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Santrauka
Kasdienis visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas pir-
minės sveikatos priežiūros institucijų veikloje įgauna vis 
didesnę reikšmę. Didėjančią žmonių sveikatos poreikių 
tenkinimo svarbą lemia ne tik visuomenės senėjimas ir 
ligos, bet ir gydytojų trūkumas sveikatos priežiūros ins-
titucijose. Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad 
iš dalies šią problemą padėtų spręsti išplėstinės prakti-
kos slaugytojų integravimas, teikiant pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugas. Moksliniame diskurse išplėstinės 
praktikos slaugytojų vaidmuo bei veiklos charakteristi-
kos plačiai analizuojamos, vis dėlto pasigendama tyrimų, 
kuriuose būtų pateikta išsami visuomenės informuotumo 
apie išplėstinės praktikos slaugytojus ir jų atliekamas 
funkcijas analizė. Darbo tikslas – apžvelgti mokslinę 
literatūrą, kurioje nagrinėta išplėstinės praktikos slauga 
ir visuomenės informuotumas apie pirminės sveikatos 
priežiūros išplėstinės praktikos slaugytojo teikiamas pas-
laugas. Literatūros šaltinių paieška buvo vykdoma tarp-
tautinėse medicinos duomenų bazėse Google Scholar, 
Cochrane bei Medline (PubMed). 
Gautieji rezultatai parodė, kad išplėstinės praktikos slau-
gytojai kelia uždavinius, kurie orientuoti į pacientą, o tie-
sioginė klinikinė praktika laikoma pagrindiniu išplėstinės 
praktikos slaugytojų kompetencijų ribas identifikuojančiu 
elementu. Skirtingose ES šalyse išplėstinės praktikos 
slaugytojų teikiamos paslaugos skiriasi. Jų veikla apima 
tokias paslaugas, kaip diagnostika, vaistų parinkimas, gy-
dymo skyrimas, pacientų nukreipimas kitiems sveikatos 
priežiūros specialistams ir kt. Visuomenės informuotumą 
apie išplėstinės praktikos slaugą ir išplėstinės praktikos 
slaugytojų teikiamas paslaugas padeda didinti šiuolaiki-
nės informacinės technologijos ir socialinė žiniasklaida.
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Įvadas 
Visuomenės senėjimas ir žmonių ligotumas keičia asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Žmonės pageidauja 
ilgiau trunkančių konsultacijų, daugiau dėmesio skiriant 
aiškinimui ir patarimams, kaip, pavyzdžiui, sergant lėtinėmis 
ligomis išlaikyti aukštą gyvenimo kokybę. Visuomenės svei-
katos poreikių tenkinimas ir konsultavimas sveikatos priežiū-
ros klausimais tampa vis svarbesniais kasdienėje bendrosios 
praktikos gydytojų veikloje. Gydytojų trūkumas, ypač rajo-
nuose, kelia klausimą, ar pakankamai yra šeimos gydytojų, 
kad būtų tenkinama auganti sveikatos priežiūros paslaugų 
paklausa, ir ar būtina, kad tokias paslaugas teiktų tik bendro-
sios praktikos gydytojai? [1]. 2016 m. Izraelio mokslininkai 
E.M. Aaron ir C.S. Andrews atliko išplėstinės praktikos slau-
gytojų (IPS) integravimo į sveikatos priežiūros sistemą ty-
rimą. Tyrėjų nuomone, IPS integravimas pacientams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, leidžia sumažinti gydytojų 
sveikatos priežiūros institucijose trūkumą. Daug šalių, tokių 
kaip JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Šve-
dija, siekdamos užtikrinti kintančius visuomenės sveikatos 
priežiūros poreikius ir sveikatos priežiūros, ypač pirminės, 
tęstinumą, taiko tarpprofesinius sveikatos priežiūros mode-
lius, į kuriuos patenka IPS teikiamos paslaugos. Užsienio 
valstybių visuomenių sveikatos priežiūros sistemas tiriantys 
mokslininkai konstatuoja, kad priklausomai nuo valstybės 
politikos ir sveikatos sistemos modelio, IPS teikia pagalbą 
pacientams, sergantiems lengvomis ūminėmis ar lėtinėmis 
ligomis [2,3]. Tokiu būdu siekiama, kad šeimos gydytojai 
galėtų daugiau laiko skirti ūmiems ir sudėtingiems ligos 
atvejams. IPS turėtų būti atsakingi už pirminį paciento po-
reikių įvertinimą, paciento priežiūrą ir konsultavimą asmens 
sveikatos priežiūros valdymo ar gyvenimo būdo pokyčių 
klausimais. Pasak M. Bianchi ir Ch. Merlo, pacientai dažnai 
jaučiasi artimesni slaugytojams, nei šeimos gydytojams, 
todėl IPS integracija į sveikatos priežiūros sistemą galėtų 
užtikrinti efektyvesnį paslaugų teikimą. Vis dėlto, kaip teigia 
minėti mokslininkai, visuomenės požiūrį į sveikatos priežiū-
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ros paslaugų teikimą lemia asmenų amžius, šeiminė padėtis, 
išsilavinimas, bendra sveikatos būklė.

