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Santrauka 
Slaugytojai, užimantys skirtingas pareigas ir teikiantys 
sveikatos priežiūros  paslaugas turi atitinkamas slau-
gytojų kompetencijas, todėl dominuojančios slaugy-
tojų kompetencijos kariuomenės ir skubiosios medici-
nos pagalbos srityje skiriasi. Kariuomenėje dirbančių 
slaugytojų kompetencijoje dominuoja susidorojimo su 
situacija ir darbo vaidmens kompetencijų grupės. Bū-
tent šios dominuojančios kompetencijų grupės iš esmės 
kariuomenės slaugytojus daro išskirtinius. Kariuome-
nėje dirbantis slaugytojas reaguoja į situaciją, ja valdo. 
Susidorojus su situacija, toliau pagal darbo vaidmens 
kompetencijų grupę yra užtikrinamas sklandus tolesnių 
užduočių atlikimas.
Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokios slaugytojų kom-
petencijos dominuoja kariuomenės ir skubiosios pa-
galbos srityse. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas turinio 
analizės metodas. Tyrimo metu buvo analizuojami ir 
lyginami pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys 
slaugytojų kompetencijas skirtingose srityse. 
Tyrimo rezultatai. Tiek skubiosios pagalbos srityje, tiek 
kariuomenės sveikatos priežiūroje labiausiai kreipia-
mas dėmesys į specialistų gebėjimą susidoroti su ky-
lančiomis situacijomis. Likusios kompetencijų grupės, 
pagal skiriamą dėmesį ir jų svarbą darbinėje aplinkoje, 
išsidėstė skirtingai. 
Išsiaiškinta, kad R. Meretoja (2004) Slaugytojų kom-
petencijos skalės (angl. Nurse Competence Scale) 
kompetencijų grupės yra tinkamos naudoti tolesniems 
slaugytojų kompetencijų tyrimams bei analizėms, nes 
tai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2013/55/ES dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
išvardytų pagrindinių slaugytojų kompetencijų direk-
tyvos punktus. 
Nustatyta, kad skubiosios medicinos pagalbos speci-

alistų kompetencijoje dominuoja susidorojimo su si-
tuacija ir mokymo-instruktavimo kompetencijos gru-
pės. Šių grupių dominavimas parodo, kad pirmiausia  
skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai re-
aguoja, valdo bei susidoroja su situacija. Užtikrinus 
pacientų saugumą ir stabilizavus sveikatos būklę, su-
teikiama informacija,  pacientai ir artimieji instruktuo-
jami bei mokomi kaip elgtis tolimesniame sveikatos 
priežiūros etape.

Įvadas 
Kompetencija tai asmens įgūdžių, patirties, žinių visuma 

ir gebėjimas ją taikyti, saugiai atliekant užduotį [1]. Nors 
kompetencijos sąvoka turi daugybę skirtingų reikšmių ir 
yra plačiai naudojama organizacinėje bei profesinėje litera-
tūroje, jos sudėtingumas atsispindi ir slaugytojų profesinėje 
kompetencijoje. R. Meretoja (2004) slaugytojų profesinę 
kompetenciją apibūdino kaip tikėtiną slaugytojo žinių, nuos-
tatų, įgūdžių ir vertybių lygį, o M. Fukada (2018) profesinę 
slaugytojo kompetenciją apibūdino kaip pagrindinius gebė-
jimus, reikalingus slaugytojo vaidmeniui atlikti [2,3]. 

