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Santrauka 
Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai išgyvenant poky-
čius, į sveikatos priežiūros specialistų gretas pradeda 
įsilieti išplėstinės praktikos slaugytojai. Didesnį pacientų 
pasitikėjimą šiais specialistais lemia tai, kad magistran-
tūros studijose jie įgyja papildomų žinių bei gebėjimų 
dirbti pažangios slaugos praktikoje. Išplėstinės praktikos 
slaugytojai pradėti ruošti Lietuvoje nuo 2015 metų, o nuo 
pirmosios laidos baigimo praėjo beveik 5 metai, todėl 
išanalizavome, kokių tobulinimo kursų yra išplėstinės 
praktikos slaugytojų profesinei kompetencijai tobulinti. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slau-
gytojų profesinių kompetencijų tobulinimo galimybes 
Lietuvoje. Atliktas literatūros turinio analizės ir kokybinis 
tyrimai. Atliekant turinio analizę, buvo norima sužinoti, 
kiek ir kokios kategorijos kompetencijų papildomai turi 
išplėstinės praktikos slaugytojai, lyginant su bendro-
sios praktikos slaugytojais. Kita tyrimo dalis – švietimo 
įstaigų internetinių puslapių analizė ir pusiau struktū-
ruotas interviu su formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigomis.
Tyrime dalyvavo 10 švietimo įstaigų: 6 formaliojo ir 4 
neformaliojo švietimo įstaigos, kurios organizuoja pro-
fesinių kompetencijų tobulinimo kursus slaugytojams. 
Išanalizavus Lietuvos Respublikos teisės aktus, regla-
mentuojančius bendrosios praktikos ir išplėstinės prak-
tikos slaugytojų tobulinimą ir susisteminus duomenis 
atskleista, kad išplėstinės praktikos slaugytojai turi tobu-
linti ir bendrąsias, ir specialiąsias kompetencijas. Atlikus 
10 švietimo įstaigų, organizuojančių profesinio tobuli-
nimo kursus sveikatos priežiūros specialistams pasiūlos 
analizę, nustatyta, kad išplėstinės praktikos slaugytojų 
profesinių kompetencijų kursus turi tik keturios: dvi for-
maliojo ir dvi neformaliojo švietimo įstaigos. Tyrimo 

metu išsiaiškinta, kad išplėstinės praktikos slaugytojai 
turi galimybę tobulinti tik bendrąsias kompetencijas, o 
profesinių kompetencijų tobulinimas organizuojamas 
su kitų sričių sveikatos priežiūros specialistais ir kursų 
pasirinkimas išlieka ribotas. 

Įvadas
Sąvoka „kompetencija“ apibrėžiama kaip gebėjimas at-

likti tam tikras užduotis, remiantis įgytomis žiniomis, įgū-
džiais bei mokėjimu jas pritaikyti [1]. Profesinės kompeten-
cijos tobulinimas yra nuolatinis procesas, siekiant išlaikyti 
esamas kompetencijas ir neatsilikti nuo pasaulinės praktinės 
pažangos sveikatos srityje. Lietuvoje sveikatos priežiūros 
specialistų gretas pradeda papildyti išplėstinės praktikos 
slaugytojai (IPS), kitaip dar vadinami „išmaniaisiais“ arba 
pažangios praktikos slaugytojais. Pažangioji slauga yra 
praktikuojama išsivysčiusiose ir besivystančiose Vakarų 
šalyse. Pasaulio sveikatos organizacija remia šių specialistų 
skaičiaus didėjimą, kad galėtų patenkinti pasaulinius svei-
katos priežiūros poreikius. IPS – tai slaugytojas, dirbantis 
aukštesniu lygmeniu, nei bendrosios praktikos slaugytojas 
(BPS) [2]. IPS kvalifikacija įgyjama baigus antros pakopos 
magistrantūros studijas, kurių metu įgaunama daugiau spe-
cifinių žinių ir gebėjimų, tuo grindžiamas didesnis pacientų 
pasitikėjimas šiais specialistais [3–5].

