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Santrauka
Išplėstinės praktikos slauga dar nauja slaugos sritis Lie-
tuvoje, nors pasaulis jau seniai integravo šį specialistą 
į sveikatos priežiūros komandą. Šis naujas vaidmuo 
atsirado dėl nuolatinio gydytojų trūkumo, ilgėjančios 
gyvenimo trukmės, lėtinių ligų epidemijos. Išplėstinės 
praktikos slaugytojas sėkmingai užima svarbią pozi-
ciją pirminėje, antrinėje ir tretinėje sveikatos priežiūros 
grandyje. Tyrimai atskleidžia, jog išplėstinės praktikos 
slaugytojo veikla gerina teikiamų paslaugų kokybę, jų 
prieinamumą, pacientų pasitenkinimą ir pastebima eko-
nominė nauda. Jų kompetencija apima klinikinės prie-
žiūros, lyderystės, tarpprofesinio bendravimo sritis. Tai 
savarankiškas slaugytojas, gebantis konsultuoti, diagno-
zuoti ir paskirti gydymą. Svarbu suprasti, kad išplėstinės 
praktikos slaugytojas turi papildyti sveikatos priežiūros 
specialistų gretas, o ne pakeisti gydytojus. Svarbiausias 
komponentas yra bendravimas su kitais specialistais, 
siekiant kuo geriau valdyti pacientų būkles. Kad išplės-
tinės praktikos slaugytojo profesinių kompetencijų plė-
troje būtų kuo mažiau kliūčių, svarbu užtikrinti slaugos 
politikos plėtrą, tinkamą vaidmens apibrėžimą, teisinį 
reglamentavimą, švietimo programą ir sveikatos speci-
alistų informatyvumą. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slau-
gytojo vaidmenis ir kompetencijas.
Tyrimo medžiaga ir metodai. 2021 m. lapkričio mėn. 
buvo atlikta struktūrinė sisteminė mokslinės literatūros 
apžvalga. Paieškos metu apžvalgai buvo atrinkti straips-
niai, kuriuose analizuojamas išplėstinės praktikos slaugy-
tojų vaidmuo ir kompetencijos. Paieška atlikta Cochrane, 
PubMed ir Web of Science duomenų bazėse. Straips-
niams buvo keliami įtraukimo kriterijai: ne senesni negu 
5 metų, visas tekstas, paieškos rezultatams taikyta PRI-
SMA Flow diagrama. Paieška atlikta anglų kalba.

Įvadas
Išplėstinės praktikos slauga dar nauja slaugos sritis Lie-

tuvoje. Išplėstinės praktikos slaugytojai (IPS) savo praktinę 
veiklą pradėjo 2017 metais ir tapo Lietuvos sveikatos siste-
mos ir asmens sveikatos priežiūros dalimi (MN 160:2017) 
[1], todėl  svarbu moksliškai pagrįstai išnagrinėti IPS vai-
dmens ir kompetencijų galimybes. 

Didėjantis visuomenės sergamumas lėtinėmis ligomis, 
gydytojų trūkumas verčia sveikatos sistemą ieškoti naujų, 
inovatyvių sprendimų, užtikrinant žmonių sveikatos prie-
žiūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę [2]. IPS gali imtis 
užduočių, kurias paprastai atlieka gydytojai, taip sprendžiant 
gydytojų trūkumo problemą, mažinant jų darbo krūvį bei 
žmogiškųjų išteklių sąnaudas [3]. IPS apibrėžiamas kaip 
pažangiosios praktikos slaugytojas, kuris integruoja su slauga 
ir medicina susijusius klinikinius įgūdžius, siekdamas įver-
tinti, diagnozuoti ir valdyti pacientus pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigose ir skubiosios priežiūros grupėse, taip 
pat nuolat prižiūrėti lėtinėmis ligomis sergančius gyventojus  
[4]. Svarbu suprasti, kad IPS vaidmuo atsiranda tam, kad pa-
pildytų sveikatos priežiūros specialistų gretas, o ne pakeistų 
gydytojus [5]. IPS vaidmens atsiradimas atspindi gyventojų ir 
sveikatos priežiūros paslaugų poreikį gerinti diagnostikos ir 
gydymo paslaugas.  Daugelyje šalių IPS prisideda prie naujų 
papildomų vaidmenų kūrimo klinikinėje aplinkoje, kurioje  
slaugytojai išplėtė savo praktikos profilius ir prasidėjo užduo-
čių paskirstymas tarp slaugytojų ir gydytojų [6]. Įrodymais 
pagrįsta praktika gerina klinikinių slaugytojų profesinę pa-
dėtį, autonomiją ir pasitenkinimą darbu, suteikdama poten-
cialią naudą pacientams, slaugytojams ir sveikatos priežiūros 
sistemai [7]. Dažniausiai IPS kompetencijų plėtra susiduria 
su tokiomis kliūtimis, kaip sunkumai bendradarbiaujant su 
kitais specialistais, pasipriešinimas vaidmeniui, finansinis 
nesąžiningumas [8]. Šios kliūtys atsiranda dėl neaiškaus 
vaidmens apibrėžimo, politinės reguliacinės sistemos trū-
kumo, nežinojimo [9].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti išplėstinės praktikos slau-
gytojo vaidmenis ir kompetencijas.
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Tyrimo medžiaga ir metodai
2021 m. lapkričio mėn. buvo atlikta struktūrinė sisteminė 

mokslinės literatūros apžvalga. Paieškos metu apžvalgai 
atrinkti straipsniai, kuriuose analizuojamas išplėstinės prak-
tikos slaugytojų vaidmuo ir kompetencijos. Paieška atlikta 
Cochrane, PubMed ir Web of Science duomenų bazėse pa-
gal paieškos žodžius anglų kalba: advanced practice nurse, 
nurse practitioner, competence, role. Straipsniams keliami 
įtraukimo kriterijai: ne senesni negu 5 metų ir visas tekstas. 
Paieškos rezultatams taikyta PRISMA Flow diagrama (1 
pav.)  ir sisteminė literatūros apžvalga (1 priedas).

