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Džiaugiuosi galėdama gražiausių metų švenčių 
proga padėkoti už pasiaukojamą darbą  daugiau 
kaip 20-ties tūkstančių Lietuvos slaugytojų šeimai. 
Jūsų darbščios rankos, jautrios širdys, atida žmogui 
tarsi neišsenkanti gerumo versmė, nuolat pulsuojanti  
gydymo įstaigose.

Šv. Kalėdos – ypatinga šventė, kurios laukiame visi, nes tai susitikimo su 
brangiausiais žmonėmis metas. Tegul Kalėdų šviesa sušildo Jus ir Jūsų šeimas, tegul  
giedra šventės nuotaika apgaubia Jus ir ligoninių palatose, budint  stebuklingą naktį.

Tikėkime, kad ateinantys 2015-ieji bus mums  naujų idėjų, naujų darbų, naujų 
atradimų ir dvasinės pilnatvės metai. Likime stiprūs savo profesionalumu, 
žmogiškumu ir tikėjimu gėriu. Stiprios sveikatos, neblėstančio optimizmo ir sėkmės!

Nuoširdžiai Jūsų
Sveikatos apsaugos ministrė

 Rimantė Šalaševičiūtė

Pagarbiai – SDTS centro administracija ir visi dėstytojai
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Gerbiamieji slaugytojai,

Sveikinu Jus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais. 

Tebūna Jums ir Jūsų artimiesiems artėjančios šventės 
džiugios ir viltingos, o 2015 metai kupini prasmingų darbų, 
naujų planų ir svajonių išsipildymo.

Jūs suradote savąjį darbą ir jį sąžiningai, su meile atliekate – 
tai Jūsų išskirtinė pareiga ir pašaukimas. Ir toliau tikėkite tuo, 
ką darote, nes savo atsidavimu ir prasminga veikla dalyvaujate 
atliekant didžius darbus slaugydami Lietuvos žmones.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Su Šventėmis Jus sveikina
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Nijolė Bielinienė

Gerbiami žurnalo skaitytojai, nuotolinio mokymo dalyviai, 
altruistai straipsnių autoriai,

Visiems esame dėkingi už geros klinikinės patirties skleidimą,
už norą, kad kiekvienas sveikatos specialistas išgirstų naują žinią,

kaip geriau išsaugoti sveikatą, gydyti ir saugoti žmogų 
nuo susirgimų pasikartojimo.

Tesiseka Naujaisiais Metais sunkiame mediko kelyje.

Pagarbiai – SDTS centro administracija ir visi dėstytojai
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Vaikų bronchinės astmos rizikos  
veiksniai ir jų valdymas 

Elina Zainetdinovaitė, Lina Spirgienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos rūpybos katedra

Raktažodžiai: bronchinė astma, rizikos veiksniai, slaugy-
tojas, rekomendacijos.

Santrauka. Bronchinė astma – tai lėtinė uždegiminė kvė-
pavimo takų liga, kuri gali prasidėti bet kokiame amžiuje, 
vaikams gali atsirasti jau pirmaisiais jų gyvenimo metais. Tai 
neužkrečiama liga, neišgydoma, galimi tik ilgalaikiai pagerė-
jimai. Bronchinė astma kontroliuojama nemedikamentiniu ir 
medikamentiniu gydymo būdu. Gydymo įstaigose vaikams ir 
jų tėvams, artimiesiems suteikiama informacija apie bronchi-
nę astmą, rizikos veiksnius ir jų valdymą, medikamentus, in-
haliatorių naudojimą ir kt. Viena iš slaugytojų funkcijų – su-
pažindinti su bronchinę astmą sukeliančiais rizikos veiksniais 
ir jų valdymu, norint sumažinti kvėpavimo takų uždegimą ir 
padidėjusį bronchų reaktyvumą, taip pailginant remisijos lai-
kotarpius.

Straipsnio tikslas – apžvelgti vaikų bronchinės astmos ri-
zikos veiksnius ir jų valdymo būdus.

ĮVADAS

Pasaulyje daugėja sergančiųjų bronchine astma. Lietuvos 
sveikatos informacijos centro duomenimis, bronchine astma 
sergančių vaikų (0–14 m.) 2013 m. buvo 4539,94 100-ui 
tūkst. gyventojų. Palyginti su ankstesniais metais, šis skaičius 
yra išaugęs, pvz., 2008 m. Lietuvoje 100-ui tūkst. gyventojų 
sergančių bronchine astma vaikų (0–14 m.) buvo 2988,21. 

Vaikai paūmėjus bronchinei astmai būna išsigandę, jaučiasi 
bejėgiai, nesaugūs ir pagalbos ieško pas tėvus. Tėvų mokymas 
yra svarbus kontroliuojant vaikų bronchinės astmos simpto-
mus ir užtikrinant gerą vaikų gyvenimo kokybę. Slaugytojų 
vaidmuo yra suteikti rekomendacijas tėvams ir jų vaikams, 
kaip kontroliuoti bronchinę astmą. 

Pagrindiniai sergančių bronchine astma vaikų ir jų tėvų 
mokymo principai yra: mokymas pradedamas tuoj pat nusta-
čius diagnozę; ligonius mokant, dalyvauja sveikatos priežiūros 
specialistų komanda: gydytojai, slaugytojai, kineziterapeutai 
ir kiti; mokomi ne tik vaikai, bet ir šeimos nariai; mokymo 
rezultatai pasiekiami, kai mokymas vyksta individualiai pagal 
kiekvieno vaiko suvokimo lygį; vaikams ar jų tėvams (globė-
jams) pageidaujant, padedama organizuoti sergančiųjų astma 
klubus, mokyklas; būtina išsamiai atsakyti į visus tiek vaiko, 
tiek tėvų klausimus. Slaugytojo vaidmuo yra svarbus sveikatos 
priežiūros specialistų komandoje, kontroliuojant bronchinės 
astmos rizikos veiksnių valdymą.

Bronchinės astmos apibrėžimas. Graikų kalbos žodis 
„astma“ reiškia „švilpimas“ ir pagal prasmę siejamas su labai 
pasunkėjusiu ir pailgėjusiu iškvėpimu. Bronchinė astma – tai 
lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga. Dėl uždegimo padi-
dėja bronchų jaudrumas įvairiems dirgikliams, vystosi išpli-
tusi įvairaus laipsnio, dažniausiai grįžtamoji kvėpavimo takų 

obstrukcija, kliniškai pasireiškianti švokštimo, dusulio ar 
kosulio priepuoliais, praeinanti savaime arba gydant. Užde-
gimo raidoje dalyvauja įvairios ląstelės: putliosios, eozinofilai, 
limfocitai, makrofagai ir epitelinės ląstelės. Bronchinė astma, 
prasidėjusi vaikystėje, dažnai lydi žmogų visą gyvenimą (Va-
liulis, 2001).

Bronchinės astmos klasifikacija. Remiantis Europos 
alergologų ir klinikinių imunologų akademijos bei tarptau-
tine ligų klasifikacija (TLK), astma skirstoma į alerginę ir ne-
alerginę.

Rekomenduojama astmą klasifikuoti trejopai pagal:
•	 formą (alerginė, nealerginė, mišri)
•	 sunkumą (lengva epizodinė arba nuolatinė, vidutinio 

sunkumo, sunki)
•	 klinikinę išraišką tyrimo metu (remisija, nepilna remisi-

ja, paūmėjimas)
Bronchinės astmos ligos simptomai ir paūmėjimai. 

Sergant bronchine astma būna paūmėjimo periodai (prie-
puoliai), kai bronchinės astmos simptomai labai vargina, ir 
tarppriepuoliniai periodai, kai šie simptomai būna labai reti 
ar visai nepasireiškia. Bronchinės astmos paūmėjimas gali 
trukti vos kelias minutes ar valandas, bet gali tęstis net keletą 
dienų, savaičių ar mėnesių. Astmos simptomai: švilpimas ar 
cypimas kvėpuojant, krūtinės suspaudimo jausmas, kosulys, 
dusulys.

Astmos paūmėjimo simptomai: vis dažniau reikia bron-
chus plečiančių vaistų, vaikas prabunda naktimis dėl dusulio, 
blogiau toleruoja fizinį krūvį; mažėja PEF (angl. Peakexpira-
toryflow; didžiausias iškvepiamo oro srovės greitis) rodiklis.

Bronchinės astmos rizikos veiksniai. Astma yra sudėtin-
ga būklė ir jos priežastys nėra visiškai žinomos. Rizikos veiks-
niai gali būti suskirstyti į su individu susijusius veiksnius, 
kurie sukelia polinkį astmai; į priežastinius veiksnius, tai yra 
aplinkos veiksniai, kurie turintiems polinkį individams daro 
poveikį į astmos išsivystymą, ir į provokuojančius veiksnius, 
tai yra aplinkos veiksniai, sukeliantys astmos paūmėjimus ir 
(ar) palaikantys simptomus (žr.1 lentelę).

