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	Contact: Dr Aldona DroseikieneLISS Generalinė sekretorėJakšto 9-126,Vilnius, LietuvaTel. +37052 60 90 68, fax 37052 60 90 68e-mail: info@liss.lt
	Context: KONTEKSTASAtsižvelgiant į  chroniškų ligų patologijas turinčių žmonių priežiūros strategiją, bei tęsiant nuolatinės medicinos priežiūros perspektyvą ,matome svarias priežastis sujungti teikiamą medicinos pagalbą  ligoninėje su nuolatine  madicinos  pagalba namuose.Heppy projektas yra pagrįstas šiais principais:Ø Vientisas ir sisteminis medicinos metodas (susitelkiantis ties asmeniu, o ne ties pacientu) įgauna vis didesnę perspektyvą.Ø Teikiamos paslaugos turi būti struktūrizuotos tam,kad patenkintų paciento poreikius ir ištirtų žmogiškuosius resursus šeimos aplinkoje.Ø Slaugytojai turi suprasti lankomo paciento specifinius norus ir  jo fizinius išteklius. 
	Activities:   PAGRINDINĖS VEIKLOSIštirti ir indentifikuoti geriausią praktiką.Atsižvelgiant į atliktus tyrimus pasiekti geresnį rezultatą  organizacijų kurios atlieką nuolatinę slaugą(ligoninių, slaugytojų ir socialinių tarnybų)pacientams su chroniškomis patalogijomisTyrymai bus naudojami sujungiant kartu makro (reiškinio studijavimas sisteminiu požiūriu) ir mikro (analizė iš patirties)požiūrius. Mokomojo paketo vystymas.Mokomasis paketas skirtas namų slaugytojams. Mokomojo paketo tikslas išvystyti holistinį požiūrį kiekvieno paciento atvejui.Sveikatos priežiūros specialistų paslaugų teikimo mokymas.Pagrindinis šios veiklos tikslas yra išbandyti mokymosi žinias,pasidalinti informacija apie efektyviausius metodus ir savo įgyta praktika organizacijos veiklos srityse . Sveikatos priežiūros slaugytojų patirties apibendrinimas. Įgūdžių , įgytų per mokomąjį kursą kasdienėje praktikoje,vertinimas bei  sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose rekomendacijos ir  patirties analizė. 
	Aims: TIKSLAIProjektas ketina apmokyti sveikatos priežiūros profesionalus pažinti slaugomo žmogaus charakterį ,  jo asmeninę istoriją, sužinoti jo požiūrį į gyvenimą ,bei kultūrą , kombinuodamas du skirtingus metodus:pasakomąją mediciną ir tėvų pedagogikos metodologiją.Šių dviejų metodų kombinavimo  tikslas yra atrasti naują sąveiką tarp slaugytojų ir paciento šeimos,pasikeičiant patirtimi bei žiniomis.Specifinis projekto tikslas yra:Išvystyti ir pasidalinti  įgautomis žiniomis Europos lygmenyje santykinėje perspektyvoje lyginant daugiašalės valstybių meno ir apysakos medicinos sąvokas metodologijos paraiškoje. Tėvų pedagogikos metodologija ir  vaidmuo konkrečioje tarptautinės funkcionavimo klasifikacijos paraiškoje. Nedarbingumas ir sveikata (ICF) specifinės darbo sąlygose.
	Target: TIKSLINĖS GRUPESProjektas skirtas:Ø Profesionaliems slaugytojamsØ Pacientams su negalia ir sergantiems chroniškomis ligomis        Ø     Sveikatos priežiūros sektoriaus bendruomenei
	Result: REZULTATAI 1.Sukurti duomenų bazę iš  publikacijų apie sveikatos pagalbą septyniose Europos šalyse.2.Sukaupti duomenis iš aprašomojo pobūdžio sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų.3.Atrinkti geriausius pavyzdžius apie teikiamas sveikatos paslaugas namuose.4.Identifikuoti namų slaugytojo profilį