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Slaugos politika. Išplėstinės praktikos slaugytojai turi 

potencialą optimizuoti sveikatos priežiūros sistemą, pri-
sidėdami prie darbo krūvio pasiskirstymo, prieinamumo 
gerinimo, kokybiškų ir saugių paslaugų teikimo, tačiau kom-
petencijų plėtrai neigiamą įtaką daro jų vaidmens neapibrė-
žimas, per mažas dėmesys slaugos politikai ir reguliacinei 
sistemai [9]. Kiekvienoje šalyje skiriasi IPS vaidmuo, kom-
petencijos ir apibrėžimas, egzistuoja jų įvairovė, įskaitant to-

Įrašai, rasti*:
Duomenų bazėje (n = 220)
Registruose (n = 3)

Pašalinti įrašai prieš peržiūrą:
Pašalinti dublikatai (n = 0)
Pašalinti dėl automatinių
nustatymų (n = 0)
Pašalinti dėl temos
neatitikimo (n = 170)

Peržiūrėti įrašai
(n = 53)

Neįtraukti tyrimai**
(n = 22)

Tinkami įrašai:
(n = 31)

Ne visas tekstas:
(n = 2)

Viso teksto įrašai:
(n = 29)

Įtraukta tyrimų
(n = 26)
Įtraukta dokumentų
(n = 3)

Tyrimų identifikavimas per duomenų bazes ir registrus

1 pav. Straipsnių paieškos strategija

kią nomenklatūrą: slaugytojas praktikas (angl. 
Nurse Practitioner, NP), išplėstinės praktikos 
slaugytojas (angl. Advanced practice nurse, 
APN), klinikinis slaugytojas specialistas (angl. 
Clinical Nurse Specialist, CNS), slaugytojas 
specialistas, profesionalus slaugytojas, slau-
gytojas ekspertas, slaugytojas konsultantas ir 
pažangusis klinikinis praktikas, todėl atpažinti 
vaidmenis, praktikos apimtis ir su jais susijusį 
reglamentavimą yra sudėtinga [8]. ICN nurodo, 
kad kiekviena šalis turėtų apibrėžti IPS vai-
dmenį, atsižvelgdama į šalies kontekstą, tačiau 
turėtų atsižvelgti į bendras gaires, kurios supa-
prastintų IPS vaidmens paruošimą, integravimą 
ir plėtrą plačiu mastu. 

JAV IPS nuo 1960 m. teikia saugias sveika-
tos priežiūros paslaugas visose sveikatos prie-
žiūros grandyse, dirba savarankiškai, turėdami 
galimybę konsultuotis su kitais sveikatos prie-
žiūros specialistais. IPS konsultuoja, surenka 
anamnezę, skiria gydymą ir jį savarankiškai 
valdo. Šios kompetencijos raidai įtakos turėjo 
IPS veiklos reglamentavimas nacionaliniu 
lygmeniu [10]. Savo ribų žinojimas, glaudus 
bendradarbiavimas su gydytojais tapo raktu į 
sėkmę, teikiant saugias, įrodymais grįstas medi-
cinos paslaugas [2]. Išplėstinės praktikos slau-
gos kompetencijomis plačiai naudojasi Jungtinė 
Karalystė, kuri užtikrina saugias, mokslu grįs-

2 pav. Grafinis kompetencijų skirtumo vaizdavimas
Šaltinis. Mark A Cooper et al. (2019)

tas paslaugas pacientams per JK sukurtą reguliacinę sistemą, 
kurioje turi būti registruoti visi slaugytojai, kas trejus metus 
atnaujinantys savo licenciją, pateikiant kompetencijos tobu-
linimo įrodymus [11]. Galima teigti, kad slaugos politika yra 
svarbi kiekvienos valstybės tikslingos sveikatos sistemos 
funkcionavimo dalis, kuri padeda plėstis kompetencijoms, 
užtikrinant pacientų saugumą. 
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Lietuvoje atliktas tyrimas atskleidė, kad slaugos politika 
yra nepakankama, jai trūksta vientisumo, finansavimo ir 
atsakingo asmens [12]. Nors nacionalinėse slaugos politi-
kos 2016-2025 gairėse tvirtinama, kad, lyginant su kitomis 
šalimis, mokslu gristos slaugos plėtra yra nepakankama, pla-
nuose orientuojamasi į tris slaugos politikos gerinimo kryptis, 
kur viena iš jų yra slaugytojų registro kūrimas. Įgyvendinant 
šias kryptis, planuojama įstatymų lygmeniu suteikti slau-
gytojams daugiau teisių ir atsakomybės, diegiant slaugos 
kokybės ir stebėsenos vertinimo sistemą, kuriant bendrą 
slaugytojų dokumentacijos sistemą ir optimizuojant darbo 
krūvius [13].  Neįgyvendinus šių tikslų, rizikuojama patirti 
Slovakijos sunkumus, kai nepakankama slaugos politikos 
plėtra priverčia IPS nepatenkinamai vertinti savo kompeten-
cijas, atlygį už teikiamas paslaugas, reikšti nepasitenkinimą 
statusu, mažina motyvaciją tobulinti savo profesinius gebėji-
mus [14]. Tyrimai rodo, jog tinkamas politinis reguliavimas 
užtikrina saugių paslaugų teikimą, sveikatos priežiūros siste-
mos ekonominę naudą, kadangi IPS teikiamos paslaugos yra 
pigesnės, nei gydytojų. Be to, papildant kolektyvą naujais 
specialistais, trumpėja hospitalizacijos laikas, mažėja mir-
tingumas [9,15].