Gydymo principai. Astma sergančio vaiko gydymo tikslai 
(Valiulis ir kt., 2002): 

•	 užtikrinti vaiko gyvenimą be fizinės ir emocinės veiklos 
apribojimų

•	 apsaugoti nuo nuolatinių simptomų
•	 apsaugoti nuo astmos paūmėjimų dieną ir naktį
•	 užtikrinti normalią plaučių funkciją (geriausias indivi-

dualus PEF, rytinis–vakarinis PEF skirtumas < 20 %) 
•	 pasirinkti pakankamą medikamentinį gydymą su ma-

žiausiai tikėtinu šalutiniu poveikiu 
•	 išvengti negrįžtamų pakitimų kvėpavimo takuose 
•	 patenkinti vaiko bei jo šeimos astmos gydymo lūkes-

čius (tikslus)
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1 lentelė. Bronchų astmą provokuojantys veiksniai (angl. triggers)

Priežastiniai veiksniai Nespecifiniai veiksniai
Namų aplinkos alergenai:
•	 dulkių erkės
•	 naminių gyvūnų plaukai, paukščių plunksnos, epidermis, seilių  ir kt. balty-

mai
•	 tarakonai
•	 pelėsiniai grybeliai

•	 Kvėpavimo takų infekcijos
•	 Tabako dūmai (aktyvus ir pasyvus rūkymas)
•	 Fizinis krūvis
•	 Emocinis stresas, stiprios emocijos (juokas, verkimas, pyktis)
•	 Maistas, maisto priedai
•	 Atmosferos oro teršalai (SO2 , NO2 , ozonas, įkvepiamos dulkių dalelės)
•	 Fiziniai dirgikliai (šaltas oras, dulkės)
•	 Gastroezofaginis refliuksas
•	 Cheminiai dirgikliai (aerozoliai, kvepalai, aštrūs kvapai, dažai, skalbimo 

priemonės ir kita buitinė chemija)
•	 Dujos (dujinės viryklės, šildymas)
•	 Vaistai, vakcinos
•	 Endokrininiai veiksniai (mėnesinės, skydliaukės ligos)
•	 Klimato arba gyvenamosios aplinkos pakeitimas

Išorinės aplinkos alergenai:
•	 žiedadulkės
•	 sezoninių grybelių sporos
•	 gyvulių plaukai, epidermis

Maisto ir kiti alergenai. 
Vaistai (acetilsalicilo rūgštis ir kiti nesteroidiniai priešuždegiminiai preparatai)

Šaltinis: Valiulis A. (redaktorius). Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas. Įrodymais pagrįstos metodinės rekomenda-
cijos gydytojams. Vilnius: Eugrimas, 2005.

Bronchinės astmos medikamentinio gydymo vaistų grupes 
sudaro: bronchus plečiantys vaistai, kurie skirti simptomams 
slopinti, ir priešuždegiminiai vaistai, kurie slopina kvėpavi-
mo takų uždegimą ir gleivinės paburkimą bei mažina sekreto 
gamybą, sumažina bronchų jaudrumą aplinkos provokuojan-
tiems veiksniams, dėl to susilpnėja, o kartais net visai išnyksta 
astmos simptomai. Bronchinei astmai gydyti vaistai gali būti 
išleidžiami įvairiomis formomis – dozuoti aerozoliniai inha-
liatoriai, dozuoti milteliniai inhaliatoriai, kapsulės, tabletės, 
sirupai.

Gerą astmos kontrolę lemia tinkamų vaistų parinkimas, 
ilgalaikio astmos gydymo plano sudarymas, astmos paūmėji-
mo gydymo plano sudarymas, astmą provokuojančių veiks-
nių nustatymas ir vengimas, pacientų mokymas, reguliarus ir 
nuolatinis paciento sveikatos būklės sekimas. 

Slauga. Rizikos veiksnių valdymas

Rekomendacijos, kaip išvengti pagrindinių alergenų.
Pagrindiniai alergenai yra: namų dulkių erkutės, naminiai 
gyvūnai ir paukščiai, pelėsiniai grybeliai, augalų žiedadulkės.

Norint, kad namuose nebūtų namų dulkių erkučių, reko-
menduojama: 

•	 naudoti namų dulkių erkutėms nelaidžius čiužinius bei 
pagalvių užvalkalus

•	 nenaudoti pūkinių pagalvių ir antklodžių (jas pakeisti 
sintetinėmis)

•	 kartą per savaitę dulkių siurbliu išsiurbti čiužinį, pagal-
ves, lovą (dulkių siurblys su H2O filtru)

•	 kas savaitę patalynės užvalkalus skalbti karštame ne 
mažiau kaip 70˚C temperatūros vandenyje

•	 kas mėnesį skalbti patalynę ir minkštus žaislus karšta-
me ne mažiau kaip 70˚C temperatūros vandenyje

•	 miegamajame laikyti kuo mažiau minkštų baldų
•	 pašalinti kilimus ar dažnai juos valyti garais
•	 palaikyti kambariuose 30–50 % santykinę oro drėgmę 
•	 nušluostyti visus paviršius kasdien ar nors kartą per sa-

vaitę drėgna šluoste
Naminiai gyvūnai ir paukščiai taip pat alergizuoja, todėl 

rekomenduojama:

•	 gyvūną kam nors atiduoti; jei atiduoti neįmanoma,	gy-
vūną kasdien šukuoti, valyti drėgna šluoste, maudyti, 
neleisti gyvūno į miegamąjį, vaikščioti ant kilimų, lipti 
ant minkštų baldų

•	 nelaikyti jokių kilimų kambaryje, kuriame būna nami-
nių gyvūnėlių 

•	 vaikui vengti tiesioginio kontakto, būti atokiau nuo 
naminių gyvūnų ar paukščių

Pelėsinių grybelių gali būti kiekvienuose namuose, norint 
jų išvengti rekomenduotina: 

•	 dažnai vėdinti gyvenamąsias patalpas
•	 palaikyti mažesnę kaip 50 % drėgmę
•	 nelaikyti jokio supelijusio maisto
•	 nenaudoti oro drėkintuvų, nes patalpos turi būti sausos,
•	 neperlaistyti gėlių
•	 valyti oro kondicionierių, jei yra namuose 
Augalų žiedadulkės yra dažnos aplinkoje. Rekomenduo-

jama augalų žydėjimo sezono metu būti uždarose patalpose. 
Daug žiedadulkių sklando ore anksti ryte – nuo 5 iki 7 valan-
dos, todėl rekomenduojama tuo metu neiti į lauką; naudoti 
specialius tinklelius ant langų, kad žiedadulkių nepatektų į 
kambarį; nedžiovinti skalbinių lauke, nes žiedadulkės prikim-
ba prie skalbinių ir taip patenka į namus. Daug žiedadulkių 
nusėda ant plaukų, todėl rekomenduojama prieš einant mie-
goti gerai iššukuoti plaukus (o dar geriau – išplauti).

Rekomendacijos, kaip išvengti pagrindinių dirgiklių. 
Pagrindiniai dirgikliai yra: tabako dūmai, chemikalai, virusi-
nės kvėpavimo takų infekcijos, staigi oro drėgmės ir tempera-
tūros kaita, maistas, gėrimai, maisto priedai, vaistai. Siekiant 
išvengti dirgiklių rekomenduojama:

•	 tabako dūmai (aktyvus ir pasyvus rūkymas) – nerūkyti, 
nebūti prirūkytose patalpose

•	 cheminiai dirgikliai (aerozoliai, kvepalai, aštrūs kvapai, 
dažai, skalbikliai ir kt.) – nenaudoti aerozolių ir kitų 
cheminių medžiagų; nebūti patalpose, kol kvapai iš-
nyks; gerai vėdinti patalpas

•	 virusinės kvėpavimo takų infekcijos taip pat gali sukelti 
bronchinės astmos paūmėjimus, todėl gripo epidemijos 
metu patartina vengti viešų vietų, susibūrimų; dažnai 
plauti rankas; skiepytis nuo gripo. Dažnai virusinėmis 
ligomis serga vaikai, lankantys darželį
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•	 staigi oro drėgmės ir temperatūros kaita – nebūti ilgai 
lauke, kai labai karšta ar šalta; stengtis kvėpuoti per 
nosį; užsirišti šaliką ant burnos ir nosies – saugoti kvė-
pavimo takus, jei oras šaltas

•	 maistas, gėrimai, maisto priedai – vengti maisto pro-
duktų, turinčių sulfitų (pasidomėti maisto produktų 
sudėtimi, skaityti etiketes); atsargiai kepti žuvį, nes 
lakūs baltymai gali išprovokuoti dusulį; nelupti citru-
sinių vaisių šalia vaiko. Kūdikių žindymas atitolina 
astmos pasireiškimą. Turi įtakos ir nėščiųjų mityba – 
pakankamas vitaminų D ir E kiekis mamos maiste gali 
apsaugoti kūdikį nuo astmos išsivystymo

•	 vaistai – vengti aspirino ir kitų nesteroidinių priešužde-
giminių vaistų, β	blokatorių

Slaugytojo vaidmuo kontroliuojant bronchinę astmą yra 
svarbus, ypač mokant apie ligą provokuojančius veiksnius ir 
jų vengimą, stebint paciento būklę.

Apibendrinimas

Bronchinė astma, prasidėjusi vaikystėje, dažnai lydi žmo-
gų visą gyvenimą. Siekiant užtikrinti sergančiam bronchine 
astma vaikui ir jo tėvams kuo geresnę gyvenimo kokybę, bū-
tina kuo geriau kontroliuoti bronchinės astmos simptomus, 
išvengti paūmėjimų, pakitimų kvėpavimo takuose, užtikrinti 
vaiko gyvenimą be fizinės ir emocinės veiklos apribojimų. 

Viena iš slaugytojų funkcijų, slaugant bronchine astma ser-
gantį vaiką, – paaiškinti apie bronchinę astmą sukeliančius 
rizikos veiksnius ir jų valdymą, norint sumažinti kvėpavimo 
takų uždegimą ir padidėjusį bronchų reaktyvumą, taip pailgi-
nant remisijos laikotarpius.
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Pacientų patiriamo nuovargio priežastys ir klinikinių 
požymių ypatumai sergant onkologine liga 
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nikiniai požymiai.

Santrauka

Onkologine liga sergantys pacientai neretai patiria ilgalaikį 
nuovargį. Anot M. Hofman ir kt. (2007), 80 proc. chemo-
terapija gydomų sergančiųjų jaučia nuovargį. Gydymo metu 
nuovargį gali lydėti pykinimas, depresija ir skausmas, dėl to 
blogėja onkologinių pacientų gyvenimo kokybė ir bendravi-
mas su artimaisiais bei medikais.