IPS verčiasi slaugos praktika ir tobulina bendrąsias kom-
petencijas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 72-3490 
„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 Bendrosios 
praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsa-
komybė patvirtinimo“ [6]. Baigęs antrosios pakopos studijas, 
išplėstinės praktikos slaugytojas turi remtis ne tik anksčiau 
minėtu, bet ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro 2017 m. liepos 7 d. Nr. V-852 įsakymu „Dėl Lietuvos 
medicinos normos MN160:2017 Išplėstinės praktikos slau-
gytojas patvirtinimo“ [7]. Pagrindinis teisės aktas, kurio pa-
grindu rengiami šios srities slaugos specialistai, yra Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 
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liepos 9 d. įsakymas Nr. V-1255 „Dėl slaugos ir akušerijos 
studijų krypties aprašo patvirtinimo“ (toliau – Slaugos ir 
akušerijos studijų krypties aprašas) [8]. Šis dokumentas suda-
rytas iš daugiau nei dešimt įvairių Lietuvos ir užsienio šalių 
teisės aktų, rekomendacijų, standartų bei nuostatų, kuriose 
išsamiai aprašytos akušerijos ir slaugos krypties studijos ir 
kompetencijos. Svarbu pabrėžti, kad Slaugos ir akušerijos 
studijų krypties aprašas orientuotas į regiono, nacionalinius 
ir tarptautinius asmens sveikatos priežiūros poreikius bei 
prioritetus, apibrėžtus Lietuvos ir Europos Sąjungos strate-
giniuose dokumentuose.

Remiantis Lietuvos valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos (VASPVT) duomenimis, 2021 
m. vasario 25 d. šalyje buvo užregistruoti trisdešimt penki 
IPS, iš kurių praktikuojasi trisdešimt keturi [9]. Duomenis 
atnaujinus 2021 m. lapkričio 4 d. VASPVT sistemoje re-
gistruota keturiasdešimt viena aktyvi išplėstinės praktikos 
slaugos licencija. Matant IPS skaičiaus didėjimą, galima 
teigti, kad šis skaičius kasmet augs [10]. Lietuvoje 2020 
metais atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad didelė dalis 
šalyje dirbančių anestezijos intensyviosios terapijos slau-
gytojų jau atlieka dalį išplėstinės praktikos funkcijų: stebi 
pacientų skysčių balansą, pagal kintamą hemodinamiką taiko 
infuzijos terapijos kontrolę, taiko klinikinės farmakologijos 
žinias teikiant anesteziją, gaivinant, slaugant  intensyviosios 
terapijos pacientus. Galima pastebėti, kad slaugytojas atlieka 
daugiau kompetencijų, nei jam priklauso, todėl skirtumas 
tarp IPS ir BPS kompetencijų klinikiniame darbe gali būti 
mažiau matomas [11]. Norėdamas atitikti keliamus sveikatos 
apsaugos reikalavimus ir pratęsti licenciją, slaugytojas pri-
valo tobulinti profesines kompetencijas. Šiuo tyrimu  siekta 
išanalizuoti, kokias kompetencijų tobulinimo galimybes turi 
IPS Lietuvoje [12].

Tyrimo objektas – profesinių kompetencijų tobulinimo 
galimybės Lietuvoje.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slau-
gytojų profesinių kompetencijų tobulinimo galimybes Lie-
tuvoje. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
 Išplėstinės praktikos slaugytojų kompetencijų tobulinimo 

galimybėms įvertinti atlikta literatūros turinio analizė ir ko-
kybinis tyrimas, kuris vyko 2021 spalio – gruodžio mėne-
siais. Atliekant turinio analizę, siekta sužinoti, kiek ir kokios 
kategorijos kompetencijų papildomai turi IPS, lyginant su 
BPS, todėl buvo išanalizuotas slaugos ir akušerijos studijų 
krypties aprašas, kuriame esančios kompetencijos susiste-
mintos remiantis R. Meretoja (2004) slaugytojo kompetenci-
jos skale (angl. Nurse Competence Scale, NCS) [13]. Gauti 
rezultatai papildomai suskirstyti į atitinkamas kategorijas, 

taip aiškiau pateikiant informaciją ir galimybę pasigilinti į 
gautus rezultatus. Slaugytojų kompetencijoms apibendrinti 
buvo naudojama teminė analizė, taikant indukcinį, duome-
nimis grįstą metodą [14].