Kompetencijos. IPS išsiskyrė iš kitų slaugytojų praplės-
tomis kompetencijomis, tačiau laikui bėgant jos supanašėjo 
su kitais slaugytojų profiliais, pavyzdžiui, klinikinės slaugos 
specialistais (CNS), kurie įgiję magistro laipsnį pagal kom-
petencijas geba rūpintis pacientais, vadovauti jų sveikatos 
priežiūrai, užsiimti edukacine ir administracine veikla, rengti 
mokslinius tyrimus, gaires ir vadovauti auditui. Nors CNS 
kompetencijos yra aukšto lygio, bet jos yra siauros specia-
lizacijos (pvz., darbas su sergančiaisiais cukriniu diabetu, 
skausmo valdymas ir pan.). IPS išsiskiria platesnėmis kom-
petencijomis, apimančiomis platų paciento priežiūros spektrą, 
pradedant ligų prevencija, autonominių sprendimų priėmimu, 
diagnozės nustatymu ir mokslu grįstu gydymu, lėtinėmis ir 
ūminėmis ligomis sergančių pacientų priežiūra (2 pav.) [4,16]. 
IPS nuo slaugytojų specialistų skiriasi geresniais vadovavimo 
ir konsultavimo, tarpprofesinių santykių palaikymo, pacientų 
priežiūros valdymo ir jų sveikatos skatinimo dimensijomis [17, 
18], o vaistų skyrimas įvairiose šalyse yra saugi praktika, su 
kuria puikiai susitvarko IPS. Nėra duomenų, kad IPS adminis-
truojami vaistai pakenktų pacientų sveikatai ar prisidėtų prie 
mirtingumo didėjimo, tačiau įvairiose šalyse skiriasi vaistų 
sąrašas ir nepriklausomumo lygis [19, 20].

3 pav. Išplėstinės praktikos slaugytojų kompetencijų plėtros kliūtys
Šaltinis. C. Torrens et al., 2020.
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Eil. 
Nr.

Tyrimo 
autorius, 
(metai)

Šalis Populiacija 
– dalyviai 
(N), lytis, 

metai

Interven-
cija, metai

Radiniai Išvados

1 King R, Tod 
A, Sanders 
T. (2017)

JK Sisteminė 
analizė 
(2017)

Atsižvelgiant į  JK didėjantį IPS skai-
čių ir su vietiniu reguliavimu susijusius 
iššūkius, tenka nuolat ieškoti veiksmin-
giausių priemonių paremti šias pareigas 
einančius darbuotojus ir užtikrinti paci-
entų saugą. Darbdaviai, klinikų vadovai 
ir pedagogai turi reaguoti į slaugytojų 
profesijų naujoves, kad galėtų užtikrinti 
tinkamiausią mokymą ir paramą

JK būtina persvarstyti regulia-
vimo mechanizmą ir iš lokalaus 
laipsniškai pereiti į nacionalinį 
lygmenį, taip užtikrinant pacientų 
ir IPS saugumą, suvienodinti išsi-
lavinimo reikalavimus, užtikrinti 
tolygų, konkurencingą atlygį 

2 Woo B, Lee 
J, Tam W. 
(2017)

Singapū-
ras

Literatūros 
analizė 
(2006-2016)

IPS dalyvavimas skubiosios pagalbos ir 
kritinės būklės slaugos srityje pagerina 
priežiūros trukmę, konsultacijų ir (arba) 
gydymo laiką, mažina mirtingumą, di-
dina pacientų pasitenkinimą ir leidžia 
sutaupyti lėšų

IPS pagerina pacientų gydymo 
rezultatus. Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo transformacija 
veiksmingai panaudojant darbo 
jėgą gali sušvelninti neišvengiamai 
didėsiančią sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausą

3 Kraus E, 
James M. 
(2017)

JAV N=30 PSP 
darbuotojų 
(N=15 ŠG; 
N=15 IPS)

Kokybinis 
interviu

Gydytojai palankiai vertino IPS vai-
dmenį ir savarankiškumą, o IPS nurodė, 
kad jiems svarbu, jog ŠG visada būtų 
pasiekiamas konsultacijų klausimais

ŠG su IPS puikiai papildo vienas 
kitą, kai palaiko gerus tarpprofesi-
nius santykius

4 Grešš 
Halász B, ir 
kt. (2018)

S l o v a -
kija

N=584 IPS Kiekybinis 
tiriamasis 
metodas, 
SCAPE  
klausimynas

Slovakijoje  IPS savęs vertinimo lygis 
buvo žemas, slaugytojai nebuvo paten-
kinti savo vaidmeniu dėl savarankiš-
kumo ribojimų, atlyginimo bei prastos 
politinės sistemos. Tokia situacija susi-
klostė, nes IPS gali tapti asmuo, baigęs 
IPS švietimo programą, arba turintis 8 
metus BPS patirties

