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Raktažodžiai: smurtas darbe, smurtas slaugoje, agresiją 
aiškinančios psichologinės teorijos, smurto priežastys.

ĮVADAS
Smurtas yra viena skaudžiausių ir aktualiausių visuome-

nės sveikatos problemų pasaulyje. Ši problema nepaprastai 
sudėtinga ir įvairialypė. Smurtas priklauso nuo kultūros, ver-
tybių, socialinių normų ir tai yra viena pagrindinių priežas-
čių, kodėl smurtas kaip visuomenės sveikatos problema buvo 
ilgai ignoruojamas ir kaip visuomenės problema įvardytas tik  
XX a. viduryje [1].

Europos Sąjungoje (ES) atlikto tyrimo rezultatai rodo, 
kad 4 proc. Europos darbuotojų darbo vietose patyrė fizinį 
smurtą iš kitų asmenų. ES šalyse sveikatos priežiūros sek-
torius laikomas vienu pavojingiausių smurto atžvilgiu [2].  
Kadangi, didėjant kontaktui su klientais (pacientais), pro-
porcingai didėja ir smurto rizika, galima teigti, jog slau-
gytojo rizika patirti smurtą yra didžiausia iš viso sveikatos 
priežiūros personalo. Slaugytojų rizika tapti psichologinio 
smurto aukomis, palyginti su kitais sveikatos priežiūros 
darbuotojais, yra net keturis kartus didesnė [3]. Didžiojo-
je Britanijoje jau 1986 m. buvo nustatyta, kad slauga kaip 
profesija yra antra po policijos pagal profesinę grupę patirti 
agresyvų klientų elgesį [4].

Mokslinėje literatūroje pateikiamas ne vienas smurto dar-
be apibrėžimas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) smur-
tą darbe įvardija kaip incidentus, kai darbuotojai yra užgau-
liojami, jiems grasinama ar jie patiria prievartą iš aplinkinių 
asmenų, tiesiogiai susijusių su jų darbu, įskaitant vykimą į 
darbą ir iš jo, esant realiai ar numanomai grėsmei asmens 
saugumui, gerovei ar sveikatai [5]. Atlikus tyrimą 2008 m. 
dešimtyje Europos šalių ir apklausus 39 894 slaugytojus, pa-
aiškėjo, jog net 22 proc. apklaustųjų dažnai patiria smurtą iš 
pacientų ir jų artimųjų. Tyrimas atskleidė, kad smurtas, pa-
tirtas iš pacientų ir jų artimųjų, yra svari priežastis atsisakyti 
slaugytojo profesijos [6].

Šio straipsnio tikslas – aptarti slaugytojų patiriamo smurto 
darbo vietoje galimas priežastis, atsižvelgiant į agresyvumo iš-
takas aiškinančias psichologines teorijas.

AGRESIJA IR JOS ATSIRADIMĄ AIŠKINANČIOS  
PSICHOLOGINĖS TEORIJOS

Norint suprasti, kodėl vieni individai yra linkę smur-
tauti ir tai daro, o kiti – ne, reikėtų susipažinti su agre-
sijos koncepcija. Kasdienėje kalboje agresija dar vadina-
ma smurtu ir žiaurumu. Literatūroje taip pat skirtingai 
traktuojama agresijos sąvoka. Psichologijoje agresija api-
brėžiama tiksliau negu kasdieninėje kalboje. Ryžtingas, 
atkakliai besidomintis savo sveikata pacientas, chirurgas, 
priverčiantis dejuoti iš skausmo, slaugos administrato-

rius, pasakantis konstruktyvią pastabą slaugytojui dėl 
darbo kokybės, nėra agresyvūs. Tačiau bendradarbis, ku-
ris skleidžia apie jus paskalas, arba pacientas, kuris trink-
teli manipuliaciją atliekančiai slaugytojai, yra agresyvūs. 
Taigi, pagal žodynų reikšmes, agresija (angl. aggression) –  
priešiškas elgesys, kuriam būdinga įžūlus pranašumo 
demonstravimas ar net jėgos naudojimas kito žmogaus, 
žmonių grupės atžvilgiu. Tokio elgesio tikslas – pakenkti 
kitam žmogui psichologiškai ar fiziškai, jis gali reikštis 
nepalankumu, nedraugiškumu, priešišku nusistatymu, 
įžeidinėjimais ir fiziniu smurtu [13]. 

Mokslinėje literatūroje agresyvaus elgesio priežastys aiš-
kinamos įvairiai. Kai kurie psichologai agresiją sieja su kons-
tituciniais, fiziologiniais arba genetiniais veiksniais [14].  
Froido (1905) teigimu, libido pasireiškia per agresiją – gy-
vybės instinktą išlikti. Lorenzas (1966) tikina, kad agresija 
kaupiasi kaip kovos instinkto energija ir vienaip ar kitaip 
pratrūksta, t. y. agresija neišvengiama. Bandūros (1983) 
nuomone, agresijos šaknys slypi asmeninėje patirtyje, ją 
skatina išoriniai, situaciniai faktoriai: kare turi žudyti, 
nugalėjęs sportininkas gauna pinigų ir tampa dienos did-
vyriu [15].

Literatūroje išskiriamos trys pagrindinės agresyvaus elgesio 
ištakas aiškinančios psichologinės teorijos:

•	 biologinė (instinktų) agresijos teorija
•	 frustracinė agresijos teorija
•	 socialinio išmokimo teorija [14]
Biologinė (instinktų) agresijos teorija. Šią teoriją galima 

priskirti seniausioms ir turbūt labiausiai ginčytinoms agresijos 
teorijoms. Jos atstovai kelia prielaidą, kad agresyvus elgesys 
yra įgimtas (t. y. slypi žmogaus prigimtyje), todėl agresija yra 
neišvengiama [16].

Remiantis Froido (1905) ir Lorenzo (1966) tyrinėji-
mais, žmonėms būdinga didžiulė agresijos išsiveržimų 
galia. Froidas manė, kad šalia teigiamų išlikimo instinktų 
mumyse glūdi ir savinaikos – „mirties instinktas“, kurį pa-
prastai perkeliame į kitus žmones agresija arba išreiškiame 
socialiai priimtina veikla, pvz., piešimu arba sportu. Lo-
renzas tikėjo, kad agresijos energija instinktyviai veržiasi iš 
vidaus tol, kol ją išlaisvina tinkamas dirgiklis arba nuslopi-
na nuolankus elgesys [14].

Samprotaujama, kad įgimta agresyvaus elgesio priežastis 
yra kovos dėl išlikimo instinktas, kuris evoliucijos eigoje yra 
pozityvus – padeda apginti teritoriją, jauniklius, išlikti stip-
riausiems rūšies atstovams. Tačiau gamta kai kuriems gyvū-
nams išugdė agresyvumo stabdžius – rūšies viduje žudymo 
ar žalojimo atvejai labai reti. Žmogus kilęs iš taikių žin-
duolių, savo proto galia sukūrė įvairiausių ginklų, kuriuos 
dažnai ir išbando prieš savo gentainius. Įgimtų agresyvumo 
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stabdžių jis neturi. Pasak Lorenzo, žmogaus agresyvumą 
galima sumažinti ar kontroliuoti, bet visiškai panaikinti jo 
neįmanoma [18].

Pagal šią teoriją, dirgikliai, sukeliantys agresyvų elgesį, 
veikia per mūsų biologinę sistemą. Fiziologinės įtakos ga-
lime ieškoti trimis lygmenimis: genetiniu, nerviniu ir bio-
cheminiu. 

Genetinė įtaka. Norint išsiaiškinti, ar genai turi įtakos 
žmonių agresyvumui, buvo atlikti tyrimai su tapačiais dvy-
niais. Taigi, jei vienas iš dvynių teigė, kad yra agresyvus, tai ir 
kitas atsakė panašiai. Kitokia situacija su netapačiais dvyniais, 
jų atsakymai gerokai dažniau būna skirtingi [14]. 

Remdamiesi šia teorija, galime daryti išvadą, jog agre-
syvus elgesys yra paveldimas. Slaugytojas, mėgindamas 
suvaldyti šią agresijos formą, yra bejėgis, tačiau tokioje si-
tuacijoje svarų indėlį galėtų įnešti slaugytojai, dirbantys su 
vaikais, ar bendruomenės slaugytojai, kurie dažnai puikiai 
pažįsta savo bendruomenės, kurioje dirba, šeimas ir jose 
augančius vaikus. Slaugytojai, stebėdami šeimą ir matyda-
mi joje vaiką, kuris nesugeba susidoroti su jį ištikusiu pyk-
čiu ir jį išreiškia savo agresyviu elgesiu, bei numanydami, 
jog šis agresyvus elgesys galėtų būti paveldėtas, galėtų reko-
menduoti vaiko artimiesiems specialistų konsultacijas, kad 
vaikas išmoktų susidoroti su jį ištikusiu pykčiu ir nepavers-
tų jo agresyviu elgesiu, nukreiptu į save (tai gali baigtis ir 
savižudybe) ar į kitus asmenis. Taip pat slaugytojai galėtų 
pasiūlyti įvairių aktyvaus sporto rūšių, kurios padėtų vai-
kui išlieti pyktį ar kitas susikaupusias neigiamas emocijas 
nepaverčiant jų agresija. 

Nervinių procesų įtaka. Gyvūnų ir žmonių smegenyse yra 
sritys, kurias dirginant sukeliamas agresyvus elgesys. Kruopš-
čiai ištyrus 15 mirties bausme nubaustų kalinių, paaiškėjo, 
kad visiems jiems buvo stipriai sužalotos galvos [14].

Slaugytojas, nepriklausomai nuo savo darbo vietos, daž-
nai susiduria su pacientais, sergančiais įvairiomis smegenų 
degeneracinėmis ligomis ar patyrusiais galvos smegenų trau-
mų, kurios gali turėti rimtų fizinių ir psichologinių pasek-
mių, tarp jų ir padidėjusį jautrumą, irzlumą, ir dėl to ky-
lantį sunkiai kontroliuojamą pyktį bei agresiją. Moksliniais 
tyrimais nustatyta, jog slaugytojai, dirbantys psichiatrijos, 
geriatrijos bei skubios pagalbos skyriuose, pacientų smurtą 
patiria dažniau nei kituose skyriuose dirbantys slaugytojai 
[6, 9, 10, 11, 12, 19, 20]. Todėl, dirbdami su tokiais pacien-
tais, slaugytojai visų pirma turėtų atidžiai susirinkti jų slau-
gos istorijos duomenis (apie turėtas traumas ar ligas). Taip 
pat būti budrūs ir atidūs, dirbdami su tokiais pacientais, ir 
suvokti, žinoti, jog daug lengviau ir greičiau galima sukelti 
šio paciento agresiją.

