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LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsa-
kyme Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugu-
siesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
paliatyvioji pagalba apibrėžiama kaip ligonio, sergančio pavo-
jinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimų-
jų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, užkertančios kelią 
kančioms ar jas lengvinančios, padedančios spręsti kitas fizines, 
psichosocialines ir dvasines sveikatos problemas. Teikiant palia-
tyviosios pagalbos paslaugas, rekomenduojama dvasinės misijos 
grupei teikti dvasinę pagalbą ligoniams, jų artimiesiems ir (ar) 
paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistams [5].

Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 „Bendrosios 
praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsa-
komybė“ nurodoma, kad bendrosios praktikos slaugytojas 
turi išmanyti mirštančiųjų slaugos ypatybes, mokėti padėti 
mirštančiajam [4].

Dvasingumo koncepcijos ir slaugos būdų negalima nepai-
syti. Bet ir pacientai, ir slaugytojai apie dvasingumą linkę kal-
bėti labai atsargiai. Kartais perdėtas dėmesys gali būti skiriamas 
tiems dalykams, kurių pacientas visai nenori giliau tyrinėti. 

Slaugytojai privalo stengtis tinkamai pildyti visus do-
kumentus ir aprašyti dvasinę slaugą, kad būtų galima kuo 
geriau koordinuoti, planuoti ir vertinti visą slaugos procesą 
ir jo veiksmingumą. Slaugos būdai arba pagalbos metodai 
yra labiausiai susiję su atsaku į pacientų dvasinę kančią ir 
paramą: 

•	 ramybės suteikimas ir įrodymas, jog asmeniu tikrai bus 
rūpinamasi

•	 kančių prasmės atskleidimas
•	 vilties suvokimas
•	 jausmų prasiveržimo skatinimas
Slaugytojai galės teikti dvasinę pagalbą, jei turės praktišką, 

aiškią ir įgyvendinamą darbo organizavimo schemą:
•	 išsiaiškins, ką tiksliai reikėtų sužinoti
•	 numatys aiškius darbo tikslus
•	 pasirinks tinkamiausius slaugos būdus šioje situacijoje
•	 išsiaiškins, kokius dokumentus reikėtų pildyti ir ką 

užsirašyti
•	 sudarys išankstinį darbo grafiką ir vertinimo sistemą, pa-

dėsiančią analizuoti darbo rezultatus

Dvasingumas paliatyviojoje pagalboje:  
dvasingumas ir slauga

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

Pasak H. G. Koenig, dvasingumas sveikatai ir sveikatos prie-
žiūrai yra pripažintas sveikatos apsaugos specialistų [3]. Reika-
lavimas, pasak O‘Brien M. E. [12], W. McSherry [7], kad slau-
gytojai turi atsižvelgti į dvasingumo aspektus, kyla iš vientisos 
žmogaus funkcionavimo ir slaugymo perspektyvos. A. Narayana-
samy [10] akcentuoja idealų sveikatos priežiūros su dvasingumu 
vaizdą, sudarantį vientisą perspektyvą. Jis teigia, kad žmogus su-
sideda iš kūno, proto ir dvasios ir kad šie matmenys yra sujungti 
bei tarpusavyje susiję. Pasak O‘Brien M. E. [12], McSherry [7],  
A. Narayanasamy [10] ir E. J. Taylor [17], dvasingumas yra vien-
tisa sritis dvasiniam rūpinimuisi. Tačiau dėl kai kurių aspektų gin-
čijamasi, pvz., dėl slaugytojo vaidmens teikiant dvasinę paramą. 
W. McSherry [8] akcentuoja skirtingus dvasingumo suvokimus 
slaugos literatūroje. Pasiekti visuotinai priimtino dvasingumo 
apibrėžimo būtų neįmanoma. L. T. Flanelly su bendraautoriais 
[1] ir E. J. Taylor [17] pateikia skirtingų reikšmių dvasingumo 
sąvokos klasifikaciją, paremtą griežtai religinga humanistine, 
egzistencine reikšme. Šis metodas nėra vien filosofinės analizės 
rezultatas, bet gali būti nulemtas ir empirinio pagrindo. L. T. Fla-
nelly [1] netiesiogiai akcentuoja dvasingumo metodą, teigdamas, 
kad griežtai religingo dvasingumo interpretacija yra probleminė, 
tinkama dvasinio poreikio vertinimui, ypač nereligingiems paci-
entams. Jie dvasingumą apibūdina kaip religingą ir egzistencinį 
žmogaus būdą, apimantį patirtį ir klausinėjimo reikšmę bei tikslą 
[2]. Pasak H. Jochemsen, šis apibrėžimas atspindi, kad žmogaus 
būtybės reiškia savo bendrą dvasingumo funkciją skirtingomis 
formomis ir turiniu [2]. 