Norint įgyvendinti ir praktiškai 
taikyti IPS vaidmenį, būtina keisti 
politiką, susijusią su kompeten-
cijomis, švietimu, atlyginimu ir 
statusu. Būtina sukurti švietimo 
modelį, kuris į antrosios pakopos 
studijų programą įtrauktų IPS vai-
dmenį. IPS išsilavinimo ir prakti-
kos sąlygos turėtų būti vienodos 
visuose šalies regionuose

5 Ericsson I, 
ir kt. (2018)

Švedija N = 1 0  p a -
c i e n t ų , 
k u r i e m s 
paslaugą su-
teikė IPS

Indukcinis, 
aprašomasis 
kokybinis 
metodas su 
kokybiniu 
atviru inter-
viu (2012)

Pacientai nurodė, kad IPS turėjo žinių 
ir įgūdžių teikti saugią ir patikimą indi-
vidualią ir holistinę sveikatos priežiūrą, 
pasižyminčią aukšta kokybe, pagarbiu 
ir lanksčiu požiūriu

IPS sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo ir sveikatos stiprinimo bū-
das atrodo naudingas pacientams 
daugeliu atžvilgių, ypač didėjan-
čio pacientų amžiaus ir lėtinių ligų 
kontekste

6 Brom H, 
Salsberry P, 
Graham M. 
(2018)

JAV IPS praktiką 
reglamen-
tuojančių 
teisės aktų 
tyrimas 
(1994-2016)

Visišką IPS praktikos savarankiškumo 
įgaliojimą priima vis didesnis skaičius 
valstijų dėl gydytojų trūkumo ir proble-
minio sveikatos priežiūros paslaugų pri-
einamumo kaimo vietovėse

JAV vis drąsiau ir plačiau  IPS 
suteikiamas visiškos autonomijos 
statusas 

7 Wong F. 
(2018)

Kinija Literatūros 
analizė

Paciento IPS atstoja klinikinį lyderį, ga-
lintį valdyti sudėtingus atvejus ir prisi-
dėti prie geresnių rezultatų, susijusių su 
simptomų valdymu, komplikacijų pre-
vencija ir sveikatos stiprinimu. Paslaugų 
aspektu IPS gali padidinti pacientų 
galimybes gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas, sutrumpinti laukimo laiką 
ir užtikrinti įrodymais pagrįstą prak-
tiką, kad pagerėtų pacientų sveikata ir 
pasveikimas. Profesiniu lygmeniu IPS 
veikia kaip mentoriai ir kuria speciali-
zacijos sritis, kad galėtų teikti geresnes 
paslaugas pacientams

Slaugytojų specializacijos katego-
rijos gali būti pagrįstos sveikatos 
būkle, konkrečia populiacija ar są-
lygomis, tačiau svarbiausia, kad jos 
būtų pagrįstos slaugos žiniomis ir 
moksliniais tyrimais, atitinkančiais 
bendrą slaugos funkcijų tikslą. Ki-
nijoje slaugytojams tenka svarbus 
vaidmuo, prisidedant prie visuome-
nės sveikatos stiprinimo

1 priedas. Straipsnių analizė.
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8 do  Nasc i -
mento G, ir 
kt. (2018)

Lotynų 
Amerika

Literatūros 
analizė - do-
kumentinis 
tyrimas

Argumentacija dėl slaugytojų skiriamų 
vaistų ir prašymų atlikti tyrimus grin-
džiama trimis kategorijomis:  autono-
mija ir kompetencija išrašant vaistus ir 
(arba) prašant atlikti tyrimus; įmonių 
politika, kuri kenkia visapusiškam 
slaugos vykdymui; sveikatos ir slaugos 
pertvarka pirminės sveikatos priežiūros 
įstaigose

Slaugytojų taikoma receptų išra-
šymo praktika integruoja sveikatos 
priežiūrą ir buvo ginama šią kate-
goriją atstovaujančių institucijų. Ji 
iškyla kaip svarbus pažangiosios 
praktikos ir slaugos pertvarkos 
elementas sveikatos priežiūros 
komandų kontekste

9 Honig J, Do-
yle -Lindrud 
S, Dohrn J. 
(2019)

Lotynų 
Amerika

N=89 slau-
g o s  ( p e -
dagogų  i r 
vadovų  i š 
10 Lotynų 
A m e r i -
k o s  š a l i ų 
(2015-2016)

IPS kom-
petencijos 
nustatytos 
pagal šalies 
reglamentą, 
remian-
tis jomis 
parengta 
apklausa

Buvo išskirti 4 dėmenys, pagal kuriuos 
siūloma kurti IPS magistro studijų 
programą: 1) klinikinė priežiūra; 2) 
tarpprofesinis į pacientą orientuotas 
bendradarbiavimas; 3) priežiūros kon-
tekstas; 4) įrodymais grįsta praktika

Sutarimas dėl IPS kompetencijų 
teikia pagrindą mokymo programų 
ir slaugos politikos kūrimui 

10 Gysin S, ir 
kt. (2019)

Focus: N=9 
PSP IPS
Individua-
lus interviu: 
N=2 IPS ir 
N=4 ŠG

Mišrus 
kokybinis 
metodas: 2 
fokusuoti 
interviu ir 
individualus 
interviu

Išskirtos 5 pagrindinės temos:
1) IPS lyderystės dvasia;
2) IPS vaidmens vertė;
3) IPS ribų nustatymas;
4) ribotos gydytojų žinios apie IPS 
vaidmenį;
5) politinės ir teisinės kliūtys 

