panevėžio ligoninės pirminė grupė,
2001-2010 m. LSSO Panevėžio skyriaus
direktorė Vaida Barzdienė
LSSO - tai saugumas, tobulėjimas, pasididžiavimas. Linkiu, kad kantrybė ir atkak-
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2017 M. GEGUŽĖS 12 D.
PANEVĖŽIO
JUOZO MILTINIO
DRAMOS TEATRE
VYKO RESPUBLIKINIS
TARPTAUTINĖS
SLAUGYTOJŲ DIENOS
MINĖJIMAS.
RENGINYJE
DALYVAVO
APIE 450
LSSO NARIŲ
IŠ VISOS LIETUVOS.

LSSO - tai organizacija, kuri vienija Lietuvos slaugytojas, atskleidžia profesinį žinomumą ir prestižą tarp kitų profesijų, skatina slaugytojas siekti tobulumo slaugos
praktikoje.

PASVALIO PASPC
PIRMINĖS GRUPĖS
AKTYVAS, PIRMA IŠ
KAIRĖS SĖDI
PIRMININKĖ JANINA
RINDZEVIČIENĖ

Vienu iš svarbiausių pasiekimų laikyčiau
pačios slaugos specialistų organizacijos susikūrimą, nuo ko ir prasidėjo visas judėjimas. Ir visada prisiminsime pirmąją LSSO
prezidentę A.Čiočienę, kurios entuziazmo,
optimizmo, tikėjimo visomis Lietuvos slaugytojomis dėka ir susikūrė ši organizacija.
Per tuos metus nuveikta daug, priimta nemažai teisinių dokumentų, kurie reglamentuoja slaugytojos darbą, kvalifikacijos
tobulinimą ar pačios profesijos įgijimą universitetiniu lygmeniu. Pasiekta, kad slaugytojos profesija yra matoma, gerbiama,
vertinama. Vienybės, susiklausymo, pradėtų darbų tęstinumo!
Panevėžio miesto poliklinikos pirminė grupė,
pirmininkė Danutė Stanevičienė
LSSO - tai mažas vienybės grumstelis slaugos procese. Slaugos raidos kelias per 25 metus - ilgas ir vingiuotas. Pakito požiūris į
slaugą, sunkiai braunamasi per įstatymų
brūzgynus. Matyti šviesa tunelio gale, kuri
pasieks ir pacientą...
Sukakties proga linkime vienybės ir susikalbėjimo tarp visų institucijų, kurioms
svarbi žmogaus sveikata, orumas iki gilios
senatvės. Linkim siekti skandinaviškos
slaugos kokybės.
Pasvalio PASPC pirminė grupė,
pirmininkė Janina Rindzevičienė
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LSSO Telšių skyrius
Sudominti LSSO veikla 1994 m. Mažeikių rajono poliklinikos ir ligoninės medicinos seserys, akušerės ir felčeriai įstojo į LSSO Šiaulių skyrių, vadovaujamą direktorės Irenos Jatulienės. Tačiau didelis atstumas trukdė
slaugytojams aktyviai įsijungti į organizacinę veiklą.
Todėl 1997 m. LSSO vadovybė priėmė sprendimą dėl
Telšių skyriaus įkūrimo.

KUPIŠKIO
SOCIALINĖS
GLOBOS NAMŲ
PIRMINĖS GRUPĖS
ŠVENTINĖS
AKIMIRKOS.

LSSO - organizacija, kuri mus vienija ir mūsų
profesiją daro pastebimą, atkreipia dėmesį į jos
svarbą. Kas kitas, jei ne mes pačios, kalbės apie
ją. LSSO turi gyvuoti, kad slaugytojų profesija
neliktų gydytojų šešėlyje. Slaugos pokyčiai turi
vykti ta kryptimi, kuri skirta žmogui, santykiui

1997 m. įkurtas Telšių skyrius, kurio direktore išrinkta
Mažeikių PSPC direktoriaus pavaduotoja slaugai Danutė
Margelienė. Skyriaus taryba suformuota iš aktyviausių
Mažeikių PSPC slaugytojų: Seliomės Šešeikienės, Loretos Zaržeckienės, Augenijos Česnauskienės, Genovaitės
Mikužienės, Zinos Pikevičienės, Irenos Vilimienės. Tuo
metu LSSO Telšių skyrių sudarė dvi pirminės grupės, kuriose buvo 75 nariai.

su pacientu.
Linkiu LSSO vienybės, tikėjimo savimi ir savo tikslais. Drauge mes galime daugiau!

Kupiškio socialinės globos namų pirminė grupė,
pirmininkė Vida Audickienė

Aktyvi organizacinė skyriaus tarybos veikla davė akivaizdžius rezultatus. LSSO Telšių skyriaus teritorija išsiplėtė ir
apėmė visas Telšių apskrities sudėtyje esančias ASPĮ. Įsteigtos slaugytojų specialybių draugijos. Aktyviai buvo organizuojami slaugytojų tobulinimosi renginiai, seminarai, vyko
socialinis dialogas su darbdaviais. 2000 m. pasikeitė skyriaus tarybos sudėtis. Skyriaus tarybos narėmis tapo Vida
Metrikienė, Beruta Zavadskienė, Regina Meištienė.

LSSO Kauno skyrius
LSSO Kauno skyrius įsteigtas 1993 m.
Slaugytojos, turėjusios didelį norą dalyvauti plėtojant
slaugytojo profesiją, tikėjusios šviesia slaugos ir organizacijos ateitimi, ėmė burtis į pirmines grupes. Pirmoji
skyriaus direktorė – Janina Ivaškevičienė.

Nuo 2001 m. skyriaus direktore išrinkta Daiva Špiliauskienė, kuri vadovavo skyriui iki 2017 metų.
Šiuo metu LSSO Kauno skyrius ruošiasi naujos skyriaus
tarybos rinkimams.

Jau 1999 m. Telšių skyriaus sudėtyje buvo 12 PG, jungiančių
704 LSSO narius. Per LSSO veiklą buvo suvienyta Telšių
apskrities slaugytojų bendruomenė, kuri sukūrė savitas ben-

LSSO Klaipėdos skyrius
LSSO Klaipėdos skyrius buvo įkurtas 1994 m. birželio 2 d.
Skyriaus direktore tuomet išrinkta Ona Mitalienė. Vėlesniais metais skyriaus veiklai vadovavo ir direktorės pareigas ėjo: Juana Smolska, Sigita Stubrauskienė, Silvija Pociuvienė, Asta Urmulevičė.
Nuo 2008 m. skyriaus direktorės pareigas užima Vaida
Lebedeva, kuri kartu su Klaipėdos skyriaus taryba (Nijolė
Saulienė, Jolanta Jonkuvienė, Alma Grikšienė ir Jacinta
Drakšienė) organizuoja ir vykdo skyriaus veiklą.
Konsultuojame slaugytojus darbo santykių klausimais, organizuojame kvalifikacijos kėlimo konferencijas. Bendradarbiaujame su Klaipėdos mokymo įstaigomis, Klaipėdos
universitetu bei Valstybine Klaipėdos kolegija.

LSSO KLAIPĖDOS
SKYRIAUS TARYBA,
PIRMOJE EILĖJE: LSSO
KLAIPĖDOS SKYRIAUS
DIREKTORĖ VAIDA
LEBEDEVA, UŽ JOS PIRMA
IŠ KAIRĖS – DIREKTORĖS
PAVADUOTOJA NIJOLĖ
SAULIENĖ, SKYRIAUS
TARYBOS NARĖS:
JŪRININKŲ PSC
PIRMININKĖ
ALMA GRIKŠIENĖ,
RESPUBLIKINĖS
KLAIPĖDOS LIGONINĖS
Tarybos tikslas – patenkinta slaugytojų bendruomenė Klai- PIRMININKĖ
pėdos krašte, saugūs, geri darbo santykiai bei aplinka.
JOLANTA JONKUVIENĖ.