COVID-19 pandemija paskatino atkreipti dėmesį į IPS 
svarbą pirminės sveikatos priežiūros lygmenyje. Sveikatos 
priežiūros sistemoje atsirado galimybių išplėsti pacientų 
žinias apie IPS teikiamas paslaugas, nes visuomenė vis la-
biau suvokia, kad asmuo pirmiausiai pats turi rūpintis savo 
sveikata, žinoti, ką daryti, jei sveikata staiga ir netikėtai pa-
blogėja. IPS nuolat dalyvauja pacientų bendruomeniniame 
gyvenime pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ar globos 
namuose. Pandemijos sąlygomis atsirado daug aplinkybių, 
kuriomis svarbu individualiai kalbėtis su pacientu. Tai IPS 
sudarė sąlygas geriau, negu gydytojams pažinti pacientus ir 
įvertinti jų pasikeitusią sveikatos būklę. Atsižvelgiant į tai, 
kaip greitai gali pablogėti pacientų, sergančių COVID-19 
sveikatos būklė, svarbu gyventojus efektyviai informuoti 
apie IPS paslaugas ir tokiu būdu labiau įtraukti IPS į ben-
druomenės sveikatos priežiūros procesą. Tai galimai leistų 
išvengti nepageidaujamo hospitalizavimo ir būtų užtikrinama 

tinkama paciento sveikatos priežiūra [4]. Be to, žmonėms 
reikalinga prieiga prie informacijos ir išteklių, padedančių 
priimti pagrįstus sprendimus jų sveikatos ir IPS teikiamų 
paslaugų klausimais. Internetas ir socialinė žiniasklaida šiuo 
atžvilgiu gali suteikti daug informacijos, nes ji prieinama 
daugumai visuomenės narių, net jeigu jiems būdingas žemas 
sveikatos raštingumas arba jie neturi galimybių gauti su jų 
sveikata susijusios informacijos kitų komunikacijos prie-
monių pagalba. Informacijos ištekliai turi būti suprantami, 
priimtini, jautrūs, sąžiningi ir tinkami tikslinei visuomenei. 
Idealiu atveju jie taip pat turėtų atsižvelgti ir, pavyzdžiui, 
į COVID-19 kontekstą, kai tam tikros kliūtys, tokios kaip 
sveikatos priežiūros paslaugų ribojimai, pacientų baimė už-
sikrėsti, gali būti ypač svarbūs ir efektyvūs [5].

Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą, kurioje 
nagrinėta išplėstinės praktikos slauga ir visuomenės infor-
muotumas apie pirminės sveikatos priežiūros išplėstinės 
praktikos slaugytojo teikiamas paslaugas.

Tyrimo medžiaga ir metodai

1 pav. Mokslinių publikacijų atrankos diagrama, remiantis PRISMA
).  
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Mokslinės literatūros šaltinių paieška ir analizė buvo 
vykdoma 2021 m. spalio-lapkričio mėnesiais, tarptauti-
nėse medicinos duomenų bazėse Google Scholar, Coch-
rane bei Medline (PubMed). Į sisteminę apžvalgą įtraukti 
anglų kalba publikuoti, atsitiktinių imčių kontroliuojami 
tyrimai, atvejų ataskaitos, atvejų apžvalgos pagal rak-
tinius žodžius ir jų derinius: advanced practice nurse 
(APN), primary health care, awareness, public, APN in 
primary health care, public awareness about APN. Rak-
tažodžiai jungti tarpusavyje in ir and junginiais. Moks-
liniams straipsniams buvo keliami įtraukimo kriterijai: 
1) ne senesni negu 10 metų straipsniai, išimtys taikytos, 
jei pagal užklausą nebuvo rasta norimos informacijos; 2) 
viso teksto mokslinis straipsnis anglų kalba; 3) straipsnis 
publikuotas patikimame moksliniame žurnale. Paieškos 
rezultatams taikyta PRISMA Flow diagrama (1 pav.). 
Panaudojus raktinius žodžius, rastas 291 straipsnis. Pri-
taikius filtrus („10 years“, „free full text“) buvo atmesti 
192, liko 99 moksliniai straipsniai. Pašalinus dublika-
tus, liko 92 straipsniai. Toliau dėmesys buvo skiriamas 
publikacijos pavadinimui, santraukai ir įtraukimo krite-
rijams: pagal pavadinimą ir santrauką buvo atrinkti 56 
straipsniai, o atmesti kaip neatitinkantys pavadinimo ir 
santraukos 43 straipsniai. Atrinkus viso teksto straipsnius, 
tinkamumo kriterijus atitiko 42, iš kurių buvo atmesti 
15 darbo tikslo neatitinkantys straipsniai. Atrinktos 27 
tinkamos publikacijos, perskaitytas visas tekstas ir išana-
lizuotas. Dėl informacijos stokos netinkamomis laikytos 
dar 5 publikacijos. Į tyrimą įtrauktos 22 publikacijos, 
atitinkančios visus įtraukimo kriterijus (1 priedas). 
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Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Šiuolaikiniame nuolat kintančiame pasaulyje medicinos 

paslaugų teikimas tampa kertiniu aspektu, siekiant pagerinti 
visuomenės narių sveikatą. Medicinos darbuotojams keliama 
vis daugiau reikalavimų, jie turi nuolat tobulėti, įgyti naujų 

kompetencijų, kad būtų užtikrinta gydymo kokybė. Kintantys 
asmens sveikatos priežiūros poreikiai ir gydytojų trūkumas 
paskatino daugelio valstybių politikus iš naujo įvertinti svei-
katos priežiūros darbuotojų atliekamas užduotis ir atsako-
mybę [6]. Vienas iš tokių sprendimų – išplėsti slaugytojų 

Eil. 
Nr.