Šveicarijoje įvedant IPS vaidmenį 
gydytojai reiškia pasitenkinimą 
naujo specialistu kompetencijo-
mis ir pripažįsta IPS pridėtinę vertę 
sveikatos priežiūros sistemai

11 Heinen M,  
ir kt. (2019)

Olandija Literatūros 
analizė 
(2005-2018)

Nustatyta 30 pagrindinių kompetencijų 
klinikinės, profesinės, sveikatos sistemų 
ir sveikatos politikos lyderystės srityse. 
Dauguma kompetencijų buvo priskiria-
mos vienai sričiai, o sveikatos politikos 
srityje kompetencijų buvo mažiausiai

Šios kompetencijos prisideda prie 
IPS vadovų lyderystės ugdymo, 
kartu siekiant pagerinti sveikatos 
paslaugų teikimą ir sveikatos po-
litikos bei reformų valdymą

12 M a i e r  C . 
(2019)

JAV Teisę išrašyti vaistus Europoje 2019 
metais priėmė 13 šalių. Šiose šalyse 
taikomi reguliavimo ir minimalaus 
išsilavinimo reikalavimai, kad būtų 
užtikrinta pacientų sauga; daugumoje 
šalių reikalaujama tam tikros gydytojo 
priežiūros

Europoje galioja tęstinis vaistų 
išrašymas, kai yra tęsiamas gydy-
tojo paskirtas vaistas ir pirminis, 
kai IPS pagal savo kompetenciją 
gali paskirti gydymą medikamen-
tais savarankiškai

13 Yoo J,  ir kt. 
(2019)

Austra-
lija

Aprašo-
masis ir 
kryžminio 
pjūvio 
tyrimas, 
struktūruoti 
klausimy-
nai buvo 
naudojami 
įvertinti IPS 
įrodymais 
grįstos prak-
tikos žinias, 
įsitikinimus, 
organiza-
cinę kultūrą 
ir pasiren-
gimą bei jų 
įgyvendi-
nimą

Įrodymais grįstai praktikai svarbu su-
kurti organizacinę kultūrą, kuri padėtų 
pasirengti ir tobulinti savo žinias. Tam 
būtina sukurti sąlygas, pagrįstas numa-
tomu politikos formavimu, biudžeto 
sudarymu

Įrodymais grįsta praktika yra neat-
siejama IPS kompetencijų dalis, ta-
čiau tam, kad slaugytojai galėtų ją 
taikyti, jiems būtinas palaikymas ir 
tinkamai veikianti slaugos politika, 
tiek pačios sveikatos priežiūros 
įstaiga, kuri sudaro sąlygas ir pri-
einamumą prie mokslinių šaltinių
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14 Chen Q,  ir 
kt. (2019)

Kanada Literatūros 
analizė 
(2009-2019)

Slaugos mokslinių tyrimų kompetencija 
yra svarbi kelti slaugos prestižą, vykdyti 
įrodymais grįstą praktiką

Slaugos moksliniai tyrimai yra 
labai svarbūs slaugos disciplinos 
plėtrai ir teigiamiems slaugytojų, 
pacientų ir sveikatos priežiūros 
sistemos rezultatams

15 J o s i  R , 
Bianchi M. 
(2019)

Šveica-
rija

Interviu: 
N=16 
(IPS=4, 
medicinos 
praktikos 
asistentai=6, 
BPS=2, 
ŠG=4);
stebėjimas: 
N=9  PSP 
specialistų 

Etnografinis 
tyrimas 
– pusiau 
struktūruoti 
interviu ir 
stebėjimas

IPS, lyginant su BPS ir medicinos prak-
tikos asistentais, dirbo savarankiškai, o 
pastarieji − deleguojant ŠG

IPS turi didelį potencialą prisidėti 
prie optimalios priežiūros, diegiant 
naujus priežiūros modelius, skirtus 
vyresnio amžiaus gyventojų porei-
kiams tenkinti

16 Cooper A,  ir 
kt. (2019)

Škotija Literatūros 
apžvalga

Dėl CNS ir IPS vaidmenų skirtumo 
gali kilti dviprasmybių, susijusių su 
šių vaidmenų plėtra, praktikos sritimi 
ir poveikiu

Abu vaidmenys yra vertingi ir 
veiksmingi, daugiausia susiję su 
klinikine veikla, švietimu, vado-
vavimu ir moksliniais tyrimais. 
CNS vaidmenys yra specializuoti, 
o ANP dažniau atlieka bendrojo 
pobūdžio funkcijas. Ten, kur yra 
reglamentavimas ir valdymas, IPS 
vaidmuo yra aiškiai apibrėžtas ir 
struktūrizuotas; tačiau daugelyje 
šalių pastebimas valdymo ir regla-
mentavimo trūkumas

17 Karimi-Sha-
hanjarini A,  
ir kt. (2019)

Iranas Metaanalizė Tyrimo metu nustatyta, kad tiek pacien-
tai, tiek gydytojai, tiek IPS su diagnos-
tika ir gydymu susijusias konsultacijas 
norėtų gauti iš gydytojų, o iš IPS tikisi 
prevencijos ir kontrolės