Slaugytojui svarbu įvertinti paciento patiriamą nuovargį, 
jo priežastis, simptomus, taikant holistinį požiūrį į paciento 
gerovę. Slaugytojas gali padėti pacientui kontroliuoti nuovargį, 
suteikdamas reikalingų žinių ir kartu su pacientu taikydamas 
veiksmingas priemones nuovargiui mažinti bei profilaktikai.

Įvadas

Nuovargis, patiriamas sergant onkologine liga, apibūdina-
mas kaip nuolatinis, subjektyvus jausmas, susijęs su liga, jos 
gydymu ir jaučiamas įprastoje veikloje. Jis gali tęstis ilgus me-
tus net po gydymo [1, 2]. Nuovargio priežastys susijusios su 
daugybe veiksnių – pradedant gydymu ir baigiant patiriamu 
stresu, todėl nuovargio etiologija siejama su kelių tarpusavyje 
susijusių sistemų (fiziologinės, biocheminės ir psichologinės) 
reguliacijos sutrikimais [3, 4]. Nuovargis gali atsirasti kaip pa-
vienis simptomas arba kartu su kitais simptomais (skausmu, 
depresija, miego sutrikimais, anemija) [5]. 

Straipsnio tikslas – apžvelgti pacientų nuovargio priežas-
tis ir klinikinių požymių ypatumus sergant onkologine liga. 

Nuovargis pripažįstamas kaip vienas dažniausių onkologi-
ne liga sergančių pacientų simptomų, užsitęsiantis ir po gy-
dymo pabaigos arba besitęsiantis iki pat gyvenimo pabaigos. 
Bennett nurodo, kad nuovargis gali išlikti labai intensyvus 
praėjus 6 mėn. po onkologinio gydymo pabaigos [6]. 

Tyrimai rodo, kad nuovargis būdingas ir onkologinę ligą 
jau įveikusiems pacientams, kai nustatomas didesnis nuovar-
gio paplitimas tarp šių žmonių. Bower ir kt. (2006) išaiškino, 
kad 34 proc. apklaustųjų vis dar minėjo nuovargio problemą 
praėjus 5–10 metų po onkologinės ligos diagnozės [7].

Nuovargio paplitimas tarp pacientų svyruoja nuo 25 iki  
99 %, priklausomai nuo to, kaip nuovargis apibrėžiamas ir 
matuojamas. Weis (2011), atsižvelgdamas į klinikinę vėžio 
būklę, nurodo nuovargio paplitimą nuo 59 iki 100 % [8]. 
JAV nacionalinio vėžio instituto duomenimis, 17,1 % pa-
cientų patiria lėtinį su onkologine liga susijusį nuovargį 
[9]. Nuovargis dažniausiai nustatomas kaip vienas iš grupės 
simptomų, kurie pasireiškia sergant onkologine liga. Svarbu 
išsiaiškinti nuovargio požymius ir nustatyti, kaip onkologinės 
ligos nulemtas nuovargis gali būti atskirtas nuo kitų sindro-

mų, tokių kaip depresija, kognityvinė disfunkcija ar astenija, 
kurių apie 35–40 simptomų iš dalies sutampa su nuovargio 
išraiška ir gali būti paaiškinti tais pačiais neurofiziologiniais 
mechanizmais [10, 11]. 

Subjektyvi pacientų onkologinio nuovargio patirtis 
ir jos apibūdinimas. Su onkologine liga susijęs nuovargis yra 
daugialypė būklė, kuriai būdingas sumažėjęs energijos ir didesnis 
poilsio poreikis, paskutiniu laikotarpiu neproporcingas jokiems 
aktyvumo pokyčiams ir lydymas kitų savybių (bendro silpnumo, 
sumažėjusios psichinės koncentracijos, nemigos ar padidėjusio 
mieguistumo, emocinio reaktyvumo). Nuovargio pasekmės gali 
nulemti sumažėjusį fizinį, socialinį ir profesinį funkcionalumą, 
nuotaikos ir miego sutrikimus, taip pat emocines ir dvasines kan-
čias tiek pacientui, tiek jo šeimos nariams [9–10].

Nuovargis dėl natūralių subjektyvių priežasčių kiekvieno 
žmogaus gali būti patiriamas ir nusakomas skirtingai. On-
kologine liga sergantys pacientai vartoja didelę žodžių įvai-
rovę savo jaučiamam nuovargiui apibūdinti. Dažniausiai jie 
įvardija save kaip kenčiantį dėl nuovargio. Tačiau skirtumai 
tarp pacientų suvokiamo nuovargio ir tikrojo nuovargio iš-
lieka neapibrėžti. Dažniausiai onkologine liga sergantieji api-
būdina nuovargį kaip fizinį pojūtį: jie jaučia sunkumą kartu 
su išsekimu, sumažėjusia energija, silpnumu, negalavimu, 
apatiškumu. Jaučiamas nuovargis neretai susijęs su poveikiu 
funkcionavimui: sumažėjusia funkcija, sumažėjusiu darbin-
gumu, suprastėjusia gyvenimo kokybe, sunkumu susidoroti 
su užduotimis, prasta miego kokybe, veiklos atsisakymu, sil-
pnumu. Pusę onkologine liga sergančių ir nuovargį patirian-
čių žmonių vargina nemalonios emocijos: bejėgiškumas, pa-
žeidžiamumas, baimė, reaktyvumas, nekantrumas, nerimas, 
emocinis sąstingis, nemaloni patirtis, emocinis labilumas. 
Dar kitiems pasireiškia kognityvinių gebėjimų sumažėjimas: 
susilpnėjęs dėmesys ir gebėjimas susikaupti, sumažėjusi mo-
tyvacija, atminties sutrikimas, sumažėję protiniai gebėjimai ir 
protinio darbo pajėgumas [12]. 

Onkologinės ligos sukeltas nuovargis gali būti nuolatinis 
arba laikinas, t. y. nuovargio ataka, kuriai būdinga pradžia yra 
intensyvesnė nei įprasto nuovargio. Onkologinis nuovargis taip 
pat trunka ilgiau, išeikvoja daugiau žmogaus energijos ir yra 
sunkesnis, neturi mažėjančios amplitudės, kas būdinga įprastam 
nuovargiui [13]. Onkologinis nuovargis išskirtinai nepanašus į 
anksčiau patirtą nuovargį: pacientai pabrėžia, kad nuovargis ne-
nuspėjamas ir atsparus savarankiško valdymo strategijoms, ku-
rios anksčiau buvo veiksmingos įprastiniam nuovargiui mažinti, 
net ir esant ypač sunkiems jo simptomams [14]. 

Nuovargis, kuris pasireiškia sergant onkologine liga, api-
būdintas kaip varginantis, nuolatinis, subjektyvus fizinio, 
emocinio ir (ar) kognityvinio nuovargio jausmas arba išse-
kimas, susijęs su liga ar jos gydymu, neadekvatus buvusiam 
fiziniam krūviui ir trukdantis įprastinei veiklai.

Asmenybė ir žmogaus problemų sprendimo gebėjimai taip 
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pat gali turėti įtakos onkologinio nuovargio patirčiai. Kai ku-
rie pacientai skundžiasi netekę veiksmingumo, jiems būdinga 
miglota psichika, inercija ir jėgų negrąžinantis miegas. Kiti pa-
cientai nuovargį apibūdina kaip pernelyg didelį poreikį pailsėti, 
negalėjimą greitai atgauti prarastų jėgų po fizinio krūvio arba 
raumenų sunkumu ir silpnumu. Šie veiksniai gali būti onkolo-
ginės ligos sukelto nuovargio požymiai, priežastys ar nuovargio 
pasekmės, tačiau esminiu požymiu išlieka pats nuovargis [15]. 

Onkologinio nuovargio klinikiniai požymiai. Atlikti tyri-
mai rodo, kad nuovargis gali būti susijęs su anemija, nuotaikos 
sutrikimais, vienu metu jaučiamais simptomais, tokiais kaip 
skausmas, miego sutrikimai, elektrolitų pusiausvyros sutriki-
mai, širdies ir plaučių, kepenų ar inkstų funkcijų sutrikimai, 
hipotirozė, hipogonadizmas, antinksčių nepakankamumas, in-
fekcija, prasta mityba, pablogėjimas ir šalutinis poveikis vaistų, 
kurie veikia centrinę nervų sistemą [16]. Tyrimai taip pat rodo, 
kad genų polimorfizmas, pakitęs paros ritmiškumas, imuninė 
disreguliacija gali tiesiogiai arba netiesiogiai lemti onkologinio 
nuovargio atsiradimą [8]. Taip pat studijuotas ryšys tarp nuo-
vargio ir gydymo radiacija, chemoterapija, kamieninių ląstelių 
transplantacija, horoniniais ir biologiniais veiksniais, tačiau gy-
dymo nulemtų kintamųjų (dozės stiprumas, radiacinio frakcio-
navimo grafikas ir laikas nuo gydymo pabaigos) poveikis nebu-
vo iki galo išmatuotas. Onkologinio nuovargio atsiradimo bei 
sunkumo ir sociodemografinių veiksnių (lytis, amžius, šeiminė 
padėtis ir užimtumas) ryšiai toliau tyrinėjami [10]. 

Su chemoterapija susijęs kraujo, virškinamojo trakto ir ner-
vų toksinis poveikis taip pat gali didinti onkologinio nuovargio 
sunkumą. Kai kurių chemoterapijų metu onkologinis nuovargis 
yra tikėtinas kaip nepageidaujamas reiškinys, todėl pacientai, 
vartojantys vaistus pagal režimus standartinio ūminio gydymo 
metu, dažnai nuovargį priima kaip kainą, kurią turi sumokėti, 
kad išgytų. Pacientai, kuriems taikomas palaikomasis gydymas, 
neretai linkę dėl patiriamo nuovargio atsisakyti gydymo [17]. 