Tyrimo autorius, 
(metai)

Šalis Populia-
cija – da-
lyviai (n) 

Interven-
cija

Radiniai Išvados

1 Jakimowicz M,  
Williams D, 
Stankiewicz G. 
(2017)

Australija Sisteminė 
analizė 

Šeimos gydytojai ir pacientai 
susirūpinę dėl pažangiai slau-
gai paskirtų atsakomybių ir tai 
kelia jų nepasitikėjimą 

Pažangios slaugos slaugytojai tikslina 
pažangios slaugos praktikos apimtis. 
Planuojama plėsti veiklą, siekiant įtvir-
tinti pažangios slaugos teisinus aspektus 
bendroje medicinos praktikoje

2 Josi R, Blanchi 
M. (2020)

Šveicarija N=16 Kokybinis 
interviu 

IPS vaidmens išaiškinimas yra 
labai svarbus veiksmingam 
tarpprofesiniam bendradar-
biavimui, taikant naujus prie-
žiūros teikimo modelius Švei-
carijos nuotoliniame kontekste 

IPS vaidmenų išaiškinimas, komandos 
veikimas, vadovavimas bendradarbiau-
jant, tarpprofesinių konfliktų sprendi-
mas, į pacientą orientuota priežiūra ir 
tarpprofesinis bendravimas turi didelę 
įtaką tarpprofesiniam sveikatos speci-
alistų bendradarbiavimui Šveicarijos 
sveikatos sistemoje

3 Sottas B, Merlo 
Ch. (2020)

Švedija N=22 Kokybinis 
interviu

Pasitikėjimas bendrosios prak-
tikos gydytoju yra svarbiau-
sias veiksnys IPS, teikiantiems 
paslaugas pacientams 

Pacientai suprato pridėtinę vertę dėl IPS 
atliekamų paslaugų apimties. Paciento 
lūkesčiai gali suteikti vertingų įžvalgų 
tolesniam IPS vaidmens įgyvendinimui 
Švedijos šeimos medicinos praktikoje.

4 Farrugia G, 
Plutowski R W. 
(2020)

Literatūros 
analizė

Naudojantis technologiniu 
mokymusi ir neuroniniais 
tinklais, galima nustatyti ligas, 
tokias kaip širdies nepakanka-
mumas, dar prieš atsirandant 
simptomams. Nuotoliniu būdu 
galima stebėti tūkstančius pa-
cientų, vienu metu naudojant 
tokias informacines techno-
logines programas, kaip nuo-
tolinis intensyvios terapijos 
skyriaus funkcijų stebėsena. 
Artimiausiu metu integruoti 
duomenys iš elektroninių 
sveikatos įrašų kartu su nuo-
tolinės diagnostikos galia leis 
nustatyti sudėtingą diagnozę 
bet kurioje pasaulio vietoje

Kad sveikatos priežiūra būtų labiau 
orientuota į pacientus, COVID-19 pan-
demijos metu paskatintas bendradarbia-
vimas turi skatinti naujovių platformą, 
kuri būtų naudinga žmonėms visame 
pasaulyje. Toliau aktyvinti išteklius, kad 
iškilusias sudėtingas problemas galima 
būtų spręsti vienu metu, o ne atskirai. 
Tai paspartintų skaitmeninės platformos 
modelį sveikatos priežiūros srityje ir su-
teiktų pagalbą dar daugiau pacientų

5 Khan N, Jones D, 
Grice A, Alderson 
S, Bradley A, 
Carder P, Drink-
water J, Edwards 
H, Essang B, 
Richards S, Neal 
R. (2020)

J u n g t i n ė 
Karalystė

Literatūros 
analizė

Vykdomi tyrimai, siekiant 
nustatyti atsirandančius duo-
menis, iššūkius ir naujoves 
bendroje gydymo ir slaugos 
praktikoje COVID-19 pande-
mijos metu. Ateityje galimas 
platesnis naujų technologijų, 
sistemų ir tyrimų išvadų įgy-
vendinimas sveikatos priežiū-
ros praktikoje

Atsižvelgiant į sparčius pokyčius CO-
VID-19 pandemijos metu, bendrosios 
praktikos gydytojai turi galimybę visam 
laikui pakeisti savo konsultavimo bū-
dus vaizdo ir nuotolinio konsultavimo, 
naujų technologijų naudojimo, pirminės 
ir antrinės sveikatos priežiūros komu-
nikacijos, pragmatiško ir iniciatyvaus 
mąstymo apie sveikatos priežiūrą ir ga-
limybę gauti tinkamą sveikatos priežiūrą

1 priedas. Sisteminė literatūros apžvalga.