IPS nori gydytojų pagarbos ir 
bendradarbiavimo,tinkamų ište-
klių, gerų nukreipimo sistemų, pa-
tyrusių vadovų, aiškių vaidmenų, 
tinkamų paskatų, mokymų ir 
priežiūros. Šie poreikiai ne visada 
tenkinami, teikiant su medicina 
susijusią priežiūrą

18 Gutiérrez-
Rodríguez L,  
ir kt. (2019)

Ispanija N = 2 7 7 
slaugytojų 
(IPS=149, 
CNS=128)

Daugia-
centris 
analitinis 
skerspjūvio 
tyrimas, 
analizuo-
jantis IPS 
ir CNS 
kompeten-
cijų pasis-
kirstymą ir 
vertinantis 
jų ryšį su 
kai kuriomis 
profesinio 
profilio 
charakteris-
tikomis

Savęs suvokimo lygis buvo aukštas pa-
gal įvairias kompetencijas. Žemiausiai 
vertinamos kompetencijos: tyrimai, 
įrodymais pagrįsta praktika, kokybės 
ir slaugos valdymas bei vadovavimas 
ir konsultavimas. IPS įgijo aukštesnį 
kompetencijos lygį ir vadovavimo bei 
konsultavimo, tarpprofesinių santykių, 
slaugos vadybos ir sveikatos stiprinimo 
dimensijose

CNS ir IPS turėjo skirtingas kom-
petencijas, kurias reikėtų tinkamai 
valdyti, kad būtų galima plėtoti pa-
žangias ir specializuotas slaugos 
paslaugas

19 Torrens C,  
ir kt. (2020)

JK Literatūros 
analizė 
(2002-2017)

Tyrimo metu buvo nustatytos dažniau-
sios kliūtys IPS kompetencijų plėtrai

Bendradarbiavimo santykių su 
kitais sveikatos priežiūros specia-
listais užmezgimas ir derybos dėl 
kitų vaidmenų yra labai svarbūs 
IPS funkcijų įgyvendinimo sėkmei
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20 Taylor I,  ir 
kt. (2020)

Norve-
gija

N=99 Nor-
v e g i j o j e 
m a g i s t r o 
laipsnio IPS 
programos 
studentų 

Profesinio 
slaugy-
tojų savęs 
vertinimo 
skalė II

Studentai geriausiai įvertino savo kli-
nikinę kompetenciją prisiimti visą atsa-
komybę ir tai, kad jiems reikia tolesnių 
mokymų apie vaistų poveikį ir sąveiką 

Klinikinio darbo patirtis ir anks-
tesnis aukštojo išsilavinimo ly-
gis nebuvo reikšmingi klinikinės 
kompetencijos ir tolesnio mokymo 
poreikio prognozuotojai

21 S c h o n e n -
berg N,  ir 
kt. (2020)

Šveica-
rija

N=22 paci-
entai 18-97 
me tų ,  ku -
riuos kon-
sultuoja IPS 
PSP

Kokybinis 
tyrimas 
– pusiau 
struktūruo-
tas interviu

Pacientai išskyrė pagrindinės IPS vei-
klos sritis: mokymas, priežiūros vado-
vavimas, pagalba šeimos gydytojui

Pacientai vertina IPS kompeten-
ciją, nepaisant to, kad jiems iš pra-
džių trūko žinių apie vaidmenį, o 
IPS bendradarbiavimas su ŠG 
nurodomas kaip svarbiausias pa-
sitikėjimo veiksnys

22 Jokiniemi K,  
ir kt. (2020)

Suomija Įrodymais 
pagrįsta 
politikos 
ir prakti-
kos kelio 
sistema. 
Literatūros 
apžvalga, 
konsulta-
cijos su 
pagrindi-
niais infor-
mantais, 
apklausa 
ir ekspertų 
grupės aps-
kritojo stalo 
diskusijos 
(2013-2018)

Išnagrinėtas politikos patvirtinimas ir 
sklaida, veiksmingas jos įgyvendinimas 
ir integravimo į praktiką procesas, išna-
grinėtas kelias BPS tapimu IPS

Įrodymais pagrįstos politikos for-
mavimas yra veiksmingas būdas. 
Formuojama politika prisidės prie 
didesnio naujų vaidmenų sveikatos 
priežiūros aplinkoje suvokimo, pri-
pažinimo ir įgyvendinimo. Politi-
kos įgyvendinimas ir integravimas 
į nacionalinę sveikatos priežiūros 
politiką, teisės aktus, švietimą 
ir organizacijas visoje šalyje yra 
tęstinis darbas

23 Urnanavičė 
R.,   i r  k t . 
(2020)

Lietuva N=8 (N=4 
slaugos po-
litikos for-
m u o t o j a i , 
N=4 slaugos 
p o l i t i k o s 
įgyvendin-
tojai)

Pusiau 
struktūruo-
tas slaugos 
ekspertų 
interviu 
(2016)

Tyrimas parodė, kad slaugos politika 
Lietuvoje yra fragmentiška, nesiste-
minga, slaugos plėtrai neskiriama dė-
mesio

Kryptingas slaugos politikos su-
formavimas ir jos įgyvendinimas 
užtikrina tinkamą, kokybišką svei-
katos priežiūrą

24 Taylor I,  ir 
kt. (2021)

Norve-
gija

N=36 BPS 
slaugytojos 
magistro stu-
dijose (IPS) 
(2015-2020)