Apžvelgdamas slaugos žurnalus L. T. Flanelly teigia, kad 
slaugytojų ir ligoninės kapelionų galimybės realizuoti dvasinę 
slaugą yra skirtingos [1]. Svarstoma problema, ar slaugytojai gali 
spręsti klausimus savarankiškai. A. Narayanasamy akcentuoja, 
kad yra painiavos išskiriant slaugytojų vaidmenį dvasinėje slau-
goje [9]. Jie identifikavo skirtingas perspektyvas, kaip slaugy-
tojai artėja prie dvasinio rūpinimosi (asmeninio, procedūrinio, 
kultūrinio ir Evangelijos). Šis studijavimas rodo skirtingus dva-
sinio rūpinimosi matmenis. Van Leeuwen ir Cusveller išskiria 
tris dvasinės slaugos sritis [18]: komunikaciją, dvasinius mat-
menis ir kokybės garantijas dėl dvasinio rūpinimosi. 

Paliatyviosios pagalbos srityje slaugos dokumentacijos die-
gimas vyksta lėtai dėl organizacinės veiklos savitumų: didelio 
slaugytojų darbo krūvio, sunkios pacientų būklės, menkų slau-
gytojų įgūdžių dokumentuoti slaugos praktiką. Kaip parodė ty-
rimas, Lietuvoje nesant nustatytų slaugos proceso dokumenta-
vimo reikalavimų, pavienėse įstaigose slaugos dokumentai tik iš 
dalies atspindi individualios slaugos taikymą pacientui, pagrįstą 
jo poreikių ir jų kaitos vertinimu. Slaugos proceso diegimas 
praktikoje vyksta lėtai, dauguma slaugos dokumentų skirti tik 
fizinės paciento būklės pokyčiams registruoti, tačiau visiškai ne-
kalbama apie dvasingumą. Kitų šalių autoriai taip pat pastebi, 
kad išrašant pacientą iš ligoninės slaugos istorijoje nepateikia-
ma apibendrinto galutinio įvertinimo. Dažniausiai nurašomi 
gydytojų įrašai, o priežiūros planavimas ir rezultatų įvertinimas 
lieka silpniausios dokumentavimo vietos, ypač dvasinės sveika-
tos sutrikimai [13]. Išsamus ir pagal standartus atliktas slaugos 
proceso dokumentavimas suteiktų informacijos vertinant slau-
gą retrospektyviai.

Vertindamas slaugos praktiką kaip slaugymo meną,  
B. O‘Connell kelia klausimą, kaip jį tiksliai išmatuoti. Slau-
gos rezultatų vertinimas negali būti nagrinėjamas atskirai 

nuo bendro sveikatos priežiūros konteksto, nes jį lemia daug 
kintamų veiksnių: daugiaprofesinis paslaugų aspektas, prak-
tinės veiklos sudėtingumas ir nuolatinė jos kaita, finansiniai 
ištekliai, individualios pacientų savybės, vertinimo momento 
pasirinkimas, slaugytojų savybės [11].

Neskelbtuose darbuose R. W. White pripažįsta, jog kančia 
taip pat yra neatsiejama dvasinė žmogaus gyvenimo dalis. Slau-
gytojų darbas palengvėtų, jei būtų galima tik malšinti kančią 
ir padėti atrasti jos prasmę, o ne siekti tik išgydyti. L. A. Ross 
atliko tyrimą, kurio metu vertino slaugytojus, prižiūrinčius 
senyvus žmones slaugos ligoninėse Škotijoje. Tyrėja apibūdina 
dvasinę slaugą kaip slaugytojų darbo dalį ir akcentuoja, jog 
labai svarbu įvertinti individo dvasinius poreikius, kad būtų 
galima taikyti tinkamas procedūras ir numatyti, ar jos bus 
veiksmingos ir atitiks paciento lūkesčius [15]. 