169

6 Adams S, Seedat 
S, Coutts K, Ka-
ter K. (2021)

P. Afrika N=39 Skers-
pjūvio 
tyrimas. 
Anketinė 
apklausa.

COVID-19 paveikė kalbos 
patologų vaidmenis, pareigas 
ir paslaugų teikimą. Pakeistos 
tipinės ambulatorinės paslau-
gos; pasikeitė kalbos pato-
logų vaidmuo ligoninėje ir 
buvo apribotos stacionarinės 
paslaugos

Šis tyrimas suteikia įžvalgios informaci-
jos ligoninėse dirbantiems kalbos pato-
logams, suteikia žinių, jog jie susiduria 
su panašiais iššūkiais. Patvirtina svei-
katos priežiūros specialistų atsparumą 
naujoms ir precedento neturinčioms 
situacijoms

7 Schober M, 
Lehwaldt D, Ro-
gers M, Steinke 
M, Turale S, 
Pulcini J, Roussel 
J, Stewart D. 
(2020)

Šveicarija Tarp-
tautinės 
slaugytojų 
tarybos 
gairės

Padėti visuomenei, vyriau-
sybėms, sveikatos priežiūros 
specialistams, politikos for-
muotojams, pedagogams ir 
slaugytojų profesijoms ben-
drai suprasti pažangiosios 
praktikos slaugą ir pažan-
giosios praktikos slaugytojo 
veiklą

Numatoma, kad šis darbas padės su-
interesuotosioms šalims kurti politiką, 
sistemas ir strategijas, kurios palaikytų 
pažangios praktikos slaugos iniciatyvą. 
Tos šalys, kurios įdiegė IPS vaidmenį, 
gali peržiūrėti dabartinę pažangiosios 
praktikos slaugos būklę pagal šias re-
komenduojamas gaires 

8 Carryer J, Wil-
kinson J, Towers 
A, Gardner G. 
(2018)

Naujoji 
Zelandija

N=3255 Kiekybinis 
tyrimas-
anketinė 
apklausa 
internetu

Panašiai kaip ir klinikinio 
slaugytojo konsultanto pozi-
cijoje Australijoje  praktikuo-
jantys klinikiniai slaugytojai 
specialistai atspindi pažangios 
praktikos slaugos barjerą

Buvo nustatytos keturios slaugytojų 
pareigybių grupės: slaugytojas prak-
tikas, klinikinis slaugytojas, pažengęs 
slaugytojas ir slaugytojas registratorius. 
Daugelyje rezultatų buvo nustatyti reikš-
mingi skirtumai tarp grupių. Pažengusių 
slaugytojų ir klinikinių slaugytojų speci-
alistų grupės turėjo labiausiai panašius 
praktikos profilius, slaugytojai labiau 
įsitraukė į tiesioginę priežiūrą ir profe-
sionalų vadovavimą

9 Heale R, Buckley 
R C. (2015)

Kombi-
nuotas 
tyrimas

Pažangios praktikos slaugos 
reguliavimo ir su praktika 
susijusių klausimų duomenų 
bazė gali būti vertingas šaltinis 
atskiroms šalims

Pažangios praktikos slaugytojų išsila-
vinimo reikalavimai, reglamentavimas 
ir praktikos apimtis labai skiriasi. Pa-
žangios praktikos slaugos kliūtys dažnai 
yra susijusios su teisės aktų ir įgaliojimų 
statusu konkrečioje jurisdikcijoje

10 Hong Q N, Gon-
zalez‐Reyes A, 
Pluye P. (2018)

N=20 Kokybi-
nio, kie-
kybinio ir 
kombi-
nuoto 
metodų 
tyrimas

Pažangios praktikos slaugos 
modelis apibrėžiamas nusa-
kant slaugytojų veiklas ir api-
būdinant jų kompetencijas bei 
siejant slaugytojų atliekamą 
vaidmenį su jų klinikiniais 
įgūdžiais, išsilavinimu ir va-
dybiniais gebėjimais organi-
zuoti pacientų medicininės 
priežiūros veiklą

Su naudingumu susijusios temos buvo 
susijusios su priemonės aprėptimi, išsa-
mumu, lankstumu ir kitomis naudingo-
mis funkcijomis. Tos, kurios susijusios 
su tinkamumu naudoti, buvo susijusios 
su mokomumu, efektyvumu, pasitenki-
nimu ir klaidomis, kurios gali būti pa-
darytos dėl sunkumų suprasti ar atrinkti 
vertinamus dalykus

11 Zaccagnini M,  
Pechacek J M. 
(2021)

JAV Literatūros 
analizė 

Pagrindinis pažangios prakti-
kos slaugos modelio tikslas – 
apibūdinti slaugymo veiklą ir 
apibrėžti slaugytojo praktiko 
vaidmenį 

Slaugytojų veikla remiasi įrodymais 
grįsta medicina, įrodymais grįstu mokslu 
bei įrodymais grįstais  atradimais, ku-
riuos slaugytojai taiko savo darbinėje 
praktikoje

12 Carney M. (2015) Airija N=510  Literatūros 
apžvalga 
(2002-
2013) 

Tarptautiniu mastu trūksta tei-
sės aktų sistemų nuoseklumo. 
Slaugos organizacijos pripa-
žino pažangią slaugytojų prak-
tiką kai kuriose šalyse pagal 
reglamentus, o kitose – sava-
norišką sertifikavimą

Tyrimai parodė, kad pažangių slaugytojų 
teikiama priežiūra pagerino pacientų 
rezultatus, tačiau pažangiosios prakti-
kos reglamentavimas daugelyje šalių 
nevykdomas
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13 Goldberg SE, 
Cooper JO, Blun-
dell A, Gordon 
AL, Masud T, 
Moorchilot R. 
(2016)

N=31 Modifikuo-
tas Delphi 
tyrimo 
metodas 

Delphi tyrimas pirmą kartą 
leido nacionalinei klinikinių 
ekspertų ir pasaulio medicinos 
atstovų komandai patobulinti 
ir susitarti dėl IPS, dirbančių 
su  pažeidžiamais vyresnio 
amžiaus žmonėmis, kompe-
tencijų sudarymo. Tai pirma-
sis žingsnis, siekiant užtikrinti 
IPS mokymo geriatrijos medi-
cinos srityje nuoseklumą