Biocheminė įtaka. Hormonai ir kitos kraujyje esančios 
medžiagos veikia nervų sistemos dalis, aktyvinančias arba 
slopinančias agresiją. Myers (2000) psichologijos knygoje 
buvo pateiktas pavyzdys su buliumi. Įsiutęs bulius po kast-
racijos taps ramesnis, nes sumažės testosterono kiekis. Nors 
žmonės yra ne tokie jautrūs hormonų pokyčiams, tačiau 
žiauriausi nusikaltėliai dažniausiai būna žemesnio negu vi-
dutinio intelekto jauni vyrai, turintys didesnį negu vidutinį 
testosterono kiekį. Vaistai, sumažinantys testosterono kiekį, 
pažabodavo jų agresyvumą [14]. Atlikus tyrimą psichiatri-
jos klinikose ir ištyrus amžiaus įtaką polinkiui smurtauti, 

nustatyta, kad 25–30 metų amžiaus pacientai labiau linkę 
smurtauti [20].

Alkoholis taip pat atpalaiduoja agresyvią reakciją į iššūkį ir 
dėl biologinių, ir dėl psichologinių priežasčių. Policijos duo-
menys bei apklausų, atliktų kalėjimuose, rezultatai patvirti-
na eksperimentų išvadas apie alkoholio ir agresyvumo ryšį. 
Neblaivūs žmonės padaro 65 proc. žmogžudysčių, 88 proc. 
sužalojimų peiliu, 65 proc. sutuoktinių sumušimų, 55 proc. 
fizinio smurto prieš vaikus [14].

Atlikus tyrimą ir apklausus slaugytojus, dirbančius Klaipė-
dos apskrities psichiatrijos profilio skyriuose ir priklausomy-
bės ligų skyriuje su pacientais, ištiktais alkoholinės psichozės, 
nustatyta, jog 87 proc. visų apklaustų slaugytojų patiria stresą 
slaugydami tokius pacientus. Taip pat nustatyta, jog slaugytojų 
darbo aplinka nėra saugi, slaugant pacientus, ištiktus alkoho-
linės psichozės, ir tai neigiamai veikia jų savijautą. Tokie paci-
entai labai dažnai linkę naudoti fizinį smurtą: stiprus skausmą 
keliantis rankų griebimas (25 proc.), spardymas (20 proc.),  
grasinimas kumščiais (20 proc.) bei spjūviai į veidą ir kitur 
(19 proc.) [7].

Apklausus skubios pagalbos skyriaus gydytojus bei slaugy-
tojus, nustatyta, jog pusė (51,4 proc.) skubios pagalbos skyrių 
darbuotojų dažnai susiduria su girtais pacientais. Šią proble-
mą dažniau akcentavo jaunesni ir didesnį darbo krūvį turintys 
respondentai. Vertinant veiksnių, galinčių sukelti stresą, reikš-
mingumą, respondentai kaip vieną dažniausių stresą keliančių 
priežasčių paminėjo darbą su neblaiviais pacientais, pervargi-
mą dėl fizinio ir psichologinio krūvio, pacientų žodinę agresi-
ją ir grasinimus [8].

Frustracinė agresijos teorija. Ją skelbė ištisa grupė auto-
rių, vieni iš jų – Dolardas (1940) ir Mileris (1940). Ši teorija 
teigia, kad agresyvumas yra organizmo reakcija į motyvuotą 
kryptingo elgesio blokavimą. Didelį agresyvumą sukelia esmi-
nių asmenybės poreikių – prestižo, bendravimo – blokavimas. 
Dėl tos priežasties kilęs agresyvumas pakeičia poreikio paten-
kinimo būdą [14].

Dolardas ir Mileris iškėlė idėją, kad agresyvus elgesys 
yra reakcija į frustraciją. Jie teigė, kad žmonės išreiškia 
agresiją prieš tuos, kurie neleidžia jiems pasiekti savo 
tikslų (pvz., jų įsitikinimu, neleidžia pasveikti) [17]. Ši 
agresija dažnai skirstoma į dvi rūšis: tiesioginė – nukreip-
ta tiesiog į nepasitenkinimo, priešiškumo šaltinį (pvz., 
kolegų patyčios iš lėtesnio temperamento, lėčiau darbą 
atliekančio slaugytojo) ir perkeltinė – dėl tam tikrų prie-
žasčių nukreipiama į kitą asmenį (pvz., skubios pagalbos 
skyriaus pacientas grasina susidorojimu slaugytojui, nes 
ilgai laukia ir niekaip nesulaukia gydytojo specialisto 
konsultacijos). Perkeltinė agresija mūsų visuomenėje yra 
nepriimtina ir smerkiama, todėl kai kurie žmonės linkę 
agresiją nukreipti į save [14]. Slaugytojai taip pat daž-
nai susiduria su perkeltine agresija, nukreipta į save, dėl 
persekiojančių, pasikartojančių, trukdančių prisiminimų, 
minčių arba užpuolimo vaizdų, kai agresoriui nebuvo 
įmanoma pasipriešinti, jis negavo jokio deramo atsako už 
savo agresyvų elgesį, kuris slaugytojui bent iš dalies leis-
tų pasijusti ginamam ir ne tokiam pažeidžiamam. Dažnai 
autoagresiją tarp slaugytojų skatina ir vadovai, teigdami 
„jei tave puolė, tai gal pati kalta ar galbūt nesilaikei sau-
gaus atstumo?“ 
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Ši autoagresija tarp slaugytojų gali pasireikšti įvairiomis 
formomis: baimės jausmas, nerimas, depresija, nuotaikos 
svyravimai, miego sutrikimai ir pan. Dėl šio ilgą laiką trun-
kančio ir stipraus streso gali atsirasti ir somatinė patologija 
[7, 9, 21, 22].

Dolardas ir jo kolegos teigė, kad bet kokiu agresyviu el-
gesiu „išleidžiamas garas“ ir tai mažina tolesnio agresyvaus 
elgesio tikimybę [17]. Tačiau atlikti smurto slaugoje tyrimai 
parodė, jog slaugytojai, patyrę fizinį smurtą iš pacientų, prieš 
tai visuomet patirdavo ir psichologinio smurto išpuolių. Tai 
leidžia manyti, jog išlieta agresija ne visuomet mažina tolesnio 
agresyvaus elgesio tikimybę [9].

Kaip pažymi frustracijos-agresijos teorijos autoriai, frust-
racijos sukelta agresija paprastai yra nukreipiama į žmogų 
arba kitą objektą, trukdantį siekti norimo tikslo. Tačiau kar-
tu jie pripažįsta, kad žmogus negali visada elgtis agresyviai, 
nesulaukdamas atitinkamo atsako arba iš agresijos objekto, 
arba iš kitų žmonių. Tokio potencialaus atsako galimybė 
įsisąmoninama jau vaikystėje, nes tėvai dažnai skiria savo 
vaikams bausmes, jei vienas iš jų nuskriaudžia kitą. Taigi, 
nors patiriama frustracija ir provokacija, kuri ir provokuoja 
agresyvias reakcijas, jos gali būti nuslopintos, jei už agresiją 
gresia bausmė arba kokios kitos nemalonios pasekmės. Ta-
čiau tokiais atvejais, kai žmogus už agresiją prieš frustratorių 
bijo būti nubaustas arba kai frustracijos šaltinis konkrečiu 
momentu yra nepasiekiamas, jis savo agresiją gali perkelti į 
kurį nors kitą objektą [16]. Šiuo atveju pyktis gydytojui gali 
būti nukreiptas į slaugytoją kaip į silpnesnį ir mažiau galintį 
save apginti individą.

Taigi, žmonių parengtis elgtis agresyviai didėja, kai jie 
negali pasiekti tikslo. Šis reiškinys vadinamas frustracijos-
agresijos dėsniu: frustracija kelia pyktį, kuris gali sukelti 
agresiją. Fizinis skausmas ir asmeninis įžeidimas irgi suke-
lia agresiją. Frustracija priskiriama nemalonių įvykių kate-
gorijai. Bjaurūs ligoninės kvapai, karštis, cigarečių dūmai, 
kito paciento riksmas ir daugybė kitų nemalonių dirgiklių 
taip pat gali sukelti priešiškumą [14]. Atlikus smurto prieš 
slaugytojus tyrimus, buvo įrodyta, jog nesusikalbėjimas, 
skausmas, susirūpinimas, sunkesni ligos simptomai buvo 
pagrindiniai veiksniai, lemiantys psichologinio smurto ti-
kimybę [12].

Socialinio išmokimo teorija. Pagal Bandūros (1983) 
socialinio išmokimo teoriją, agresyvaus elgesio yra išmoksta-
ma. Tas išmokimas paprastai vyksta pasyviai, tik stebint kitų 
žmonių elgesį. Ilgainiui agresyvumas pasidaro įsitvirtinimo 
forma. Agresyvaus elgesio išmokstama asmenybei vystantis. 
Jeigu agresyvumu pasiekiamas tikslas, tai agresyvumas greitai 
įsitvirtina žmogaus elgesyje [14].

