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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

Pagrindinė vertybė – pagalba žmogui ir empatija

Sonata Vasilevska
Utenos kolegija
Slauga – ne tik viena seniausių profesijų žmonijos istorijoje, bet ir atskiras mokslas. Tai ne tik procedūrų atlikimas,
bet ir gebėjimas įsiklausyti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais bei priimti bendrą sprendimą paciento
sveikatos būklei gerinti. Slaugytojo darbas yra sunkus tiek
fiziškai, tiek emociškai, nes susiduriama su įvairiomis emocijomis – pykčiu, depresija, nerimu, džiaugsmu ir dėkingumu.
Reikalingas vidinis nusiteikimas bei ryžtas paskirti gyvenimą
šiai kilniai profesijai, todėl labai svarbu, kad slaugytojo profesiją rinktųsi studentai, turintys tam pašaukimą. Būsimiems
studentams norėčiau palinkėti, kad slaugos studijos Lietuvoje
būtų nemokamos ir tai labiau priviliotų ir motyvuotų jaunus
žmones rinktis slaugos studijas.
Keičiantis technologijoms, kinta ir moderni slaugos įranga, kuri palengvina slaugytojo darbą. Slaugytojas turi gebėti
dirbti su šia įranga, gebėti prisitaikyti prie kintančios praktikos, todėl jo kompetencijų tobulinimas trunka visą gyvenimą ir tai turėtų būti svarbiausia prerogatyva ir siekiamybė.
Baigus studijas, nesustosiu gilintis ir tobulinti savo įgūdžius,
siekdama gerinti pacientų priežiūrą ir gebėjimą atsakyti į

daug žinančių apie savo ligą pacientų klausimus. Nes, nepaisant visų modernėjančių technologijų, išlieka pagrindinė
vertybė – pagalba žmogui ir empatija. Liaudies išmintis sako:
žodis – šildo. Apima nenusakomas jausmas, kai sulaukiu šiltų
padėkos žodžių iš paciento ar jo artimųjų už laiku suteiktą
pagalbą, už rūpinimąsi padėti pasveikti ar gelbėti gyvybę. Norėčiau, kad ir ateityje žmonių supratingumas nedingtų.
Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau slaugytojo kelią, nes visada norėjau padėti žmonėms. Tobulindama savo praktinius
įgūdžius supratau, kad slaugytojo profesija reikalauja daug
žinių apie žmogaus sveikatą ir šioje specialybėje yra be galo
didelė atsakomybė už savo veiksmus. Norėčiau, kad pavyktų
darniai dirbti su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir padėti pacientams išvengti ligų bei slaugyti susirgusius pacientus.
Slaugytojai labai reikalingi Lietuvai, nes jų pagalba reikalinga visiems, o slaugos specialistai emigruoja, nes nepakelia
sunkaus darbo krūvio ir susivilioja didesniais atlyginimais
užsienyje. Tikiu ir linkiu, kad netolimoje ateityje ir Lietuvoje
slaugytojo profesija bei atliekamas darbas bus tinkamai įvertinti, o emigravę kolegos sugrįš ir visi atras savo vietą Lietuvoje.