Slaugytojo kompetencija yra svarbi sudedamoji dalis, 
užtikrinant aukštą sveikatos priežiūros kokybę ir siekiant 
įstaigos pageidaujamų rezultatų. Įprastai iki specialisto darbo 
pradžios įgyjamas išsilavinimas, pasiekus atitinkamą kom-
petenciją išduodamas sertifikatas, kuris patvirtina specialisto 
gebėjimą teikti tam tikras paslaugas. Nors kompetencijos 
įgijimas laikomas svarbiu profesinės veiklos etapu, eksperto 
statusas arba aukščiausias kompetencijos lygis pasiekiamas 
pritaikius ilgametę patirtį ir profesinį augimą. Akivaizdu, kad 
mažiau kompetentingi paslaugų teikėjai linkę teikti žemes-
nės kokybės paslaugas, todėl sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjai turi turėti kompetenciją, būtiną jų darbui atlikti pagal 
nurodytus standartus [4]. Norėdami palaikyti aukščiausiojo 
lygio kompetenciją, sveikatos priežiūros specialistai turi 
laikytis mokymosi visą gyvenimą principo. Tik laikydamiesi 
šio principo, galime tikėtis aukšto sveikatos paslaugų teikimo 
lygio, pacientų pasitenkinimo paslaugomis bei sėkmingo 
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rizikos valdymo. Specialistų kompetencijos lygis yra di-
namiškas, todėl nustojus domėtis naujovėmis ir mokytis 
pasirinktoje sferoje, galimas atgalinis kompetencijos lygių 
virsmas. 

R. Meretoja (2004) slaugytojo kompetenciją apibūdino 
kaip tikėtiną žinių, nuostatų, įgūdžių ir vertybių lygį, todėl 
galime teigti, kad atitinkamoms pareigoms ir teikiamoms 
paslaugoms reikalingos jas atitinkančios specialistų kom-
petencijos. Remiantis Europos Sąjungos dokumentų ir di-
rektyvų nuostatomis, vienas pagrindinių Europos Sąjungos 
siekių yra panaikinti skirtumus ir leisti dirbti pagal atitinkamą 
profesiją nebūtinai toje valstybėje narėje, kurioje slaugytojai 
įgijo profesinę kvalifikaciją, taip apsaugant šalis nares nuo 
specialistų, neturinčių pakankamos kvalifikacijos. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES dėl profesi-
nių kvalifikacijų pripažinimo, nustatė minimaliuosius rei-
kalavimus įgyti Europos Sąjungoje bendrosios praktikos 
slaugos kvalifikaciją ir verstis bendrosios praktikos slauga. 
Specialisto rengimas susideda iš dviejų dalių: teorinio mo-
kymo, kurio metu slaugytojai įgyja reikalaujamų profesinių 
žinių, įgūdžių ir kompetencijų, bei klinikinio rengimo, kai 
slaugytojai mokomi dirbti kaip komandos nariai, turintys 
tiesioginį sąlytį su sveikais ar sergančiais asmenimis ir (arba) 
bendruomene.  Remdamiesi įgytomis žiniomis, įgūdžiais ir 
kompetencijomis, slaugytojai mokosi organizuoti, atlikti 
ir vertinti reikiamą visavertę slaugą [5]. Lietuvoje medi-
cinos norma MN 28:2019 yra privaloma visiems Lietuvos 
Respublikos bendrosios praktikos slaugytojams, jų darbda-
viams, institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos 
specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą. Medicinos 
normoje  nurodomos pagrindinės slaugytojo kompetencijos, 
privalomos visiems be išimties slaugytojams, t.y. ir dirban-
tiems skubiosios medicinos pagalbos srityje, ir kariuome-
nės sveikatos priežiūroje [2,5,6]. Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijai (NATO) priklausančiose šalyse, kariuomenės 
sveikatos priežiūroje dirbančių slaugytojų kompetencijas ir 
būtinus reikalavimus nusako NATO standartizacijos susita-
rimai. Juose apibrėžti būtinieji kompetencijos reikalavimai, 
reikalingi slaugytojams, užimantiems tam tikras pareigas 
[7]. Kariuomenės slaugytojų užimamos pareigos turi kom-
petencijų rinkinį, kuris gali būti nusakytas veiklos instruk-
cijose (procedūriniuose reikalavimuose), paslaugų teikimo 
gairėse ar viešai neprieinamuose vidiniuose organizacijos 
dokumentuose [8]. Tyrimą atlikome norėdami išsiaiškinti, 
kokios profesinės slaugytojo kompetencijos išryškėja sku-
biosios medicinos pagalbos srityje ir kariuomenės sveikatos 
priežiūroje. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokios slaugytojų kom-
petencijos dominuoja kariuomenės ir skubiosios pagalbos 
srityse.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti pasirinktas turinio analizės metodas. 