LSSO TELŠIŲ
SKYRIAUS TARYBA,
ŠVENTINIAME LSSO
25-MEČIO
MINĖJIMO
RENGINYJE
TELŠIUOSE. PIRMA
IŠ KAIRĖS – LSSO
TELŠIŲ SKYRIAUS
DIREKTORĖ DAIVA
JOMANTIENĖ,
TREČIA IŠ KAIRĖS –
LSSO PREZIDENTĖ
DANUTĖ
MARGELIENĖ.

dradarbiavimo, socialinių ir profesinių problemų sprendimo
tradicijas. LSSO Telšių skyriaus organizacinė ir profesinė
veikla buvo viešinama žiniasklaidos leidiniuose.
LSSO įvaizdis ir galia augo. Augo narystė. Slaugytojai,
būdami LSSO Telšių skyriaus nariai, tapo saugesni. Dėl to
2004 m. Telšių skyriaus sudėtyje buvo 17 pirminių grupių,
vienijusių 927 narius. Tais pačiais metais Danutė Margelienė LSSO VI kongreso metu buvo išrinkta LSSO I viceprezidente, todėl Telšių skyriaus direktore tapo Loreta Zaržeckienė. Pasikeitė skyriaus tarybos sudėtis. Prasidėjusios sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos neigiamai
veikė slaugytojus, jie tapo pažeidžiama profesine grupe.
2006-2009 m. Telšių skyriui vadovavo Roma Šmukštienė.
Prasidėjo slaugytojų atleidimai įstaigose, kartu sumažėjo
narių skaičius. Aštrėjo profesinės ir socialinės problemos.
Minint LSSO Telšių skyriaus dešimtmetį 12 PG buvo 500
narių. Nuo 2010 m. LSSO Telšių skyriaus veiklai vadovauja
direktorė Seliomė Šešeikienė, pavaduotoja Birutė Paulauskienė. Skyriaus tarybą sudaro 5 nariai, yra 12 PG, skyriuje – 370 LSSO narių. Aktyviai organizuojami slaugytojų
tobulinimo renginiai, vyksta socialinio dialogo aktyvinimas, sprendžiamos narių problemos.
Laikas ir pokyčiai sveikatos priežiūroje tiesiogiai veikia
slaugytojus ir narystę organizacijoje.
Dalis jaunų ir darbščių Telšių krašto slaugos specialistų
emigravo į ES šalis, todėl ASPĮ jaučiamas slaugytojų stygius.
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Nuo 2013 m. LSSO Telšių skyriui vadovauja Daiva Jomantienė. Jos pavaduotoja yra ilgametė ir aktyvi skyriaus tarybos narė Birutė Paulauskienė. Tarybos narėmis išrinktos: Vida Jankauskienė, Simona Paulauskaitė,
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Daiva Narbutienė. Skyriuje vykdoma organizacinė ir profesinė veikla, tęsiamos ilgametės tradicijos. Neseniai
LSSO Telšių skyriaus slaugytojai gražiu renginiu paminėjo veiklos 20-metį.

Alytaus skyrius įkurtas 1998 m. sausio mėn. Įkurti skyrių
pagelbėjo LSSO viceprezidentas Juozas Bukelis. Nuo pirmojo susirinkimo iki šios dienos Alytaus skyriui vadovauja Alytaus skyriaus direktorė Janina Aukštuolienė.
Buvo sunkios dienos, nes atskiros gydymo įstaigos tarpusavyje nebendravo, o reikėjo nuo ko nors pradėti. Darbas
prasidėjo nuo Varėnos rajono. Buvo įkurtos 7 pirminės
grupės (PG). 2 pirminės grupės – Varėnos ir Lazdijų ligoninėse jau vykdė LSSO veiklą, priklausė Vilniaus skyriui ir
turėjo savo tarybas. Šių PG nariai perėjo į Alytaus skyrių.
Pamažu buvo įkurtas PG Druskininkuose: Druskininkų PSPC,
ligoninėje, sanatorijose „Lietuva“, „Dainava“, „Saulutė“,
UAB „Druskininkų gydykla“. Nors tuo metu Alytaus apskrityje veikė aktyvi Gailestingųjų seserų organizacija, į
mūsų skyrių įsijungė ir Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės bei Alytaus PSPC narės. Lazdijų rajone, ligoninei
atsiskyrus nuo PSPC, įsikūrė dar 3 PG. Šiuo metu skyriuje
yra 16 PG. Atstovaudami narių interesams profesinėje

viena veikla, ypač profesinė, turi kainą: žmogiškąją, profesinę ir finansinę. Mūsų veikloje svarbi ryšių politika bei
darbo kultūra. Per skyriaus gyvavimo metus atradome
artumo ryšį, pradėjome glaudų bendradarbiavimą, šiltą
ir nuoširdų artumą. Tik subėgusios į būrį būsime jėga.
Tegul mūsų susibūrimo dienos būna šviesios. Tegul šalia
būna tik gero mums linkintys žmonės, tegul šildo širdį
geri darbai, o akį džiugina laimėjimai. Ką pradėjom –
tęsime, ką numatėme – pradėsime, ką įpusėjome – baigsime, tik nenustokime mylėti, gyventi, džiaugtis. Sėkmės
ir pasitikėjimo siekiant tikslo. Drąsos ir atsakomybės ieškant tiesos, energijos ir ištvermės kasdieniame darbe.

SLAUGYTOJŲ
VIZITAS EUROPOS
PARLAMENTE.
PIRMA IŠ KAIRĖS LSSO ALYTAUS
SKYRIAUS
DIREKTORĖ JANINA
AUKŠTUOLIENĖ.

LSSO Alytaus skyrius

LSSO DIREKTORIŲ
TARYBOS POSĖDIS,
PIRMA IŠ DEŠINĖS –
LSSO ALYTAUS
SKYRIAUS DIREKTORĖ
JANINA
AUKŠTUOLIENĖ.

DIREKTORĖ JANINA AUKŠTUOLIENĖ

LSSO Utenos skyrius
1993 m. įkurta Utenos ligoninės PG. Jos įkūrėja ir įkvėpėja buvo Utenos ligoninės vyriausioji slaugytoja Jūratė Stankevičienė. Ji pirmoji supažindino su LSSO organizacija, jos veikla ir siekiais. Tuo metu Utenos ligoninės PG atstovaujančiąja išrinkta Regina Grigėnienė.
Utenos ligoninės PG priklausė Vilniaus skyriui, kurio
direktorė tuomet buvo Danuta Baranovskaja.

bei socialinėje srityje ir siekdami stiprinti tolesnės veiklos
siekius, stengėmės kuo daugiau informacijos sužinoti apie
LSSO organizacijas, pagrindines darbo kryptis, veiklą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, pasiekimus.
Ypatingą dėmesį skiriame ryšiui su PG, jų taryba, aktyvistais palaikyti. PG atstovaujantieji supranta, kad kiek-

LSSO ALYTAUS
SKYRIAUS
SLAUGYTOJŲ
IŠVYKOS,
PADEDANČIOS
STIPRINTI SKYRIAUS
NARIŲ TARPUSAVIO
BENDRAVIMĄ BEI
UŽMEGZTI RYŠIUS.
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Pamažu pradėjo kurtis ir daugiau PG. 1993-1994 m. įkurtos Utenos ekspertinio skyriaus PG (atstovaujančioji Rita Gavėnienė), Utenos pensionato PG (atstovaujančioji
Lina Vaznienė). Neatsiliko ir aplinkiniai rajonai. Tais pačiais metais įkurtos Molėtų PSPC (atstovaujančioji Rūta
Pivorienė), Molėtų ligoninės PG (atstovaujančioji Laima
Andreikėnienė), Zarasų ligoninės PG (atstovaujančioji Gitana Malinauskienė), Anykščių ligoninės PG (atstovaujančioji) Regina Balaišienė, Anykščių PSPC PG (atstovaujančioji) Violeta Žvikienė. Daugėjo PG, didėjo ir LSSO

LSSO UTENOS
SKYRIAUS
DIREKTORĖ
RASELĖ
ANDRIJAUSKIENĖ.