Teigiama, kad slaugytojas gali atlikti dvasinių poreikių ver-
tinimą tik žinodamas: 

•	 kas yra dvasiniai poreikiai
•	 kaip jie yra nustatomi (kokie dvasinės kančios indika-

toriai) [6]
Dauguma slaugytojų dvasinius poreikius apibūdina kaip ti-

kėjimo ir įsitikinimų būtinybę. Atrodo, kad dauguma slaugytojų 
dvasinius poreikius pirmiausia sieja su religinėmis reikmėmis. 
Slaugytojai naudojosi ir labai įvairiais indikatoriais, padedančiais 
nustatyti dvasinius poreikius. L. A. Ross pastebi, jog 70 proc. 
atvejų dvasiniai poreikiai buvo atpažįstami pagal nežodinio 
bendravimo ženklus. Šis atradimas parodo, jog dvasiniai po-
reikiai turbūt yra gerokai subtilesni ir sunkiau atpažįstami nei 
kiti poreikiai, jų nustatymo sėkmė ar nesėkmė gali priklausyti 
ir nuo slaugytojo jautrumo [15]. 

L. A. Ross, norėdama nustatyti veiksnius, galinčius veikti 
dvasinės slaugos teikimą, pusiau struktūruoto interviu for-
ma pasikalbėjo su 12 slaugytojų. Ji nustatė keturis pagrin-
dinius veiksnius. Jie susiję su pacientu, kitais darbuotojais, 
aplinka ir slaugytoju. Veiksniai, trukdantys bendrauti su 
pacientu, pvz., kurtumas ar demencija, slaugytojams kėlė 
sunkumų, nustatant dvasinius paciento poreikius [15]. Dva-
sinė slauga neretai pasunkėdavo, nes trūkdavo slaugytojų ir 
dvasininkijos bendravimo. Slaugytojai nurodė, jog dvasinę 
slaugą teikti trukdo laiko ir ramybės, tylos, privatumo sty-
gius. Slaugytojai, teikę aukšto lygio dvasinę slaugą, suvokė 
savo pačių dvasinius išgyvenimus, buvo patyrę asmeninių 
krizių, kurios skatino šį dvasinį augimą ir padėjo suvokti, 
jog dvasinė slauga yra jų darbo dalis. Tai buvo ypač jautrūs 
ir supratingi žmones. L. A. Ross teigė, kad pacientų dvasinių 
poreikių suvokimą ir pasitikėjimą pagerinti būtų galima tei-
kiant dvasinę slaugą, mokant slaugytojus savižinos, ugdant 
jų jautrumą [14].

Labai svarbu, kad slaugytojai suvoktų savo galimybių ribo-
tumą ir laiku ieškotų pagalbos. L. A. Ross pataria į priėmimo 
dokumentus įtraukti ir dvasinį vertinimą, artimiau bendra-
darbiauti su dvasininkija, aptarti asmenybės ypatumus [15]. 
Jei su pacientu sunku bendrauti, reikia pasikalbėti su jo gimi-
nėmis ir draugais, nes jie gali padėti nustatyti, kas asmeniui 
gyvenime teikdavo prasmės ir vilties iki smarkaus jo būklės 
pablogėjimo [16].

Moksliniuose tyrimuose akcentuojama, kad slaugytojų 
dvasingumas stipriai susijęs su būdu, kuriuo sąveikaujama su 
pacientu, ir teikiama pagalba: teigiama, kad didesnis dvasin-
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gumas personalui padeda pasijusti atviresniam, nuolankes-
niam paciento atžvilgiu, palaikyti jį kančios metu, rūpintis 
juo su meile, stengiantis užtikrinti visapusišką sveikatą, porei-
kių patenkinimą, komfortą.

Apibendrinant galima teigti, kad dvasingumas yra multidi-
mensinis kintamasis, apimantis įvairiausius bruožus: prasmės, 
tikslo ieškojimą gyvenime, transcendentiškumo suvokimą, tam 
tikrų vertybių (pvz., pagarbos kitiems, meilės) priėmimą, tikė-
jimą Aukštesne Jėga, dievybe, ryšiu su ja, dvasine, nematerialia 
savasties dalimi. Deja, labai trūksta mokslinės literatūros, nag-
rinėjančios šią temą. Visgi esamuose moksliniuose darbuose 
akcentuojama, kad slaugytojams svarbu suprasti pagrindinius 
dvasinius paciento įsitikinimus. Pacientų dvasinių įsitikinimų 
atpažinimas ir dvasinė pagalba yra svarbi sudėtinė slaugos dalis. 
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Raktažodžiai: plaučių vėžys, chemoterapija, poreikiai,  
C. Roy adaptacijos modelis, K. Kolcaba komforto teorija.

Santrauka. Naudojant C. Roy adaptacijos modelį, galima 
įvertinti pacientų, sergančių plaučių vėžiu, adaptacijos po-
reikius. Komforto teorijos koncepcija slaugoje reiškiasi kaip 
psichologinė parama, emocinio stabilumo suteikimas. C. Roy 
integravo komforto teorijos teiginius į modelį. Komfortas 
slaugoje yra neatsiejamas nuo žmogaus sveikatos, fizinės bei 
psichologinės gerovės ir tarpusavio santykių.

Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti žmonių, sergančių 
plaučių vėžiu ir gydomų chemoterapija, poreikius, remiantis 

Pacientų, sergančių plaučių vėžiu, slaugos 
poreikių vertinimas, atsižvelgiant į  

C. Roy adaptacinio modelio sampratą ir  
K. Kolcaba komforto teorijos teiginius
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C. Roy adaptacijos modeliu ir K. Kolcaba komforto teorija.
Išvados. C. Roy adaptacijos modelis, K. Kolcaba komfor-

to teorija, slaugos procesas ir priemonės poreikiams užtikrinti 
turi būti naudojamos taip, kad padėtų sergantiesiems plau-
čių vėžiu tinkamai reaguoti į stimulus, diskomfortą ir padėtų 
adaptuotis, kai yra pakitę jų poreikiai chemoterapijos metu.

Įvadas

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 
plaučių vėžys yra aštunta pagal dažnumą žmonių mirties 
priežastis. Remdamasi rūkymo, sergamumo ir mirčių prie-
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žasčių tendencijų analize, PSO prognozuoja, jog plaučių vė-
žiui teks vis didesnė dalis iš visų mirties priežasčių. PSO nu-
mato, kad per artimiausius dešimt metų plaučių vėžys taps 
šešta dažniausia mirties priežastimi ir tokią vietą užims bent 
jau iki 2030 metų [1].

Vienas iš kompleksinio gydymo būdų, padedantis įveikti 
vėžį, jo plitimą organizme, yra chemoterapija. Vaistais pra-
tęsiamas žmogaus gyvenimas, pagerinama gyvenimo kokybė. 
Chemoterapijos taikymas labai svarbus gydant onkologinė-
mis ligomis sergančius pacientus. Šis gydymas turi trūkumų 
dėl citostatikų toksinio poveikio žmogaus organizmui ir dėl to 
atsirandančių šalutinių reiškinių. Todėl labai svarbu vertinti 
pacientų slaugos poreikių pokyčius. 

Slaugos poreikius galima apibrėžti kaip tam tikrų veiks-
mų arba būtinų resursų poreikį, norint užtikrinti optimalią 
asmens savijautą [2]. Paciento poreikiai turėtų būti vertinami 
gydymo metu. Slaugos poreikiai gali kilti dėl fizinių, socia-
linių, psichologinių ir dvasinių patirčių, jie turi prognostinę 
vertę per visą ligos eigą psichinės sveikatos pokyčiams, gydy-
mo režimo laikymuisi, gyvenimo kokybei bei jos kitimui ir 
ligos baigčiai [2].

Chemoterapinio gydymo metu organizmas turi prisitai-
kyti prie fiziologinių pokyčių: pasikeitusios išvaizdos, py-
kinimo, silpnumo, nuslinkusių plaukų, sumažėjusio kūno 
svorio ir kt. Dėl šių fiziologinių pokyčių atsiranda psicho-
loginių problemų, bendravimo sunkumų, baimė, pakinta 
elgesys  [2]. Pokyčiai sunkina pacientų adaptaciją ir sukelia 
diskomfortą.

Naudojant C. Roy adaptacijos modelį, galima įvertinti 
plaučių vėžiu sergančių pacientų adaptacijos poreikius. Kom-
forto teorijos koncepcija slaugoje reiškiasi kaip psichologinė 
parama, emocinio stabilumo suteikimas. Komfortas slaugoje 
yra neatsiejamas nuo žmogaus sveikatos, fizinės bei psicholo-
ginės gerovės ir tarpusavio santykių.

C. Roy adaptacijos modelis
C. Roy adaptacijos modelis pirmą kartą pateiktas 1970 m.  

ir šiuo metu yra plačiai naudojamas. Pasak modelio auto-
rės, sveikata – tai būsena ir procesas, kuris atspindi asmens 
ir aplinkos tarpusavio sąveikos pusiausvyrą. Svarbiausias 
modelio tikslas – ugdyti žmonių, sergančių onkologine liga 
ir gydomų chemoterapija, adaptacijos galimybes, padidinti 
prisitaikymo galimybes prie pakitusių poreikių bei sumažinti 
neigiamas adaptacijos reakcijas. 