Socialinio išmokimo teorija yra vertinama kaip unika-
li. Atmetęs Lorenzo (1966) ir Froido (1905) teiginius apie 
įgimtus instinktus, Bandūra akcentuoja modeliavimo ir pa-
stiprinimo reikšmę. Agresiją autorius analizuoja kaip tam 
tikrą specifinį socialinį elgesį, kuris suvokiamas ir palaiko-
mas taip pat, kaip ir daugelis kitų socialinio elgesio formų 
[18]. Bandūra pažymi, jog žmogaus elgesyje įsitvirtina to-
kios reakcijos, kurios jam užtikrina pageidautinas pasekmes 
bei atneša daugiau naudos nei žalos. Kitaip tariant, agresija 
įsitvirtina žmogaus elgesyje tada, kai ji yra veiksminga prie-
monė siekti norimų tikslų [16]. Kartą įtvirtintą agresyvaus 

elgesio modelį sunku pakeisti. Jei tėvai ar mokytojai atkrei-
pia į vaiką dėmesį tik tada, kai jis elgiasi agresyviai, jie tik 
patenkina vaiko aplinkinių dėmesio poreikį. Nors vaikas yra 
baramas ir baudžiamas, jis gali ir toliau agresyviai elgtis bei 
gana noriai kęsti negatyvias sankcijas, nes dėl tokio elgesio 
sulaukia trokštamo dėmesio [14]. 

Ši elgesio forma puikiai įsisavinama ir vėliau prireikus 
puikiai panaudojama. Slaugytojai, tiesiogiai dirbantys su pa-
cientais, galėtų patvirtinti, jog yra kategorija pacientų ar jų 
artimųjų, kurie, dar nespėję peržengti gydymo įstaigos slenks-
čio, jau demonstruoja savo agresyvų elgesį. Skubios pagal-
bos skyriuose galime stebėti „grandininę“ agresyvaus elgesio 
reakcijų seką iš pacientų ir jų artimųjų, kai vienas pacientas 
riksmais išsireikalauja išskirtinio dėmesio, jo pavyzdžiu dažnai 
labai greitai seka ir kiti pacientai. Moksliniai tyrimai, atlikti 
psichiatrijos ligoninėse, parodė, jog vienas iš rizikos faktorių, 
galinčių didinti pacientų smurtines reakcijas, yra jų ankstesnė 
karinė patirtis. Taip pat nustatyta, kad 15 proc. smurtauti lin-
kusių pacientų smurtavo dar iki paguldymo į ligoninę [20]. 
Todėl, norint užkirsti kelią sveikatos priežiūros sektoriaus 
darbuotojų sužalojimams, būtina susirinkti detalią pacientų 
anamnezę.

APIBENDRINIMAS
Mūsų šiandieninėje visuomenėje vis dar manoma, jog 

viešai kalbėti apie smurtą nepriimtina, jog tai yra tik 
žmonių, patiriančių smurtą, problema. Tačiau tai nėra 
tiesa. Apie šią problemą būtina kalbėti viešai, nes tik to-
kiu būdu galima išspręsti šią daugeliui opią ir labai skau-
džią problemą.

Taigi, kad lengviau spręstume smurto problemą savo 
darbe, pirmiausia turime suvokti, kas gi slepiasi po smurto 
darbe sąvoka ir kokie yra smurto atsiradimo darbe gali-
mi motyvai. Tuomet mums patiems, sveikatos priežiūros 
specialistams, bus lengviau jį suvokti, priimti ir suprasti 
smurtaujantį žmogų, nepriimant išlietos agresijos taip gi-
liai ir asmeniškai. Agresijos ir jos sukelto smurto atsira-
dimo priežasčių suvokimas gali iš dalies padėti lengviau 
išvengti iš to sekančių neigiamų pasekmių, kurios dažnai 
ne tik blogina mūsų darbo ir gyvenimo kokybę, bet yra ir 
įvairių ligų šaltinis.
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Daugelyje mokslinių tyrimų nagrinėjamas dvasingumo ir 
sveikatos santykis. Tam tyrėjai naudoja gyvenimo kokybės ty-
rimo metodus [1, 6]. Dvasingumas susijęs su palengvėjimu 
nuo fizinio, psichinio ir priklausomybės sutrikimo ir pagerina 
gyvenimo kokybę bei pailgina išlikimą [1]. K. I. Pargament, 
H. G. Koenig, N. Tarakeshwar, J. Hahn atliktas tyrimas at-
skleidė, kad 268 lėtinėmis ligomis sergantiems vyresnio am-
žiaus religingiems pacientams prognozuojamas fizinės sveika-
tos pagerėjimas [7]. 

L. W. Lowry ir D. Conco tyrime dalyvavo 40 suaugusių, 
įvairių sveikatos sutrikimų turinčių pacientų. Remiantis tiks-
linių grupių ir dalyvių interviu rezultatais, buvo nustatytos 4 
dvasingumo kategorijos: 

1. įsitikinimas, kad Dievas egzistuoja ir veikia asmenį; 
2. kvietimas imtis veiksmų, kuriais dvasingumas nukreip-

tas į kitus, pvz.: mylėti, padėti ir rūpintis; 
3. jausmų ryšio ir gerovės praradimas; 
4. į dvasinius poreikius turėtų atsižvelgti sveikatos priežiū-

ros darbuotojai. 
Tyrėjai priėjo prie išvadų, kad dvasingumas yra svarbus 

senstantiems pacientams ir kad dvasiniu tikėjimu yra pasiti-
kima [4]. 

Siekdami išsiaiškinti vyresnio amžiaus moterų dvasingumo 
ir sveikatos suvokimą, J. Knestrick ir B. Lohri-Posey taip pat 
atliko tyrimą. Šiame tyrime dalyvavo 10 moterų nuo 65 metų 
[3]. Nagrinėtos 3 kategorijos: 

1. dvasingumas suteikia jausmų vientisumą ir gerą fizinę 
sveikatą; 

2. dvasingumas yra asmeninis santykis su didesne Dievo 
jėga; 

3. mirtis yra dalis gamtos, kuriai niekada nesi pasiruošęs. 
J. Knestrick padarė išvadą, kad dvasingumas – svarbus as-

pektas tyrimo dalyvių gyvenime, padėjęs susidoroti su gyveni-
mo situacijomis ir sielvartu [3]. 

D. M. Callaghan ištyrė ryšį tarp sveikatingumo pro-
pagavimo sąvokų: savarankiškai rūpintis savimi, savaran-
kiškos priežiūros problemos bei įtaka dvasiniam augimui. 
Tyrime dalyvavo 235 vyresnio amžiaus pacientai. Dalyvių 
buvo paprašyta užpildyti klausimyną. Rezultatai parodė, 
kad dvasinis įvertinimas ir dvasinis augimas yra svarbūs 
gyvenimo aspektai. Remiantis D. M. Callaghan išvada, 
būtina, kad tie slaugytojai, kurie rūpinasi vyresnio amžiaus 
pacientais, būtų gerai parengti siekiant įvertinti ir valdyti 
dvasinius pacientų poreikius [2]. 

M. Wallace, E. O’Shea kokybinis aprašomasis tyrimas 
buvo atliktas siekiant gauti informacijos apie tai, kaip slau-
gos namų gyventojai suvokia dvasingumą ir dvasinę priežiūrą. 
Tyrime dalyvavo suaugusieji nuo 65 metų. 73 proc. dalyvių 
buvo moterys ir 27 proc. – vyrai. 52 proc. tyrimo dalyvių 
buvo našliai, 40 proc. jų buvo vieniši, ir po 4 proc. – ištekė-
jusių ir išsiskyrusių. Rezultatai rodo, jog slaugytojai nepakan-

Paliatyviosios pagalbos mokslo  
dvasingumo tyrimai

Prof. Arvydas Šeškevičius, dr. Žaneta Valiulienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė

kamai skatina jų dvasinę sveikatą. Slaugos namų gyventojai 
nurodė slaugos intervencijas, kuriomis galėtų būti siekiama 
skatinti dvasinę sveikatą:

•	 Bendravimas su religingu personalu
•	 Gerumo rodymas
•	 Pakankamas laiko skyrimas pacientui, paciento išklau-

symas
•	 Pagarbos rodymas pacientui
•	 Draugysčių palaikymas
•	 Buvimas gamtoje, gerinant paciento emocinę būseną
•	 Muzikos klausymas.
Šio tyrimo rezultatai rodo, kad vyresnio amžiaus žmo-

nės suvokia, jog slaugos intervencijos gali būti atliekamos 
siekiant pagerinti dvasinę sveikatą. Respondentai taip pat 
manė, kad slaugytojai galėtų suteikti dvasinę priežiūrą, or-
ganizuoti susitikimus su religiniu personalu – dvasininku 
ar kapelionu – daugiau laiko praleisti išklausant ir rodant 
pagarbą pacientų poreikiams. Pacientai šiame tyrime nu-
rodė, kad dvasingumą skatina asmeninė malda, maldos 
valandėlės, prisiminimai, gėrėjimasis gamta, muzikos klau-
symas [5]. 

Taigi daugėja straipsnių ir dvasingumo tyrinėjimų sveika-
tos sistemoje. Tyrinėjimus organizuoja slaugytojai, gydytojai, 
į juos įtraukiami socialiniai darbuotojai, dvasininkai. Didžioji 
dalis medicinos tyrinėjimų susitelkė ties dvasingumo klausi-
mais ir įvairiais sveikatos rezultatais.  
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2014-ieji – Vaikų sveikatos metai

Viename gražiausių Lietuvos kurortų Druskininkuose įsikūręs 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų 
ligoninės Vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“ nese-
niai atšventė savo šešiasdešimtmetį. Jam paminėti sausio 24–25 d. 
čia surengta mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų reabilitacijos 
raida ir naujovės Lietuvoje“. Šiuo metu VšĮ Vilniaus universite-
to ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų re-
abilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“ –  vienas didžiausių ir 
svarbiausių vaikų reabilitacinio gydymo centrų Lietuvoje, turintis 
senas tradicijas ir ilgametę vaikų medicininės reabilitacijos patirtį. 

Prisotintas mikroelementų mineralinis vanduo, gydomasis dur-
pių purvas ir vietovės klimatinės sąlygos, palankios daugeliui ligų 
gydyti, traukia ligoniukus iš visos Lietuvos. Čia atvyksta sergantie-
ji nervų sistemos ligomis (vaikų cerebriniu paralyžiumi, po galvos 
ir nugaros smegenų traumų), sąnarių, kraujotakos, virškinimo, 
kvėpavimo sistemos ligomis, odos, akių, inkstų, kraujo ir limfos 
ligomis, turintys atramos judamojo aparato pažeidimų, psichikos 
ir elgesio sutrikimų. Patyrę fizinės medicinos ir reabilitacijos gydy-
tojai, slaugytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai, lo-
goterapeutai, spec. pedagogai Druskininkų „Saulutėje“ dirba kaip 
viena komanda, todėl jų skiriamos gydomosios procedūros padeda 
pacientams efektyviai ir greitai susigrąžinti prarastas funkcijas. 