Dalies išgyvenusių vėžį žmonių apklausa po vienerių metų 
atskleidė, kad nuovargis buvo vienas iš trijų sunkiausių neigia-
mų pojūčių (kartu su depresija ir skausmu) iš 67 simptomų 
sąrašo, kurie turėjo įtakos gyvenimo kokybei [18]. Vadinasi, 
net ir išgijus nuo vėžio, kuomet baigiamas gydymas ir nėra ak-
tyvių ligos simptomų, nuovargis gali išlikti pastoviu ir funkciš-
kai varginančiu simptomu.

Onkologinio nuovargio profilaktika. Nuovargis yra kon-
troliuojamas, tačiau daugelis pacientų nepasako gydančiam 
gydytojui apie nuovargį, manydami, kad tai nėra taip svarbu 
[19]. Nuovargis nereiškia, kad onkologinė būklė blogėja ar kad 
paskirtas onkologinės ligos gydymas neveikia. Gydymosi metu 
jaučiamas nuovargis yra normalus reiškinys [20]. Efektyviausia 
nuovargio prevencija yra tinkamas gydymo planavimas [21], o 
įvertinus paciento pirmuosius nuovargio požymius reikėtų pa-
siūlyti kelias prevencijos programas.

Energijos balansas. Daugelis sergančiųjų onkologine liga jau-
čiasi geriau atlikdami pratimus kiekvieną dieną. Svarbu atpa-
žinti pirmuosius nuovargio požymius, planuoti kasdienę veiklą, 
vengti temperatūros svyravimų, neskubėti. Pratimai, sudarytos 
individualios programos turėtų padėti.

Subalansuota mityba. Išlaikyti pastovų kūno svorį, gerti skys-
čius, valgyti daugiau nei 3 kartus per dieną mažomis porcijomis.

Relaksacija – muzika, skaitymas, pasivaikščiojimas gamtoje, 
miegas [8, 19, 21, 22]. 

Onkologine liga sergančiųjų nuovargio profilaktika gali būti 
taikoma viso gydymo metu, atsižvelgiant į nuovargio laipsnį.

Išvados

Nuovargis yra įvairiai paplitęs, tai vienas dažniausiai pa-
sireiškiančių simptomų, gydant onkologinę ligą. Sergantieji 
onkologine liga subjektyviai patiria ir apibūdina nuovargį, 
siedami jį su neigiamais fiziniais, emociniais ir (ar) kogni-
tyviniais požymiais. Nuovargis gali išlikti po onkologinės 
ligos gydymo pabaigos ar net pasveikus. Onkologine liga 
sergančiųjų nuovargio prevencijai siūlomi fiziniai pratimai, 
subalansuota mityba, relaksacija.
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Kvalifikacijos tobulinimas

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (to-
liau – SDTS centras) vykdo ne tik sveikatos priežiūros specialistų 
profesinės kvalifikacijos tobulinimą, bet ir neformalųjį profesi-
nį mokymą. Iš viso siūloma mokytis net pagal 11 neformaliojo 
profesinio mokymo programų. Viena populiariausių – Gydytojo 
odontologo padėjėjo mokymo programa, pagal kurią 2013 m. 
mokėsi 38 asmenys, 2014 m. – 37 asmenys ir jau gauti 8 asmenų 
prašymai mokytis 2015 m. Ir 2013 m., ir 2014 m. buvo surink-
tos dvi grupės. Programa įgyvendinama Vilniuje.

2014 m. septyni mokymuose dalyvavę asmenys savanoriškai 
pateikė atsiliepimus apie Gydytojo odontologo padėjėjo moky-
mo programą, praktinę jos naudą, pritaikomumą ir dėstytojus.

Išanalizavus atsiliepimus paaiškėjo, kad gydytojo odontologo 
padėjėjų mokymas vertinamas puikiai: „Vertinu puikiai, nes įga-
vau daug naujų žinių apie tai, kaip reikia dirbti gydytojo odon-
tologo padėjėju“, „Kursus vertinu puikiai – optimizuoti, daug 
reikalingos informacijos“, „Kursai puikūs ir informatyvūs, sutei-
kiantys visas reikiamas žinias.“

Mokymuose dalyvavę asmenys teigia, kad paskaitos yra įdo-
mios ir informatyvios, jose įgijo naujų ir pagilino jau turimas pir-
mosios medicininės pagalbos, aseptikos ir antiseptikos, radiacinės 
saugos ir kt. žinias. Visi respondentai džiaugėsi kompetentingo-
mis ir geranoriškai nusiteikusiomis dėstytojomis: Danuta Bara-
novskaja (programos vadovė), gydytoja Česlava Šilobrit, gydytoja 
Lina Kuliešyte ir kt. Dėstytojai kruopščiai atrinktą informaciją 
pateikia įdomiai, išsamiai ir suprantamai bei noriai dalijasi ilga-
mete patirtimi. Per paskaitas dėstytojai naudoja daug vaizdinių 
priemonių, šiuolaikiškų dėstymo būdų, pateikia įsimenamų pa-
vyzdžių, kurie padeda įsisavinti informaciją, o šiuolaikines tech-
nologijas lygina su laiko patikrinta praktika. 

Didelis dėmesys ir beveik pusė Gydytojo odontologo padė-
jėjo mokymo programos laiko skiriama praktikai, t. y. galimy-
bei tiesiogiai stebėti gydytojų odontologų ir jų padėjėjų darbą, 
gauti išsamius atsakymus į dominančius klausimus ir įgyti naujų 
įgūdžių. Praktika atliekama odontologijos kabinetuose. Per gy-
dytojo odontologo padėjėjo praktiką mokoma dokumentacijos 
pildymo, darbo vietos paruošimo, įrangos dezinfekcijos, paciento 
paruošimo, taip pat supažindinama su sterilizacinės darbu. Išana-
lizavus atsiliepimus, paaiškėjo, kad beveik visi mokymuose daly-
vavę asmenys labai džiaugėsi ne tik dėl lankstaus praktikos grafi-
ko, bet ir dėl sudarytų sąlygų praktiką atlikti individualiai: „Buvo 
sudarytos sąlygos praktinius užsiėmimus atlikti sau patogiausiu 
laiku“, „Dėka individualios praktikos bei lankstaus grafiko su-
sipažinau su nauja darbo specifika“, „...odontologų kabinetuose 
praktikos metu buvome po vieną. Todėl galėjome geriau susipa-
žinti su darbu odontologijos kabinete.“

Labai svarbu, kad įgytas žinias būtų galima taikyti praktiškai, 
todėl įstaigoje turėtų būti sudarytos tam sąlygos. Iš šių atsiliepi-
mų paaiškėjo ir Gydytojo odontologo padėjėjo mokymo progra-
mos praktinis naudingumas ir pritaikomumas: „Grįšiu į darbą 
sukaupusi daug reikalingos informacijos, kurią pritaikysiu darbe, 
taip pat pasidalinsiu su kolegėmis“, „Manau, kad daug šių žinių 
panaudosiu savo darbe.“

Galima daryti išvadą, kad Gydytojo odontologo padėjėjo mo-
kymo programa yra naudinga, nes respondentai puikiai atsiliepia 
apie medžiagą, dėstymą, pateiktos medžiagos aiškumą, aktualu-
mą ir praktinį pritaikomumą. 

Parengė 
Agnė Arlauskaitė,

SDTS centro Viešųjų ryšių poskyris

Atsiliepimai apie Gydytojo odontologo padėjėjo 
mokymo programą 

Agnė Arlauskaitė

19. Anderson M. D. Cancer Center. Dealing with Cancer Treatment 
– Fatigue. 2014. [http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-
information/cancer-information/cancer-topics/dealing-with-cancer-
treatment/fatigue/index.html]

20. National Cancer Institute. Cancer Information Service. What to 
do when you feel weak or tired (fatigue)? [http://www.cancer.gov/
cancertopics/coping/radiation-side-effects/fatigue.pdf ]

21. Washam C. Cancer-Related Fatigue: Exercise Remains Best Prevention 
and Treatment. Oncology Times.Nursing Hem/Onc Spotlight Series. 
2011(8):3–4.

22. Rutgers Cancer Institute of New Jersey Patient Education Committee. 
December Is Cancer-Related Fatigue Awareness Month. 11–13. 
[http://www.cinj.org/sites/cinj/files/documents/DecFatigueAwareness.
pdf ]

Mielos kolegės,
Savo gyvenimą susiejote su viena kilniausių profesijų žemėje – savo žiniomis ir atsidavimu padėti kenčiantiems. Jūs geriau 

nei kas nors kitas suprantate, kad gydo ne tik vaistai, ne tik modernios technologijos, bet paprasčiausias nuoširdus žodis, atidus 
žvilgsnis, švelnus rankos prisilietimas. Žmogišką šilumą ir atjautą jūs dosniai dalijate tiems, kuriems to labiausiai reikia. 

Linkime kantrybės, artimųjų supratingumo ir palaikymo dirbant šį kilnų darbą, kuo nuoširdžiausios sėkmės gyvenime. Su 

gimtadieniu sveikiname:
Laisvūnę Petrauskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Endokrinologinio skyriaus slaugytoją diabetologę,

Gintą Gerikaitę, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanę. 
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Didelis kiekis  eksudato sutrikdo granuliacinio audinio 
formavimąsi ir padidina eksudato kaupimosi pavojų. Iš kitos 
pusės, sausos žaizdos dažnai riboja ląstelių aktyvumą, sulėtin-
damos ir net sustabdydamos gijimą.   

Putų tvarstis HydroTac su vidinėje pusėje tinklelį formuo-
jančiu  hidrogelio sluoksniu užtikrina tinkamą drėgną aplinką 
žaizdai. Sugeriantis putų tvarstis greitai ir efektyviai sugeria 
perteklinį eksudato kiekį, sulaiko jį savyje ir neleidžia žaizdai 
išdžiūti. Taip žaizda apsaugoma nuo maceracijos.