narių skaičius, todėl reikėjo Utenos apskritį atskirti nuo
Vilniaus skyriaus. Direktorių tarybos sprendimu 1998 m.
nutarta įkurti Utenos skyrių.
1998 m. lapkričio 19 d. buvo įkurtas LSSO Utenos skyrius. Direktore ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu
išrinkta Vilija Jurkuvienė. Utenos PG atstovaujančiąja –
Silva Kaulinienė. Sparčiai plėtėsi PG veikla, vis daugiau
slaugytojų papildė LSSO gretas. 1998 m. įkurta Anykstų
pensionato PG (atstovaujančioji Virginija Taluntienė). Įkurtos Visagino ligoninės PG (atstovaujančioji Vera Šerubniova) ir Ignalinos ligoninės PG (atstovaujančioji Daiva
Jasiulionienė).
2000 m. ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu išrinkta nauja Utenos skyriaus LSSO direktorė Džiuginta Motiejūnaitė. Direktorės pavaduotoja – Anykščių ligoninės
vyr. slaugytoja Alma Pilkauskaitė. Skyriaus iždininke – Laima Kairienė. Plėtėsi skyriaus veikla, įkurtos Ignalinos PSPC
PG (atstovaujančioji Nadiežda Katyševa), Zarasų pensionato PG (atstovaujančioji Marija Beniauskienė), Zarasų PSPC PG (atstovaujančioji Dalia Brazauskienė). 2003 m.
gruodį Utenos skyrių sudarė 13 PG, 580 narių.
2003 m. ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu Utenos skyriaus LSSO direktore išrinkta Laima Kairienė, kuri
skyriui vadovavo iki 2008 m. Skyriaus tarybą sudarė: direktorės pavaduotoja Jūratė Stankevičienė, sekretorė Silva
Kaulinienė, iždininkė Raselė Andrijauskienė. Buvo organizuojamos konferencijos, narių mokymai, išvažiuojamieji
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DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA
SLAUGAI
JŪRATĖ
STANKEVIČIENĖ.

posėdžiai. 2003 m. išrinkta Ignalinos ligoninės PG atstovaujančioji Zita Venguvienė, Ignalinos ligoninės PG – Danutė Babičeva, 2005 m. Zarasų ligoninės PG atstovaujančiąja – Daiva Minkevičienė.
2008 m. sausį iš esmės keitėsi skyriaus taryba. Utenos
skyriaus LSSO direktore išrinkta Raselė Andrijauskienė.
Skyriaus tarybą sudarė: direktorės pavaduotoja Ona Gasparavičienė, iždininkė Birutė Grobovienė, sekretorė Dalia
Brazauskienė, narės Asta Karosienė, Rūta Pivorienė, Daiva Jasiulionienė. Kaip bebūtų liūdna, 2009 m. buvo nutraukta Aknystų pensionato PG veikla bei Ignalinos PSPC
ir Ignalinos ligoninės PG veiklos.
2010 m. įkurta Visagino socialinės globos PG. Sustiprėjo
socialinis dialogas su PG nariais, vyko konferencijos, seminarai. Todėl 2011 m. ataskaitinio rinkiminio susirinkimo

LSSO specialybių draugijos

PO MOKYMŲ LSSO
TAURAGĖS
SKYRIUJE.
NUOTRAUKOJELSSO TAURAGĖS
SKYRIAUS TARYBA
IR LSSO BIURO
DARBUOTOJAI.
PIRMA IŠ KAIRĖS LSSO TAURAGĖS
SKYRIAUS
DIREKTORĖ
VIRGINIJA
ALIJAUSKIENĖ,
PENKTA IŠ KAIRĖSLSSO PREZIDENTĖ
DANUTĖ
MARGELIENĖ.

UTENOS SKYRIAUS
DIREKTORĖS
PAVADUOTOJA
DAIVA
MINKEVIČIENĖ.

metu antrai kadencijai perrinkus Utenos skyriaus direktore Raselę Andrijauskienę iškilo poreikis skyriaus tarybą papildyti nauju nariu, t.y. socialinio dialogo koordinatore. 2014 m. LSSO Utenos skyriaus direktore vėl išrinkta
Raselė Andrijauskienė.

LSSO specialybių draugijos

Utenos skyriaus LSSO tarybą sudaro:
 LSSO Utenos skyriaus direktorė Raselė Andrijauskienė.
 Direktorės pavaduotoja Daiva Minkevičienė.
 Tarybos narės: Virginija Zarankienė, Alma Bivainienė,
Jolanta Rubinienė.

LSSO slaugos administratorių draugija

Šiuo metu LSSO Utenos skyrius jungia 7 pirmines grupes: Zarasų PSPC, Zarasų ligoninės, Visagino bei Zarasų
socialinės globos, Utenos ekspertinio skyriaus, Molėtų
PSPC, Utenos ligoninės.

Įkurta 1993 m. draugija vienija vyresniuosius ir vyriausiuosius slaugos administratorius, slaugos tarnybų vadovus, direktoriaus pavaduotojas slaugai. Naujai draugijai įsikūrus buvo tik 16 narių, o pačiu aktyviausiu draugijos veiklos laikotarpiu jų skaičius siekė 400.

UTENOS LSSO SKYRIAUS DIREKTORĖ RASELĖ ANDRIJAUSKIENĖ

LSSO Tauragės skyrius

Pirmoji pirmininkė – Danutė Vaškelienė. Ji draugijos veiklą koordinavo 13 metų. Pavydėtinos iniciatyvos, aktyvumo, gyvybingumo administratorė!

Prieš 25-erius metus įkurta Tauragės ligoninės LSSO
pirminė grupė bei LSSO Tauragės skyrius. Skyriaus direktore išrinkta Stanislava Bajorinienė, kuri dirbo ligoninės vyr. medicinos seserimi. Skyriui ji vadovavo penkerius metus. Iki šiol dirba įstaigos Radiologijos skyriuje. Vėliau skyriui vadovavo slaugytoja Alina Ralienė.
1997-2017 m. LSSO Jurbarko ligoninės LSSO pirminei grupei vadovavo Danutė Zakarauskienė – slaugytoja, dirbanti Chirurgijos skyriuje. Nuo šių metų liepos mėnesio
perrinkta pirmininkės pareigoms Vaida Kisielienė, slaugytoja dirbanti Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje.
LSSO Žemaitijos krašto koordinatorės Reginos Noreikienės iniciatyva 2015 m. rugsėjo 17 d. atkurtas LSSO Tauragės skyrius, išrinkta skyriaus direktorė Virginija Alijauskienė, kuri dirba VšĮ Tauragės ligoninės Anestezijos-rea-

Pagrindiniai draugijos tikslai – slaugos profesijos vystymas, slaugos tarnybų valdymo tobulinimas, slaugos administratorių kvalifikacijos tobulinimas, siekiant pažangios slaugos praktikos.

LSSO TAURAGĖS
SKYRIAUS STEIGIMO
INICIATORĖS.
TREČIA IŠ KAIRĖS –
LSSO TAURAGĖS
SKYRIAUS DIREKTORĖ
VIRGINIJA
ALIJAUSKIENĖ.

nimacijos skyriuje vyresniąja slaugytoja.
Aktyviai dirbame plėtodami narystę. Šių metų rugsėjo
mėnesį vyko mokslinė-praktinė konferencija, kurioje Tauragės skyrių apsilankymu pagerbė LSSO prezidentė Danutė Margelienė ir biuro kolektyvas.
DIREKTORĖ VIRGINIJA ALIJAUSKIENĖ
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LSSO SLAUGOS
ADMINISTRATORIŲ
DRAUGIJOS
PIRMININKĖ
RAIMONDA
STEIKŪNIENĖ.

