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TARPTAUTINIAI SLAUGYTOJŲ IR
AKUŠERIŲ METAI
Lietuvos slaugytojams –
Švedijos karalienės Silvijos dėmesys
Svetlana Greičienė
Konkurso „Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas“ atstovė

Švedija garsėja kaip šalis, kurioje slaugai skiriamas ypatingas dėmesys. Jau ilgus dešimtmečius ši sritis
sulaukia ir šalies karalienės Silvijos dėmesio. Sukūrę sėkmingas ir pasiteisinusias slaugos namuose praktikas,
švedai siekia jas perkelti ir į kitas šalis. 2020-aisiais tarp šių šalių – ir Lietuva.
Jau šį rudenį Lietuvoje įvyks pirmasis Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo (angl. Queen Silvia
Nursing Award) projektas. Konkurso metu praktikuojantys slaugytojai ir slaugos studentai kviečiami teikti idėjas,
kaip pagerinti slaugomų pacientų gyvenimą ir priežiūrą, ypač atsižvelgiant į COVID-19 keliamus iššūkius, ir laimėti 6 tūkstančių eurų stipendiją bei individualiai pritaikytą stažuotę savo šalyje arba užsienyje.

2018 metų Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laureatės. Iš kairės: Paulina Pergot (Lenkija), Sara Nyström (Švedija),
Švedijos karalienė Silvija, Maiju Björkqvis (Suomija), Annette Löser (Vokietija). Yanan Li nuotr.

Apdovanojimas pirmąkart įsteigtas 2013 metais Švedijoje, Švedijos karalienės Silvijos 70-mečio jubiliejaus garbei. Pagrindinis apdovanojimo tikslas – sukurti ilgalaikį ir esminį vyresnio amžiaus žmonių ir demencija
sergančių pacientų slaugos paslaugų pokytį bei didinti slaugytojų profesijos prestižą. Lietuvai, kurios visuomenės
senėjimas yra tarp sparčiausių pasaulyje, kokybiška slauga ir kompetentingi slaugytojai yra ypač aktualūs.
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2020-ieji yra geriausia proga apdovanojimui atkeliauti į Lietuvą. Šie metai ne tik Pasaulio sveikatos organizacijos yra paskelbti Tarptautiniais slaugytojų ir akušerių metais, tačiau ir kilusi COVID-19 pandemija priminė
apie ypatingą slaugytojų darbo svarbą. Todėl šiais metais konkurse dalyvauti gali ne tik slaugos studentai, kaip
ankstesniais metais, bet ir praktikuojantys slaugytojai, o jų Lietuvoje yra apie 25 tūkstančius.
Lemiamas slaugytojų vaidmuo dar niekada nebuvo patikrintas tokiu plačiu mastu kaip kilus COVID-19
krizei. Per trumpą laiką pasikeitė daugybė sveikatos apsaugos ir slaugos aspektų, todėl sveikatos apsaugos sistemos priešakinėse linijose esančių slaugytojų kūrybiškumas ir kūrybingų idėjų sklaida yra reikalingi kaip niekada
anksčiau. Todėl projekto iniciatoriai Švedijos švietimo organizacija „Swedish Care International“ ir partneriai iš
visų dalyvaujančių šalių nusprendė tęsti novatoriškų slaugos idėjų pripažinimą, atkreipdami dėmesį būtent
į COVID-19.

2017 metų Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo Didžioji ceremonija Stokholmo karališkuosiuose rūmuose. Yanan Li nuotr.

Konkursą Lietuvoje patikėta organizuoti naujai steigiamiems slaugos namams „Addere Care“, kur darbas
ir slauga bus organizuojami, taikant geriausias švediškas vyresnio amžiaus ir sergančių demencija žmonių slaugos
praktikas.
„Kiekvienas susidūręs su liga žino, kokia tuo metu svarbi kokybiška slauga, tačiau slaugytojo darbas vis
dar dažnai nesulaukia pakankamo supratimo ir įvertinimo. Būtent todėl Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimu
sieksime didinti slaugytojų profesijos prestižą ir skatinti naujas idėjas slaugos sektoriuje. Slaugytojams ar slaugos
studentams tereikia pasiūlyti slaugos tobulinimo idėją ir jie gali tapti šios kilnios misijos dalimi“, – teigia „Addere
Care“ vadovė Alma Pundziūtė.
Paraiškos su išsamiomis idėjomis apdovanojimui laimėti bus priimamos nuo rugsėjo 14 d. iki lapkričio
15 d. interneto svetainėje www.queensilvianursingaward.lt.
Aktuali informacija apie Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimą Lietuvoje nuolat atnaujinama „Facebook“ paskyroje „Queen Silvia Nursing Award Lithuania“.
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