Dėl naujos AquaClear technologijos HydroTac veikia drė-
kinančiai. Vandeninis gelio sluoksnis sausas arba išsausėti lin-
kusias žaizdas išlaiko pakankamai drėgnas, sudaro optimalią 
žaizdos gijimui aplinką, skatina ląstelių aktyvumą. 

Išorinis tvarsčio paviršius yra nelaidus vandeniui ir bakte-
rijoms, apsaugo žaizdą nuo antrinės infekcijos ir nešvarumų, 
užtikrina higienišką apsaugą. Išorinis HydroTac sluoksnis yra 
laidus garams.

Teigiamai vertinamas ir patogus HydroTac tvarsčio naudo-
jimas, kurį palengvina nedidelis gelio sluoksnio sukibimas su 
oda. Šis „pirminis lipnumas“ leidžia nuo pat pradžių naudoti 
tvarstį greitai ir lengvai. Tvarstis HydroTac lengvai pritaiko-
mas įvairiose kūno vietose. Drėgnas gelio sluoksnis neleidžia 
tvarsčiui prilipti prie žaizdos, tvarstis pašalinamas neskaus-
mingai – tai puikiai tinka skausmui jautriems pacientams.

HydroTac indikuotinas lengvai ir vidutiniškai eksuduo-
jančioms žaizdoms granuliacijų ir epitelizacijos fazėje gydyti, 
pvz., trofinėms opoms, diabetinei pėdai, nudegimų iki IIa 
laipsnio gydymui ir donorinės vietos priežiūrai po atitinkamo 
kraujavimo sustabdymo.

HydroTac negalima naudoti gilioms, kišeninėms praguloms 
gydyti, nes neužtikrinamas glaudus kontaktas tarp tvarsčio ir 
žaizdos dugno. Esant gilioms žaizdoms, HydroTac galima de-
rinti su kitais tvarsčiais [1].

Naudojimas

Parinkite tvarstį HydroTac, HydroTac comfort, HydroTac 
sacral atsižvelgdami į žaizdos dydį taip, kad tvarstis žaizdos 
kraštus dengtų 1–2 cm. Prireikus HydroTac tvarstį galima kar-
pyti steriliomis žirklėmis. Nuimkite skaidrią apsauginę plėvelę 
ir uždėkite tvarstį ant žaizdos geliu padengta puse. Tvarstis 
yra lengvai savaime prilimpantis, tai palengvina naudojimą. 
Nepaisant to, HydroTac reikia pritvirtinti atitinkamu tvarsčiu. 
Kiekvienu atveju turi būti užtikrintas glaudus tvarsčio kon-
taktas su žaizdos dugnu. Tvarstį reikia keisti, jei yra klinikiniai 
nurodymai arba kai per tvarsčio kraštus pasirodo eksudatas.

HydroTac tvarstis  yra šių dydžių: apvalus 6 cm, 10 x 10 cm, 
10 x 20 cm.

Hidrokoloidiniai tvarsčiai dažniausiai yra dviejų sluoks-
nių. Jie pagaminti iš skysčius sugeriančių hidrokoloidinių 

mikrogranulių (karboksimetilceliuliozės, polisacharidų, gua-
ro, želatinos, pektino ir t. t.), yra skirtingo storio ir išorinio 
sluoksnio – plėvelės iš poliuretano [2]. Hidrokoloidai gali būti 
labai ploni (pasižymi mažu skysčių sugėrimo pajėgumu, tačiau 
juos labai lengva pritaikyti įvairiose kūno vietose) ir stori (gana 
standžios medžiagos, sunkiau pritaikomi sąnarių srityje).

Hydrocoll – savaime prilimpantis, greitai absorbuojantis 
hidrokoloidinis tvarstis, padengtas pusiau laidžia, tačiau at-
sparia bakterijoms ir vandeniui poliuretano folija, apsaugan-
čia žaizdą nuo vandens ir bakterijų. Žaizdos sekretas absor-
buojamas hidrokoloido hidrofilinių dalelių, kurios sudarytos 
iš  karboksimetilceliuliozės. Šios dalelės išburksta ir pavirsta 
drebučių mase. Po tvarsčiu daugėja drebučių pavidalo masės, 
kuri iškloja žaizdą ir palaiko joje drėgną aplinką. 

Kadangi Hydrocoll tvarsčio koloidinės dalelės yra ypač hi-
droaktyvios, jis pasižymi labai geromis absorbuojamosiomis 
savybėmis. Perteklinis sekretas su bakterijomis brinkimo pro-
ceso metu greitai sugeriamas į gelio struktūrą ir saugiai „už-
rakinamas“.  

Granuliacijų fazėje susidariusi drėgna aplinka stimuliuoja 
fibroblastų veiklą, kurie skatina granuliacinio audinio forma-
vimąsi ir apsaugo granuliacinius audinius nuo išdžiūvimo. 
Naudojant Hydrocoll, drėgną aplinką galima išlaikyti nesibai-
minant, kad susikaups sekretas, net naudojant tvarstį ilgesnį 
laiką, nes  išorinis sluoksnis yra pusiau laidus, todėl skysčio 
perteklius išgaruoja. Taip žaizda apsaugoma nuo maceracijos. 

Esant epitelizacijos fazei, drėgna aplinka skatina epitelio 
ląstelių dalijimąsi ir migraciją, neleidžia formuotis randui, ku-
ris sulėtintų žaizdos gijimą [3 ].

Hidrokoloido dalelės, absorbuodamos žaizdos sekretą, 
nesuskystėja, išburkusi gelio struktūra lieka stabili. Nuėmus 
tvarstį, žaizdoje praktiškai nelieka drebučių likučių. Tvarstis 
lengvai keičiamas. 

Atsparus bakterijoms ir vandeniui išorinis tvarsčio sluoks-
nis veikia kaip patikimas barjeras nuo antrinės infekcijos ir 
patikimai apsaugo žaizdą nuo nešvarumų, drėgmės ir mecha-
ninio dirginimo. Tai palengvina kasdienę gulinčių pacientų 
kūno priežiūrą, o aktyvūs žmonės su Hydrocoll tvarsčiu gali 
maudytis duše jo nenuėmę. Kadangi Hydrocoll atraminė me-
džiaga yra plona, lanksti ir lengvai permatoma, tvarstis gerai 
priglunda prie įvairių kūno vietų. Be to, tvarstis yra lengvai 
permatomas, kūno spalva  padaro Hydrocoll nepastebimą, 
tai daugeliui pacientų psichologiškai gali būti labai svarbu. 
Tvarstis Hydrocoll neprilimpa prie žaizdos, jį pakeisti ne-
skausminga, netraumuojami nauji audiniai.

Indikacijos

Hydrocoll tvarstis indikuotinas esant lengvai ir vidutiniškai 
sekretuojančioms žaizdoms, ypač lėtinėms sunkiai gyjančioms 

Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas 
žaizdų gydymui

4 tema. HydroTac ir Hydrocoll tvarsčių naudojimo ypatumai
Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“
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Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo „Modernių ir tinklelinių tvarsčių  
naudojimas žaizdų gydymui“

4 tema. HydroTac ir Hydrocoll tvarsčių naudojimo ypatumai

Klau s ima i

1. Ar HydroTac tvarstį galima karpyti?

a) taip

b) ne

2. Ar Hydrocoll tvarstį galima naudoti esant trečio 
laipsnio nudegimams?

a) taip

b) ne

3. Hydrocoll indikacijos:

a) švarūs nubrozdinimai

b) lengvai ir vidutiniškai sekretuojančios žaizdos, antro 
laipsnio nudegimai, lėtinės infekcijos (tuberkulio-
zės, sifilio) sukeltos opos

c) lengvai ir vidutiniškai sekretuojančios žaizdos, ypač 
lėtinės sunkiai gyjančios žaizdos. Antro laipsnio nu-
degimai

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.

Nuotolinis mokymas

žaizdoms, kai ilgai ir sunkiai formuojasi granuliacijos, pvz., 
trofinėms opoms arba praguloms.

Be to, Hydrocoll indikuotinas esant antro laipsnio nude-
gimams arba švariems nubrozdinimams. Esant gilioms žaiz-
doms, Hydrocoll galima derinti su kitais tvarsčiais.

Hydrocoll tvarsčio negalima naudoti esant atviriems kau-
lų, raumenų ar sausgyslių audiniams. Taip pat lėtinės infekcijos 
(tuberkuliozės, sifilio) sukeltoms opoms ar giliai esančioms gry-
belinėms infekcijoms bei trečio laipsnio nudegimams gydyti. 

Hydrocoll tvarstis  yra šių dydžių:  5 x 5 cm, 10 x 10 cm,  
20 x 20 cm, kompensuojamas.

Naudojimas

Nuėmus apsauginį lapelį, uždėti Hydrocoll tvarstį, pri-
spausti ranka. Hydrocoll yra savaime prilimpantis tvarstis, bet 
šią savybę jis praranda, kai kontaktuojant su žaizda susidaro 

gelis, todėl reikėtų parinkti tokį tvarstį, kuris mažiausiai 2 cm 
dengtų žaizdos kraštus. Kad hidrokoloidas jau „prisotintas“ 
ir laikas keisti tvarstį, parodo tvarsčio formos pakitimas virš 
žaizdos – susiformuoja pūslė. Jei pašviesėja tvarsčio spalva ir 
susidariusi pūslė pasiekia tvarsčio kraštą, Hydrocol tvarstį rei-
kia pakeisti.  Esant švarioms nekomplikuotoms vidutiniškai 
sekretuojančioms žaizdoms, Hydrocoll tvarstis ant žaizdos gali 
būti laikomas iki 7 dienų.