Itin intensyvi draugijos veikla buvo prasidėjus visuotinam slaugos personalo licencijavimui nuo 2002 m. Slaugytojams reikėjo profesinės kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimų, todėl draugijos aktyvas stengėsi patenkinti žinių poreikį. Per metus buvo organizuojamos 3-4 konferencijos, vykdyta kvalifikacijos tobulinimo programa
vyriausioms ir vyresniosioms slaugos administratorėms
„Personalo valdymas“, „Pedagogika slaugoje“. Profesinio
tobulinimo prioritetai buvo nustatomi vadovaujantis LSSO
Įstatais, Direktorių tarybos strateginėmis kryptimis, „Mokymosi visą gyvenimą taisyklėmis“, kitais profesinę veiklą reglamentuojančiais teisiniais aktais.
Nuo pat draugijos veiklos pradžios didelis dėmesys buvo
skiriamas ir slaugytojų darbo krūviui reguliuoti, profesijos teisiniam reglamentavimui. Šios draugijos vadovai,
sprendžiant slaugytojų klausimus, nuolat dirbo įvairiose
darbo grupėse SAM, dalyvavo pasitarimuose Vyriausybėje, Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžiuose.
Nuo 2007 m. draugijai vadovavo Aistė Raulušaitienė, o
nuo 2010-ųjų – Raimonda Steikūnienė.
Pastaraisiais metais draugijos prioritetai bei tikslai beveik nesikeitė. Vadovaujantis Nacionalinės slaugos politikos 2016-2025 m. gairėmis, atsižvelgiant į PSO Europos
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regiono strategijos „Sveikata 2020“ vertybines nuostatas,
stengiamasi akcentuoti slaugos proceso vadybą, slaugos
personalo motyvaciją, darbo krūvių reguliavimą, slaugos
profesijos aktualijas, pacientų ir darbuotojų saugumą. Slaugos administratoriams tai – nauji iššūkiai, kurie sąlygoja
renginių temų pasirinkimą, uždavinių kėlimą bei įvykdymą.
LSSO Slaugos administratorių draugija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos universitetų, kolegijų vadovais bei
dėstytojais. Kartu rengiamos konferencijos, seminarai –
administratoriai gauna naujausią informaciją apie slaugos politikos kryptis, šių dienų vadybos aktualijas, žmogiškųjų resursų rengimą, praktiką bei įdarbinimą, vadovavimo procesams problemas.
LSSO Administratorių draugijos aktyvas kartu su LSSO
prezidente bei DT lieka organizacijos ir visai slaugos pro-

AISTĖ
RAULUŠAITIENĖ –
LSSO
VICEPREZIDENTĖ.

15 METŲ PSICHIKOS
SVEIKATOS DRAUGIJOS
VEIKLOJE AKTYVIAI
DALYVAVO RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA SLAUGAI,
LSSO PSICHIKOS
SVEIKATOS SLAUGYTOJŲ PIRMININKĖ IRENA
ONA JURELIENĖ.
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2011 M. PSICHIKOS
SVEIKATOS
SLAUGYTOJOS.

fesijai atstovaujančių darbuotojų bendruomenės priešakyje, užtikrindami profesijos vystymą, naujovių įgyvendinimą praktikoje, pacientų saugumo užtikrinimą sveikatos
priežiūros sistemoje.

LSSO Psichikos sveikatos slaugytojų draugija
LSSO Psichikos sveikatos draugija įkurta 1993 m. (LSSO
Direktorių taryba, vadovaudamasi organizacijos įstatų
VII skyriuje nustatytais reglamentais, 1994-06-06 įregistravo Psichikos slaugos specialistų draugiją). 15 metų
Psichikos sveikatos draugijos veikloje aktyviai dalyvavo bei siekė užsibrėžtų tikslų Respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai, Nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja bei LSSO Psichikos sveikatos slaugytojų pirmininkė Irena Ona Jurelienė, kurios nuopelnai draugijos veikloje ir Lietuvos psichiatrijoje yra akivaizdūs. Psichikos
sveikatos draugija, organizuodama mokslines-praktines konferencijas, aktyviai dalyvavo bei dalyvauja narių profesiniame tobulinime.

LSSO specialybių draugijos

Siekdama gerinti individualizuotą pacientų slaugymą ir
vertinti psichikos sveikatos slaugytojų slaugymo veiksmus bei rezultatus, draugija 1997 m. parengė profesijos
normą „Psichikos sveikatos slaugytojas“ (MN22:1997),
slaugos dokumentą „Slaugos istorija“, dalyvavo rengiant
profesinio tobulinimosi programas, slaugos specialistų
darbo krūvio nustatymo metodikas. 2008 m. Psichikos
sveikatos slaugytojų draugijos pirmininke išrinkta Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Ūmių alkoholinių psichozių skyriaus vyresnioji slaugos administratorė
slaugos magistrė Džiuljeta Serapinienė.
Pagrindinis Psichikos sveikatos slaugytojų draugijos tikslas – atstovauti draugijos narių interesams, kelti LSSO
psichikos sveikatos slaugytojų draugijos narių kvalifi-

2008 M. PSICHIKOS
SVEIKATOS SLAUGYTOJŲ
DRAUGIJOS PIRMININKE
IŠRINKTA RESPUBLIKINĖS
VILNIAUS PSICHIATRIJOS
LIGONINĖS ŪMIŲ
ALKOHOLINIŲ PSICHOZIŲ SKYRIAUS VYRESNIOJI SLAUGOS
ADMINISTRATORĖ
SLAUGOS MAGISTRĖ
DŽIULJETA SERAPINIENĖ.

kaciją, bendradarbiauti su kitomis LSSO draugijomis,
teikti kvalifikuotas ir kokybiškas slaugos paslaugas. Psichikos sveikatos slaugytojų draugija organizuoja mokslines-praktines konferencijas aktualiomis temomis:
„Darbo su priklausomais nuo alkoholio asmenimis ypatumai“ (2008 m.), „Pagyvenusių žmonių sveikatos problemos ir jų sprendimo galimybės“ (2009 m.), „Mums
rūpi žmogaus gyvybė“ (2009 m.), „Psichikos sveikata –
sveikos šeimos pagrindas“ (2011 m.), „Į gerovę per miegą“ (2012 m.)
Draugija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei aktyviai dalyvavo darbo
grupėje „Dėl darbo grupės sudarymo specializuotos slaugos sričių sąrašo projektui parengti“. Taip pat dalyvauja
vertinant kvalifikacijos tobulinimo programas bei sprendžiant kitus aktualius klausimus (pvz., dėl PSO epilepsijos
gydymo rekomendacijų įgyvendinimo). 2010 m. Psichikos

sveikatos slaugytojų draugija dalyvavo tarptautiniame
seminare „Tarptautinis bendradarbiavimas psichikos sveikatos slaugoje“.
,,Nereikalingų žmonių nėra. Kiekvienas mūsų turi misiją, ypatingą tikslą. Sukurk gražų gyvenimą sau ir mylimiems žmonėms. Būk laimingas
ir džiaukis. Ir telydi tave sėkmė. Tegu viskas būna taip, kaip nori tu, o ne kaip kas nors bando
tau primesti. O visų svarbiausia – būk reikšmingas, būk svarbus ir kiek tik gali tarnauk žmonėms. Taip elgdamasis savo gyvenimą padarysi
nepaprastą. Būsi geriausias iš geriausių.“

Šios mintys (iš slaptų vienuolio, kuris pardavė „Ferarį“,
laiškų) suteikia Psichikos sveikatos slaugytojų draugijai
jėgų bei įkvepia naujai veiklai. Tikimės, jog visos psichikos sveikatos slaugytojos bus vieningos siekdamos naujų
tikslų, žinių bei aktyviai dalyvaus mūsų draugijos veikloje.

LSSO Dializės slaugos specialistų draugija
Dializės slaugos specialistų draugija (DSSD) įkurta
1996-04-19. Įkūrėja ir pirmoji pirmininkė buvo Respublikinės Panevėžio ligoninės Hemodializės skyriaus
vyr.slaugos administratorė Irena Vasiliauskienė. Dabar draugijai vadovauja Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio klinikos bendrosios praktikos slaugytoja peritoninei dializei Dalia Garmuvienė.

