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KURSŲ PAVADINIMAS: Slaugytojo vaidmuo teikiant geriatrines paslaugas 

 

DATA: 2022 m. gruodžio 5-16 d. 

 

Data  Tema Lektorius  Vieta  

Gruodžio 5 Įvadas 

 

Doc.dr.L.Spirgienė Tiesioginis prisijungimas 

10:00 val. 

 Tarpdisciplininis požiūris į senyvo amžiaus žmonių priežiūrą. 

Vaistų poveikis senyvo amžiaus žmonėms ir vaistų vartojimo 

principai. Konsultavimas ir mokymas: vaistų vartojimo rėžimas 

Naujų technologijų taikymas geriatrijoje 

Prof.habil.dr.V.Lesauskaitė įrašas ir/ar medžiaga online 

Gruodžio 6 Geriatrinių paslaugų organizavimas Gyd.J.Knašienė įrašas ir/ar medžiaga online 

 Pažinimo funkcijų įvertinimas. Sergančių demencija priežiūra 

Senyvo amžiaus žmonių delyras (ūminė psichozė) 

Prof.dr.J.Macijauskienė Tiesioginis prisijungimas 

14:30 val. 

Gruodžio 7 Senyvo amžiaus žmonių reabilitacija Prof.D.Petruševičienė įrašas ir/ar medžiaga online 

 Skausmas ir jo valdymas 

Senatvinio silpnumo sindromas 

Prof.dr.J.Macijauskienė Tiesioginis prisijungimas 

14:30 val. 

Gruodžio 8 Senyvo amžiaus žmonių slauga: etinės dilemos Prof.A.Blaževičienė įrašas ir/ar medžiaga online 

 Sarkopenija. Priežastys, diagnostika, gydymas. Mokymas, 

konsultavimas: sarkopenija 

Prof.dr.G.Damulevičienė Tiesioginis prisijungimas 

14:00 val. 

Gruodžio 9 Šlapimo nelaikymas, profilaktika, gydymas, slauga. Konsultavimas ir 

mokymas: šlapimo nelaikymas 

Pusiausvyros, eisenos ir raumenų jėgos įvertinimas 

Gyd.J.Knašienė įrašas ir/ar medžiaga  

 Senyvo amžiaus žmonių miego sutrikimai. Konsultavimas ir 

mokymas: miego sutrikimai 

Doc.dr.L.Spirgienė įrašas ir/ar medžiaga 

 Senėjimas ir ligos. Prof.habil.dr.V.Lesauskaitė įrašas ir/ar medžiaga 

Gruodžio 12 Griuvimai, rizikos veiksnių vertinimas, profilaktika. Konsultavimas ir 

mokymas: griuvimai 

Doc.dr.L.Spirgienė Tiesioginis prisijungimas 

10:00 val. 

 

 Senyvo asmens socialinių poreikių vertinimas 

Arterinės hipertenzijos aspektai, ortostatinės hipotenzijos prevencija 

ir sinkopės  priežastys senyvame amžiuje. 

Dr.O.Kučikienė Tiesioginis prisijungimas 

14:30 val. 

Gruodžio 13 Senyvo amžiaus žmonių mitybos nepakankamumas. Mitybos būklės Prof.dr.G. Damulevičienė Tiesioginis prisijungimas 
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įvertinimas 

Disfagija. Priežastys, slaugos aspektai 

14:00 val. 

 Odos niežulys ir odos sausmė. Sausa burna. Pragulos. Priežastys, 

gydymo aspektai, slauga. 

Gyd.J. Knašienė įrašas ir/ar medžiaga 

Gruodžio 14 Mobilumo įvertinimas. 

Saugaus judėjimo principai ir taikymas klinikinėje praktikoje. 

Asist. J. Demskytė Gyvai  

10:00 val. MLK Eivenių 4, 

636 aud. 6 aukštas 

 Senstančio žmogaus psichologija. Bendravimas su vyresnio amžiaus 

žmonėmis. 

Emocinės būklės įvertinimas 

Depresija, simptomai, priežastys, atpažinimas ir pagalba   

Dr.V. Grigaliūnienė Gyvai  

13:00 val. MLK Eivenių 4, 

634 aud. 6 aukštas 

Gruodžio 15 Senyvo amžiaus žmonių išsamus vertinimas ir slaugos problemų 

identifikavimas. Funkcinės būklės įvertinimas. 

Doc.dr.L. Spirgienė Tiesioginis prisijungimas 

14:00 val. 

 Kasdienės veiklos, funkcinio savarankiškumo ir gyvenamosios 

aplinkos vertinimas 

Doc.dr.L. Spirgienė Tiesioginis prisijungimas 

15:00 val. 

Gruodžio 16 Vertinimas Doc.dr.L.Spirgienė Tiesioginis prisijungimas 

11:00 val. 

 