Pirmąją pokarinę vaikų sveikatingumo ir poilsio stovyklą Druski-
ninkų kurorte 1924 m. įsteigė Vilniaus vaikų ligų klinikų prof. Vac-
lovas Jasinskis, kuris vadovavo 1922 m. Vilniaus universitete įkurtai 
pirmajai Vaikų ligų katedrai. Antrojo pasaulinio karo metais kurortas 
tapo sužeistų Vermachto karių, o vėliau tarybinių karių gydymo vie-
ta, todėl tik karo audroms nurimus į Druskininkus sugrąžinti vai-
kai. Sveikatos apsaugos ministerijos vadovai 1953 m. liepos 17 d.  

Druskininkų „Saulutė“: šešiasdešimt metų vaikų 
reabilitacijos Lietuvoje pradininkams
Rima Pikūnienė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės  

Vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“

nusprendė steigti vaikų reumatinę sanatoriją. Druskininkų vaikų reu-
matinės sanatorijos vyriausiuoju gydytoju paskirtas dar jaunas gydy-
tojas Vincas Tekorius – viena ryškiausių asmenybių pokarinio Drus-
kininkų kurorto istorijoje. Gydytojas V. Tekorius, gimęs 1922 m.  
rugpjūčio 11 d. Kaune, mokęsis Marijampolės gimnazijoje, 1953 m.  
Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultete įgijo pediatro 
specialybę ir iš karto atvyko dirbti į Druskininkus.  Jaunas gydyto-
jas subūrė kolektyvą, įrengė sanatoriją dabartinės K. Dineikos gatvės 
dviaukščiame medinuke Nr. 12 (dabar „Parko vila“). 1953 m. gruo-
dį vyr. gydytojo įsakymu į darbą priimti pirmieji vaikų sanatorijos 
darbuotojai. Pirmoji reumatu serganti mažoji pacientė Valerija Stan-
kevičiūtė į sanatoriją atvyko 1953 m. gruodžio 28 d. iš Vilniaus. Jos 
ligos istoriją Nr. 1 parašė tuo metu dar vienintelis sanatorijos gydy-
tojas V. Tekorius. Ši diena laikoma „Saulutės“ sanatorijos gimimo 

Senasis sanatorijos pastatas

Dabartinė Druskininkų „Saulutė“
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diena. Pirmaisiais sanatorijos gyvavimo metais tebuvo 50 lovų.  
1954 m. joje apsilankė 265, o 1955 m. – jau 339 vaikai. Tuometės 
Lietuvos pediatrai į sanatoriją siuntė mažuosius ligonius po ūmaus 
reumato periodo. Taikant sanatorinio gydymo priemonių komplek-
są, daugumai vaikų sveikata labai pagerėdavo. 

1956 m. sausio 1 d. sanatorija pavadinta Respublikine Drus-
kininkų vaikų specializuota sanatorija „Saulutė“. 1956 m. ji turė-
jo 100 lovų. Pritaikius kitų šalių patirtį, ligoniams buvo skiriama 
kineziterapija, masažas, balneoterapijos procedūros bei karšti 
vilnoniai įvyniojimai. Šios procedūros pagerindavo motoriką (ju-
desius). Daugeliui pacientų buvo sugrąžinta judėjimo ir savaran-
kiško gyvenimo galimybė.

 Nuo 1960 m. balandžio  20 d. sanatorijos  „Saulutė“ vyr. gy-
dytoju paskirtas buvęs Respublikinės Trakų vaikų sanatorijos vyr. 
gydytojas Juozas Gontis, dirbęs „Saulutėje“ daugiau nei 26 me-
tus (iki 1986 m.). Per tuos metus sena medinė apgriuvusi „Sau-
lutė“ virto moderniai įrengta mūrine, kelių korpusų sanatorija. 
J. Gončio vadovavimo metais susiformavęs medikų, auklėtojų, 
mokytojų, kineziterapeutų ir kitų sanatorijos specialistų kolek-
tyvas pagarsėjo ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Gydytojo  
V. Zenkevičiaus iniciatyva buvo gauta literatūros apie sutuoktinių 
K. ir B. Bobath taikytą cerebrinio paralyžiaus gydymo metodiką. 
Skyriaus vedėjas gyd. V. Tekorius, ja remdamasis, parengė savąją 
metodiką, vadovaudamas specialistų grupei (kineziterapeutams, 
logopedams, pedagogams) ir ją įdiegė. Vėliau V. Tekoriaus meto-
diką taikė visos šalies specialistai. 

Už lėšas, uždirbtas komunistinių talkų metu, 1983 m. pradė-
ti statyti „Saulutės“ nauji 200 vietų korpusai su 500 vietų virtuvės 
bloku, kurio vertė buvo 2,9 mln. rublių.  Korpusai atiduoti eksploa-
tuoti 1986 m. Čia besigydantiems vaikams pastatyta erdvi aktų salė, 
įrengti žaidimų kambariai, nauji gydymo diagnostikos kabinetai, 
pradėjo veikti baseinas, vertikalioji vonia, atliekamos povandeninio 
masažo procedūros. Nuo 1986 m. sanatorijos specialistai organi-
zavo metodinę pagalbą vaikų reabilitacijos klausimais respublikos 
vaikų neurologams, pediatrams ir kitiems vaikų specialistams. 

Nuo 1986 m. sanatorijos pavaduotoju medicinos reikalams 
paskirtas gydytojas vaikų neurologas J. Tertelis. Jo iniciatyva nuo 
1995 m. lapkričio mėnesio Druskininkų „Saulutėje“ buvo vyk-
doma Europos Sąjungos PHARE ir TACIS reabilitacijos dvejų 
metų programa vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi. 
Programos vykdymo laikotarpiu vyko motinų, kurių vaikai serga 
cerebriniu paralyžiumi, teorinis ir praktinis mokymas; individu-
alios reabilitacinės įrangos gamyba vaikams; ligoninės ir respubli-
kos specialistų kvalifikacijos tobulinimas bei parama vietiniams 
reabilitacijos centrams. 

Nuo 2011 m. gegužės 1 d. Druskininkų „Saulutė“ reorgani-
zuota ir tapo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių kli-
nikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriumi. Vienu 
metu reabilitacinio gydymo paslaugas čia gali gauti 220 pacientų 
nuo 1 iki 18 metų. Pacientai iki 8 metų, taip pat turintys neįgalu-
mą ar adaptacijos sutrikimų, reabilitaciniam gydymui priimami 
su slaugančiais asmenimis. Daugiausiai medicininės reabilitacijos 
paslaugų Druskininkų „Saulutėje“ suteikiama  nervų, kvėpavimo 
sistemos ligomis sergantiems pacientams, turintiems judamojo-
atramos aparato sutrikimų. Pagrindinis kontingentas – ligoniai, 
patyrę įvairių paralyžių, sergantys paveldimomis nervų ir raume-
nų ligomis, persirgę neuroinfekcijomis, daugėja vaikų po galvos 
smegenų traumų ir operacijų.

Vaikų reabilitacijos sėkmė – tai ne tik materialinis aprūpini-
mas, bet ir laiko patikrinta medikų patirtis ir ilgametės sanato-
rinio-reabilitacinio gydymo tradicijos, kurios padėjo išlikti net 
sunkiausiu įstaigai laikotarpiu. Skyriuje dirba per šimtą darbuo-
tojų: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, kineziterapeu-
tų, psichologų, logopedų, ergoterapeutų, socialinių darbuotojų, 
bendrosios praktikos ir fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugy-
tojų, kurie stengiasi ne tik suteikti kuo geresnes medicininės re-
abilitacijos paslaugas vaikams, bet ir sukurti jaukią ir šiltą aplinką. 
Įrengtos erdvios kineziterapijos salės, kur pacientai atlieka prati-
mus, naudodamiesi modernia reabilitacijos įranga ir treniruokliais.  

Gydytojas V. Tekorius,  
1953 m. atvykęs dirbti į Druskininkus 

Sanatorijos medicinos seselės 

Ilgametė sanatorijos gydytoja ordinatorė J. Lappo-Dulaitienė
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Su pacientais čia dirbama individualiai, yra ir grupinių užsiė-
mimų pagal pacientų poreikius. Ergoterapijos užsiėmimų metu 
stengiamasi pacientus išmokyti apsitarnavimo buityje įgūdžių. 
Skyriuje – didelis pasirinkimas modernių elektroterapijos pro-
cedūrų (magnetoterapija, amplipulsterapija, elektrostimuliacija, 
ultragarsas, šviesos terapija), taip pat nepamirštamos ir tradicinės 
procedūros: purvo aplikacijos, karšti įvyniojimai, parafinas. Paty-
rusių specialistų pagalba jos padeda sumažinti skausmą ir užde-
gimą, atpalaiduoja įtemptus raumenis arba stimuliuoja, esant jų 
silpnumui, gerina kraujo tekėjimą odoje, greitina žaizdų gijimą, 
palengvina judėjimą. Vaikų ypač mėgstamas baseinas, kuriame 
ne tik plaukiojama, bet ir atliekamos kineziterapijos vandenyje 
procedūros. Vyresniems vaikams skiriamos sūkurinės vonios. 
Vandens procedūros yra efektyvi reabilitacinio proceso dalis, kuri 
pagerina pacientų bendrą savijautą, psichoemocinę būklę, širdies 
darbą. Laikysenos sutrikimų turintiems pacientams atliekamas 
modernus funkcinės diagnostikos tyrimas DIERS. 

Vaikų užimtumo specialistės su vaikais dirba individualiai ir 
grupėse, yra žaidimų kambariai, kuriuose įvairaus amžiaus vaikai 
gali susirasti sau tinkamą užsiėmimą. Laisvalaikio organizavimas 
(išvykos, ekskursijos, diskotekos, teminiai vakarai) yra neatsieja-
ma reabilitacijos programos dalis. 