IPS vaidmens aprašymas pasiekė 100% 
susitarimą per tris etapus. Po 1 etapo 
buvo sutarta dėl 25 esminių kompeten-
cijų, po 2 − dėl 43, o po 3 – dėl 49

14 Parker JM, Hill 
MN. (2017)

Kinija Literatūros 
analizė

IPS edukacinis pasiruošimas; 
vaidmens teisėtumas; pajė-
gumų reikalavimai; prakti-
kos apimtis, veiklos sritys ir 
ribotos teisės į vaistų receptą 
ir siuntimą; profesinis paaukš-
tinimo laiptelis; akreditavimo 
sistema; veiklos vertinimo 
sistema 

Tiek Kanada, tiek Australija pritaikė 
daugelį JAV IPS modelio aspektų, kad 
atitiktų savo konkrečius teisės aktų rei-
kalavimus ir vietos sąlygas. Honkongas 
pasuko kitu keliu, kuris gali būti įdomus 
Kinijos kontekste

15 McDaid D, Park 
A. (2012)

J u n g t i n ė 
Karalystė

N=12262 Trijų dalių 
ataskaita 
atliktoje 
interne-
tinėje 
apklausoje 

Žmonės jau pradėjo naudotis 
geresniu su sveikata susijusios 
informacijos internete prieina-
mumu. Internetas gali padėti 
vartotojams priimti labiau in-
formatyvius sprendimus apie 
savo sveikatą ir sveikatos prie-
žiūrą ir padėti pasiekti gyven-
tojų grupes, kurios kitu atveju 
nebūtų turėjusios kontakto su 
tiesioginėmis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis

Tam tikromis aplinkybėmis internetinėje 
erdvėje esama informacija apie sveikatą 
gali teikti ekonominės naudos, jei ji 
padeda sumažinti nebūtinas sveikatos 
priežiūros specialistų konsultacijas. Vi-
sas internetinės erdvės potencialas bus 
išnaudotas tik tada, kai bus skiriama pa-
kankamai dėmesio investicijoms į aukštą 
kokybę, tikslų sveikatos turinį, pritaikytą 
konkretiems vartotojų poreikiams

16 DeVito JA. 
(2014)

Literatūros 
analizė

Žmonių bendravimas, sąvo-
kos, viešasis ir tarpasmeninis 
bendravimas, auditorijai ir di-
delėse grupėse, bendravimas 
internetinėje erdvėje, jo tipai 
ir skirtumai, bei trikdžiai ben-
draujant internetinėje  erdvėje 
ir realioje aplinkoje

Išskirti internetinės informacijos trikdžių 
tipai: fizinis, fiziologinis, psichologinis 
ir semantinis, kurie gali trukdyti pasiekti 
ir suprasti internetinę informaciją apie 
teikiamas IPS paslaugas pirminiame 
sveikatos priežiūros sektoriuje

17 Craig SL, McIn-
roy LB, McCre-
ady LT 
ir kt. (2014)

N=19 Pusiau 
struktū-
rizuotas 
interviu

Strategijos, skirtos žinių apie 
informacines technologijas 
plėtrai, jaunimo švietimui apie 
rizikas ir galimybes internete 
ir IT  integravimą į palaiko-
mąją aplinką

Tyrimo dalyviai mano, kad naudojima-
sis informacinėmis technologijomis yra 
esminis jų kasdienio gyvenimo ir rai-
dos bruožas. Internetinė erdvė suteikė 
žymiai saugesnę aplinką ir gyvybiškai 
svarbią bendruomenės paramą. Dau-
gelis dalyvių nurodė, kad internetinių 
technologijų naudojimas gali pagerinti 
tiesioginį klinikinį darbą, kad būtų ska-
tinamas augimas ir palengvintas jų ryšys

18 Seaman JB, Erlen 
JA. (2015)

Literatūros 
analizė 
(2000-
2015)

Paprastai sprendimai buvo 
vertinami kaip nukrypimai 
nuo pažangios praktikos, dėl 
kurių pacientams kyla blogų 
rezultatų rizika. Tačiau šiame 
siaurame požiūryje neatsižvel-
giama į daugiaveiksnę spren-
dimų skalę

Slaugos problemos per pastaruosius 15 
metų sulaukė didesnio dėmesio, todėl 
didesnis dėmesys skiriamas pacientų 
saugai ir įrodymais grįstai praktikai bei 
naudojimuisi sveikatos informacinėmis 
technologijomis 
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19 Schinkel S, 
Schouten C B, 
Weert J. (2013)

Nyderlan-
dai

N=191 Kombi-
nuotas 
tyrimas, 
anketinė 
apklausa ir 
konsulta-
cijų įrašai

Turkų ir olandų pacientai pa-
tiria didesnį nepasitenkinimą 
informacijos poreikiu nei vie-
tiniai olandų pacientai, ypač 
tie, kurie vienodai tapatinasi 
su olandų ir turkų kultūra.  
Mediko teikiamos informa-
cijos pacientui suvokimas be-
veik nesusijęs su konsultacijos 
metu įrašytos informacijos 
teikimu