Atlikus slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašo tu-
rinio analizę,  buvo atlikta informacijos paieška švietimo 
įstaigų internetiniuose puslapiuose, kuriuose organizuojami 
profesinių kompetencijų tobulinimo kursai slaugytojams 
(toliau – švietimo įstaigos). Siekiant išsiaiškinti trūkstamą 
informaciją apie organizuojamus profesinių kompetencijų 
kursus, buvo atliktas ir pusiau struktūruotas 3 klausimų in-
terviu telefonu. Taikant interviu tyrimo metodą, švietimo 
įstaigų atstovams pateikti iš anksto parengti klausimai ir 
numatyta klausimų pateikimo seka. Švietimo įstaigų atsto-
vams, atsakingiems už profesinių kompetencijų tobulinimą, 
buvo užduoti trys klausimai apie IPS profesinių kompeten-
cijų tobulinimo kursus, siekiant nustatyti 1) ar įstaiga turi 
profesinio tobulinimo kursų, skirtų IPS? 2) jei turi IPS skirtų 
kursų, nurodyti kokių;  3) jei neturi tokių kursų, ar planuoja 
juos artimiausiu metu ar ateityje siūlyti? 

Tyrimo etika –  tyrimo dalyviai buvo informuoti apie ty-
rimo temą, tikslus ir naudą, supažindinti su tyrimo duomenų 
rinkimo metodu ir galimybėmis panaudoti gautus rezulta-
tus. Gautas dalyvių sutikimas skelbti informaciją, išlaikant 
anonimiškumą. Siekiant išlaikyti konfidencialumą, gautieji 
tyrimo duomenys užkoduoti, numeruojant įstaigas nuo 1 iki 
10, kiekvieną formaliojo švietimo įstaigą pažymint raide 
„F“, o neformaliojo  – „N“. Tyrimo rezultatai suskirstyti į 
dvi dalis: slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašo turi-
nio analizė, švietimo įstaigų internetinių puslapių ir pusiau 
struktūruoto interviu analizė. 

Tyrimo rezultatai
Slaugos ir akušerijos studijų krypties turinio analizė. 

Siekiant labiau pasigilinti į išplėstinės ir bendrosios prakti-
kos slaugytojų kompetencijų skirtumus, remiantis slaugos 
ir akušerijos studijų krypties aprašu, išskirtos kompetencijų 
kategorijos. Joms išskirti buvo panaudota R. Meretoja (2004) 
NCS, kurią sudaro 7 susistemintos slaugytojų kompetencijų 
grupės: 1) situacijų valdymas; 2) darbo vaidmuo; 3) pagalbos 
vaidmuo; 4) mokymas instruktavimas; 5) kokybės užtikri-
nimas; 6) terapinės intervencijos; 7) diagnostinės funkcijos 
(1 lentelė) [13]. 

Remiantis slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašu, 
išanalizuota, kad BPS turi 20 kompetencijų, kurios priski-
riamos tiek bendrosios, tiek išplėstinės praktikos slaugytojui 
ir 22 specialiąsias kompetencijos, kurios priskiriamos IPS, 
baigusiam antrosios pakopos studijas (1 lentelė).

Atlikus kompetencijų analizę, buvo nustatyta, kad beveik 
kiekvienoje kategorijoje IPS turi daugiau kompetencijų, nei 



106

BPS. Galima pastebėti, kad situacijos valdymo kompetenci-
joje išsiskiria biosocialinių problemų kategorija, kuri atsklei-
džia IPS gebėjimą identifikuoti įvairias paciento problemas, 
laiku inicijuoti pagalbą, valdyti situaciją bendradarbiaujant 
su kitais atitinkamais sektoriais. 

Darbo vaidmens kompetencijų grupėje atskleista, kad IPS 
turi daugiau žinių apie nacionalinės ir tarptautinės sveikatos 
politikos nuostatas, sveikatos priežiūrą reglamentuojančius 
teisės aktus, sveikatos priežiūros įstaigų administravimo 
ypatumus, etinius ir duomenų apsaugos principus klinikinėje 
praktikoje.

Komandinio darbo ir koordinavimo kategorijoje IPS geba 
kurti tarpžinybinio, tarpinstitucinio, tarptautinio bendradar-
biavimo modelius, inicijuoti komandinį darbą, būti lyderiu, 
tobulinti pacientų priežiūrą, mažinti sveikatos priežiūros 
netolygumus. Išskirtas ir gebėjimas savarankiškai konsultuoti 
pacientus pagal kompetenciją, laikantis kokybiškos konsul-
tacijos reikalavimų. BPS aukščiau išvardintų kompetencijų 
arba neturi, arba jos siauresnės. 