Literatūra

1.  „TenderWet plus & HydroTac: starkes Team zur Wundbehandlung“, 
Pflegedienst 2/2014.

2.  Dr. med. Thomas Horn. Übersicht und Klassifikation lokaler Wun-
dauflagen, 2010.

3.  „Hydrokolloide für die feuchte Wundbehandlung“, HARTMANN 
WundForum 2/2003.

Parengta pagal PAUL HARTMANN AG „Moderne Wun-
dauflagen“.

Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui

2015 m. vasario–gegužės mėn. SDTS centre pradedami nauji nuotoliniai mokymai tema
STOMŲ PRIEŽIŪRA

Mokymų turinys:
1. Kas yra stoma, stomų rūšys (ileostoma, kolostoma, urostoma), slaugos ypatumai.
2. Stomų priežiūra ir dažniausios komplikacijos. Peristominės odos pažeidimų klasifikavimas.
3. Stomos turinio rinktuvai: rūšys, naudojimas, kompensavimas. Peristominės odos priežiūros priemonės.
4. Po stomos suformavimo operacijos: mankšta, mityba, higienos ypatumai, reabilitacija. Pagalbą ir 
informaciją suteikiančios struktūros žmonėms su stoma.

Smulkesnė informacija apie registraciją bus pateikta 2015 m. Nr. 1.
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Inkontinencija, arba šlapimo nelaikymas, – tai nevalingas 
šlapimo ištekėjimas dėl fiziologinių, farmakologinių, patolo-
ginių ar psichologinių veiksnių. Šlapimo nelaikymas – objek-
tyviai vertinama būklė, kurios metu nevalingai išteka bet koks 
šlapimo kiekis ir sukelia socialinių ir (ar) higieninių problemų 
(International Continence Society).

Nuo šlapimo nelaikymo kenčia įvairaus amžiaus vyrai ir 
moterys. Jis paliečia visas žmogaus gyvenimo sferas ir sukelia 
daug problemų. 

10 proc. visuomenės nelaiko šlapimo: 1 iš 4 moterų ir 1 iš 
10 vyrų (1 pav.). 

Inkontinencijos paplitimas pasaulyje 

Pasaulyje 400 mln. gyventojų kenčia nuo šlapimo nelaiky-
mo. Šlapimo nelaikymas vyresniame amžiuje pasireiškia 17 
proc. vyrų ir 35 proc. moterų (2, 3 pav.):

JAV 20,9 proc. vyrų ir 43,6 proc. moterų, vyresnių nei 60 
metų amžiaus, kenčia nuo šlapimo nelaikymo. 

Galimybė būti sausam – vienas iš gyvenimo 
kokybės kriterijų

Jurga Misevičienė, VšĮ „Inkocentras“

Naudinga žinoti

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo 
„Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas  

žaizdų gydymui“ dalyvio kortelė
 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

4

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki 2015 m. sausio 6 adresu:

Nuotolinės studijos, SDTS centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. 
Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą. 

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2015 m. sausio 6 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 

SVARBU: Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti HARTMANN logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta

Japonijoje šlapimo nelaikymas diagnozuotas 72 proc. vy-
resnių nei 65 metų amžiaus asmenų: 70,3 proc. – vyrų, 72,4 
proc. – moterų. 

Vokietijoje 50–64 metų amžiaus grupėje šlapimo nelai-
kymo problemas patiria 3 proc. gyventojų, 65–79 metų – 11 
proc., o vyresnių negu 80 metų grupėje – 30 proc. 

Ispanijoje 15 proc. bendros populiacijos, arba 6 mln. is-
panų, kenčia nuo šlapimo nelaikymo.

Australijoje 13 proc. vyrų, 37 proc. moterų kenčia nuo 
šlapimo nelaikymo. 

Net 50–90 proc. slaugos ir ilgalaikės priežiūros įstaigų gy-
ventojų kenčia dėl įvairaus laipsnio šlapimo nelaikymo. Šla-
pimo nelaikymu gali skųstis apie 10 proc. darbingo amžiaus 
žmonių. 

Trys būklės, labiausiai darančios įtaką gyvenimo koky-
bei:

•  Alzheimerio liga
•  Insultas
•  Šlapimo nelaikymas
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1 pav. Inkontinencijos paplitimas.

2 pav. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasau-
lyje šlapimo nelaiko 4–8 proc. populiacijos.

3 pav. Šlapimo nelaikymas – viena dažniausių lėtinių ligų 
tarp moterų.

Inkontinencijos paplitimas Lietuvoje

Nustatyta, kad Vilniaus mieste šlapimo nelaiko 17,8 proc. 
bendruomenėje gyvenančių 55 metų amžiaus ir vyresnių 
vyrų, o globos įstaigose šlapimo nelaikymo paplitimas tarp 
vyrų siekia 38,1 proc. (G. Mereckas „Vilniaus miesto senyvo 
amžiaus vyrų šlapimo nelaikymas, erekcijos sutrikimai ir gy-
venimo kokybė“, 2009).

Dr. R. Aniulienė pažymi, kad apytikriais duomenimis, Lie-
tuvoje galėtų būti apie 300 tūkst. moterų, kurias vargina šla-
pimo nelaikymas. Per metus į Kauno medicinos universiteto 
Akušerijos ir ginekologijos klinikos Moterų konsultaciją krei-
piasi maždaug 15 tūkst. moterų, iš jų apie 15 proc. skundžiasi 
šlapimo nelaikymu.

Tik 10–20 proc. nelaikančiųjų šlapimo kreipiasi į gydytoją.

Inkontinencijos priežastys

Pagal TKL klasifikaciją:
Šlapimo nelaikymas nepatikslintas – R32
Išmatų nelaikymas nepatikslintas – R15
Kaip simptomas, esant:
•  Urologiniams susirgimams: šlapimo pūslės uždegi-

mai, akmenligė.
•  Neurologiniams susirgimams: išsėtinė sklerozė, Par-

kinsono liga, galvos ir nugaros smegenų traumos bei 
kraujotakos sutrikimai, nervų ir raumenų distrofijos, 
Alzheimerio liga, kitos demencijos. 

•  Endokrininiams ir metaboliniams susirgimams: 
cukrinis diabetas, nutukimas, vitamino B12 trūkumas, 
hiperkalcemija.

•  Ginekologinėms būklėms: gimdos nusmukimas, nėš-
tumas, gimdymas, menopauzė, po histerektomijos ope-
racijos (gimdos ir jos priedų pašalinimas). 

•  Onkologiniams susirgimams: gerybinė prostatos hi-
perplazija, prostatos vėžys, žarnyno onkologiniai susir-
gimai, kitų lokalizacijų navikų metastazavimas į pilvo 
organus ir mažąjį dubenį. Po spindulinio gydymo. 

•  Infekciniams susirgimams: neurosifilis, tuberkuliozė, 
pneumonija.

•  Kai kurių medikamentų vartojimas: AKF inhibito-
riai, Levodopa, Ca kanalų blokeriai, antihistamininiai. 

Amžiniai pokyčiai, sukeliantys šlapimo  
nelaikymą 

Šlapimo nelaikymas – tai nėra neišvengiamas senėjimo pa-
darinys:
•  mažėja šlapimo pūslės tūris
•  padidėja liekamasis šlapimo kiekis
•  atsiranda nevaldomi šlapimo pūslės lygiųjų raumenų susi-

traukimai
•  padidėja šlapimo gamyba antroje dienos pusėje
•  didėja šlapimo išskyrimas naktį
•  nyksta šlaplės epitelis, dėl estrogenų trūkumo mažėja slėgis 

šlaplėje – moterims
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•  išveša prostata – vyrams
•  imuninės sistemos susilpnėjimas didina infekcijos riziką
•  sumažėja gebėjimas sulaikyti šlapimą

Kodėl bijoma kalbėti

•	 gėda
•	 manoma, kad tai natūrali būklė senstant 
•	 manoma, kad būklė nekelia pavojaus gyvybei
•	 manoma, kad gydytojas labai užimtas
•	 netikima gydymo rezultatais
•	 bijoma chirurginio gydymo
•	 trūksta žinių apie gydymo būdus ir slaugos priemones

Dabar galiojanti slaugos priemonių 
kompensavimo tvarka 

2009 m. lapkričio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-953 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagal-
bos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, medicinos pa-
galbos priemonės (sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės) 

30 vnt. kompensuojamos esant šlapimo arba išmatų ne-
laikymui:

•	 dėl CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padarinių 
(T90.5, T91.3)

•	 dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) 
reiškinių

•	 dėl galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų 
(I61–64, I69, G95.1)

•	 dėl išsėtinės sklerozės (G35)
•	 dėl galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05)
•	 asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta 

visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs
•	 asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis
45 vnt. sauskelnių arba įklotų, arba vienakartinių pa-

klodžių kompensuojama esant šlapimo arba išmatų nelai-
kymui:

•	 pacientams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta 
visiška negalia ir galiojimas yra nepasibaigęs, arba as-
menims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kai nustatyti šie 
susirgimai:
P	dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus reiški-

nių (G80)
P	dėl išsėtinės sklerozės (G35)
P	dėl galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05)

60 vnt. sauskelnių arba įklotų, arba vienakartinių pa-
klodžių išrašoma vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. 
nustatyta visiška negalia ir galiojimas yra nepasibaigęs, arba 
vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus 
neįgalumo lygis. 

•	 Slaugos priemonių kompensavimas ES šalyse. 

Neįtraukta į C sąrašą

•	 Gerybinė prostatos hiperplazija (N40)
•	 Prostatos vėžys (C61)

P	Persipildymo šlapimo nelaikymas, kai dėl kliūties šla-
pimui nutekėti sunkiau šlapinamasi, didėja liekamojo 
šlapimo kiekis, pūslė tempiama, vystosi jos raumens 
atonija, didėja slėgis, prasiveria sfinkteris. 