Pagrindinis draugijos tikslas – narių profesinis tobulinimas ir mokymas. Todėl yra organizuojami seminarai ir
konferencijos, lankomasi dializės centruose Lietuvoje ir
užsienyje, glaudžiai bendraujama su pacientų artimaisiais, nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“.
Per 20 draugijos gyvavimo metų 4 slaugytojos yra apdovanotos LSSO slaugytojos garbės ženklu.
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D.Garmuvienei suteiktas nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir garbės ženklas. I.Vasiliauskienei suteiktas Lietuvos nusipelnusios slaugytojos vardas. Dešimtys draugijos narių už aktyvumą ir
profesionalumą apdovanotos LSSO, SAM, Seimo, Vyriausybės, LNDTA, inkstų fondo, „Gyvasties“ padėkomis
ir garbės raštais.

DIALIZĖS SLAUGOS
SPECIALISTŲ
DRAUGIJOS
PIRMININKĖ
VILNIAUS MIESTO
KLINIKINĖS
LIGONINĖS
ANTAKALNIO
KLINIKOS
BENDROSIOS
PRAKTIKOS
SLAUGYTOJA
PERITONINEI
DIALIZEI DALIA
GARMUVIENĖ.

DSSD yra EDTNA/ERCA narė nuo 1999 m. Galima pasidžiaugti, kad šiemet asociacijos prezidente išrinkta Lietuvos atstovė Edita Noruišienė.

LSSO Bendruomenės slaugytojų draugija
Vizija: šiuolaikiškas, modernus, profesionalus, atitinkantis bendruomenės, šeimos, individo šalies ir Europos sveikatos priežiūros standartus bendruomenės slaugytojas.
Misija: siekti ir užtikrinti bendruomenės slaugytojo profesinį tobulinimą, pagrįstą slaugos mokslu ir praktika,
atitinkantį aukščiausius bendruomenės slaugos standartus.
LSSO bendruomenės slaugytojų draugija veikia LSSO sudėtyje.
LSSO bendruomenės slaugytojų draugija motyvuotu darbu, siekia konkretaus tikslo: specialybės tobulinimo, plečiant bendruomenės slaugos galimybes. Ieško neišnaudotų galimybių. Yra ryžtinga siekiant pagarbos profe-

sijai ir naujų žinių įsisavinimui. Vadovaujasi motyvais,
kurie turi ryškią ir aiškią perspektyvą. Bendradarbiauja
su šalies ir Europos bendruomenės slaugytojais. LSSO
draugijos atstovas nuolat dalyvauja darbo grupėse, kuriose sprendžiami aktualūs specialybės klausimai, siūlo sprendimus. LSSO bendruomenės slaugytojų draugija rengė bendruomenės slaugos forumus, mokslinespraktines konferencijas.
LSSO bendruomenės slaugytojų draugijai iki 2017m. vadovavo Ramutė Tolvaišienė.
LSSO BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA

LSSO komitetai bei organizacinis skyrius
LSSO sudėtyje veikia 3 komitetai:
 Darbo ir socialinių reikalų komitetas.
 Profesinių reikalų komitetas.
 Profesinės etikos komitetas.

Darbo ir socialinių reikalų komitetas
Komiteto veiklą reglamentuoja LSSO Įstatai. Komiteto
veikloje vadovaujamasi LR teisės aktais:
 LR profesinių sąjungų įstatymu.
 LR darbo kodeksu.
Komitetą sudaro LSSO skyrių deleguoti atstovai, vadovauja LSSO biuro darbuotojas.

LSSO komitetai bei organizacinis skyrius

LSSO Darbo ir socialinių reikalų komiteto veikla:
 Rinkti informaciją iš LSSO skyrių apie LSSO narių socialines problemas, jas susisteminti ir pateikti Direktorių
tarybai, siūlyti galimus jų sprendimo būdus.
 Vykdyti tyrimus, susijusius su darbo santykiais, darbo
aplinka bei saugumu ir kt. Stebėti darbo ir socialinių sąlygų pokyčius LSSO skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
 Teikti konsultacijas LSSO nariams darbo ir socialinių
problemų sprendimo klausimais.
 Vizituoti LSSO skyrius.
 Aktyviai dalyvauti inicijuojant bei stiprinant socialinį
visų lygių dialogą.
 Dalyvauti LSSO narių švietime bei leidybinėje veikloje.

Komitetas nuolat vykdo:
 Stebėseną. Stebimos slaugytojų darbo sąlygos, renkama, sisteminama ir kaupiama informacija, susijusi su darbo socialinių problemų vertinimu, darbo rinkos pokyčiais,
darbo aplinka bei jos saugumu.
 Socialinio dialogo plėtrą. Dalyvavimas socialinio stiprinant visų lygių dialogą.
 Narių švietimą. Mokymai, leidybinė veikla, narių konsultavimas.
 Komiteto veiklos įvertinimą kas ketvirtį.

LSSO Profesinių reikalų komitetas
Komiteto veiklą reglamentuoja LSSO Įstatai. Komiteto
veikloje vadovaujamasi LR teisės aktais:
 Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos
praktikos įstatymu.
 Medicinos normomis, reglamentuojančiomis slaugytojų profesinę veiklą.
 Teisės aktais, reglamentuojančiais slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą bei slaugytojų licencijavimą.
Profesinių reikalų komitetą sudaro LSSO specialybių draugijų pirmininkai. Komitetui vadovauja LSSO viceprezidentė Aušra Volodkaitė.
Komiteto veikla:
 LSSO specialybių draugijų pirmininkų susirinkimai siekiant aptarti draugijų veiklos planus, nuveiktus darbus, pagrindines problemas, aktualias LSSO veiklos naujienas.
 Kvalifikacijos tobulinimosi renginių slaugytojams organizavimas.
 Kvalifikacijos tobulinimo renginių derinimas su Sveikatos apsaugos ministerija bei įvedimas į vieningą sistemą METAS.
 Konsultacijos nariams ir kitų institucijų atstovams slaugos profesiniais klausimais.
 Mokslinių straipsnių rengimas, medžiagos informaciniams LSSO leidiniams rengimas.
 Stebėsena. Informacijos apie profesines problemas rinkimas ir apibendrinimas.
 Diskusijų, forumų organizavimas.
 Pranešimų pristatymas renginių metu (TSD minėjimas,
forumai, konferencijos).
 Slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų recenzavimas bei rekomendacijų rengimas.
 Dalyvavimas SAM ir kitų institucijų darbo grupėse peržiūrint su slaugos profesija susijusius teisės aktus.
 Tarptautinis bendradarbiavimas. Dalyvavimas Europos
slaugytojų asociacijų federacijos (ESAF) Profesinių reikalų komiteto veikloje.
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LSSO Profesinės etikos komitetas
Komiteto veiklą reglamentuoja LSSO Įstatai. Komiteto
veikloje vadovaujamasi LR teisės aktais:
 Slaugytojų profesinės etikos kodeksu.
 Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos
praktikos įstatymu.
 Medicinos normomis, reglamentuojančiomis slaugytojų profesinę veiklą.
Profesinės etikos komiteto posėdžiai vyksta pagal poreikį, kai LSSO gauna kreipimąsi su prašymu pateikti nuomonę dėl slaugytojų veiklos etiškumo, galimų etikos pažeidimų ar kitų diskusinių klausimų.

LSSO Organizacinis skyrius – biuras,
kuriame vykdoma veikla:


Organizacinės ir profesinės veiklos vykdymas ir
koordinavimas visais lygiais.
 Informacijos apie slaugytojų darbo, socialines, ekonomines sąlygas rinkimas visais lygiais ir analizavimas.
 Aktualios informacijos sklaida visais lygiais.
 Socialinio dialogo plėtra.
 Atstovavimas slaugytojų interesams ir konsultacijos nariams.
 Tarptautinės veiklos koordinavimas.
 Skyrių direktorių, specialybių draugijų pirmininkų, komitetų susirinkimai bei posėdžiai aktualiais klausimais.
 LSSO narystės apskaita.
 LSSO finansinių reikalų planavimas ir koordinavimas.
Šiuo metu LSSO biure dirba:
Danutė Margelienė – LSSO prezidentė.
Aušra Volodkaitė – LSSO viceprezidentė.
Aistė Raulušaitienė – LSSO viceprezidentė.
LSSO finansinių reikalų tvarkytoja.
LSSO vadovybę ir narius konsultuoja teisininkas
Marius Dagys.