Kiekvienas žmogus turi poreikių ir stengiasi juos patenkin-
ti. C. Roy adaptacijos modelyje poreikius suskirstė į keturias 
grupes: fiziologiniai, vaidmens funkcijos, abipusės priklauso-
mybės ir savimonės [3, 4].

Fiziologiniai adaptacijos poreikiai būtini žmogaus egzis-
tavimui, tai oras, vanduo, maistas, šiluma, veikla ir poilsis [3]. 
Jie siejasi su organizmo kaip sistemos struktūra ir funkciona-
vimo būdu [4]. Šių pagrindinių fiziologinių poreikių užtikri-
nimas svarbus chemoterapinio gydymo metu.

Vaidmens funkcijų adaptacijos poreikiai. Tai žmogaus 
siekimas psichosocialinio vientisumo, kuris reikalingas, kad 
individas sėkmingai atliktų savo vaidmenį visuomenėje [3, 
4]. Susirgus onkologine liga keičiasi ne tik paciento vaid-
muo šeimoje, bet ir kitų šeimos narių vaidmenys. Žmogus 
tampa tam tikrą laiką priklausomas nuo sutuoktinio ar šei-

mos narių. Tai gali sukelti tarpasmeninius konfliktus, stre-
są, liūdesį. Dėl to sutrinka vaidmens funkcijos adaptacijos 
poreikis. 

Abipusės priklausomybės adaptacijos poreikiai – tai 
pusiausvyra tarp visiško savarankiškumo ir didelės priklau-
somybės nuo kitų. Priklausomybė parodo ryšį su kitais 
žmonėmis, jų paramą ir pritarimą. Savarankiškumas reiškia 
sprendimų priėmimą, tikslo siekimą, gebėjimą savarankiškai 
veikti [5]. Šių adaptacijos poreikių užtikrinimas ypač svar-
bus. Pacientams susirgus plaučių vėžiu reikalinga artimųjų 
parama, pritarimas ir supratimas. Tai padeda pacientams 
greičiau adaptuotis.

Savimonės adaptacijos poreikiai siejasi su žmogaus sa-
vivoka ir apima protinę veiklą bei jausmų raišką. Savimonė 
suskirstyta į dvi dalis: fizinis „aš“ ir „elgesio normos“ [3, 5]. 
Fizinis „aš“ rodo, kaip pacientai suvokia savo jausmus, pojū-
čius, išvaizdą, fiziologines funkcijas. „Elgesio normos“ – savi-
monės dalis, kuri susijusi su idealais, elgesio normomis, etika. 
Gydant chemoterapija pasikeičia paciento poreikiai. Jam rei-
kia didesnės artimųjų pagalbos. Dėl to jis gali jausti nerimą, 
bejėgiškumą – sutrinka savimonės poreikių adaptacija. 

Adaptacijos poreikiams nustatyti naudojamos keturios 
modelio poreikių grupės. Jas įvertinus galima nustatyti, kur 
sutrikusi adaptacija, ir padėti pacientams adaptuotis. Visi po-
reikiai tarpusavyje yra glaudžiai susiję [3, 5].

C. Roy slaugos modelis pateikia gaires, kaip patenkinti pa-
kitusius pacientų, gydomų chemoterapija, fiziologinius, savi-
monės ir vaidmens funkcijos poreikius. Tenkinant kiekvieną 
šių pacientų poreikių grupę atsiskleidžia tarpusavio priklau-
somybės poreikių svarba, nes pacientai nori sulaukti meilės ir 
pagalbos iš savo šeimos narių.

K. Kolcaba komforto teorija
Komfortas – kūno atsipalaidavimo ir visavertės gerovės 

būsena. Komforto samprata siejama su slaugos procesu, slau-
gytojų funkcijomis, slaugos rezultatais bei pagrindinių paci-
ento poreikių tenkinimu [6]. Komfortą autorė suskirstė į tris 
formas: palengvėjimas (angl. relief), patogumas (angl. ease) ir 
ribų peržengimas (angl. transcendence) [6, 7].

Palengvėjimas – tai būsena, kai stiprus diskomfortas tam-
pa mažesnis ir nebe toks pastebimas, pvz., pacientas, jaučian-
tis pykinimą, skausmą, patiria palengvėjimą po medikamentų 
vartojimo [7].

Patogumas – tam tikro diskomforto nebuvimas. Ši forma 
yra siejama su augančiais komforto poreikiais, kurie yra anks-
tesnės paciento patirties ar diagnozės ir prognozės pasekmė 
[7]. Pvz., pacientai, kurie nėra tikri dėl savo diagnozės, reika-
lauja emocinės paramos tam, kad pasiektų komfortą.