Pagalbos vaidmens, mokymo koordinavimo, terapinėse 
intervencijų tarp bendrųjų kompetencijų, IPS papildomai 
nėra išskirta. IPS, kartu su BPS turi gebėti patenkinti paci-

ento poreikius, vadovautis individualios pacientų slaugos 
principais, mokyti pacientus savirūpybos ir sveikos gyvense-
nos, perteikti žinias praktikos mokytojo kontekste, tiksliai ir 
metodiškai atlikti paskirtas terapinės slaugos ir diagnostikos 
procedūras.

Kokybės užtikrinimui IPS turėtų gebėti vykdyti moks-
linius tyrimus, todėl tyrimo metu, remiantis slaugos ir aku-
šerijos studijų krypties aprašu, buvo nustatytos papildomos 
kompetencijos, lyginant su bendrosios praktikos slaugytoju. 
IPS privalo gebėti inicijuoti ir atlikti daugiadalykinius moks-
linius tyrimus, rinkti mokslinius duomenis, taikyti praktiškai 
įvairius teorinius ir eksperimentinius slaugos mokslo me-
todus, vertinti mokslinių tyrimų patikimumą ir modeliuoti 
atitinkamus slaugos mokslo sprendimus praktikoje, įvertinti 
ir palyginti esamą praktikos lygį su mokslo pasiekimais as-
mens lygmeniu. 

Slaugos ir akušerijos studijų krypties aprašo turinio ana-
lizės metu nustatyta ir IPS kompetencija taikyti inovatyvius 
sprendimus, diegiant naujausias mokslo žinias, mokslu grįstą 
praktiką pritaikyti pacientų gerovei didinti, priimti ir taikyti 
slaugos praktikos sprendimus. Bendrosios praktikos slaugy-
tojas šioje kategorijoje apsiriboja gebėjimu kritiškai vertinti 
savo ir kolegų darbą slaugos profesinėje veikloje, nuolat 
tobulinti mokymosi įgūdžius, atlikti mokslinius tyrimus ir 
jų analizę, formuoti praktines rekomendacijas.

Paskutinėje kompetencijų grupėje „diagnostinės funkci-
jos“ atsispindi klinikinio darbo ypatumai. Remiantis slaugos 
ir akušerijos studijų krypties aprašu nustatyta, kad išplėstinės 
praktikos slaugytojas turi papildomas tris kompetencijas 
bendrosios praktikos slaugytojo atžvilgiu. IPS geba taikyti 
farmakokinetikos ir farmakodinamikos principus ir vaistų 
vartojimo būdus esant ūmioms ir lėtinėms būklėms, ver-
tinti klinikinius požymius, bendras organizmo reakcijas į 
pažeidimą bei patologinius procesus, diagnozuoti ūmius 
ligos atvejus, atpažinti lėtinių ligų paūmėjimus, numatyti 
ir diagnozuoti kritines sveikatos būkles, parinkti tinkamas 
klinikines intervencijas ūmių ar gyvybei pavojingų būklių 
metu. Tuo tarpu BPS priskirta viena kompetencija – vertinti 
žmogaus fiziologinius ir patologinius vystymosi procesus 
sveikatos ligos požiūriu (1 lentelė). 

Kategorija Subkategorija Kodai

Turi podiplomi-
nius kursus

Turi BPS kursų 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7N 8N 
9N 10N

Turi IPS kursų 1F 3F 9N 10N
Neturi IPS kursų 2F 4F 5F 6F 7N 8N

Pagrindinės 
kompetencijos
(pagal R. Mere-
toja, 2004)

Kompetencijų kate-
gorijos

Kompetencijos
BPS

(bendro-
sios)

IPS
(specia-
liosios)

Situacijų val-
dymas

Biosocialinių problemų 
valdymas 0 1

Darbo vai-
dmuo

Žinios ir jų taikymas 7 3
Komandinis darbas ir 
koordinavimas 4 5

Savarankiškas pacientų 
konsultavimas 0 1

Pagalbos vai-
dmuo

Pacientų poreikių ir 
lūkesčių patenkinimas 2 0

Mokymas, ins-
truktavimas

Pacientų mokymas 1 0
Studentų mokymas 1 0

Kokybės užti-
krinimas

Mokslinių tyrimų vyk-
dymas 3 6

Inovatyvių sprendimų 
taikymas 0 3

Terapinės 
intervencijos

Klinikinių intervencijų 
atlikimas 1 0

Diagnostinės 
funkcijos

Fiziologinių, patologi-
nių ir skubių procesų 
vertinimas

1 3

1 lentelė.  Išplėstinės ir bendrosios praktikos slaugytojų kompeten-
cijų palyginimas, remiantis slaugos ir akušerijos studijų krypties 
aprašu ir R. Meretoja (2004) slaugytų kompetencijų skale.