Lietuvos slaugos specialistų organizacijos
biuro adresas:
Jasinskio g. 9, 403 kab. Vilnius LT 01111
Tel. / faksas 85 2138560, tel. 85 2136769
El. p.: lssobiuras@gmail.com
Tinklapis: www.lsso.lt
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LSSO tarptautinis bendradarbiavimas 2017 m.




TARPTAUTINIO
BENDRADARBIAVIMO
REIKALUS
KOORDINUOJA
LSSO VICEPREZIDENTĖ
AUŠRA VOLODKAITĖ.

Tarptautinė slaugytojų taryba (TST)
Tarptautinė slaugytojų taryba (TST) yra nacionalinių slaugytojų asociacijų federacija, vienijanti slaugytojų asociacijas iš daugiau nei 130 pasaulio šalių ir atstovaujanti
pasaulio slaugytojams (daugiau nei 20 mln.). Tarptautinė slaugytojų taryba įkurta 1899 m. ir yra pirmoji bei
gausiausią narystę turinti tarptautinė sveikatos darbuotojus vienijanti organizacija. Sukurta ir valdoma slaugytojų, Taryba yra tarptautinis lyderis ir siekia užtikrinti
kokybišką slaugą, skelbti globalią sveikatos politiką, siekti
slaugos žinių pažangos ir gerbiamos slaugos profesijos,
kompetentingų ir patenkintų slaugos darbuotojų pasaulyje.
TST vis plečia bendravimo tinklus ir ryšius su žmonėmis,
stiprina glaudžius kontaktus su nacionalinėmis, regioninėmis bei tarptautinėmis slaugos ir ne tik slaugos organizacijomis. Teigiamų tarptautinių bendravimo ryšių kūrimas padeda stiprėti TST slaugytojams ir slaugai apskritai. Itin svarbus bendras TST darbas su Jungtinių Tautų Organizacijos institucijomis, Pasaulio sveikatos
organizacija, Tarptautine darbo organizacija, Pasaulio
banku. Be to, TST glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis.

TST 3 esminės veiklos sritys:




Atsiskaitomybė.
Socialinis teisingumas.

TST veiklos prioritetai suskirstyti į keturias pagrindines tarpusavyje susijusias temas:
 Visuotinis

balsas. Bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotosiomis šalimis užtikrinti solidarumą ir bendradarbiavimą profesijoje.


Strateginis vadovavimas. Užtikrinti strateginę lyderystę, kuri įgalintų slaugytojus ir slaugos organizacijas
užtikrinti slaugos pažangą pasaulyje, veikti nuosekliai,
veiksmingai, naudingai ir protingai, atstovaujant slaugytojams, slaugai ir sveikatai.
 Įtaka

Misija, tikslai, vertybės
TST misija – atstovauti pasaulio slaugytojams, užtikrinti
profesijos pažangą ir daryti įtaką sveikatos politikai.
TST strateginis tikslas – stiprinti asmenų, bendruomenių ir populiacijų sveikatą, gerinant slaugytojų įvaizdį bei
skelbiant jų nuopelnus, remiant slaugytojus visais lygiais,
tobulinant slaugos profesiją, darant įtaką sveikatos, socialinei, ekonominei ir švietimo politikai.
TST pamatinės vertybės:
 Įkvepianti lyderystė.
 Inovatyvumas.
 Solidarumas.

Užtikrinti geriausią ir atsakingą valdymą.
Atsakingas finansų valdymas ir pajamų gavimas.
 Palaikyti nuolatinius ryšius su vidaus ir išorės organizacijomis.
 Užtikrinti nuolatines pasaulinio lygio mainų galimybes.
 Įvertinti ir peržiūrėti dabartinius modelius, politikos kryptis, procesus ir gaires, kad didėtų ir sustiprėtų
įtrauktis.
 Nustatyti ir platinti ir (arba) rengti bei peržiūrėti pažangius naujausius leidinius profesinės veiklos srityse.
 Skatinti slaugos indėlį stiprinant Tarptautinės slaugos
praktikos klasifikatorių, kuriant bei įdiegiant informacines ir ryšių technologijas, taip pat kitas naujoves.
 Sukurti, palaikyti ir reklamuoti naujausius produktus,
tokius kaip TST pozicijos pareiškimai, informaciniai pranešimai, interneto tinklapis ir kt.


Lietuvos slaugos specialistų organizacija yra dviejų pagrindinių tarptautinių slaugytojų organizacijų visateisė
narė, aktyviai dalyvaujanti jų veikloje:
Tarptautinės slaugytojų tarybos – nuo 1994 m.
Europos slaugytojų asociacijų federacijos (buvusio
ES nuolatinio slaugos komiteto) – nuo 1996 m.
Tarptautinio bendradarbiavimo reikalus koordinuoja LSSO
viceprezidentė Aušra Volodkaitė.

politikai. Daryti įtaką sveikatos priežiūros ir kitų
susijusių sričių politikos formavimui ir įgyvendinimui, kad
būtų pasiekti geresni sveikatos rodikliai.


Investavimas ir rizikos valdymas. Nustatyti, saugoti
ir įvairinti verslo bei pajamų šaltinius, kurie užtikrintų
galimybes TST tikslams pasiekti.
TST Slaugytojų etikos kodeksas yra pasaulio etiškos slaugos praktikos pagrindas. TST slaugos praktikos, mokslo,
valdymo, mokslinių tyrimų bei socialinės-ekonominės gerovės standartai, gairės ir kiti dokumentai yra pripažįstami kaip globalios slaugos politikos pagrindas pasaulyje.

TST pagrindinė veikla:


Parama nacionalinių slaugytojų asociacijų veiklai.
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Profesinė slaugos praktika:
 e.sveikata,
 lyderystės plėtra,
 etika ir žmogaus teisės,
 užkrečiamosios ligos,
 neužkrečiamosios ligos,
 pirminė sveikatos priežiūra,
 imunizacija (vakcinacija),
 psichikos sveikata,
 slaugos reglamentas.
Reguliacija ir įgaliojimų suteikimas:
 švietimas,
 padirbti vaistai,
 moterų ir vaikų sveikata,
 slaugytojų socialinė ir ekonominė gerovė.
Darbuotojų sveikata ir sauga:
žmogiškųjų išteklių planavimas ir politika,
 atlyginimas už darbą,
 karjeros plėtra,
 tarptautinė profesinių paslaugų rinka,
 visuomenės senėjimas.


Partnerystė bei strateginiai aljansai su vyriausybinėmis
ir nevyriausybinėmis agentūromis, fondais, regionų grupėmis, nacionalinėmis asociacijomis bei asmenimis padeda TST siekti slaugos pažangos.
TST nacionalinių atstovų susirinkimai vyksta kas dvejus
metus. Delegatai svarsto aktualias pasaulio slaugytojų ir
slaugos problemas, priima svarbius sprendimus. Kas ketverius metus vyksta TST kongresai, kurių metu renkami
vadovai ir Direktorių taryba – lyderių komanda, užtikri-

TARPTAUTINĖS
SLAUGYTOJŲ
TARYBOS
PREZIDENTĖ
ANNETTE KENNEDY
(2017-2020).

nanti nuolatinę ir tinkamą TST veiklą bei veiklos koordinavimą pasaulio regionuose.
TST kasmet parenka temą Tarptautinei slaugytojų dienai, parengia medžiagą ir publikuoja leidinį, kuris padeda
visų šalių nacionalinėms slaugytojų organizacijoms darniai organizuoti Tarptautinės slaugytojų dienos minėjimo renginius.
TST būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje.
Šiuo metu TST prezidente 2017-2021 m. kadencijai išrinkta
Airijos slaugytojų organizacijos atstovė Annete Kenedy.
PANAUDOTA INFORMACIJA IŠ TST TINKLAPIO WWW.ICN.CH