Ribų peržengimas – gebėjimas „pakilti virš visko“, būti 
aukščiau už diskomfortą, kai nėra galimybės jį pašalinti ar jo 
išvengti, pvz., pacientas jaučiasi motyvuotas gydytis ambula-
toriškai žinodamas, kad vėliau negydant situacija bus daug 
skausmingesnė [7].

Slaugytojai dalyvauja šiose trijose komforto formose ketu-
riuose kontekstuose. Keturi komforto patirties kontekstai –  
fizinis, dvasinis-psichologinis, socialinis ir aplinkos – buvo 
pristatyti K. Kolcaba darbuose [7].

Vienas iš pacientų poreikių yra komforto užtikrinimas. 
Slaugytojai siekia užtikrinti pacientams komfortą ir palaikyti 
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bei išsaugoti organizmo funkcijas [6]. Komfortas svarbus pa-
cientams, gaunantiems chemoterapinį gydymą.

K. Kolcaba teigia, kad komfortas yra pageidaujama būklė, 
kurią slaugytojai siekia suteikti pacientams, pagerinti jų svei-
katą ir užtikrinti jų dalyvavimą slaugos procese [6].

Apibendrinant galima teigti, kad komfortas susijęs su 
paciento skausmo, pykinimo kontrole, aplinkos patogumu, 
nuraminimu ir kitais pakitusiais poreikiais bei neatsiejamas 
nuo slaugos veiksmų komfortui siekti. Komfortas – pagalbos 
suteikimo sistema, leidžianti pacientui pasijusti saugiam, ga-
linčiam priimti sprendimus, dalyvauti slaugos procese.

C. Roy adaptacijos modelio ir K. Kolcaba komforto teorijos 
taikymas pacientų, sergančių plaučių vėžiu ir gydomų  

chemoterapija, slaugoje
Plaučių vėžys ir gydymas chemoterapija paliečia sergan-

čiųjų gyvenimą visuose lygmenyse ir sukelia ilgalaikius fizi-
nius, psichologinius, socialinius pokyčius. Dažniausi che-
moterapijos šalutiniai reiškiniai yra pykinimas, vėmimas, 
apetito sumažėjimas, nuovargis, skausmas, plaukų slinki-
mas, skonio pokyčiai. Šie simptomai turi įtakos pacientų 
gebėjimui adekvačiai atlikti kasdienę veiklą. Todėl svarbus 
slaugos poreikis yra mažinti pacientų nepageidaujamus 
simptomus.

Pagal C. Roy adaptacijos modelį ir K. Kolcaba komforto 
teoriją, svarbus slaugos poreikis yra sumažinti chemoterapi-
nio gydymo sukeltus nepageidaujamus simptomus, suteikti 
komfortišką aplinką, tinkamai reaguoti į dirgiklius ir padėti 
pacientui adaptuotis. 

C. Roy nurodo, kad slaugos procesas ir priemonės komfor-
tui užtikrinti turi būti taip naudojamos, kad padėtų tinkamai 
reaguoti į dirgiklius, sukėlusius slaugos problemą, ir būtų pa-
siekta adaptacija [6].

C. Roy adaptacijos modelis ir K. Kolcaba komforto teorija 
turi po keturis komponentus (žr. pav.).

Slaugytojas pacientui teikia fizinę, psichologinę pagal-
bą ir padeda tenkinti jo poreikius, kurie pakinta gaunant 
chemoterapinį gydymą. Komfortas pasiekiamas nuosekliai, 
o ne iš karto. Pirma reikia pasiekti palengvėjimo formą. Ji 
pasiekiama, kai sumažinamas paciento diskomfortas [7].  

Pavyzdžiui, pacientas jaučia skausmą. Skausmas kaip fizi-
nis simptomas dažnai turi ryšį ne tik su fizine, bet ir su 
psichosocialine paciento sveikata ir emocine savijauta.  
Ž. Luneckaitės ir kt. tyrimo išvados rodo, kad apie 90 proc. 
sergančiųjų onkologinėmis ligomis skausmas tiesiogiai su-
sijęs su jų gyvenimo kokybe, fizine savijauta ir psichologi-
ne būsena [8]. Pavartojęs vaistų nuo skausmo pacientas pa-
jus palengvėjimą. Pasiekus palengvėjimą, pradedama siekti 
patogumo. Jis pasiekiamas, kai pacientas nejaučia stipraus 
diskomforto.Todėl svarbu išklausyti, nuraminti pacientą, 
išsklaidyti klaidingus įsitikinimus apie skausmą, suteikti 
informacijos. Kai pacientas pajaučia vidinę ramybę, tada 
pasiekia patogumo būseną. Komfortas reiškia daugiau nei 
skausmo nebuvimą ir gali padėti netgi tada, kai skausmas 
nėra visiškai išgydomas. Tada pereinama prie ribų peržen-
gimo formos. Tai būklė, kai pacientas pajėgus pakilti virš 
savo iššūkio kaip asmenybė. Suteiktas komfortas suteikia 
viltį bei pasitikėjimą savimi ir kitais [7]. 

