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Metinė WFHSS (ligoninių tiekimo steriliais 
gaminiais pasaulio forumas) konferencija šiais 
metais vyko Prahoje. Forumas sau kelia tikslus 
skleisti geriausią praktiką specialistams, derinti 
sterilizacijos padalinių praktiką, geros patirties 
sklaida siekti, kad aukščiausius saugos reikala
vimus atitinkančios priemonės būtų prieina
mos didžiausiam planetos gyventojų skaičiui.

Medicinos gaminius ruošiančių darbuotojų 
pasirengimo svarbą pabrėžė daugelis konfe
rencijos pranešėjų.  Amerikiečių patirtis infor
muoti pacientus apie incidentus, susijusius su 
galbūt nekokybišku instrumentų paruošimu 
(valymu, dezinfekcija, sterilizacija), kitus 
instrumentų paruošimo neatitikimus galėjo 
skambėti ir kaip fantastika (mūsų buities 
kontekste). Užtat pranešimai iš Europos apie 
personalo mokymo būtinumą ir pranešėjų 
gera patirtis buvo suprantamesni. 

Pranešėja T. Salinska kalbėjo apie sterilizaci
jos srities specialistų ruošimo sistemą Lenki
joje. I lygio specialistų rengimo sistema labai 
panaši (rekomendacijų santrauką galite rasti 
http://www.wfhss.com). II ir III lygio specialistų 
rengimo skirtumų, suprantama, daugiau. Tai 
lemia skirtingas ekonominis šalių pajėgumas, 
pramonės ypatybės, kiti veiksniai.

Bendra tai, kad akcentuojama tinkamas 
pakartotinai naudojamų instrumentų paruo
šimas (angl. maintenace), klinikos padalinių 
bendravimas, taip pat bendravimo su pacien
tais svarba tiek didelei, tiek mažai praktikai. 
Todėl darbuotojų kvalifikacijai, reikalingiems 
įgūdžiams įgyti visame pasaulyje teikiama 
daug dėmesio. 

Kvalifikacijos kėlimas aktualus visam pasauliui

Siekiame, kad chirurginės, odontologinės intervencijos būtų saugios, pakartotinai nau-
dojami instrumentai būtų tinkamai paruošiami. Sakydamas „paruošiami“, turiu galvoje 
dezinfekuojami, plaunami, sterilizuojami. Tai elementari tiesa. Kaip ir kita tiesa, kad pro-
fesionalumas pats neateina. Profesionalumas įgyjamas mokantis, praktikuojantis, anali-
zuojant, taisant nesėkmes ir klaidas, mokantis kartu su kitais, atvirai keičianti patirtimi. 

WFHSS konferencijos dalyviai iš Lietuvos.

Įgūdžių ugdymas plėtojamas dviem krypti
mis. Sėkmingam darbui reikia darbo koordi
navimo, funkcijų, bendradarbiavimo įgūdžių 
ir specialių srities žinių. Pirmosios grupės 
įgūdžiai dažniausiai įgyjami, suformuojami 
kolektyve. Darbuotojų įgūdžiai, kuriems rei
kia srities žinių, įgyjami mokant ir įmonėje, 
ir vykdant kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo 
programas.

DeRAIMAS, mokydamas pagal kvalifika
cijos kėlimo programą „Sterilizacijos kont
rolė asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, 
jungiasi prie europinės mokymo sistemos ir 
kartu siekia bendrų tikslų – teikti saugias ir 
kokybiškas paslaugas pacientams, mokydamas 
pagal kvalifikacijos kėlimo programą „Sterili
zacijos kontrolė asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose“. Programa skirta įgyti žinioms, kurių 
reikia organizuojant, sterilizuojant  ir atlie
kant kasdienę sterilizacijos kontrolę Lietuvos 
gydymo įstaigose.
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Higienos normų, kitų teisės aktų, normi
nių dokumentų reikalavimai yra bendrojo 
pobūdžio. Tokie dokumentai įprastai nustato 
bendrus reikalavimus. Šių dokumentų reika
lavimai ir jų taikymo praktika yra viena mūsų 
mokymo kurso dalių.

Žinant reikalavimus, pradedama ieškoti 
sprendimų. Tokie sprendimai, mano nuomone, 
turi tenkinti kelis kriterijus: atitikti teisės aktų 
keliamus reikalavimus, būti lengvai taikomi 
ir suprantami personalui, racionaliai naudoti 
gydymo įstaigos lėšas ir padėti įgyvendinti 
įmonės tikslus. DeRAIMAS mokymo metu 
praktiniais pavyzdžiais parodome, kaip vienas 
ar kitas reikalavimas gali būti arba yra įgyven
dintas. Spręsdami praktines užduotis, dalyviai 
mokosi taikyti praktiškai teisės aktų reikalavi
mus, pasitelkdami mokymo priemones, mokosi 
pasirinkti tinkamas priemones, jas naudoti.

Dažnas klausytojas turi klausimų, kurie, 
kaip rodo patirtis, svarbūs daugeliui. Klausy
tojų pateiktas situacijas sprendžiame kartu, 

aiškinamės, kaip būtų galima jas išspręsti.
DeRAIMAS kursų programa nustatyta tvar

ka suderinta su SAM ir medicinos darbuotojus  
profesiniu požymiu vienijančiomis organizaci
jomis, pripažįstama kaip kvalifikacijos kėlimas. 

Klausydamas WFHSS pranešėjų įsitikinau, 
kad DeRAIMAS požiūris į kvalifikacijos kėli
mą sutampa su pasaulio tendencijomis.

Sveikinu skaitytojus, kursų klausytojus su šv. 
Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais metais. 
Linkiu, kad kiti metai būtų sklandūs, darbingi, 
saugūs Jums ir Jūsų pacientams.  Linkiu visiems 
naudingo, prasmingo, turiningo bendradarbia-
vimo 2015-aisiais.

Sėkmės Jums ateinančiais 2015-aisiais.
Raimondas Dragašius

WFHSS konferencijos medžiagą galite rasti 
http://www.wfhssprague2014.com/en

2015 m. WFHSS metinė konferencija vyks 
Lille, Prancūzija, spalio 7–10 d.