Europos slaugytojų asociacijų federacija
(ESAF)
Europos slaugytojų asociacijų federacija (tuo metu – Nuolatinis Europos Sąjungos slaugytojų komitetas) buvo įkurta
1971 m. Jos tikslas buvo atstovauti slaugos profesijai ir
slaugytojų interesams Europos institucijose, kadangi tuo
metu Europos Komisijoje buvo rengiamos slaugos mokslo ir laisvo asmenų judėjimo direktyvos.
ESAF vienija Nacionalines slaugytojų asociacijas iš 36
Europos regiono šalių. Šiuo metu ESAF yra nepriklausomas slaugos profesijos balsas, atstovaujantis Europos
slaugytojams, kurių skaičius siekia daugiau nei milijoną.
ESAF nariai susitinka du kartus per metus (pavasarį ir
rudenį) į dviejų dienų Generalinę asamblėją, kurioje aptariami ir priimami sprendimai, svarstomi svarbūs klausimai, susiję su EFN lobistine veikla, galinčia paveikti slaugytojus bei slaugos profesiją ES ir nacionaliniu lygiu. Posėdžiuose dalyvauja stebėtojai iš Tarptautinės slaugytojų tarybos, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos
slaugos studentų asociacijos.
ESAF būstinė yra Briuselyje. 2017 m. ESAF prezidente išrinkta Airijos slaugytojų asociacijos narė Elizabeth Adams.

28

Lietuvos slaugos specialistų organizacija

ESAF veiklai vadovauja Vykdomasis komitetas, kurį sudaro prezidentas, viceprezidentas, iždininkas ir keturi ESAF
atstovai, išrenkami federacijos narių. Vykdomasis komitetas susitinka du kartus per metus tarp dviejų ESAF
Generalinės asamblėjos posėdžių ir stengiasi aptarti svarbius ESAF klausimus bei parengti Generalinei asamblėjai reikalingas rekomendacijas.

EUROPOS
SLAUGYTOJŲ
ASOCIACIJŲ
FEDERACIJOS
PREZIDENTĖ
ELIZABETH ADAMS.

Misija ir tikslai
ESAF misija – skatinti ir apsaugoti slaugytojus bei slaugos profesiją, ypatingą dėmesį skiriant ES politiniam lygmeniui, vykdant lobistinę veiklą Europos institucijose, tokiose kaip Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Taryba.
ESAF užtikrina plačią platformą sveikatos ir socialinės
ES politikos formavimui bei plėtrai, remiant Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesus visose srityse, kurios turi įtakos slaugos profesijai.
ESAF – stipri organizacija, siekianti vieningo slaugos balso ES, kelianti slaugos vertę ir stiprinanti nacionalinių
slaugos asociacijų, slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros
specialistų bendradarbiavimo santykius.
ESAF tikslas – atkreipti ES dėmesį į dabartinį ir galimą
bendradarbiavimą su slaugytojais ir slaugos organizacijomis, kad Europos Sąjungoje būtų patenkinti gyventojų
sveikatos poreikiai.
Europos slaugytojų asociacijų federacija siekia stiprinti
slaugos profesiją ir atstovauti slaugytojų interesams ES
bei Europoje.

Poziciniai dokumentai
Viena pagrindinių ESAF užduočių – sukurti ir tobulinti
ryšius su pagrindiniais politikos formuotojais ES institucijose, siekiant užtikrinti ir išlaikyti ESAF patikimumą bei
pristatyti kaip rimtą veikėją, kuris gali turėti įtakos sprendimų priėmimo procesui ES. Pozicijos pareiškimai yra ypač
svarbūs tolesniam darbui su įvairiomis ES institucijomis,
skirtinguose generaliniuose direktoratuose dirbančiais
pareigūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis Europos
mastu, taip pat remiant EFN narius ir asocijuotas nares
jų nacionalinėje veikloje.
ESAF yra parengusi pozicinių nuostatų dokumentus
įvairiose srityse:
 Slaugytojų mokymas.
 Resursai.
 E.sveikata.
 Medicinos priemonės.



Sveikatos paslaugos.
Kokybė ir saugumas.
 Pagyvenusių asmenų slauga.
 ES institucijos.
 Struktūriniai fondai.
 Slaugos moksliniai tyrimai.
 Investicijos į sveikatą.
 Sveikatos sistemos reformos.
 Antimikrobinis rezistentiškumas ir antibiotikų vartojimas.
 ES Semestras.


ESAF dalyvauja tarptautiniuose projektuose, teikia konsultacijas ES institucijoms, pasisako diskusijose svarstant slaugos klausimus, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir forumuose, kuriuose svarstomi su slauga susiję
klausimai, vykdo lobistinę veiklą, rengia publikacijas, nariams teikia konsultacijas.
ESAF sudėtyje Generalinių asamblėjų metu veikia
3 komitetai:
 Profesinių reikalų komitetas.
 Resursų komitetas.
 Viešosios politikos komitetas.
Komitetai padeda efektyviau organizuoti darbą ir gali
išsamiau aptarti klausimus, svarstomus Generalinių asamblėjų, Valdybos posėdžių metu ir (ar) ES institucijose. Jie
susirenka Generalinės asamblėjos metu, svarsto jiems
deleguotus klausimus, pirmininkaujant aktyviems pirmininkams, paskirtiems iš ESAF narių. Svarbiausiais klausimais parengia rekomendacijas Generalinei asamblėjai ir
taip palengvina ESAF lobistinę veiklą ES institucijose bei
padeda planuoti ateities veiklos gaires.
PANAUDOTA INFORMACIJA IŠ ESAF TINKLAPIO WWW.EFNWEB.BE

Kitos tarptautinio bendradarbiavimo sritys
Be bendradarbiavimo su 2 pagrindinėmis slaugytojų organizacijomis, LSSO biuras dalyvauja ir kituose tarptautiniuose renginiuose, kurie vyksta Lietuvoje bei užsienyje;

LSSO tarptautinis bendradarbiavimas
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LSSO PREZIDENTĖ
DANUTĖ MARGELIENĖ
IR LSSO
VICEPREZIDENTĖ
AUŠRA VOLODKAITĖ
TARPTAUTINIŲ
SLAUGYTOJŲ
ORGANIZACIJŲ
RENGINIUOSE.

dalyvauja apklausose, dėl kurių kreipiasi kolegos ir partneriai iš užsienio šalių; teikia duomenis bei informaciją
apie slaugytojų bei slaugos situaciją Lietuvoje. Vyksta
bendravimas su Paslaugų prieinamumo pacientams didinimo partnerystės atstovais. Dalyvaujama Europos profesinių sąjungų instituto organizuojamuose tarptautiniuose profsąjunginiuose mokymuose. Susitinkama su tarptautinių organizacijų atstovais, kurie lankosi Lietuvoje ir
domisi slaugos bei slaugytojų situacija šalyje. Esant reikalui, LSSO inicijuoja ES šalių apklausas aktualiais klausimais, pvz., kaip ES šalyse narėse reglamentuojamas slaugytojų darbo krūvis.