Apibendrinant galima teigti, kad slaugant pacientus, ser-
gančius plaučių vėžiu ir gydomus chemoterapija, tikslinga 
taikyti C. Roy adaptacijos modelį ir K. Kolcaba komforto 
teoriją, užtikrinant pacientų poreikių tenkinimą. Slaugytojui 
svarbu bendradarbiauti su pacientu ir jo šeimos nariais, su-
teikti paramą, pagalbą, išmokti patenkinti pacientų poreikius.

Išvados
C. Roy adaptacijos modelis, K. Kolcaba komforto teorija, 

slaugos procesas ir priemonės poreikiams užtikrinti turi būti 
naudojamos taip, kad padėtų žmonėms, sergantiems plaučių 
vėžiu, tinkamai reaguoti į stimulus, diskomfortą ir padėtų 
adaptuotis, kai yra pakitę jų poreikiai dėl chemoterapijos.

LITERATŪRA
1. Danila E., Cicėnas S., Laurinavičius A. ir kt. Plaučių 

vėžio diagnostikos ir gydymo gairės. Vadovėlis. Vilnius, 2013.
2. Toliušienė J., Šeškevičius A. Sergančių onkologinėmis 

ligomis slaugos poreikiai. Sveikatos mokslai, 2003; 6:21–23.
3. Roy C. Extending the Roy Adaptation Model to meet 

changing global needs. NursSci Q. 2011; 24(4): 345–351.
4. Fitzpatrick J. J., Whall A. L. Koncepciniai slaugos mo-

deliai. Analizė ir taikymas.Vilniaus universitetas, 2008.
5. Kalibatienė D. Slaugos teorija. Vilniaus universitetas, 

2008.
6. Spirgienė L., Riklikienė O. Komforto kontrolė ir griu-

vimų prevencija geriatrinėje slaugoje. Gerontologija 2011; 
12(4):259–264.

7. Kolcaba K., Wilson L. Practical Application Com-
fort Theory in the Perianesthesia Setting. American Socie-
ty of Peri Anesthesia Nurses, 2004 [žiūrėta 2013-12-01].
Prieiga per internetą:<http://www.thecomfortline.com/
files/pdfs/2004%20-%20 Practical%20application%20
of%20comfort%20theory%20in%20perianesthesia%20
setting.pdf>.

8. Luneckaitė Ž., Jakušovaitė I., Urbonas G. Onkologinių 
pacientų skausmo sąsajos su fizine ir psichologine gyvenimo 
kokybe. (The relationship of the pain of oncological patients 
with physical and psychological quality of life.) Sveikatos 
mokslai, 2008; 6(18):2114–2119.

Tyrimai

Raktažodžiai: ergonomika, gydytojo odontologo padėjė-
jas, odontologijos kabinetas, darbas.

Santrauka. Straipsnyje analizuojama, kiek svarbi ergono-
mika gydytojo odontologo darbe. Tyrimas atliktas 2013 m. 
vasario–kovo mėnesiais. Tyrime dalyvavo dviejų rajonų priva-
čių odontologijos klinikų ir poliklinikų odontologijos skyrių 
gydytojo odontologo padėjėjai. 

Atliktas tyrimas rodo, kad odontologijos kabinetai iš 
dalies atitinka ergonominius darbo sąlygų reikalavimus. 
Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių gydytojo odontologo 
padėjėjų nepatenkinti esamu triukšmo lygiu ir darbo erdve. 
Dalis respondentų nepatenkinti darbo vietoje esama ven-
tiliacija. Dauguma gydytojo odontologo padėjėjų mano, 
kad jų darbas nėra fiziškai sunkus. Tie, kurie atsakė, kad 
jų darbas fiziškai sunkus, kaip svarbiausią priežastį įvardijo 
ergonominių principų ir žinių šioje srityje trūkumą. Dau-
giau nei pusė respondentų asistuoja stovėdami, o pailsėti 
gali tik pietų pertraukos metu. Savo sveikatą respondentai 
įsivertino kaip gerą ar labai gerą. Tik keletas jų skundėsi 
kojų skausmais. 