•	 Alzheimerio liga (G30), demencija sergant Alzheimerio 
liga (F00)
P	Pacientas neatpažįsta poreikio nueiti į tualetą, neranda 

jo, nesupranta klozeto paskirties, nežino, kad reikia nu-
simauti kelnes. 

•	 Įtampos šlapimo nelaikymas (N39.3)
P	Šlapimas išteka kosint, čiaudant, keliant sunkų daiktą, 

keičiant kūno padėtį, juokiantis, dėl nusilpusių dubens 
dugno raumenų ar šlaplės anatominės padėties pakiti-
mų. 

•	 Dirglioji šlapimo pūslė (N31.0)
P	Staigus, nenumaldomas noras šlapintis, šlapinamasi 

daugiau nei 8 kartus per dieną, nikturija daugiau nei 2 
kartus. Dėl nevalingų šlapimo pūslės raumenų susitrau-
kinėjimo. 

•	 Parkinsono liga (G20)
P	Dėl ligos vystosi dirglioji pūslė ir funkcinis šlapimo ne-

laikymas dėl judėjimo sutrikimo. Gydymas antiparkin-
soniniais vaistais paūmina šią problemą.

Sergamumo rodikliai

Pagal Lietuvos higienos instituto Sveikatos informacijos 
centro duomenis, per 2010 m. naujai susirgusių Parkinsono 
liga atvejų per metus (G20) – 2388; gerybine prostatos hiper-
plazija (N40) – 10 305; prostatos vėžiu (C61) – 2682; Alzhei-
merio liga (G30) – 539.

Apibendrinimas

•	 Šlapimo nelaikymas yra ne vien simptomas, šlapimo nelai-
kymas yra liga. 

•	 Šlapimo nelaikymas ne tik medicininė, ekonominė, bet ir 
socialinė ir psichologinė problema, paliečianti daugelį as-
mens gyvenimo sričių.

•	 Lietuvoje nėra šlapimo nelaikymo registro, nėra tikslios sta-
tistikos, todėl neturime tikslaus atspirties taško, reikalingo 
diskusijoms su valdžios institucijomis. 

•	 Ilgėjant žmogaus gyvenimo trukmei bei senstant visuome-
nei, šlapimo nelaikančių asmenų tik daugės, o šlapimo ne-
laikymo problema taps dar aktualesnė. 

•	 Būtina šviesti visuomenę apie šlapimo nelaikymą ir moky-
ti, kad šią būklę galima valdyti, tam yra gydymas ar nesant 
galimybių išgydyti, slaugos priemonės, leidžiančios gyventi 
sausam. 

•	 Užtikrinti slaugos priemonių prieinamumą ir praplėsti 
diagnozių skaičių, įtraukiant minėtas diagnozes, bei padi-
dinti kompensuojamų produktų kiekį iki 90 vnt./mėn. 

Naudinga žinoti
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Skolinių vartojimas įvairiose kalbose – natūralus reiškinys, 
o jų atsiradimo priežastys – universalios, t. y. įvardyti nau-
jus daiktus ir sąvokas, pabrėžti reikšmės skirtumą, atkreipti 
dėmesį, žaisti kalba, parodyti sąsajas su kitomis kalbomis. 
Skoliniai tikslingai naudojami ir kaip stilistinė, simbolinė, ta-
patybės kūrimo priemonė, siekiant didesnio poveikio. Todėl 
tikslinga būtų dar šiek tiek pavartyti „Kalbos patarimų“ kny-
gos „Leksika: skolinių vartojimas“ 2013 m. leidimą. Šį kartą 
pateikiu dar tris skolinių grupes, kurių ankstesnis vertinimo 
laipsnis pakeistas.

1. Skoliniai, kurių vertinimas šiek tiek pašvelnintas: iš 
svet. ntk. į svet. vngt.:

buksyras – 1. vilkts; 2. vilkkas  
buljonas – maist. sultinỹs  
getrai – 1. blauzdnės; 2. añtbačiai; 3. tam̃prės 
gilzė – tūtà, tūtẽlė  
irisas – bot. vil̃kdalgis 
parkingas – (automoblių) aikštẽlė 
primulė – bot. raktãžolė 
rolmopsas – maist. sil̃kių suktinùkas 
rozetė – el. kištùkinis lzdas 
salvija – bot. šalavjas 
satelìtas – astr. palydõvas 
sensorius – tech. jutklis  
šarmas – žavesỹs, patrauklùmas; kerai ̃
štrichas – 1. lnija; brūkšnỹs; 2. brúožas
2. Vertinimas pagriežtintas vos keleto žodžių:
bicepsai svet. ntk. = raũmenys (buvo svet. vngt.) 
bukmeikeris, -ė svet. ntk. = lažýbų tárpininkas, -ė; 
totalizãtoriaus tárpininkas (buvo svet. vngt.) 
kliringas svet. vngt. – ekon. tarpùskaita (buvo tarpt. ||) 
kontraktas svet. vngt. – sutarts (buvo tarpt. ||) 
šampinionas svet. ntk. = bot., maist. pievãgrybis (buvo 
svet. vngt.)
3. Naujas 2013 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: 

skolinių vartojimas“ leidimas (pirmas leidimas 2005 m.) pa-
pildytas aktualiais skoliniais, jau kuris laikas turinčiais nusi-
stovėjusius, žodynininkų sutartus atitikmenis. Jų vertinimo 
laipsnis taip pat vienaip ar kitaip pakeistas. Pateikiu sutrum-
pintą sąrašą:

analogas tarpt. | atitikmuõ; panašýbė 
anomalija tarpt. | nukrypmas, netaisyklingùmas, ne-
normalùmas; išimts 
antiage X svet. ntk. = senė́jimą lė̃tinantis 
barbekinė tarpt. || kepsnnė 
bigmakas svet. ntk. = maist. didỹsis mėsanis 
binarinis, -ė tarpt. || dvinãris, -ė; dvilỹpis 
bonusas svet. ntk. = 1. prèmija; 2. draudko pel̃no dals 

Skoliniai: diagnozė ar norma? (II)
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

bòtai tarpt. | gumniai bãtai 
chlapuškė svet. ntk. = pliauškỹnė, pauškùtis, (konfetì) 
šaudỹklė 
deformuoti tarpt. | iškraipýti, kesti fòrmą 
dekoruoti tarpt. | puõšti, dáilinti 
destrukcija tarpt. | irmas; ar̃dymas, griovmas 
egzodas tarpt. | išeivijà 
ekstrinis, -ė svet. vngt. – skubùs 
e-šopas svet. ntk. = elektròninė parduotùvė, internètinė 
parduotùvė 
flešas svet. ntk. = komp. atmintùkas 
fragmentinis, -ė tarpt. | dalnis, ne vsas, neištisnis 
heterogeninis, -ė tarpt. | nevienalỹtis, nevienódas; 
įvairiarūšis 
holdingas svet. ntk. = kontroliúojančioji bendróvė 
homogeninis, -ė tarpt. | vienódas, vienalỹtis, 
vienarū̃šis, vienódos sándaros 
homogenizacija tarpt. | vienodė́jimas 
inovatyvus, - tarpt. | naujóviškas, naũjas, pažangùs 
karitatyvinis, -ė svet. vngt. – labdarõs, labdarngas 
katarakta tarpt. | lęšiùko drumsts 
kofinansuoti tarpt. || ekon. bendra finansúoti 
komercinis, -ė tarpt. | prekýbinis, -ė; prekýbos 
kreatyvas svet. ntk. = 1. kūrinỹs; kūrýba; 2. 
kūrýbininkas 
laineris svet. ntk. = akių̃ (kòntūro) plunksnẽlė; akių̃ 
pieštùkas 
liftingas svet. ntk. = kosm. 1. ódos stañgrinimo 
(patempmo) procedūrà; 2. stañgrinamasis krèmas 
liftinginis, -ė hibr. ntk. = kosm. stañgrinamasis 
maršrutizatorius svet. ntk. = komp. maršrùto parink-
tùvas 
moralinis, -ė tarpt. | dornis, doróvinis 
racionalizuoti tarpt. || gẽrinti, tóbulinti; darýti 
tikslingèsnį 
roletai svet. ntk. = ritinnės užúolaidos 
šopingas svet. ntk. = (apsi)pirkmas 
šopintis hibr. ntk.= (apsi)pir̃kti 
tabletas svet. ntk. = komp. planšètinis kompiùteris
Tokie dabartinių skolinių keliai, takeliai ir klystkeliai. Kaip 

ir mūsų gyvenimo: pastato statybininkai namą ir nutiesia kelius 
pagal architekto brėžinius. Žiūrėk, po kiek laiko – išmyniota 
naujų, patogesnių  takų, takelių. Taip ir žodis – kol gyvas, ieško 
savo vietos, reikšmės, naujos, įtaigesnės ar gyvesnės formos. 
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In memoriam Lietuvos onkologui habilituotam  
daktarui, profesoriui Mečiui Stukoniui

Antrame numeryje iš eilės tenka rašyti apie mums bran-
gius žmones, kurie jau išėjo... Retėja ištikimiausių bibliotekos 
bičiulių ir skaitytojų ratas. Lapkričio 5 d. netekome visą gy-
venimą onkologijos mokslui paskyrusio, vėžio epidemiologi-
jos Lietuvoje kūrėjo, habilituoto daktaro, profesoriaus Mečio 
Stukonio (1924 03 07–2014 11 05).