Šeimos gydytojai nepakankamai suteikia 
reikalingos informacijos pacientams iš 
Turkijos ir Olandijos. Šeimos gydytojai 
turėtų būti apmokyti suteikti tinkamą, 
pritaikytą informaciją skirtingų etninių 
ir kultūrinių sluoksnių pacientams

20 Gantenbien L,  
Navarini A, Maul 
L, Brandt O, Mu-
eller S. (2020)

N=460 Skers-
pjūvio 
tyrimas

Tradicinius paciento ir gydy-
tojo santykius keičia pacientų 
medicininės informacijos 
paieškos internete ir sociali-
niuose tinkluose

Laisvai prieinama medicininė informa-
cija internete turi didžiulį potencialą, bet 
ir kelia pavojų. Pacientų požiūriu, inter-
netinės paieškos didelės įtakos paciento 
ir gydytojo santykiams neturi

21 Davis D Z, Calitz 
W. (2016)

JAV Literatūros 
analizė

 

Technologijoms ir toliau to-
bulėjant, ypač sveikatos prie-
žiūros srityje, vis svarbiau 
suprasti ilgalaikes pasekmes, 
kurios teikia naudos, kartu 
vertinant riziką

Milijonams žmonių visame pasaulyje 
sveikatos priežiūros ir socialinio pa-
laikymo vertė ir prieiga yra sudėtinga, 
todėl palaikymas internetu tampa vis 
labiau paplitęs, tai matyti iš telemedi-
cinos augimo

22 Smailhodzic E,  
Hooijsma W, 
Boonstra A, Lan-
gley D J. (2016)

N=22 Sisteminė 
literatūros 
apžvalga

Nurodomi pacientų naudoji-
mosi socialiniais tinklais būdai 
ir tokio naudojimo poveikis, 
kuris gali skirtis tarp pacientų 
ir gydytojų

Pacientų naudojimasis socialine žinias-
klaida turi įtakos sveikatos priežiūros 
specialisto ir paciento santykiams, nes 
paciento ir sveikatos priežiūros specia-
listo bendravimas tampa labiau lygia-
vertis, o padidėjus gydytojų kaitai, ne-
optimali paciento ir sveikatos priežiūros 
specialisto sąveika

vaidmenį bei atliekamą veiklą, gerinant sveikatos priežiūros 
kokybę ir efektyvumą. Išplėstinės praktikos slauga – termi-
nas, apimantis slaugytojus, atliekančius išplėstinės slaugos 
funkcijas. Slaugytojų praktikų arba išplėstinės praktikos 
slaugytojų koncepcija ir ugdymas kilo 1960 m. JAV. Šiandien 
išplėstinės praktikos slauga apima klinikinius slaugytojus, 
slaugytojus praktikus, akušerius ir slaugytojus anesteziolo-
gus. Per pastaruosius du dešimtmečius išplėstinės praktikos 
slauga tapo nusistovėjusia profesine grupe JAV, Australijoje, 
Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje, Jungtinėje Karalystėje ir 
Nyderlanduose.

Pasak Tarptautinės slaugos tarybos (2020), IPS – tai 
slaugytojas, įgijęs išplėstinės medicinos praktikos eksper-
tinių žinių, sudėtingų sprendimų priėmimo įgūdžių bei kli-
nikinės kompetencijos, formuojamos konteksto ir (arba) 
šalies, kurioje turi teisę dirbti. IPS kompetencija apima ge-
bėjimą vertinti, diagnozuoti ir gydyti įprastinius ir (arba) 
ūmius sveikatos sutrikimus, spręsti sudėtingas klinikines 
situacijas, tęsti pirminę sveikatos priežiūrą bei gydyti lėti-
nes ligas. Be to, IPS gali įvertinti paciento sveikatos būklę 
ir sveikatos istoriją, nustatyti paciento priežiūros poreikį, 
užsakyti diagnostinius ar laboratorinius tyrimus, išrašyti 

vaistus bei nukreipti pacientus tolesniam gydymui [7].
Plati IPS vaidmens koncepcija dažnai analizuojama 

moksliniuose tyrimuose, tačiau IPS vaidmenų kategorijos 
priklauso nuo valstybės konteksto ir (arba) organizacijos 
lygio. Tarptautiniu lygiu kyla nesusipratimų bei neaiškumų 
apibrėžiant IPS vaidmenis, nes įvairiose šalyse taikomų 
vaidmenų klasifikacija skiriasi. Moksliniuose tyrimuose 
nurodomi šie slaugytojų vaidmenys: pažengęs slaugytojas, 
praktikas, klinikinės slaugos specialistas, slaugytojas specia-
listas, profesionalus slaugytojas, slaugytojas ekspertas, serti-
fikuotas registratorius slaugytojas praktikantas, vyriausiasis 
profesionalus pagrindiniuose pirminės sveikatos priežiūros 
mokymuose dalyvavęs slaugytojas, pirminės sveikatos prie-
žiūros slaugytojas [3, 8]. 