Nuo 2012 m. Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Sau-
lutė“ vyksta Vaikų ligoninės organizuojama mokomoji stovykla 
pacientams, sergantiems hemofilija A ir B. Šio  renginio tikslas – 
vaikams, sergantiems šia klastinga paveldima liga, bei jų tėveliams 
suteikti drąsos, vilties, pasitikėjimo savimi, padėti patirti gyvenimo 
džiaugsmą, suteikti naujų žinių gerinant jų gyvenimo kokybę. Taip 
pat tai puiki proga skatinti pacientų ir jų šeimų bendravimą. 

Ergoterapija 

Kineziterapijos salėje

Druskininkų „Saulutėje“ 2012 m. baigtas Norvegijos finansi-
nio mechanizmo finansuojamas projektas, kurio lėšomis įrengtos 
palatos pacientams, specialistų ir reabilitacijos procedūrų kabine-
tai, gydytojų ir slaugytojų kabinetai, įsigyta medicininė įranga, 
skirta pacientų reabilitacijai, nemedicininė įranga ir baldai. Tais 
pačiais metais skyriuje užbaigtas Europos Sąjungos lėšomis finan-
suojamas projektas „Pastatų grupės renovacija“. Projekto lėšomis 
atlikta vėdinimo ir šildymo sistemų rekonstrukcija, apšiltintos ga-
lerijų grindys, pakeisti langai ir išorės durys, suremontuotos ir ap-
šiltintos išorės sienos, renovuotos stogo perdangos. Nuo 2012 m.  
rugsėjo mėn 1 d. pamokos mokyklinio amžiaus vaikams, at-
vykstantiems reabilitacinio gydymo, vyksta naujose šiuolaikiškai 
įrengtose patalpose su nauja įranga ir priemonėmis. Bendradar-
biaujant su Druskininkų savivavaldybės švietimo skyriumi ir 
„Saulės“ pagrindine mokykla 2013 m. į naujai suremontuotas 
patalpas persikėlė biblioteka, kurioje mielai leidža laisvalaikį ir 
maži, ir didesni pacientai. Pacientai maitinami neseniai atnaujin-

toje valgykloje, maisto gamybos patalpose sumontuota naujausia 
įranga, maistas patiekiamas šviežias ir skanus. Besigydantys vaikai 
maitinami pagal gydytojo dietologo sudarytą valgiaraštį. 

Natūralūs gamtos ištekliai – pušų aromato prisotintas oras, 
mineralinis vanduo, gydomasis purvas, reabilitacijos skyriuje tai-
komi gydymo metodai tonizuoja, grūdina, padidina vaiko orga-
nizmo atsparumą ligai, normalizuoja jo psichofiziologinius pro-
cesus, medžiagų apykaitą, padeda grąžinti vaiko sveikatą, užkerta 
kelią negaliai ar sumažina jos galimybę. Vaikams su negalia bei 
juos lydintiems tėvams arba artimiesiems Druskininkų „Saulutė“ 
yra ta vieta, kur galima pasigydyti, susitikti likimo draugų, adap-
tuotis ir padėti grąžinti neįgalųjį mažąjį pacientą į visuomenę.

Hidroterapijos procedūra

Kineziterapija šiandien 
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tose dirbantys gydytojai neonatologai, vaikų ligų gydytojai, 
bendrosios praktikos ir (ar) vaikų slaugytojai bei akušeriai.

Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas labai svarbus siekiant už-
tikrinti kokybiškas ir saugias paslaugas.

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. V-900 ir supras-
damas, kad labai svarbu suteikti pakankamai žinių motinos ir 
vaiko sveikatos priežiūroje dirbantiems specialistams, siekiant 
išvengti sunkių nėštumo ir gimdymo komplikacijų bei nėščių-
jų, gimdyvių ir naujagimių mirčių, Slaugos darbuotojų tobuli-
nimosi ir specializacijos centras parengė 16 val. trukmės moky-
mo programą akušeriams „Skubi pradinė akušerinė pagalba“.

Šios mokymo programos paskirtis – suteikti gimdymo 
palatose dirbantiems akušeriams žinių, padėsiančių suteikti 
kvalifikuotą skubią akušerinę pagalbą. Šia mokymo programa 
tikimasi pagilinti akušerių turimas žinias ir, kursų dalyviams 
sugrįžus į darbo vietas, tokiu būdu pagerinti moterų ir jų nau-
jagimių sveikatos priežiūros kokybę. Taip pat savarankiškai 
stebint mažos rizikos nėštumo eigą, savarankiškai prižiūrint 
gimdyvę visais gimdymo periodais ir priimant mažos rizikos 
gimdymą, įgytos žinios akušeriams padėtų kuo anksčiau atpa-
žinti prasidedančius patologijos požymius ir išvengti motinos 
ir vaiko sveikatai ir gyvybei pavojingos rizikos.

Patobulinti reikalavimai medicinos įrangai: atkreiptinas 
dėmesys, kad kiekviena akušerijos paslaugas teikianti įstaiga 
privalės turėti naujagimio klausos patikrai skirtą medicinos 
prietaisą, nes būtina visiems naujagimiams atlikti klausos pa-
tikrinimą.

Reglamentuojama perinatalinių komisijų veikla, nustatyta, 
kokius atvejus komisijos turės nagrinėti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro 2013 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-612 „Dėl visuoti-
nio naujagimių klausos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
nuo 2014 m. sausio 1 d. šalies mastu pradedamas vykdyti vi-
suotinis naujagimių klausos tikrinimas. Klausos tyrimą atlieka 

 
akušerinės ginekologinės pagalbos 
organizavimo Lietuvoje tvarką 

akušerijos, perinatologijos, neonato-
logijos, ginekologijos mokslo naujo-
ves, jų taikymą praktikoje 

moters ir naujagimio anatomijos, 
fiziologijos, patologijos ypatumus, 
galimas komplikacijas bei jų išvengi-
mo būdus 

nėščios, gimdančios, pagimdžiusios 
moters ir naujagimio priežiūros ypa-
tumus 

Baigę mokymo programą kursų 
dalyviai mokės

laiku pastebėti ir suteikti skubią aku-
šerinę pagalbą, normalaus nėštumo 
eigai pereinant į patologinę

laiku pastebėti ir suteikti skubią 
akušerinę pagalbą, normalaus gim-
dymo eigai pereinant į patologinę

laiku pastebėti patologinius proce-
sus po gimdymo ir suteikti skubią 
akušerinę pagalbą

 
esant grėsmingoms motinos ir vaiko 
sveikatai ir gyvybei būklėms, kol at-
vyks gydytojas, suteikti skubią pagal-
bą savo kompetencijos ribose

SDTS centro informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. 
rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-900 buvo patvirtintas Nėščiųjų, 
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašas 
(toliau – Aprašas). Antrinio ir tretinio lygio stacionarėms 
akušerijos, nėštumo patologijos ir neanotologijos paslaugas 
teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms pirmą kartą nu-
statyti tokie kokybės rodikliai:

1. Antrinio A lygio paslaugas teikiančių įstaigų:
300 gimdymų per metus;
ne daugiau kaip 15 proc. gimdymų per metus atliekama 

cezario pjūvio operacija;
naujagimiams palanki ligoninė arba įsipareigojusi ja tapti;
cezario pjūvių operacijų dalies tarp kitų instrumentinių 

gimdymo užbaigimo būdų mažėjimas;
gimdymų natūraliais takais po buvusios cezario pjūvio 

operacijos dalies didėjimas;
išimtinai natūraliai maitinamų naujagimių dalies didė-

jimas;
2. Antrinio B lygio paslaugas teikiančių įstaigų:
ne mažiau kaip 1000 gimdymų per metus;
ne daugiau kaip 20 proc. gimdymų per metus atliekama 

cezario pjūvio operacija;
naujagimiams palanki ligoninė arba įsipareigojusi ja tapti;
cezario pjūvių operacijų dalies tarp kitų instrumentinių 

gimdymo užbaigimo būdų mažėjimas;
gimdymų natūraliais takais po buvusios cezario pjūvio 

operacijos dalies didėjimas;
išimtinai natūraliai maitinamų naujagimių dalies didė-

jimas;
3. Perinatologijos centrų (Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos ir VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikos):

ne mažiau kaip 2000 gimdymų per metus;
ne daugiau kaip 30 proc. gimdymų per metus atliekama 

cezario pjūvio operacija;
naujagimiams palanki ligoninė arba įsipareigojusi ja tapti;
cezario pjūvių operacijų dalies tarp kitų instrumentinių 

gimdymo užbaigimo būdų mažėjimas;
gimdymų natūraliais takais po buvusios cezario pjūvio 

operacijos dalies didėjimas;
išimtinai natūraliai maitinamų naujagimių dalies didėjimas;
Numatytas nuolatinis specialistų tobulinimas:
•	 16 val. trukmės naujagimių gaivinimo kursus turės baigti 

gimdymo, pogimdyminėse bei naujagimių palatose dirbantys 
gydytojai akušeriai ginekologai, gydytojai neonatologai, vaikų 
ligų gydytojai, bendrosios praktikos ir (ar) vaikų slaugytojai;

•	 16 val. trukmės skubios pradinės (akušeriai) ir speciali-
zuotos (gydytojai akušeriai ginekologai) akušerinės pagalbos 
kursus gimdymo palatose dirbantys akušeriai bei gydytojai 
akušeriai ginekologai;

•	 16 val. trukmės naujagimių būklės stabilizavimo ir pa-
ruošimo transportuoti kursus gimdymo ir naujagimių pala-

Numatytos priemonės nėščiųjų, gimdyvių ir 
naujagimių sveikatos priežiūrai gerinti

Humanizmo pamokos

Paskutinėmis šių metų vasario dienomis Europą ir visą 
pasaulį sukrėtė įvykiai Ukrainos sostinėje Kijeve. Taikų 
gyventojų protestą prieš šalies prezidento Viktoro Januko-
vyčiaus režimą užtemdė valdžios smurtas ir taikių žmonių 
žudynės. Vasario 19–21 d. įvykiai Kijeve, Maidano aikštėje 
ir jos prieigose, kur įsikūrusios Ukrainos valdžios įstaigos, 
nieko nepaliko abejingų. Lietuviai vieni pirmųjų suskubo į 
pagalbą siekiantiems demokratijos ukrainiečiams. Mūsų ša-
lyje renkamos aukos, į Vilniaus ir Kauno ligonines atvyksta 
gydytis sunkiai nukentėję protestų dalyviai ukrainiečiai, o į 
Ukrainą teikti pagalbos nukentėjusiesiems vyksta mūsų me-
dikų misijos.   