Atliekant turinio analizę, buvo norima sužinoti,  kokios  
slaugytojų kompetencijos dominuoja skubiosios medici-
nos pagalbos srityje ir kariuomenės sveikatos priežiūroje 
teoriniu aspektu. Darbe naudojama: Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
2005/36/EB ir 2013/55/ES (ES direktyva), NATO standartas 
AMedP-1.8 2016 m. (NATO standartas), Lietuvos medicinos 
norma MN 142:2020 Skubiosios medicinos pagalbos slaugos 
specialistas (MN 142:2020) ir R. Meretoja (2004) Slaugytojų 
kompetencijos skalė (NCS). Slaugytojų kompetencijoms api-
bendrinti buvo naudojama teminė analizė, taikant indukcinį, 
duomenimis grįstą metodą [9]. Tyrimas buvo atliekamas 
2021 m. lapkričio – 2022 m. sausio mėnesiais.

Pagrindinis tyrimo klausimas − kokios slaugytojų kom-
petencijos dominuoja kariuomenės ir skubiosios medicinos 
pagalbos srityje?

Mokslinės literatūros analizei pasirinktos paieškos są-
vokos ir jų deriniai: kompetencija, slaugytojas, kariuomenė, 
skubioji medicinos pagalba. Straipsnių paieška buvo vyk-
doma PubMed ir Google Mokslinčius duomenų̨ bazėse. 
Paieška atlikta nuo 2021 m. gruodžio 10 d. iki gruodžio 23 
dienos. Atrankos kriterijai: 1) įtraukimo – empiriniai tyrimai 
ir literatūros analizės, publikuotos ne seniau nei prieš 10 
metų, t.y. nuo 2011 m. sausio 1 dienos; moksliniai straipsniai 
anglų kalba ir nemokama viso teksto pasirinkimo galimybė; 
2) atmetimo – mokslinės disertacijos, straipsniai, neturintys 
nemokamos viso teksto prieigos, publikacijos, senesnės nei 
2011 metų. Atmesti straipsniai nebuvo įtraukti į literatūros 
sąrašą̨. 

Tyrimo rezultatai
Slaugytojo profesinės kompetencijos. Slaugytojų kom-

petencijoms išskirti, o vėliau palyginti buvo pasirinkti pa-
grindiniai slaugytojų kompetenciją apibrėžiantys teisės aktai, 
o norint sugrupuoti ES direktyvoje išvardintas pagrindines 
profesines slaugytojų kompetencijas, buvo naudojama R. 
Meretoja (2004) NCS. Joje išskirtos 7 kompetencijų grupės, 
kurias sudaro 73 elementai, leidžiantys įvertinti pagrindines 
slaugytojų kompetencijas:

1) pagalbos vaidmens grupė (7 elementai),
2) mokymo- instruktavimo grupė (16 elementų), 
3) diagnostinės funkcijos grupė  (7 elementai), 
4) susidorojimo su situacija grupė  (8 elementai), 
5) terapinės intervencijos grupė  (10 elementų),
6) kokybės užtikrinimo grupė (6 elementai), 
7) darbo vaidmens grupė (19 elementų). 
R. Meretoja (2004) NCS priemonės kompetencijų gru-

pės ir elementai yra lengvai pritaikomi,  plačiai naudojami 



112

Europos Sąjungoje ir už jos, pasižymi 
dideliu pagrįstumu bei stabilumu. Būtent 
tai mus paskatino naudoti šios skalės gru-
pes, norint išryškinti, kokios slaugytojų 
kompetencijos dominuoja kariuomenės 
sveikatos priežiūroje bei skubiosios me-
dicinos pagalbos srityje. ES direktyvoje 
yra išskirtos 8 slaugytojų kompetencijų 
grupės, kurias galima susieti su R. Mere-
toja (2004) Slaugytojų profesinės kom-
petencijos skalėje išskirtomis 7 kompe-
tencijų grupėmis. 