1950 m. M. Stukonis, su pagyrimu baigęs Kauno valsty-
binio universiteto Medicinos fakul-
tetą, išvyko į Šiaulius. Dirbo Onko-
loginio punkto ir kabineto vedėju, 
po metų buvo paskirtas į Ostrovą. 
Ten dirbo karo gydytoju Onkolo-
gijos dispanseryje. Demobilizuotas 
kaip tik tuomet, kai Lietuvoje buvo 
įkurtas savarankiškas Onkologijos 
mokslinio tyrimo institutas, kurio 
klinikine baze tapo Respublikinis 
onkologijos dispanseris. 1957–
1990 m. – Orgmetodinio ir navikų 
epidemiologijos skyriaus vedėjas, 
nuo 1990 m. iki 1998 m. – Navikų 
epidemiologijos skyriaus vedėjas. 
Kūrė ir plėtojo vėžio epidemiolo-
gijos tyrimus Lietuvoje. Tarp pa-
grindinių jo mokslinės ir praktinės 
veiklos sričių buvo vėžio profilakti-
ka ir onkologijos pagalbos organizavimas. 1964 m. apgynė 
medicinos mokslų kandidato (dab. daktaras), 1990 m. – me-
dicinos mokslų daktaro (dab. habilituotas daktaras) diserta-
cijas, kuriose atskleidė vėžio paplitimo ypatumų ir jo rizikos 
bei apsaugos veiksnių tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje. 1975 m. 
įkūrė automatizuotą registracijos sistemą Lietuvos kancerre-
gistrą. Prof. M. Stukonis – Pasaulio sveikatos organizacijos 
Tarptautinio vėžio tyrimo centro (Prancūzija, Lionas) eksper-
tas, konsultantas ir mokslo darbuotojas (1977–1980). Tobu-
linosi onkologijos ir medicininės statistikos srityse Rusijoje 
(Sankt Peterburgas ir Maskva). Konkurso būdu gavęs Pasau-
lio sveikatos organizacijos stipendiją 1967–1968 m. stažavosi 

vėžio epidemiologijos srityje Anglijoje (Londonas) Medicinos 
tyrimų tarybos Statistikos tyrimų institute ir tobulinosi Lon-
dono universiteto Higienos ir tropinės medicinos fakultete. 
Aktyviai dalyvavo Vėžio epidemiologijos tyrimų probleminės 
komisijos darbe, buvo Skrandžio vėžio epidemiologijos cent-
ro pirmininkas ir Epidemiologijos tyrimų ekspertų komisijos 
pirmininkas prie buvusios SSRS Medicinos mokslų akademi-

jos prezidiumo. 1991–1996 m. dvi ka-
dencijas buvo renkamas Lietuvos mokslo 
tarybos nariu. M. Stukonis skaitė onko-
epidemiologijos paskaitas VU Medicinos 
fakulteto studentams ir tobulinimosi 
kursų gydytojams, nuo 1996 m. – neeta-
tinis navikų epidemiologijos dėstytojas.

Atrodo, dar visai neseniai sutikdavau 
profesorių Onkologijos institute. Nors 
ten jau nebedirbo, bet konsultuodavo, 
jam rūpėjo institute vykdomos reformos. 
Užsukdavo ir į biblioteką, dalyvaudavo 
renginiuose, o kiekvieno mėnesio pas-
kutinį penktadienį atskubėdavo į Lietu-
vos veikliosios ilgaamžystės akademijos 
posėdžius. Kai ateiti buvo vis sunkiau, 
išmokęs naudotis kompiuteriu mokslo 
naujienas sekė virtualioje erdvėje. Ret-
karčiais parašydavo ir elektroninį laiš-

kutį. Bibliotekoje pradėjęs skaityti pirmaisiais darbo metais, 
liko ištikimas bibliotekos bičiulis iki gyvenimo pabaigos. Pro-
fesoriaus 75-mečio proga bibliotekoje buvo surengtas pami-
nėjimas, paroda, išleista biobibliografija. LMB svečių knygoje 
profesorius Mečys Stukonis ir docentė Zofija Stukonienė pa-
rašė: „Didis žmogus tas, kuris nori ir mato kitą žmogų, o šios 
šventovės moterys mato visus ateinančius žmones ir įkvepia 
sieloms palaimą bendravimo džiaugsmui ir gėriui, – dėkingi 
savo širdimis.“ Profesoriau,  ir mes nuoširdžiai dėkingos Jums, 
kad buvote su mumis.

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Gerbiami slaugos darbuotojai ir visi šio žurnalo skaitytojai!
Kviečiame nepamiršti užsiprenumeruoti žurnalą  

„Slauga. Mokslas ir praktika“
2015 metams. 

Tą galite padaryti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Indeksas 5105

Prenumeratos kaina:
	 12	mėn.	–	60,	00	Lt	(17,40	Eur)	 3	mėn.	–	15,	00	Lt	(4,35	Eur)
	 6	mėn.	–	30,	00	Lt	(8,70	Eur)	 1	mėn.		–		5,	00	Lt	(1,45	Eur)
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TenderWet plus 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis skirtas paviršinių 
žaizdų, nekrozių valymui.
 Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios, infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 5,5 cm apvalus, sterilus
7,5x7,5 cm, sterilus 
10x10 cm, sterilus

TenderWet  plus cavity 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis naudojamas gilių 
žaizdų tamponavimui. 
Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios bei infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 4 cm apvalus, sterilus

Sorbalgon 

Kalcio alginato tvarstis 
naudojamas paviršinių ir gilių 
žaizdų valymui. Indikacijos: 
• Lėtinės, blogai gyjančios 
žaizdos (trofinės opos, pragulos, 
diabetinė gangrena).
• Infekuotos žaizdos, abscesai, 
furunkulai, karbunkulai.
• Paviršiniai nudegimai.
• Trauminės žaizdos.

5x5 cm, sterilus
10x10 cm, sterilus

Hydrotac 

Putų tvarstis, kurio vidinis 
sluoksnis padengtas hidrogeliu.
Naudojamas mažai ar 
vidutiniškai eksuduojančioms 
žaizdoms granuliacijų ir 
epitelizacijos fazėse gydyti.  
Indikacijos:
• Trofinės opos, diabetinė pėda.
• Pragulos. 
• Nudegimai iki 2 laipsnio (2a)

Ø 6cm apvalus, sterilus
10X10 cm sterilus
10X20 cm sterilus

Hydrocoll
 
*KOMPENSUOJAMAS
 
Savaime prilimpantis, greitai 
absorbuojantis hidrokoloidinis 
tvarstis. Naudojamas esant  
lengvai ir vidutiniškai 
eksuduojančioms žaizdoms. 
Indikacijos:
• Lėtinės sunkiai gyjančios 
neinfekuotos žaizdos, kai ilgai ir 
sunkiai formuojasi granuliacijos 
(trofinės opos, pragulos).
• Antro laipsnio nudegimai.

5x5 cm N10, sterilus
10x10 cm N10, sterilus
20x20 cm N10 ,sterilus

MODERNŪS TVARSČIAI
DRĖGNAM ŽAIZDŲ GYDYMUI

Nemokama linija 8 800 50003, www.allium.lt

Dėl prievolės nebuvimo medicinos sesers diplomą 
turintiems asmenims įgyti bendrosios praktikos 
slaugytojo aukštąjį išsilavinimą 

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendro-
sios praktikos slaugytojai, 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo 
įstatymui, rengiami tik aukštosiose mokyklose.

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad iki šio 
įstatymo įsigaliojimo įgytų profesinių kvalifikacijų prilyginimą bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifi-
kacijai nustato sveikatos apsaugos ministras. Tokia tvarka buvo nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1038 „Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos 
ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, 
patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad bendrosios praktikos slaugytojo licenciją turintys slaugyto-
jai, nepriklausomai nuo turimos profesinės kvalifikacijos pavadinimo įrašo diplome, ir neturintys aukštojo mokslo 
diplomų, neprivalo įgyti nei dabar, nei nuo 2018 m. sausio 1 d. aukštojo mokslo diplomų.

Sveikatos apsaugos ministrė               Rimantė Šalaševičiūtė

Jonas Bartlingas, tel. (8 5) 266 1429, el. paštas: jonas bartlingas@sam.lt



TenderWet plus 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis skirtas paviršinių 
žaizdų, nekrozių valymui.
 Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios, infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 5,5 cm apvalus, sterilus
7,5x7,5 cm, sterilus 
10x10 cm, sterilus

TenderWet  plus cavity 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis naudojamas gilių 
žaizdų tamponavimui. 
Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios bei infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 4 cm apvalus, sterilus

Sorbalgon 

Kalcio alginato tvarstis 
naudojamas paviršinių ir gilių 
žaizdų valymui. Indikacijos: 
• Lėtinės, blogai gyjančios 
žaizdos (trofinės opos, pragulos, 
diabetinė gangrena).
• Infekuotos žaizdos, abscesai, 
furunkulai, karbunkulai.
• Paviršiniai nudegimai.
• Trauminės žaizdos.

5x5 cm, sterilus
10x10 cm, sterilus

Hydrotac 

Putų tvarstis, kurio vidinis 
sluoksnis padengtas hidrogeliu.
Naudojamas mažai ar 
vidutiniškai eksuduojančioms 
žaizdoms granuliacijų ir 
epitelizacijos fazėse gydyti.  
Indikacijos:
• Trofinės opos, diabetinė pėda.
• Pragulos. 
• Nudegimai iki 2 laipsnio (2a)

Ø 6cm apvalus, sterilus
10X10 cm sterilus
10X20 cm sterilus

Hydrocoll
 
*KOMPENSUOJAMAS
 
Savaime prilimpantis, greitai 
absorbuojantis hidrokoloidinis 
tvarstis. Naudojamas esant  
lengvai ir vidutiniškai 
eksuduojančioms žaizdoms. 
Indikacijos:
• Lėtinės sunkiai gyjančios 
neinfekuotos žaizdos, kai ilgai ir 
sunkiai formuojasi granuliacijos 
(trofinės opos, pragulos).
• Antro laipsnio nudegimai.

5x5 cm N10, sterilus
10x10 cm N10, sterilus
20x20 cm N10 ,sterilus
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