Kovo 1-ąją iš Ukrainos namo grįžo pirmoji Lietuvos 
medikų grupė, savaitę dirbusi neramumų apimtoje šalyje. 
Ukrainos sostinėje medikai teikė skubią ir neatidėliotiną 
medicinos pagalbą protestų dalyviams. Šešių medikų gru-
pė iš Lietuvos į Ukrainą išvyko vasario 22-ąją. Visi jie –  
savanoriai, už šį darbą negaunantys atlyginimo. Medika-
mentams, pragyvenimui, išlaidoms kelionei lėktuvu lėšas 
suaukojo privatūs asmenys. 

Tarp pirmųjų išvykusiųjų į Ukrainą buvo įvairių sričių 
specialistai – traumatologai, stomatologė. Tarp jų ir Lietuvos 
paramedikų asociacijos narys Andrius Raguckas.

 A. Raguckas teigė net nedvejojęs, jog reikia vykti padėti 
ukrainiečiams, vos tik išgirdo apie tokią galimybę. 

Pasak Andriaus, pagrindinis Lietuvos medikams tekęs 
darbas – teikti pirmąją pagalbą sužeistiems protestų daly-
viams. Anot paramediko, sužalojimų pobūdis buvęs labai 
įvairus, darbo iš tiesų netrūko. Pirmosiomis dienomis me-
dikams tekdavo pailsėti vos po kelias valandas per parą. Iš 
pradžių pagalba teikta specialiuose mobiliuose medicinos 
punktuose, įrengtuose įvairiuose pastatuose. Vėliau Lietu-
vos medikai buvo perkelti dirbti į kitus nurodytus medikų 
rankų reikalaujančius medicinos punktus.

Vargu ar verta abejoti, jog tai – pavojinga misija. Šiandien 
jau niekas nesiginčija, kad provokacijas organizuojantys as-
menys nesibodėjo naudoti kovinius šaunamuosius ginklus 
prieš beginklius protestuotojus, taip pat ir prieš medikus. 

Lietuvos paramedikų asociacijos narys teikė 
pagalbą Ukrainoje

Mantas Lideikis, Lietuvos paramedikų asociacija

Pranešama, jog aktyvių susirėmimų tarp protestuotojų ir 
specialiųjų milicijos pajėgų „Berkut“ metu žuvo apytiks-
liai iki šimto žmonių, dar apie tūkstantį buvo sužeista. Tad 
medikų, teikiančių skubią medicinos pagalbą, poreikis iš ti-
krųjų buvo didelis. Sužeistieji protestų dalyviai dažniausiai 
vengė kreiptis į valstybines ligonines, nes tenai galėjo būti 
suimti dar tebesančio V. Janukovyčiaus režimo teisėsaugos. 
Tad dažniausiai pagalbos kreipėsi į medikus, dirbančius ne-
toli įvykių arenos specialiose tam pritaikytose vietose – mo-
biliuose medicinos punktuose ir maldos namuose. 

Laimė, nė vienas iš savanorių lietuvių medikų nenukentė-
jo. Šiandien jau Lietuvoje esantis A. Raguckas patvirtino, jog 
Ukrainoje buvo pavojinga, nors lietuvių medikų apsauga ir 
buvo rūpinamasi. Pasak Andriaus,  jei ukrainiečiams reikės, 
jis nedvejodamas ir vėl vyks jiems padėti. 

Lietuvos paramedikų asociacija ne vienerius metus palaiko 
labai glaudžius ryšius su kolegomis Ukrainoje. Kasmet susitin-
kama dalyvauti tarptautinėse greitosios pagalbos medikų žaidy-
nėse, dalijamasi patirtimi ir įgūdžiais. Įvykiai Ukrainoje nega-
lėjo likti be Lietuvos paramedikų asociacijos dėmesio. Šį kartą 
įgytus įgūdžius teko panaudoti ne žaidybinėse, o realiose kriti-
nėse situacijose gelbėjant Ukrainos žmonių sveikatą ir gyvybę.

Nuotraukos iš asmeninio Andriaus Ragucko albumo

Baigę mokymo programą kursų 
dalyviai žinos 
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Nuotolinio mokymo „Viso gyvenimo skiepai“
3 temos „Vaikų skiepai“

1. Kokių vakcinų skiepijimas yra privalomas 
pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių 
skiepijimų kalendorių?

a) Difterijos-kokliušo-stabligės
b) Poliomielito
c) Tymų-parotito-raudonukės
d) Nė vienos iš išvardytų

2. Ar skiepijant šiuolaikines vakcinas įmano-
ma visiškai išnaikinti stabligę?

a) Ne
b) Taip
c) Taip, jei palaikomos didelės skiepijimų apimtys

3. Kokiomis klinikinėmis formomis dažniau-
siai pasireiškia pneumokokinė infekcija?

a) Otitais
b) Otitais, pneumonija, sepsiu, meningitais
c) Viduriavimu
d) Regos sutrikimais

4. Kiek laiko trunka povakcininis imunitetas, 
įskiepijus šiuolaikines kokliušo komponentą tu-
rinčias vakcinas?

a) Visą gyvenimą
b) Iki 10 metų
c) Vieną sezoną

Viso gyvenimo skiepai

Prof. habil. dr. Vytautas Usonis, VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vedėjas, 
 Vaikų ligoninės, VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikų filialo Pediatrijos centro direktorius,  

Baltijos imunoprofilaktikos asociacijos (BALTIPA) valdybos pirmininkas

3 tema. Vaikų skiepai

Klau s ima i

SDTS centro informacija

akušeris, bendrosios praktikos slaugytojas ar vaikų slaugytojas, 
o gydytojas neonatologas ar vaikų ligų gydytojas įvertina tyri-
mo rezultatus ir informuoja naujagimio tėvus.

Tinkamai organizuota ir patikima visuotinė naujagimių 
klausos tikrinimo sistema suteikia galimybę kuo anksčiau 
nustatyti įgimtus sutrikimus, o vėliau taikant kitas priemo-
nes, neprigirdintiems naujagimiams greičiau adaptuotis. 
Visuotinis vaikų klausos tikrinimas gali iš esmės prisidėti, 
siekiant sukurti lygias švietimo, socialines ir ekonomines 
galimybes vaikams. Anksti diagnozavus klausos sutrikimą 
ir pritaikius tinkamą reabilitaciją, pasiekiami geresni kalbos 
vystymosi, akademiniai bei socialinio gyvenimo rezultatai. 
Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu 
Nr. V-534 patvirtinta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 
teikiančių akušerijos paslaugas, aprūpinimo naujagimių 
klausai tirti skirtais medicinos prietaisais programa, skirta 
aprūpinti medicinos prietaisais akušerijos paslaugas teikian-
čias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios negavo šių 
medicinos prietaisų iš Šveicarijos vyriausybės teikiamos pa-
ramos programos. Sveikatos apsaugos ministerija skyrė lėšų 
ir nupirko tokius medicinos prietaisus 9 akušerijos stacio-
narams.

Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. vyk-
doma visuotinė naujagimių klausos patikra, kurią atlieka 

akušeris, bendrosios praktikos slaugytojas ar vaikų slaugyto-
jas, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos cen-
tras parengė 16 val. trukmės mokymo programą bendrosios 
praktikos slaugytojams ir akušeriams „Visuotinis naujagi-
mių klausos tikrinimas“.

Programos tikslas – suteikti bendrosios praktikos slaugyto-
jams, akušeriams žinių apie naujagimių įgimtus klausos sutri-
kimus, rizikos veiksnius, priežastis, diagnostikos metodus ir 
ugdyti įgūdžius atlikti tyrimus otoakustinę emisiją registruo-
jančiu medicinos prietaisu.

Pagal SAM Motinos ir vaiko sveikatos valdybos komentarą 
parengė Agnė Arlauskaitė

 
naujagimių klausos sutrikimus, rizi-
kos veiksnius, priežastis, pasekmes

naujagimių klausos tikrinimo tikslą 
ir svarbą

otoakustinę emisiją registruojančio 
medicinos prietaiso pagrindinius 
veikimo principus, sandarą

otoakustinės emisijos tyrimo procesą

Baigę mokymo programą kursų 
dalyviai mokės

atlikti otoakustinės emisijos (OAE) 
tyrimą

 
įvertinti atlikto tyrimo rezultatus

2-oje temoje kalbėjome apie naujagimių skiepijimą. Čia 
pakalbėsime apie kūdikiams ir vaikams skiepijamas Nacionali-
nės imunoprofilaktikos programos (NIP) numatytas vakcinas. 
Nacionalinė imunoprofilaktikos programa – valstybės strategi-
nis dokumentas užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje. Šiame 
dokumente aptariami užkrečiamųjų ligų paplitimo klausimai, 
jų  registravimo, stebėsenos bei profilaktikos būdai. Pirmoji 
Lietuvos NIP buvo parengta vadovaujantis Pasaulio sveikatos 
organizacijos reikalavimais dar 1992 metais ir vėliau kas 4 me-
tai buvo tobulinama bei papildoma. Naujausioji Lietuvos NIP 
patvirtinta 2014 metų sausio mėnesį. Tvirtinant NIP numato-
mas konkrečių veiksmų planas, finansavimo planai. Kaip NIP 
elementas numatomas skiepijimų kalendorius. Naujausias Lie-
tuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius 
patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 27 d. 
įsakymu Nr.V-283 ir įsigalios nuo šių metų spalio 1 dienos.

Reikėtų pabrėžti, kad Lietuvoje nėra „privalomo“ (o tuo la-
biau – „priverstinio“, anot kai kurių žiniasklaidos teiginių) vak-
cinų skiepijimo. Tėvai visuomet turi galimybę spręsti dėl savo 
vaikų skiepijimo, o gydytojai privalo įvertinti, ar skiepijimui 

nėra kontraindikacijų. Skiepijimų kalendoriuje numatytos tos 
vakcinos, kurių skiepijimą finansuoja valstybė, o skiepijimo lai-
kas pasirenkamas atsižvelgiant į vaiko organizmo ypatumus ir į 
tai, kada įskiepytos vakcinos yra veiksmingiausios. 