Atsižvelgdami į tai, kad pirmoji ES 
direktyva buvo priimta 2005 metais, o 
R. Meretoja (2004) NCS skalė valiuota 
2004 m., todėl palyginome ES direktyvos 
ir R. Meretoja (2004) NCS kompetencijų 
grupes (1 lentelė).

Išanalizavus ES direktyvoje išvar-
dintas slaugytojų kompetencijas, rasti 
R. Meretoja (2004) NCS priemonėje 
taikomų kompetencijų grupių bei ele-
mentų atitikmenys. Pirmoji slaugytojų 
kompetencija ES direktyvoje yra „..indi-
vidualios slaugos poreikio nustatymas ir 
organizavimo planavimas...“. Šiai kom-
petencijai buvo prilyginta R. Meretoja 
(2004) NCS kompetencijų grupės „pa-
galbos vaidmuo“ ir „terapinės interven-
cijos“. Sveikatos profilaktikos kompeten-
cija labiausiai atitiko pagalbos vaidmens 
grupę. Paciento ir artimųjų mokymas 
priskirtas prie mokymo ir instruktavimo 
grupės. Visapusiškas bendradarbiavimas 
su kitais sveikatos priežiūros specialistais 
buvo priskirtas prie diagnostinių funk-
cijų. Būtinosios pagalbos organizavimo ir 
teikimo bei kompetencijos dirbti tarpdis-
ciplininėje komandoje atitikmuo rastas 
susidorojimo su situacija grupėje. Slau-
gos kokybės užtikrinimas ir vertinimas 
buvo priskirtas prie kokybės užtikrinimo 
grupės, o kompetencijų ir žinių tobulini-
mas − prie darbo vaidmens.

Atlikę R. Meretoja (2004) NCS ir ES 
direktyvoje išvardintų pagrindinių pro-
fesinių slaugytojų kompetencijų palygi-
nimą, galime teigti, kad norint išryškinti 
dominuojančias slaugytojų kompeten-
cijas kariuomenės sveikatos priežiūros 

ir skubiosios medicinos pagalbos srityje, galime naudoti R. Meretoja (2004) 
išskirtas 7 slaugytojų kompetencijų grupes.

Kariuomenės sveikatos priežiūroje ir skubiosios medicinos pagalbos 
srityje dominuojančios profesinės slaugytojo kompetencijos. Norint aiškiau 
pastebėti dominuojančias kompetencijas, jų bendrumą ir skirtumus, atlikta 
palyginamoji analizė. Lyginama NATO standarto AmedP-1.8 įgūdžių matrica, 
apibrėžianti būtinuosius slaugytojų kompetencijos reikalavimus ir  Lietuvos 
medicinos norma MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos spe-
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gytojų kompetencijų grupių palyginimas pagal NCS.
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cialistas“. Kad ši analizė būtų maksimaliai tiksli, pasirinkta 
lyginti panašių pareigų ir užduočių slaugytojų kompetencijų 
reikalavimus, t.y. kariuomenėje dirbančio slaugytojo kompe-
tencijų reikalavimus, keliamus kariuomenės greitosios medi-
cinos pagalbos slaugytojui ir civilinės greitosios medicinos 
pagalbos srityje - skubiosios medicinos pagalbos slaugos 
specialistui. Analizė atlikta pagal R. Meretoja (2004) NCS  
7 slaugytojų kompetencijų grupes (2 lentelė).