Profesinio 
slaugy-
tojų savęs 
vertinimo 
skalė II 

Studentai labiausiai tobulino savo kli-
nikinę kompetenciją tiesioginėje klini-
kinėje praktikoje

Ankstesnė darbo patirtis pirminės 
sveikatos priežiūros srityje buvo 
statistiškai reikšmingas, tačiau 
nereikšmingas klinikinės kompe-
tencijos raidos prognozės veiksnys

25 Liang H,  ir 
kt. (2021)

Taivanas N=211 (IPS, 
g y d y t o j ų , 
vadovų)

Skerspjūvio 
tyrimas. Sa-
vęs vertini-
mas, kolegų 
vertinimas, 
vadovų 
vertinimas

IPS privalo nuolat kelti savo kompe-
tencijas įvairiose srityse. Žemiausiai jų 
kompetencijas vertino vadovai, o kole-
gos vertino IPS darbą

Aukščiausia IPS kompetencija 
– tiesioginė pacientų priežiūra, 
žemiausia – pacientų priežiūros 
kokybės stebėsena

26 Ljunbeck B,  
ir kt. (2021)

Švedija Literatūros 
apžvalga – 
edukacinė 
turinio 
analizė

IPS švietimo programa turi apimti dvi 
kryptis: 
1) profesinė kompetencija – moksliniai 
tyrimai ir slaugos teorijos, lyderystė, 
bendradarbiavimas bei organizaciniai, 
politiniai, ekonominiai, reguliaciniai 
klausimai; 
2) savarankiškumo ugdymas – apie 
sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos 
ir kitus medicininius modulius

Tokie patys rezultatai gauti ir kitų 
mokslinių darbu metu, bei ICN
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Nors IPS veikla taupo gydytojų laiką ir keičia požiūrį į 
pacientų priežiūrą, užtikrina aukštesnę priežiūros kokybę ir 
lankstumą praktikoje, didina paslaugų prieinamumą, tyrimai 
nustato ir kompetencijų plėtros kliūtys (3 pav.), susijusios 
su gydytojų ribotomis žiniomis apie IPS išsilavinimą, kom-
petenciją ir savarankiškumą, politiniu, teisiniu neaiškumu, 
pasipriešinimu naujam vaidmeniui, atlyginimo problemo-
mis, atsakomybės ribų nustatymu, papildomu darbo krūviu 
koordinuojančiam personalui, o visos šios kliūtys atsiliepia 
individualiems  IPS veiksniams, kurie skatina nepasitikėjimą 
savo (IPS) kompetencija, žiniomis ir įgūdžiais [2, 8, 11, 21].

Dažniausiai kliūtys atsiranda remiantis nepasitikėjimu 
IPS išsilavinimu, tačiau rengiant magistro programą, orien-
tuojamasi į profesinių vaidmenų ir savarankiškumo ugdymą. 
Profesinis vaidmuo apima gaires, kurios reikalingos sufor-
muoti IPS gebėjimus teikti pacientams kokybiškas paslau-
gas, plėtoti savo kompetencijos ribas, taikyti mokslinių ty-
rimų rezultatus praktikoje, kurie būtini  išlaikyti profesijos 
prestižą, autonomiškumą, užtikrinti pacientų saugumą ir 
teikiamų paslaugų kokybės lygį [4, 5, 22], išugdyti sava-
rankiškus, nepriklausomus IPS, privalančius  orientuotis 
į sveikatos stiprinimo ir ligų prevencines programas bei į 
mediciną, išlaikant holistinį požiūrį į pacientą, gilinti savo 
žinias anatomijos, fiziologijos, farmakologijos, patologijos 
moduliuose [5,7, 23]. IPS ICN (2020) ir Mark A Cooper ir 
kt. (2019) tyrimuose išsiskiriama vadovavimo kompetencija. 
Nors vadovavimas pokyčiams yra sudėtingas procesas, tačiau 
IPS yra pakankamai kompetentingi prisidėti prie sveikatos 
priežiūros reformos pokyčių, kadangi magistro laipsnis įga-
lina slaugytojus klinikinės, profesinės, sveikatos sistemos ir 
sveikatos politikos srityse užimti atitinkamą vaidmenį [24].

Vaidmuo. Svarbu suprasti, kad IPS siekia papildyti 
sveikatos priežiūros specialistų gretas, perimti dalį darbo 
krūvio iš gydytojų, o ne juos pakeisti [5]. Tyrimai parodė, 
kad atsiradus IPS skubiosios pagalbos skyriuose, gydytojai 
turėjo daugiau laiko susitelkti į ūmines, gyvybei pavojin-
gas būkles, nes IPS priimdavo ir nukreipdavo pacientus, 
esant neskubiam kodui, taip sumažinant jų laukimo laiką. 
Tas pats tyrimas nustatė, kad anestezijos-intensyviosios te-
rapijos (RITS) skyriuose IPS vaidmens atsiradimas turėjo 
įtakos  pacientų hospitalizacijos laiko mažinimui, kadangi į 
jų priežiūrą buvo įtraukiama daugiau specialistų, su kuriais 
slaugytojai konsultavosi, sumažėjo gydymo išlaidos ir mir-
tingumo rodiklis, nes esant komandoje  IPS, buvo greičiau 
reaguojama į pacientų skundus, ūminių būklių pradžią [9]. 
Pirminės sveikatos priežiūros (PSP) įstaigose IPS dažniau-
siai apimdavo šias veiklos sritis: sveikatos vertinimas, di-
agnostika, receptų išrašymas, tyrimų užsakymas, sveikatos 
stiprinimas ir prevencija, siuntimas pas kito lygio specia-
listus, pacientų mokymas, administracinė veikla, darbas su 

nepakankamai aptarnaujamomis ir pažeidžiamomis asmenų 
grupėmis, švietimas, mentorystė, taip mažinant šeimos gy-
dytojų (ŠG) darbo krūvį [8, 25, 26]. 