Mėnesio amžiaus kūdikiams įskiepijama antroji virusinio he-
patito B vakcinos dozė. Dviejų mėnesių kūdikiams skiepijama 
kombinuota tokliušo-difterijos-stabligės-poliomielito ir B tipo 
hemofilus influenza bakterijos. Pirminiam, baziniam, imunite-
tui sudaryti tos pačios vakcinos skiepijamos ir 4 bei 6 mėnesių 
kūdikiams (iš viso 3 vakcinos dozės). Šešių mėnesių kūdikiams 
įskiepijama ir trečioji virusinio hepatito B vakcinos dozė, tuo 
užbaigiant šios vakcinos skiepijimą. 

Difterijos ir stabligės vakcinos komponentai – nukenks-
minti šių bakterijų toksinai. Jie nesukelia ligos, bet sužadina 
sintezę antikūnų, apsaugančių ir nuo natūralaus, nenukenks-
minto toksino. Kadangi tokie antikūnai neveikia pačių bak-
terijų, vakcinos apsaugo nuo ligų, tačiau šių ligų sukėlėjai gali 
ir toliau cirkuliuoti visuomenėje. Dėl šios priežasties skiepiji-
mus būtina tęsti net ir tuomet, kai susirgimų nėra. Skiepiji-
mams sutrikus galimi ligų protrūkiai.

Ši solidi ir profesionali studija, apžvelgianti vakcinų atsiradimo ištakas, jų raidą ir šiandieninius pasiekimus 
bei praktinį naudojimą, – tai konkreti ir svari pagalba pirminės sveikatos priežiūros slaugytojams, 

besitobulinantiems Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre, ir aprūpinant  
Klaipėdos universitetą, Kauno kolegiją, Panevėžio kolegiją, Utenos kolegiją, Vilniaus kolegiją,  
Klaipėdos valstybinę kolegiją, Šiaulių valstybinę kolegiją būtinomis mokymo priemonėmis.  

Studija pravers ir jau pradėjusiems profesinę karjerą Šeškinės poliklinikoje.

Tikimės, kad bibliotekų lentynose ši studija neužsigulės, o taps parankiniu vadovėliu.

SLAUGOS DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS CENTRAS

Nuoširdžiai dėkoja

BALTIJOS IMUNOPROFILAKTIKOS ASOCIACIJAI 
ir jos valdybos pirmininkui prof. habil. dr. VYTAUTUI USONIUI

už prasmingą iniciatyvą – padovanoti prof. habil. dr. Vytauto Usonio studijos  
„Vakcinos ir jų skiepijimas“ komplektus

Baigę mokymo programą kursų 
dalyviai žinos
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Jeigu, neduok, Dieve, prireikia vartoti vaistų, visi tikimės –  
poveikis bus teigiamas. Tad apie kokį poveikį ar poveikius kal-
bama Europos parlamento naujienų interneto puslapyje? Štai 
pirmi trys sakiniai.

Naujosios taisyklės leis anksčiau aptikti nepageidaujamą vais-
tų poveikį. Didelį pašalinį poveikį turėjusių preparatų sąraše – 
rofekoksibas, paroksetinas ir rimonabantas. Stiprės vaistų šaluti-
nio poveikio stebėsena...

Kituose šaltiniuose – ta pati įvairovė:
Žmonių sveikata prastėja dėl pašalinio vaistų poveikio. Šalu-

tinis vaistų poveikis – tai žalingas vaisto poveikis žmogui, varto-
jančiam jam paskirtą įprastą vaisto dozę. Nepageidaujamas vais-
tų poveikis – penktoji pagal dažnumą hospitalizuotų pacientų 
mirčių priežastis.

Jeigu jau reikia susitaikyti su tokia realybe, kad nėra vaisto, 
kuris nekenktų žmogui, vis tiek, ko gero, natūraliai kiltų klau-
simų: ar kalbama apie trejopą vaistų poveikį – nepageidauja-
mą, pašalinį ir šalutinį? Ar tai trys tą patį poveikį nusakantys 
žodžiai? Jei taip, tai ar įmanoma tokia sinonimija? 

Panagrinėkime žodžių reikšmes. Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne žodis pašalinis yra: 1. svetimas, ne savas. 2. kitur gau-
namas, papildomas, t. y. nekviestas, iš kitur atėjęs.

Vadinasi, galima teigti, kad vaistų poveikis tikrai negali 
būti iš kitur atėjęs, kitaip tariant, nesusijęs su vaistais. Tai tvir-
tinama ir Didžiųjų kalbos klaidų sąraše: vaistų poveikiui nusa-
kyti pašalinis – nevartojamas, tinkamas žodis – šalutinis. Da-

Vaistų poveikis – koks jis?
Diana Žėkienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
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Nuotolinio mokymo 

„Viso gyvenimo skiepai“ 
dalyvio kortelė

  Vardas

Pavardė

   Dalyvio numeris (ID)

       Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Logotipo 
vieta

3

bartiniame lietuvių kalbos žodyne pateikiamos šio būdvardžio 
reikšmės (1. šalia esantis, šalinis, gretutinis. 2. ne toks svarbus; 
epizodinis; nepagrindinis) visiškai įtikina jo taisyklingumu.

Ką galima pasakyti apie nepageidaujamą poveikį? Reikė-
tų vėl pasitelkti Dabartinės lietuvių kalbos žodyną: (ne)pa-
geidauti: (ne)norėti, (ne)geisti, (ne)trokšti. 

Akivaizdu, kad žodis nepageidaujamas tiesiogiai nusako 
neigiamą reikšmę. Vadinasi, šalutinis poveikis gali būti vi-
soks – ir neigiamas, ir teigiamas. Tačiau vaistų aprašuose, 
reklaminiuose leidiniuose, informaciniuose vaisto vartojimo 
lapeliuose vartotojas turi būti įspėjamas ne tiek dėl galimo 
gretutinio teigiamo poveikio, o dėl neigiamo, t. y. negeidžia-
mo, netrokštamo, nenorimo. Taigi, darosi aišku, kad šaluti-
nis poveikis yra taisyklinga, vartojama, tačiau nepageidau-
jamas poveikis yra kur kas tiksliau ir aiškiau, kai norime 
pabrėžti tą blogą, nelaukiamą poveikio savybę. Tai nėra įsa-
kmus reikalavimas vartoti tik nepageidaujamas poveikis, 
tačiau  tai pačių medikų pasiūlytas terminas ir argumentai, 
kuriais vadovaudamiesi turėtume pirmenybę teikti tiksles-
niam terminui. 

Taigi, kalba, kaip ir viskas pasaulyje, nestovi vietoje: atsi-
naujina, pasiima, ko jai reikia, ir atmeta, kas nebeaktualu. Ne 
visos naujovės priimtinos, bet negalima be atodairos atmesti 
visko, prie ko mes neįpratę, nėra žodynuose ar juose yra ki-
taip, nei mes norėtume.

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį.
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki balandžio 1 dienos adresu:

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

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei balandžio 1 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 SDTS centro logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Daktarui Cemachui Šabadui – 150 metų

Janina Valančiūtė, Lietuvos medicinos biblioteka

Daktaro Aiskaudos prototipas – Vilniuje  
gyvenęs gydytojas

XX a. pradžioje daugelis gydytojų užsiimda-
vo ne tik tiesiogine veikla, bet ir buvo aktyvūs 
visuomenės veikėjai. Daktaro Cemacho Šabado 
(Tsemakh/Zemach Shabad) vardas buvo labai 
populiarus tarp to meto Vilniaus miesto gyven-
tojų. Todėl neatsitiktinai jis tapo rusų rašytojo 
Kornejaus Čiukovskio pasakos herojaus dakta-
ro Aiskaudos prototipu. 

1912 m. rašytojas K. Čiukovskis, lankyda-
masis Vilniuje, susipažino su C. Šabadu. K. Čiu-
kovskis į Vilnių atvežė gydyti savo tuberkulioze 

sergančią dukrelę. Jis pastebėjo, kaip maloniai 
daktaras C. Šabadas priimdavo sergančiuosius, 
kaip suteikdavo pagalbą ne tik vaistais, bet ir 
maistu. Rašytojas savo atsiminimuose rašė: „Jis 
buvo maloniausias žmogus, kokį man teko pa-
žinti. Jis gydė vaikus ir vargšus nemokamai. Jei-
gu pas jį ateidavo negaluojanti maža mergaitė, 
dažniausiai vietoje vaistų paskirdavo pieno ir 
maisto davinį. Kitą dieną galėdavai pamatyti tą 
pačią mergaitę, pas daktarą atnešusią savo kati-
ną, o po kelių dienų prie jo durų laukdavo jau 

Naujajame kalendoriuje numatytas ir konjuguotos vakci-
nos prieš pneumokokinę infekciją skiepijimas. Pneumokokai 
(tikslus pavadinimas – Streptococcus pneumoniae) vaikams 
sukelia vidurinės ausies uždegimą (otitą), plaučių uždegimą, 
rečiau – sepsį ar meningitą. Pneumokokinė infekcija itin grės-
minga kūdikiams. Vakcina prieš pneumokokinę infekciją la-
bai sėkmingai skiepijama daugelyje pasaulio šalių. Lietuvoje ji 
bus skiepijama 2 ir 4 mėnesių kūdikiams bei  12–15 mėnesių 
amžiaus vaikams.

Antraisiais gyvenimo metais vaikams skiepijama tymų-
parotito-raudonukės (MMR – angl. measles – tymai, mumps 
– parotitas, rubella – raudonukė). Tai gyvų virusų vakcina, 
jos veikliosios medžiagos – tymų, parotito ir raudonukės vi-
rusai. Įdomu paminėti, kad gyvųjų vakcinų skiepijimo išta-
kos siekia senovės laikus. Rytų medicinoje, Indijoje, Kinijoje 
siekiant apsaugoti nuo raupų sveikiems asmenims įvairiais 
būdais įterpdavo sergančiųjų lengvomis formomis pūlinukų 
medžiagos. Ši sena idėja mūsų laikais realizuota modernių 
technologijų galimybėmis. Visi gyvųjų vakcinų virusai buvo 
išskirti iš lengvomis formomis sergančių vaikų, o taikant 
šiuolaikines technologijas pasiekiama garantija, kad šie gy-
vieji virusai neatgaus savo grėsmingų savybių sukelti sunkias 
ligas.