Danijos slaugytojų organizacija
LSSO su Danijos slaugytojų organizacija (DSO) užmezgė
ilgalaikius bendradarbiavimo santykius 1991 m. Tarptautinei slaugytojų tarybai rekomendavus, Šiaurės šalių (Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos bei Islandijos) slaugytojų organizacijos priėmė nutarimą metodiškai kuruoti, konsultuoti, mokyti ir teikti pagalbą Baltijos šalių slaugytojų organizacijoms ir taip didinti pasaulio slaugytojų
solidarumą. Danijos slaugytojų organizacija pasirinko teik-

ti paramą Lietuvos slaugytojams. Tuo laikotarpiu užsimezgė glaudus ir vaisingas tarpusavio bendradarbiavimas, trukęs ne vienerius metus ir labai padėjęs Lietuvos
slaugos specialistų organizacijai sustiprėti bei perimti
pažangius veiklos metodus, tarptautinių organizacijų patirtį. Lietuvoje lankėsi Danijos slaugytojų organizacijos
konsultantai, buvo parengtos rekomendacijos mokymo
pertvarkymo ir organizacinio projekto rengimui.
Projektai:
 Lietuvos slaugos specialistų organizacijos ir Danijos
slaugytojų organizacijos organizacinis projektas. Susitarimas dėl projekto bendro įgyvendinimo buvo pasirašytas 1993 m. balandžio mėn. Kopenhagoje.
 LSSO organizacinio sekretoriato įkūrimas Vilniuje.
 LSSO vadovybės ir įvairių lygių atstovų mokymas.
Pasibaigus projektui, DSO ir toliau liko LSSO partnere, iki
2009 m. finansiškai rėmė LSSO atstovų dalyvavimą tarptautinių slaugytojų organizacijų (ESAF, TST) renginiuose.
Taip siekta užtikrinti, kad LSSO atstovai turėtų galimybę
pasisakyti diskusijose, išsakyti problemas, diskutuoti su
užsienio kolegomis, dalintis patirtimi, planuoti ateities
veiksmus, priimti svarbius sprendimus.
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LSSO - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narė
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LSSO atstovavimas rengiant teisės aktus
Viena svarbiausių LSSO vadovybės veiklų – slaugos
specialistų atstovavimas vyriausybinėse institucijose.
Tai – atsakinga, daug patirties reikalaujanti veikla, tačiau
džiugu, kad mes galime išsakyti savo, kaip organizacijos,
nuomonę ir atstovauti nariams LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžiuose, susitikimuose su LR Vyriausybės atstovais. Aktyviai dalyvauti LR sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse bei patariamosiose struktūrose (būdami visuomeniniai patarėjai, vyriausi kraštų
specialistai slaugos klausimais, Privalomojo sveikatos
draudimo tarybos sudėtyje).
Pastaraisiais metais aktyviai dalyvavome ruošiant daug
teisės aktų, susijusių su slaugos paslaugų, darbo krūvių
bei slaugytojų, kaip savarankiškų sveikatos priežiūros darbuotojų, įtvirtinimu. Tikimės, kad jie padėjo ir padeda
darbo kasdienybėje spręsti iškilusias problemas. Štai keletas jų:

LSSO atstovavimas SAM darbo grupėse ruošiant
teisės dokumentus:
 LR SAM ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-

1079 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ suteikta galimybė slaugytojams išrašyti medicinos pagalbos priemones.


LR SAM ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V766 „Dėl išplėstinės slaugos praktikos gairių patvirtinimo“. Šiuo teisės aktu suteikta galimybė įgyti naujas kompetencijas bei teikti platesnes paslaugas pacientams. Buvo paruošta medicinos norma, reglamentuojanti naujo
specialisto veiklą.



Labai svarbus teisės aktas buvo paruoštas ir patvirtintas LR SAM ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V222 „Nacionalinės slaugos politikos 2016-2025 m. gairės“. Tokio teisės akto, kuris apimtų sisteminį požiūrį į
slaugą bei numatytų gaires ne vieneriems metams, nebuvo visą nepriklausomos valstybės laikotarpį.

 LR SAM ministro 2015 m. gruodžio 18 d. Įsakymas Nr. V-

1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl
slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo teisės aktu ambulatorinės slaugos paslaugos namuose buvo įteisintos kaip atskira licencijuojama veikla, o ne kaip šeimos gydytojo institucijos teikiama paslauga. Taip buvo sudarytos galimybės
ambulatorinės slaugos paslaugas namuose pradėti teikti
savarankiškai, įkuriant savarankiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 LR SAM ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-

1238 sudaryta darbo grupė „Dėl darbo grupės slaugos
darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro nuostatų pakeitimo projektui parengti sudarymo“. Dalyvavome
darbo grupėje bei siūlėme optimizuoti centro struktūrą ir
paslaugų teikimą.

678 „Dėl darbo grupės LR SAM 2012 m. gegužės 09 d.
įsakymu Nr. V - 400 „Dėl slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ buvo koreguoti slaugytojų darbo krūviai bei numatyti slaugytojų
padėjėjų skaičiai dirbant dieną, nakties metu bei švenčių
dienomis. Šiuo teisės aktu vadovaudamiesi slaugytojai
sveikatos priežiūros įstaigose gali reikalauti geresnių bei
saugesnių darbo sąlygų.





 LR SAM ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V –

Aktyviai prisidėjome siūlydami koreguoti paliatyviosios pagalbos teikimą reguliuojantį įsakymą (LR SAM
ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl
paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimai“).

Paruošti pagrindinio mūsų, kaip specialistų, veiklą koordinuojančio įstatymo 2001 m. birželio 28 d. Nr. IX-413
„Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos įstatymas“ pakeitimai ir pateikti derinti atsakingoms institucijoms. Pagrindinis akcentas - slaugos administravimas
bei kompetencijų plėtra.

„PASTARAISIAIS
METAIS AKTYVIAI
DALYVAVOME
RUOŠIANT DAUG
TEISĖS AKTŲ,
SUSIJUSIŲ SU
SLAUGOS PASLAUGŲ,
DARBO KRŪVIŲ BEI
SLAUGYTOJŲ, KAIP
SAVARANKIŠKŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ,
ĮTVIRTINIMU“, SAKO LSSO
VICEPREZIDENTĖ
AISTĖ
RAULUŠAITIENĖ.

LSSO PREZIDENTĖ
DANUTĖ
MARGELIENĖ BNS
SPAUDOS
KONFERENCIJOJE
KARTU SU KITŲ
PROFSĄJUNGŲ
ATSTOVAIS.

LSSO yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
narė, kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis svarsto
aktualias dirbančiųjų problemas, dalyvauja projektuose, taip pat rengiant aktualius teisės aktus, inicijuojant
akcijas, kovojant už darbuotojų teises.

Apie LPSK
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) – didžiausias profesinių sąjungų centras Lietuvoje, šiuo metu vienijantis 26 šakines organizacijas. LPSK įkurta 2002 m.
gegužės 1 d., sujungus du profesinių sąjungų centrus.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios
ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

LPSK Misija
Jungti ir atstovauti Lietuvos dirbantiesiems, ginti jų darbo, socialines teises, darant įtaką darbdaviams bei valdžios institucijoms

LPSK veikla:


Atstovauti ir ginti profesinių sąjungų narių teises.
 Informuoti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie
tikslus ir veiklą, pasitelkiant visuomenės informavimo priemones.
 Aktyviai dalyvauti derinat trišalius interesus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, ruošti kvalifikuotas derybininkų grupes.



Dalyvauti LR trišalėje taryboje, siekiant darbuotojams
palankių trišalių susitarimų.
 Aktyviai dalyvauti sprendžiant socialines ir darbo problemas bei konfliktus.
 Inicijuoti dvišalius kolektyvinius susitarimus, skatinti
derybas su darbdavių organizacijomis.
 Periodiškai organizuoti konferencijas ir seminarus, vykdyti švietėjišką darbą profesinių sąjungų nariams, dirbantiesiems.
 Rengti specialias programas, organizuoti mokymus moterims ir jaunimui.
 Leisti informacinę ir konsultacinę medžiagą, propaguojančią profesinių sąjungų judėjimą.
 Skatinti LPSK atstovybių kūrimą regionuose.
 Skatinti asociacijos „LPSK jaunimas“ bei „LPSK moterų
centro veiklą“.

LPSK atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos
trišalėse tarybose ir komisijose:


Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje.
Garantinio fondo taryboje prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
 Socialinio draudimo fondo taryboje.
 Respublikinėje darbų saugos komisijoje.
 Trišalėje taryboje prie Lietuvos darbo biržos.
 Privalomojo sveikatos draudimo fondo taryboje.
 Profesinio mokymo taryboje.


(IŠ LPS TINKLAPIO, WWW.LPSK.LT)