Siekiant nustatyti pasitenkinimą IPS teikiamomis medici-
ninėmis paslaugomis, tyrimuose nurodoma teigiama pacientų 
patirtis – daugelis jų vertina IPS priežiūrą, nurodo trum-
pesnį laukimo laiką, pasitenkinimą dėl ilgesnio laiko sky-
rimo konsultacijos metu nei gydytojai, aiškumą bendraujant. 
Daugelis pageidauja, kad IPS teiktų paslaugas, susijusias su 
prevencinėmis programomis, sveikatos mokymu, lėtinės 
ligos priežiūra, o diagnostines, medikamentines paslaugas 
turėtų teikti gydytojas [5, 9, 26, 27]. Gydytojai, kurie dirba 
su IPS vienoje komandoje, taip pat reiškia pasitenkinimą 
nauju vaidmeniu, nurodo, kad slaugytojai turi pakankamai 
kompetencijos skirti vaistus, konsultuoti pacientus ir kad jie 
vertina gerą tarpusavio bendradarbiavimo ryšį [2, 3, 27, 28].

Tiriant IPS nuomonę apie savo darbą, buvo nustatyta, 
kad dirbdami savarankiškai IPS jautė stiprų atsakomybės 
jausmą už priimtus sprendimus, todėl reiškė norą toliau gi-
linti savo žinias klinikinės kompetencijos srityje [3, 27]. 
Savęs vertinimo teste atskleidžiama, kad IPS aukščiausiai 
vertina save už gebėjimą į paciento priežiūrą įtraukti įvairius 
sveikatos specialistus ir nurodė, kad daugiausia privalo skirti 
dėmesio paciento būklės vertinimo ir farmakologijos srityse 
[6]. Norvegijoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad paci-
ento būklės vertinimas ir farmakologiniai įgūdžiai išugdomi 
magistro studijų metu bei bendradarbiaujant su gydytojais. 
Šio tyrimo metu buvo atskleista, kad ankstesnė darbo patirtis 
dirbant BPS, turėjo mažai įtakos minėtoms kompetencijoms 
– panašius gebėjimus demonstravo ir daug, ir mažai darbo 
patirties turintys slaugytojai [29].

Išvados
1. Išplėstinės praktikos slaugytojas gali optimizuoti 

sveikatos priežiūros sistemos darbo našumą, pagal kompe-
tenciją perimdamas kai kurias  gydytojų teikiamas paslaugas 
ir teikdamas jas taip pat saugiai ir kokybiškai. Tam būtina 
apibrėžti IPS vaidmenį, kompetencijas ir ribas.

2. IPS profesinių kompetencijų plėtrai būtinas valstybinis 
mechanizmas, apimantis IPS švietimą, kontrolę, užtikrinantis 
profesijos prestižą ir karjerą, teikiantis galimybę vykdyti 
mokslu grįstą slaugos praktiką.

3. Įgalintas dirbti savarankiškai, slaugytojas į paciento 
priežiūrą žvelgia kompleksiškai, jaučia būtinybę konsultuotis 
su kitais sveikatos priežiūros specialistais, nuolatos atnaujinti 
turimas žinias, todėl tinkamam šio vaidmens funkcionavimui 
būtina užtikrinti sąlygas.
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THE ROLE AND COMPETENCES OF 
THE ADVANCED PRACTICE NURSE IN PERSONAL 

HEALTH CARE: 
A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

E. Goldyn, N. Fatkulina
Keywords: advanced practice nurse, nurse practitioner, competence.

     Summary
Advanced practice nursing is a relatively new field of nursing in 
Lithuania, but the world has long integrated this specialist into the 
healthcare team. This new role has emerged due to the persistent 
shortage of physicians, increasing life expectancy, and the epidemic 
of chronic diseases. The advanced practice nurse is successfully 
occupying an important position in primary, secondary and tertiary 
care. Research shows that the advanced practice nurse improves 
the quality of services, accessibility, patient satisfaction and cost-
effectiveness. Their competencies include clinical care, leadership 
and interprofessional communication. They are autonomous nur-
ses who are able to consult, diagnose and prescribe treatment. It 
is important to understand that the role of the advanced practice 
nurse has evolved to complement the ranks of health professionals, 
not to replace doctors. The most important component is commu-
nicating with other professionals to best manage patients' condi-
tions. However, in order to minimize barriers to the development 
of professional competences of the advanced practice nurse, it is 
necessary to ensure the development of nursing policy, appropriate 
role definition, the scope of practice, legal regulation, educational 
curriculum and awareness of health professionals. 
The aim of the study is to analyze the roles and competences of 
the advanced practice nurse.
Materials and methods. A structured systematic review of the 
scientific literature was conducted in November 2021. The search 
selected for review articles analyzing the roles and competencies of 
extended practice nurses. The search was conducted in the Coch-
rane, PubMed and Web of Science databases. The inclusion criteria 
for the articles were: no older than 5 years and full text, and the 
PRISMA FLOW chart was applied to the search results. The search 
was conducted in English.
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