2 lentelė. Švietimo įstaigų profesinių kompetencijų tobulinimo 
kursai, organizuojami  slaugytojams. 
F – formaliojo švietimo įstaiga, N – neformaliojo švietimo įstaiga.
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Interviu ir švietimo įstaigų internetinių puslapių ana-
lizė. Kokybinio tyrimo metu siekta išsiaiškinti, ar švietimo 
įstaigos turi profesinių kompetencijų tobulinimo kursų, skirtų 
IPS. Analizuojant iš anksto numatytų 10 švietimo įstaigų 
siūlomus tobulinimo kursus slaugytojams, pastebėta, kad 
naudojamos skirtingos frazės tikslinei grupei apibūdinti: 
„visų specialybių slaugytojams“ ar „visų profesinių kvalifika-
cijų slaugytojams“, tačiau, neatsižvelgiant į šiuos skirtingus 
išsireiškimus, kursai skirti visiems slaugytojams, taip pat ir 
IPS (2 lentelė). 

Pasirinktas pusiau struktūruotas interviu  metodas su-
teikė erdvės tyrėjui surinkti nenumatytus atsakymus. Tyrime 
dalyvavo 4 neformaliojo švietimo įstaigos ir 6 formaliojo 
švietimo įstaigos esančios Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 
Visos dalyvavusios švietimo įstaigos organizuoja profesi-
nių kompetencijų tobulinimo kursus įvairių kvalifikacijų 
medicinos darbuotojams.

Išsiaiškinta, kad dvi formaliojo (1F, 3F) ir dvi neforma-
liojo švietimo įstaigos (9N, 10N) į pateiktą klausimą atsakė 
vienodai, t.y. turi profesinių tobulinimo kursų išplėstinės 
praktikos slaugytojams. Likusių švietimo įstaigų respon-
dentai, iš kurių keturios formaliojo (2F, 4F, 5F, 6F) ir dvi 
neformaliojo (7N, 8N), į pirmą interviu klausimą atsakė nei-
giamai, teikdami, kad profesinių kompetencijų tobulinimo 
kursų, tinkančių IPS, šiuo metu neorganizuoja (2 lentelė).

Keturių anksčiau minėtų įstaigų, rengiančių kursus išplės-
tinės praktikos slaugytojams (1F, 3F, 9N, 10N ) respondentai 
į klausimą „ar turi IPS skirtų kursų, jei turi, tai nurodyti“ 
atsakė informuodami, kad kursai skirti tobulinti profesines 
kompetencijas kartu su kitais sveikatos priežiūros specialis-
tais – BPS, akušeriais ir kt. Įstaigų darbuotojai akcentavo, 
kad šiuo metu kursų, skirtų tik IPS, nėra. Daugiau nei pusė 
švietimo įstaigų (2F, 4F, 5F, 6F, 7N, 8N) kursų, skirtų IPS, 
neorganizuoja, todėl jų atstovams antrasis interviu klausimas 
pokalbio metu nebuvo užduotas. 

Paskutiniuoju  interviu  klausimu „jei neturi tokių kursų, 
ar planuoja juos artimiausiu metu ar ateityje siūlyti“, buvo 
siekiama atskleisti švietimo įstaigų ateities planus iš IPS 
perspektyvos. Kalbant apie specialiuosius kursus IPS pro-
fesinei kvalifikacijai kelti, visų švietimo įstaigų respondentų 
atsakymai buvo teigiami. Pažymėtina, kad konkrečių planų 
artimiausiu metu nėra ir nežino, kada situacija pasikeis. 

Pusiau struktūruoto interviu metu pastebėta, kad trijų 
švietimo įstaigų respondentai domisi bendrosios ir iš-
plėstinės praktikos slaugytojų profesinių kompetencijų 
skirtumais. Atlikus tyrimą pastebėta, kad švietimo įstaigų 
darbuotojams sudėtinga atskirti dviejų rūšių specialistus 
(IPS ir BPS), todėl išsamiai nebuvo pateikiama ir orga-
nizuojamų kursų informacija tik apie IPS tinkamų speci-

aliųjų kompetencijų tobulinimą ir šio tobulinimo poreikį.