Viena iš svarbiausių kariuomenėje dirbančių ir skubiosios 
medicinos pagalbos slaugytojų kompetencijų yra susidoro-
jimas su situacija [10,11]. Atlikus slaugytojų kompetencijų 
skirstymą į grupes, tai pasitvirtino. Kariuomenės slaugytojų 
kompetencijų elementai, susidorojimo su situacija grupėje 
atitiko 6 elementus iš 8, tai yra daugiau nei pusė, o sku-
biosios pagalbos slaugos specialistų kompetencija atitiko 
4 elementus iš 8, tai yra pusė elementų. Apžvelgus visas 
grupes, ši kompetencija yra svarbiausia tiek kariuomenės, 
tiek skubiosios medicinos pagalbos  slaugytojams.

Ir kariuomenėje dirbantiems, ir skubiosios medicinos 
pagalbos slaugytojams dėmesys į pagalbos vaidmenį (2/7), 
diagnostines funkcijas (1/7) ir darbo vaidmenį (9/19) buvo 
vienodas. Rasta vienodai atitikusių elementų, tačiau ka-
riuomenėje dirbančių slaugytojų terapinių intervencijų bei 
kokybės užtikrinimo grupėje nustatyta neženkliai daugiau 
atitikimų, nei skubiosios medicinos pagalbos slaugytojų. 
Mokymo ir instruktavimo grupėje skubiosios medicinos 
pagalbos slaugytojų kompetencija buvo išreikšta ženkliai 
stipriau, nei kariuomenėje dirbančių slaugytojų (atitinkamai 
2/16 ir 7/16 elementų). Manoma, kad šis rezultatas ženkliai 
skiriasi dėl to, kad skubiosios medicinos pagalbos slaugyto-
jams dažniau tenka susidurti su pacientų šeimos nariais, nei 
kariuomenėje dirbantiems slaugytojams. Pagal kompetencijų 
svarbą antrąją vietą kariuomenėje dirbančių slaugytojų užima 
darbo vaidmuo, o skubiosios sveikatos priežiūros specialistų 
− mokymas bei instruktavimas.

Diskusija
Šiuo tyrimu buvo siekiama išanalizuoti, kokios slaugy-

tojų kompetencijos dominuoja kariuomenės ir skubiosios 
pagalbos srityse, todėl pirmiausia atlikta teisės aktų, regla-
mentuojančių slaugytojų veiklą, analizė. Tyrimas atskleidė, 
kad bendrosios praktikos slaugytojai, dirbantys Lietuvos 
sveikatos priežiūros įstaigose, privalo vadovautis Lietu-
vos medicinos norma MN 28:2019 (MN 29:2019), kurioje 
apibrėžta bendrosios praktikos slaugytojo kompetencija. 
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas privalo 
vadovautis MN 28:2019 ir MN 142:2020, kuri nusako sku-
biosios medicinos pagalbos slaugos specialisto kompetenci-
jas. Kariuomenėje dirbantys slaugytojai turi vadovautis MN 
28:2019 ir NATO standartu AMedP-1.8 2016 m. Visi šie 

išvardinti specialistai privalo atitikti ir vadovautis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/55/ES dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo išvardintų pagrindinių profesinių 
slaugytojų kompetencijų reikalavimus.