Nors šalys taiko skirtingas IPS vaidmenų klasifikacijas, 
galima išskirti bendras IPS atliekamas veiklas ir panašias 
slaugytojų ugdymo bei rengimo programas. Priklausomai 
nuo konkrečios valstybės reguliavimo mechanizmų, IPS 
gali dirbti plačioje slaugos praktikos srityje, apimančioje 
teisinius įgaliojimus diagnozuoti, skirti reikalingus vaistus 
ir gydymą, nukreipti pacientus kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams [9]. 
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Profesionalių slaugytojų patirtis sukūrė pažangios prakti-
kos slaugos modelį, kuris apibrėžiamas nusakant slaugytojų 
veiklas ir apibūdinant jų kompetencijas bei siejant slaugytojų 
atliekamą vaidmenį su jų klinikiniais įgūdžiais, išsilavinimu 
ir vadybiniais gebėjimais organizuoti pacientų medicininės 
priežiūros veiklą [10]. Pagrindinis pažangios praktikos slau-
gos modelio tikslas – apibūdinti slaugymo veiklą ir apibrėžti 
slaugytojo praktiko vaidmenį. Modelį sudaro penkios slaugos 
praktikos sritys: tiesioginė visapusiška pacientų priežiūra, 
slaugos sistemų palaikymas, švietimas, moksliniai tyrimai, 
profesionalus vadovavimas [11]. Visos sritys susijusios su 
tiesiogine ir netiesiogine slaugytojų veikla. 

Tiesioginė klinikinė praktika laikoma pagrindiniu IPS 
elementu, kuris nusako slaugytojų kompetencijų ribas. Jį 
sudaro šešios specifinės dalys. Tai  holistinio požiūrio taiky-
mas, terapinių santykių su pacientais formavimas, eksperti-
nis klinikinis mąstymas bei sumanus atlikimas, reflektyvios 
praktikos naudojimas, įrodymais grįstas ligos valdymas [12]. 
Kai pacientai susiduria su sveikatos problemomis ir kinta jų 
sveikatos būklė, itin svarbios tampa slaugytojų teikiamos re-
komendacijos ir patarimai. IPS turi gebėti perduoti pacientui 
savo patirtį ir žinias asmeniui suprantamu būdu. Tai ugdymo 
elementas, kuris padeda pacientams valdyti problemiškas 
sveikatos situacijas. Pažangios praktikos slaugos modelis 
padeda slaugytojams modeliuoti situaciją, kad pacientas 
slaugytojams atskleistų savo lūkesčius ir tikslus, gebėtų įver-
tinti esamas galimybes. Tai padeda pacientui priimti su jo 
sveikatos priežiūra susijusius sprendimus [13]. 

Mokslinėje literatūroje akcentuojama, kad daugelyje pa-
saulio šalių silpnai išvystyta pirminės sveikatos priežiūros 
sistema. Dėl to ilgėja gydytojų konsultacijos laukiančiųjų 
sąrašai [14]. Pirminė sveikatos priežiūra įgauna ypač svarbią 
reikšmę, nes visame pasaulyje daugėja pagyvenusių žmonių, 
kurie serga lėtinėmis gretutinėmis ligomis ir kurių sveikatos 
būklę galima stebėti ir valdyti ne ligoninėje, o namuose. IPS 
galėtų konsultuoti tokius pacientus, vykdyti jų sveikatos 
priežiūrą namuose, taip padėdami valstybėms spręsti pagy-
venusių žmonių sveikatos priežiūros klausimus. Teigiama, 
kad IPS konsultacijų tikslas yra pacientų sveikatos būklės 
priežiūra ir gerinimas. IPS kelia uždavinius, kurie orientuoti 
į pacientą, todėl konsultacijos metu slaugytojui reikalingos 
psichologijos, socialinio darbo, fizioterapijos ir medicinos 
žinios. Pagrindinis dėmesys skiriamas pacientų sveikatos 
būklės gerinimui, medicininių sistemų tobulinimui, problemų 
sprendimo būdų gerinimui, švietimui ir tobulėjimui [13].  

Siekiant tobulinti IPS keliamus uždavinius, svarbus vi-
suomenės informuotumas apie IPS paslaugų teikimą. Infor-
macija apie sveikatą internete – svarbus švietimo šaltinis. 
Internete pacientai dažnai ieško informacijos, padedančios 
priimti sprendimus dėl sveikatos priežiūros. Savarankiškai 

ieškantys informacijos asmenys internetinėje erdvėje gali 
sužinoti apie IPS teikiamas paslaugas. Internetas suteikia 
prieigą prie informacijos, padedančios pacientams priimti 
asmeninius sprendimus, tačiau internete pateikta informacija 
gali pacientus trikdyti [15]. J. DeVito (2012) išskyrė keturis 
trikdžių tipus: fizinį, fiziologinį, psichologinį ir semantinį, 
kurie gali trukdyti pasiekti ar suprasti internetinę informaciją 
apie teikiamas IPS paslaugas pirminiame sveikatos priežiūros 
centre [16].

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas dažnai naudojasi 
ir socialine žiniasklaida, kaip komunikacijos priemone. Tai 
galimybė pacientams dalyvauti forume taip, kad informacijos 
srautas jų netrikdytų ir būtų palankus veiksmingam gydymui 
ir psichologiniam komfortui [17]. Socialinėje žiniasklaidoje 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali pateikti informa-
ciją apie tinkamą slaugą po gydymo arba apie prevencines 
priemones, skirtas sezoniniams arba įprastiniams negalavi-
mams, tokiems kaip gripas arba onkologinės ligos. Sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas gali pasinaudoti šiuo šaltiniu, 
supažindindamas ir informuodamas pacientus apie IPS pas-
laugas. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi nuolat 
domėtis pažangiausiomis gydymo ir slaugos technologijomis 
ir pranešti visuomenei apie efektyvias gydymo arba slaugos 
galimybes [18]. 