Rezultatų aptarimas
Šiame tyrime buvo norima atskleisti, kokias galimybes 

tobulinti profesines kompetencijas turi išplėstinės praktikos 
slaugytojai Lietuvoje. Pirmjame tyrimo etape, remiantis R. 
Meretoja (2004) slaugytojo kompetencijos skale ir Slaugos 
ir akušerijos studijų krypties aprašu. nustatyta, kad BPS turi 
20 kompetencijų, o IPS turi 22 kompetencijomis daugiau 
už BPS ir jos atsiskleidžia skirtingame kontekste. Yra ži-
noma, kad IPS turi turėti daugiau įvairių žinių, orientuoti 
į komandinį darbą ir jo koordinavimą, lyderystę, spręsti ir 
diegti naujoves sveikatos priežiūros sistemoje. Remiantis P. 
Sastre-Fullana ir kt. 2017 metais atlikto tyrimo pavyzdžiu 
pastebėta, kad Ispanijoje buvo susistemintos aštuonios IPS 
pagrindinės kompetencijos, kurios yra labai panašios į mūsų 
atlikto tyrimo rezultatus [15]. Kompetencijų grupės yra (1) 
profesinė autonomija, (2) kokybės valdymas, (3) priežiūra ir 
vadyba, (4) profesinis mokymas ir švietimas, (5) sveikatos 
stiprinimas, (6) klinikinė ir profesinė lyderystė, (7) tarppro-
fesiniai santykiai ir mentorystė, (8) tyrimais ir įrodymais 
pagrįsta praktika, o K. Jokiniemi ir kt. (2021) atskleidė, kad 
daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių išplėstinės praktikos 
slaugytojų taip pat puikiai gebėjo atlikti klinikinio lyderio 
vaidmenį, padėjo koordinuoti komandos darbą, diegė ir ska-
tino naujus sprendimus slaugos kontekste, kurie iš esmės sie-
tini su atlikto tyrimo gautais duomenimis [16]. Atsižvelgiant 
į P. Sastre-Fullana ir kt. (2017) ir K. Jokiniemi ir kt. (2021) 
tyrimų rezultatus ir juos palyginus su mūsų gauto tyrimo 
rezultatais, galima teigti, kad išplėstinės praktikos slaugytojai 
turėtų kelti kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijas aukščiau 
išvardintose kategorijose, tačiau praktikoje situacija priešinga 
ir ji priklauso nuo to, kokioje šalyje dirba IPS. 

Pusiau struktūruoto interviu metu išsiaiškinome, kad IPS 
profesinių kompetencijų tobulinimo galimybės yra ribotos. 
Nustatyta, kad kursų tobulinti tik IPS kompetencijas nėra, o 
kursų pasirinkimas kartu su kitų sričių specialistais ir BPS 
labai siauras. Kyla problema, kad IPS neturi galimybės to-
bulinti nustatytų papildomų 22 kompetencijų arba tobulina 
jas  BPS lygmeniu, nesant galimybės kelti kvalifikacijos 
aukščiau. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ieškant informaci-
jos apie organizuojamus kursus, pastebimi skirtingi tikslinės 
grupės apibūdinimai, tokie kaip „visų specialybių slaugyto-
jams“ ar „visų profesinių kvalifikacijų slaugytojams“, todėl  
galimi nesusipratimai  tarp bendrosios ir išplėstinės praktikos 
slaugytojų, renkantis profesinių kompetencijų kursus. Dėl 
šios priežasties tikslinga informaciją internetiniuose pusla-
piuose pateikti išsamiau. 

K. Jokiniemi ir kt. (2021) nurodo, kad išplėstinės prak-
tikos slaugytojo specialybė sukurta XX a. septintojo de-
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šimtmečio pabaigoje JAV, o kompetencijų ugdymo pradžia 
atsirado tik XX a. pabaigoje [17]. Lietuvoje IPS profesija 
įkurta prieš 5 metus, tačiau kompetencijų tobulinimo gali-
mybės pradėtos vystyti tik dabar. Lyginant su kitų šalių pro-
fesinių kompetencijų tobulinimu, mūsų šalis sąlyginai labai 
jauna. Tokiems tyrimo rezultatams įtakos galėjo turėti ir tai, 
kad turinčiųjų galiojančią IPS licenciją sąlyginai nėra daug 
[10]. Pagrindinis tyrimo ribotumas − per mažas išplėstinės 
praktikos slaugytojų skaičius, kuris lemia mažą profesinių 
kompetencijų tobulinimo kursų įvairovę. Iš dalies galima 
daryti prielaidą, kad profesinių kompetencijų tobulinimas 
IPS šiuo metu yra laikinai nerentabilus. Svarbu paminėti ir 
tai, kad Lietuvoje IPS rengia jau du universitetai, kas turės 
didelės įtakos sparčiam šių specialistų augimui. 