Pasidomėjus, kokie reikalavimai taikomi abiejų sričių 
specialistams, norintiems dirbti atitinkamą darbą, pastebė-
jome, kad greitosios medicinos pagalbos komandoje reika-
laujama, jog bendrosios praktikos slaugytojas turėtų sku-
biosios medicinos pagalbos slaugos specialisto laipsnį, nes 
jis yra pasiekęs aukščiausiąjį kompetencijos lygį. Dvi svar-
biausios skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto 
kompetenciją atkreipiančios sritys yra sugebėti gerai įvertinti 
situaciją ir susidoroti su ja, taikyti gilias žinias bendraujant 
ir mokant pacientus, o tai galime priskirti prie profesinių 
įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų kategorijų [12]. Iš kariuomenės 
slaugytojų tikimasi, kad jie žinos daugybę karinių terminų ir 
bus susipažinę su kariuomenės procesais, o kritinis mąstymas 
yra svarbiausias reikalavimas, nes tikimasi, kad jie priims 
sprendimus aplinkoje, kurioje jaučiamas nuolatinis laiko 
bei išteklių trūkumas.  Trumpai apžvelgiant, kariuomenės 
slaugytojo kompetencijas galime suskirstyti į tris stambias 
grupes: 1) slaugos praktika − teikti pagalbą traumuotiems pa-
cientams ar sunkiai sužeistiems karinėje aplinkoje; 2) karinė 
tarnyba − žinios apie karinę užduotį, gebėjimas bendrauti 
pagal karinius protokolus, karinių taisyklių bei nuostatų iš-
manymas, žinos apie pacientų evakuaciją iš mūšio lauko, 
išgyvenimo žinios ir įgūdžiai; 3) vadovavimas − gebėjimas 
vadovauti nedidelei komandai, motyvuoti personalą didelės 
įtampos sąlygomis, turėti streso valdymo įgūdžių [8]. 

Tyrimas atskleidė, kad kariuomenėje ir skubiosios me-
dicinos pagalbos slaugos specialistų teikiama slauga turi 
daug panašumų, nes siekiama bendro tikslo − suteikti paci-
entams slaugos paslaugas ir stiprinti sveikatą. Pagrindinis 
skirtumas yra tas, kad kariuomenės slaugytojo užduotis yra 
teikti slaugos paslaugas ir  būti pasiruošus atlikti vadovavimo 
funkcijas tiek taikos, tiek nepaprastųjų situacijų metu [13]. 
Kariuomenės slaugytojai privalo teikti sveikatos priežiū-
ros paslaugas dinamiškame pasaulyje ir atitikti sudėtingus 
karinių operacijų vykdymo reikalavimus [14]. Dažniausiai 
kariuomenės slaugytojų teikiamų sveikatos paslaugų kon-
tekstą lemia skirtingos darbo aplinkybės, nes kariuomenės 
slaugytojai gali dirbti karinių bazių ligoninėse, palapinėse, 
greitosios pagalbos automobiliuose, lėktuvuose, laivuose 
arba kartu su dislokuotais kariais. Kariuomenėje dirbantys 
slaugytojai dažnai atlieka užduotis dinamiškoje ir sudėtingoje 
aplinkoje, o karių slaugytojų kompetencijos įgūdžiai tobu-
linami dauginių traumų bei sužeidimų, patirtų mūšio lauke, 
srityse. Ugdoma bei palaikoma pagalbos teikimo karinėse 
transporto priemonėse kompetencija, formuojami  kariuo-
menės specifikai būdingi įgūdžiai, o vadovavimo kompe-
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tencijos yra neatsiejamos nuo kiekvienos karinės praktikos 
ir specialybės vaidmens [8]. Gebėjimas greitai pasiruošti ir 
prisitaikyti prie kintančių aplinkybių yra tai, kas iš esmės 
daro kariuomenės slaugytojus unikalius ir išskirtinius [15]. 

Apibendrinant galima teigti, kad tiek kariuomenėje dir-
bančių, tiek skubiosios medicinos pagalbos slaugytojų la-
biausiai dominuojanti kompetencijų grupė yra susidorojimas 
su situacija. Po jos kita, svarbiausia kariuomenėje dirbančių 
slaugytojų kompetencijų grupė yra darbo vaidmuo, o tai dar 
kartą patvirtina, kad  kariuomenėje dirbantiems slaugytojams 
svarbiausia susidoroti su situacija ir atlikti užduotį tinkamai, 
atsižvelgiant į darbo vaidmenį. Šios dvi prioritetinės kom-
petencijų  grupės kariuomenėje dirbančius slaugytojus daro 
unikalius ir išskirtinius. 