Visuomenė gali sužinoti apie IPS paslaugas, naudoda-
masi šiuolaikinių informacinių technologijų teikiama infor-
macija. Šiandien šių priemonių naudojimas yra pagrindinis 
sveikatos informacijos perteikimo būdas. Prieiga prie svei-
katos priežiūros informacijos internete – vienas ryškiausių 
informacijos teikimo pokyčių. Naudodami šias informacines 
technologijas, sveikatos priežiūros specialistai pasiekia var-
totojus ir pacientus. Internetas gana lengvai padeda spręsti 
informacijos teikimo klausimus. Vis dėlto, esami tyrimai 
rodo, kad informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas 
poreikio tenkinimas ir toliau lieka iššūkiu [19]. Informaci-
nės technologijos toliau plečiamos ir tobulinamos, taikant 
socialinės žiniasklaidos technologijas, pavyzdžiui, socialinių 
tinklų svetaines ir internetines bendruomenes. Šios prie-
monės teikia galimybę greičiau, plačiau ir atviriau prieiti 
prie daugelio skirtingų informacijos perdavimo kanalų, jie 
efektyviai papildo tradicinius informacijos teikimo būdus, 
tokius kaip lankstinukai ir gyvas bendravimas.

Plečiantis socialinei žiniasklaidai daug pacientų nesi-
kliauja tik žiniasklaidoje pateikta informacija. Socialinė 
žiniasklaida informacijos rengimo procese –  tai dar vienas 
informacijos sklaidos šaltinis, kur žmonės siūlo asmeninius 
problemų sprendimo variantus, teikia komentarus ir dalinasi 
patirtimi. Visa tai kuria internetinę informacijos formą, kurią 
anksčiau galima buvo pasiekti tik gyvai diskutuojant su kitais 
pacientais pirminės sveikatos priežiūros laukiamajame arba 
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kartais per pacientų forumus. Pastebima, kad apie išplėstinės 
slaugos paslaugas pacientai gali sužinoti iš kitų pacientų 
asmeninės patirties, apie kurią perskaito socialinėje žinias-
klaidoje arba internete [20]. 

Socialinės žiniasklaidos grupės suteikia bendruomenės 
jausmą pacientams, galintiems arba negalintiems gauti kitų 
žmonių paramos arba palaikymo realiame gyvenime. Ne-
įgalusis arba lėtine liga sergantis asmuo negali tiesiogiai 
susitikti su socialinėmis grupėmis ir jaučiasi izoliuotas [21]. 
Socialinė parama tampa svarbia sveikos psichologinės būklės 
dalimi. Naudojimasis bendruomenės parama šiuo atveju 
neturi pakeisti pirminės sveikatos priežiūros, bet turi būti 
renkama informacija apie išplėstinės praktikos slaugą ir už-
duodami svarbūs klausimai apie individualius asmeninės 
slaugos poreikius [22].  

Visuomenės informuotumui apie IPS paslaugų teikimą 
labiausiai įtakos turi socialinė žiniasklaida. Dažniausiai vi-
suomenė informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas 
ieško internete, kur dalinasi savo patirtimi bei diskutuoja 
sveikatos priežiūros klausimais.

Išvados 
1. Išplėstinės praktikos slaugytojai kelia uždavinius, 

kurie orientuoti į pacientą, tiesioginė klinikinė praktika lai-
koma pagrindiniu išplėstinės praktikos slaugytojų veiklos 
elementu, apibūdinančiu slaugytojų kompetencijų ribas.

2. Skirtingose ES šalyse išplėstinės praktikos slaugytojų 
vaidmenys ir funkcijos skiriasi. Jie gali diagnozuoti įprasti-
nius ir (arba) ūminius sveikatos sutrikimus, parinkti vaistus 
ir paskirti gydymą, jei reikia, nukreipti pacientus kitiems 
sveikatos priežiūros specialistams.

3. Visuomenės informuotumą apie išplėstinės praktikos 
slaugą ir išplėstinės praktikos slaugytojų teikiamas paslaugas 
padeda didinti šiuolaikinės informacinės technologijos ir 
socialinė žiniasklaida.
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Summary
Meeting everyday needs of public health in primary care has 

been becoming increasingly important. This growing importance 
has been urged not only by an aging population and diseases that 
afflict people, but also by a shortage of doctors in health care faci-
lities. A review of the scientific literature has shown that the inte-
gration of advanced care nurses in primary care can help to address 
this issue. In the scientific discourse, the role and performance 
characteristics of nurses in advanced care have widely been ana-
lyzed. However, there is a lack of scholarly research that provides 
a detailed analysis of public awareness regarding the services and 
functions provided by advanced care nurses.  

The aim of this article is to review the scientific literature on 
advanced care and public awareness of the services provided by 
advanced care nurses in primary health care. 

Research material and methods. The scholarly literature search 
was carried out in the international medical databases including 
Google Scholar, Cochrane and Medline (PubMed). 

The results obtained have shown that advanced practice nurses 
set patient-centred objectives, and direct clinical practice is con-
sidered a key element in identifying the boundaries of the compe-
tencies of advanced practice nurses. In different EU countries the 
practices provided by APNs differ. They may cover such services as 
diagnostics, selection of medication and treatment, turning patents 
over to other health care professionals, etc. Modern information 
technologies and social media benefit in raising public awareness 
on APN and services provided by APNs in health care facilities. 
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