Dažnai klausiama: ar toks didelis vakcinų skaičius ne 
per sunkus kūdikio imuninei sistemai? Tokiame klausime 
galima įžiūrėti imuninės sistemos veiklos sutapatinimą su 
raumenų darbu, tačiau tai visiškai neteisinga. Imuninė 
sistema gali reaguoti į didžiulį kiekį svetimų medžiagų, 
vadinamų antigenais, todėl imuninės sistemos „perkro-

vimas“ ar „išsekinimas“, skiepijant vakcinas, net teoriš-
kai neįmanomas. Prisiminkime: vaisius mamos įsčiose 
yra sterilus, bet vos gimęs susiduria su didžiuliu kiekiu 
aplinkos mikroorganizmų, į kuriuos puikiai reaguoja 
naujagimio imuninė sistema. Paminėtina ir tai, kad šiuo-
laikinėse vakcinose, kurios gaminamos taikant naujausius 
mokslo pasiekimus ir modernias technologijas, yra tik tie 
antigenai, kurie būtini imuninei apsaugai susidaryti, ir jų 
skaičius gali būti net mažesnis už tą antigenų poveikį, su 
kuriuo susiduria ne paskiepyto, bet sergančio vaiko imu-
ninė sistema. Kaip pavyzdį galėtume paminėti kokliušą. 
Ant kokliušo lazdelės paviršiaus yra daugiau nei 3 tūks-
tančiai medžiagų, veikiančių sergančiojo imuninę sistemą 
kaip antigenai, o modernios vakcinos prieš kokliušą turi 
tik 2–5 antigenus.

Antraisiais gyvenimo metais ir ruošiant vaiką mokyklai 
yra įskiepijamos sustiprinančios vakcinų dozės. Dar kartą 
pasiremkime kokliušo pavyzdžiu. Įrodyta, kad imuniteto 
trukmė po persirgto kokliušo yra apie 10 metų, po kokliušo 
vakcinos įskiepijimo – 5–7 metai, ilgiausiai – iki 10 metų. 
Įdiegus visuotines kūdikių ir vaikų skiepijimo prieš kokliu-
šą programas, vaikų sergamumas kokliušu labai sumažėjo, 
tačiau skiepai neapsaugo paauglių ir suaugusiųjų. Lietuvoje 
paskutinė kokliušo komponentą turinti vakcina skiepijama 
ikimokyklinio amžiaus vaikams (apie 7 metų amžiaus), to-
dėl galima manyti, kad jau 17–20 metų amžiaus jaunuoliai 
ir vyresni asmenys yra imlūs kokliušui. Tai patvirtina ir ser-
gamumo kokliušu duomenys.
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būrys vaikų.“ Milijonai skaitytojų, ypač vaikų, pamėgo rašytojo 
K. Čiukovskio literatūrinį herojų daktarą Aiskaudą, kuris dabar 
žinomesnis už C. Šabadą.

C. Šabadas gimė 1864 m. vasario 5 d. ir didesniąją gyve-
nimo dalį praleido Vilniuje. Lankė Vilniaus realinę gimna-
ziją. 1881 m. su tėvais persikėlęs į Maskvą įstojo į šeštą 
gimnazijos klasę. Brandos 
egzaminus Tuloje išlaikė eks-
ternu. 1889 m. baigė Mask-
vos universiteto Medicinos 
fakultetą. Rusijoje prasidėjus 
dėmėtosios šiltinės ir choleros 
epidemijoms su medikų gru-
pe išvyko į Tambovo guber-
niją kovoti su cholera. Paskui 
tobulinosi Vienoje ir 1894 m.  
apgynė daktaro disertaciją 
diabeto tema. 1894 m. grįžo 
į Vilnių ir įsidarbino žydų li-
goninėje. Prasidėjus choleros 
epidemijai Švenčionyse, daly-
vavo ją likviduojant. 1905 m., 
kai į ligoninę atgabeno caro 
kareivių sužeistus miestiečius, 
C. Šabadas kreipėsi į miesto 
policijos viršininką ir griežtai pareikalavo nutraukti 
neteisėtus veiksmus. 1905 m. už dalyvavimą revoliuci-
niuose įvykiuose buvo suimtas ir įkalintas Lukiškių kalė-
jime, kuriame išbuvo pusmetį. Tuo metu Lukiškėse kalė-
jo ir gydytojas Antanas Vileišis. Paskui C. Šabadas caro 
teismo buvo ištremtas į Šiaurės guberniją. 1912 m. jam 
leista grįžti į Vilnių. Siaučiant tuberkuliozei, C. Šabadas 
sukūrė lygą kovai su šia liga, subūrė įvairių tautybių gy-
dytojus. Pirmojo pasaulinio karo metais Vilniuje jis rū-
pinosi karo pabėgėliais, buvo Pabėgėlių komiteto narys.  
C. Šabadas atkreipė dėmesį, kad nemažai ligų lemia blogos 
gyvenimo sąlygos ir higienos normų nepaisymas. Jis mokė 
ir ragino miesto gyventojus laikytis švaros. Skaitė paskai-
tas, spausdino ir dalijo leidinius. C. Šabadas buvo aktyvus 
Vilniaus bendruomenės narys, dalyvavo visuose miesto ir 
žydų bendruomenės reikaluose. Jo iniciatyva įkurta Žydų 
labdaros draugija, vaikų poilsio stovyklos. 1919–1920 m. 
vadovavo Vilniaus žydų bendruomenei. Nuo 1919 m. iki 
mirties buvo Vilniaus miesto tarybos narys. C. Šabadas 
buvo vienas iš žydų mokslinio instituto (JVO), kuris savo 
veiklą pradėjo Vilniuje 1925 m. rugpjūtį, organizatorių. 
C. Šabadas daug dėmesio skyrė vaikų sveikatos proble-
moms. Savo darbais pabrėžė fizinio grūdinimosi reikšmę 
vaikystėje. Jo pastangomis kiekvienoje mokykloje buvo 
paskirtas gydytojas. Daktaras C. Šabadas įgyvendino pro-
jektą „Pieno lašas“ – pirmą kartą Vilniaus miesto mote-
rims, turinčioms kūdikius, buvo suteikti nemokami pieno, 
maisto daviniai ir drabužių. Jo iniciatyva V. Šopeno gatvėje 
buvo įkurta našlaičių prieglauda. Daktaras C. Šabadas la-
bai aktyviai dalyvavo Vilniaus medicinos draugijos veiklo-
je, buvo išrinktas jos viceprezidentu.

Žmonės kūrė legendas apie jo gerumą. C. Šabadas už-
siėmė labdaringa veikla. Nemokamai gydė neturtingus vil-
niečius. C. Šabadą mylėjo ne tik daugelis jo pacientų, bet 

ir jo kolegos – gydytojai, kurių ugdymu jis labai rūpinosi. 
Jis buvo žinomas ne tik Vilniuje. Bendravo ir su Europos 
intelektualais: Albertu Einšteinu, buvo pažįstamas su Joze-
fo Pilsudskio broliu gydytoju, jį gerai pažinojo ir Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona. Bendradarbiavo lietuviš-

koje, rusiškoje, lenkiškoje, jidiš spaudoje.  
Dr. Aurimas Andriušis savo moksliniame 
darbe pabrėžė, kad tyrinėtojams labai nau-
dingi C. Šabado paskelbti sanitarinės statis-
tikos darbai apie miesto gyventojų sergamu-
mą ir mirtingumą. Ypač dideli jo nuopelnai 
medicinos ir higienos mokslinei literatūrai 
jidiš kalba. 1922–1933 m. jis redagavo po-
puliarų medicinos žurnalą „Folksgezunt“ 
(„Liaudies sveikata“). C. Šabadas daug 
nuveikė kurdamas medicinos terminologiją 
jidiš kalba.Buvo vienas iš medicinos skyriaus 
redaktorių rengiant visuotinę S. Dubnovo 
fondo Paryžiuje išleistą enciklopediją. 

Daktaras C. Šabadas mirė 1935 m. 
sausio 21 d. Jo įkurtos vaikų sanatorijos 
kieme buvo pastatytas paminklas (skulp-
torius S. Šmurla) su užrašu „Daktaras  
T. C. Šabadas – didysis vaikų bičiulis“. 
Karo metais paminklas nugriautas, bet vil-

niečiai jo biustą išsaugojo ir po karo perdavė Valstybiniam žydų 
muziejui. 1940 m. viena iš Vilniaus gatvių buvo pavadinta C. 
Šabado vardu. 2007 m. Vilniaus senamiestyje, Mėsinių gatvė-
je, kurioje C. Šabadas gimė, atidengta skulptūra (skulptorius 
Romualdas Kvintas), vaizduojanti daktarą, kalbantį su vaiku. 
Paminklo atidengimo iškilmėse daktaro gydytas vilnietis Ben-
jaminas Mackevičius prisiminė, kad C. Šabadas jį, vaikystėje 
sunkiai susirgusį angina ir sepsiu, išgelbėjo nuo mirties.
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Kviečia mokytis asmenis,
turinčius vidurinį išsilavinimą

Odontologo pagalbininko mokymo programa
Mokymo trukmė – 12 sav. (480 val.)
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Odontologo pagalbininkas – asmuo, padedantis gydytojui odontologui teikti odontologines 

paslaugas ir valdyti administracinius procesus.

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Asmuo, sėkmingai baigęs šią 

programą, gali dirbti odontologo pagalbininku ir gali verstis odontologo pagalbininko veikla asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos 

priežiūros paslaugas.

Išklausius visą teorinio mokymo kursą, atlikus praktines užduotis ir sėkmingai išlaikius 

kvalifikacijos egzaminą, išduodamas valstybės pipažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas, kad asmuo 

gali dirbti odontologo pagalbininku.

Teorinio mokymo trukmė – 286 val. Praktinis mokymas vyksta ir mokymo auditorijoje, ir 

odontologo kabinete.