Antroji dominuojanti skubiosios medicinos pagalbos 
specialistų kompetencijų grupė yra mokymas bei instruk-
tavimas. Būtent susidorojimas su situacija ir mokymo bei 
instruktavimo grupė parodė, kad skubiosios medicinos pagal-
bos slaugytojai yra orientuoti į susidorojimą su iškilusiomis 
situacijomis bei pacientų mokymą ir instruktavimą, kaip 
elgtis individualių aplinkybių metu. Norint gauti tikslesnius 
duomenis šia tema, reikalingas empirinis tyrimas, apklausiant 
abiejų sričių slaugos specialistus jų darbinėje aplinkoje.

Išvados
1. R. Meretoja (2004) slaugos kompetencijų skalėje 

išskirtos kompetencijų grupės yra tinkamos naudoti toles-
niems slaugytojų kompetencijų tyrimams ir analizėms, nes 
jos atitinka išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos direk-
tyvoje 2013/55/ES  dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

2. Skubiosios medicinos pagalbos specialistų kompeten-
cijoje dominuoja susidorojimo su situacija ir mokymo - ins-
truktavimo kompetencijos grupės. Šių grupių dominavimas 
parodo, kad pirmiausia skubiosios medicinos pagalbos slau-
gos specialistai reaguoja, valdo bei susidoroja su situacija. 
Užtikrinus pacientų saugumą ir stabilizavus sveikatos būklę, 
teikiama informacija, pacientai ir artimieji instruktuojami 
bei mokomi elgtis tolesniame sveikatos priežiūros etape.

3. Kariuomenėje dirbančių slaugytojų kompetencijoje 
dominuoja susidorojimo su situacija ir darbo vaidmens 
kompetencijų grupės, o tai kariuomenės slaugytojus daro 
unikalius ir išskirtinius, nes kariuomenėje dirbantis slaugy-
tojas pirmiausia reaguoja į situaciją, ją valdo, o susidorojęs 
su situacija, tolesnių užduočių sklandžiam vykdymui taiko 
darbo vaidmens kompetencijų grupės elementus.
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Summary
Nurses in different roles and health care settings require appro-

priate nursing competencies, so the dominant competencies of nur-
ses in the military and ambulance emergency care are different. The 
competences of nurses in the military are dominated by dealing with 
situation and work role competency groups. These dominant com-
petency groups makes military nurses unique and distinctive. First 
and foremost, the military nurse responds to and manages the si-
tuation. Once the situation has been dealt with, the work role com-
petency group ensures the smooth performance of further tasks.

The aim of this study is to analyse which competences of nur-
ses are predominant in the military and ambulance emergency care. 
The method chosen for the study was content analysis, which in-
volved analysing and comparing the main documents regulating 
the competences of nurses in the different fields.

Study results: both in ambulance emergency care and in mili-
tary health care, the main focus is on the ability of professionals 

to deal with situations as they arise. The remaining competency 
groups are not in the same order in terms of their focus and impor-
tance in the work environment.

The competency groups of the Nurse Competence Scale by 
Meretoja (2004) were found to be suitable for further research 
and analysis of nurses’ competencies, as they are in line with the 
core competencies of nurses listed in the Directive of the Euro-
pean Parliament and of the Council of the European Parliament 
and of the Council on the Recognition of Professional Qualifi-
cations 2013/55/EU.

The competences of ambulance emergency care nurses were 
found to be dominated by the competency groups coping with 
the situation and teaching and coaching. The dominance of these 
groups shows that emergency nursing professionals primarily re-
act, manage and cope with the situation. Once patient safety has 
been assured and the patient’s condition stabilised, information is 
provided, and patients and relatives are instructed and taught how 
to manage the next phase of care.
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