Atliktas kokybinis tyrimas – pirmasis Lietuvoje, kuriuo 
siekta išanalizuoti išplėstinės praktikos slaugytojų profesi-
nių kompetencijų tobulinimo galimybes, todėl norint įver-
tinti pokyčius, ateityje tikslinga atlikti tolesnius tyrimus, 
parodančius pačių IPS požiūrį į kursų, skirtų specialiosioms 
kompetencijoms tobulinti, poreikį ir galimybes. 

Išvados
1. Išanalizavus Lietuvos Respublikos teisės aktus, regla-

mentuojančius bendrosios praktikos ir išplėstinės praktikos 
slaugytojų tobulinimą ir susisteminus duomenis atskleista, 
kad išplėstinės praktikos slaugytojai turi tobulinti ir bendrą-
sias, ir specialiąsias kompetencijas.

2. Atlikus 10 švietimo įstaigų, organizuojančių profe-
sinio tobulinimo kursus sveikatos priežiūros specialistams 
pasiūlos analizę, nustatyta, kad išplėstinės praktikos slau-
gytojų profesinių kompetencijų kursus turi tik keturios: dvi 
formaliojo ir dvi neformaliojo švietimo įstaigos.

3. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad išplėstinės praktikos 
slaugytojai turi galimybę tobulinti tik bendrąsias kompeten-
cijas, o profesinių kompetencijų tobulinimas organizuojamas 
su kitų sričių sveikatos priežiūros specialistais, tad kursų 
pasirinkimas išlieka ribotas. 
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  PROFESSIONAL COMPETENCIES IMPROVEMENT 
OPPORTUNITIES FOR ADVANCED PRACTISE 

NURSES
G. Juškevičiūtė, V. Kielė, J. Žalalienė, A. Kučinskienė
Keywords: advanced practice nurse, general practice nurse pro-

fessional development, competence.
Summary
While the Lithuanian health care system is experiencing chan-

ges, advanced practice nurses are starting to join the ranks of he-
alth care professionals. The greater confidence of patients in these 
specialists is determined by the fact that by studying for a master‘s 
degree, they acquire specific knowledge and skills to work in the 
practice of advanced care. The training of advanced practice nur-
ses has been started in Lithuania since 2015, and almost 5 years 
have passed since the completion of the first program, therefore 
we analyzed what in-service training courses are available to im-
prove the professional competence of nurses.

The aim of the research – to analyze the possibilities of im-
proving the professional competencies of advanced practice nur-
ses in Lithuania. Content analysis and qualitative research of the 

literature. The content analysis sought to find out how much and 
in which category of competences advanced practice nurses have 
additional competences compared to general nurses. Another part 
of the research was a web analysis of educational institutions‘ web-
sites and semi-structured interviews with formal and non-formal 
educational institutions.

The study included 10 educational institutions: 6 formal edu-
cation institutions and 4 non-formal education institutions, which 
organize professional development courses for nurses. An analy-
sis of the web pages was performed, and a semi-structured 3-qu-
estion interview was conducted.

An analysis of the content of the literature and a qualitative 
study were carried out to assess the possibilities for improving the 
competencies of advanced practice nurses. The study involved 10 
educational institutions: 6 formal education institutions and 4 non-
formal education institutions.

After analyzing the legal acts of the Republic of Lithuania re-
gulating the development of general practice and advanced practice 
nurses and systematizing the data, it was revealed that advanced 
practice nurses must improve both general and special competen-
cies. The analysis of 10 educational institutions organizing pro-
fessional development courses for health care professionals reve-
aled that only four of these educational institutions have advanced 
practice nurses professional development courses: two formal 
and two non-formal institutions. The study revealed that nurses in 
advanced practice have the opportunity to develop only general 
competencies, and the development of professional competencies 
is organized with health care professionals in other fields and the 
choice of courses remains limited.
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