Dar vienas rizikos veiksnys gydytojo odontologo padėjėjo 
darbe – stresas, kurį patiria bendraudami su gydytoju odonto-
logu, nes juos nuolat lydi baimė suklysti. Taip pat responden-
tų netenkina ilgos darbo valandos, viršvalandžiai.

Įvadas

Odontologijos srityje susiduriama su specifinėmis darbo 
sąlygomis, kurios turi įtakos gydytojo odontologo padėjėjo 
sveikatai [1]. 

Gydytojo odontologo padėjėjo sveikata ir darbingumas 
labai priklauso nuo darbo vietos ergonominių sąlygų. Ži-
nant ir pritaikant ergonominius dėsnius, kuriamos opti-
malios darbo sąlygos, didinančios darbo kokybę, saugumą, 
tausojančios žmogaus sveikatą. Darbo kokybės esminis ele-
mentas – saugi ir sveika darbo aplinka. Šiandien darbuotojų 
sveikata ir sauga yra viena iš svarbiausių pažangių socialinės 
politikos sričių [7].

Gydytojo odontologo padėjėjo darbas reikalauja nemažai 
fizinių jėgų ir dažnai gali būti varginantis. Labai svarbu yra 
taisyklinga laikysena. Ilgai dirbant didelis ir statiškas krūvis 
tenka kaklo, pečių, kojų sričių raumenims. Norint išvengti 
darbuotojo nuovargio bei žalingų veiksnių, reikia ergono-
miškai sutvarkyti kabinetą. Tada pagerėja darbo kokybė bei 
efektyvumas, mažėja centrinės nervų, analizatorių ir kaulų bei 
raumenų sistemos nuovargis [3].

Norint efektyvesnio darbo, geresnių ir greičiau pasiekiamų 
rezultatų ir siekiant patirti mažiau traumų, labai svarbi ergo-
nominė aplinka. Deja, dažnai šių ergonomikos reikalavimų 
nepaisoma. Gydytojo odontologo padėjėjas privalo išmany-
ti žmogaus ir jo darbo aplinkos, instrumentų ryšį. Gydytojo 

odontologo padėjėjo darbo komfortabilumas ir efektyvumas 
priklauso nuo darbo vietos, tinkamo įrankių išdėstymo ir pan.

Darbo objektas – ergonomikos svarba gydytojo odonto-
logo padėjėjo darbe.

Darbo tikslas – įvertinti ergonomikos svarbą gydytojo 
odontologo padėjėjo darbe.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti odontologijos kabineto ergonominius dar-

bo sąlygų reikalavimus.
2. Išnagrinėti fizinių krūvių ir aplinkos sąlygų poveikį or-

ganizmui.
3. Išsiaiškinti ergonominių darbo sąlygų įtaką sveikatos 

sutrikimams.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros, dokumentų analizė.
2. Anketinė apklausa.

Tyrimo instrumentarijus
Siekiant išsiaiškinti, ar svarbi ergonomika gydytojo odon-

tologo padėjėjo darbe, buvo atlikta anketinė apklausa. Anke-
tos turinį sudarė 23 uždaro ir atviro tipo klausimai. Tyrime 
dalyvavo privačių odontologijos klinikų ir poliklinikų odon-
tologijos skyrių gydytojo odontologo padėjėjai.

Ergonominės darbo vietos sąlygos ir fiziniai krūviai
Ergonomika (gr. ergon – darbas, nomos – dėsnis) yra moks-

las, tiriantis psichofizines žmogaus galimybes, ribas ir ypatu-
mus darbo metu. Tai darbo vietos pritaikymas dirbančiajam, 
sudarant optimalias darbo sąlygas ir technologijas [3].

Gydytojo odontologo padėjėjas – asmuo, asistuojantis 
gydytojui odontologui ar gydytojui odontologui specialis-
tui ir teikiantis odontologinės priežiūros paslaugas, nevir-
šydamas savo profesinės kvalifikacijos kompetencijų [4].
Gydytojo odontologo padėjėjas darbo vietoje susiduria su 
įvairiais veiksniais, tarp jų ir ergonominiais (darbo prie-
monės), galinčiais sukelti neigiamų organizmo reakcijų. 
Tyrimu siekta išsiaiškinti, ar gydytojo odontologo padė-
jėjus tenkina ergonominės darbo sąlygos (apšvietimas, 
triukšmo lygis, oro drėgnumas, ventiliacija, darbo erdvė 
ir pan.).

Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad apšvietimas bei oro drėgnu-
mas darbo vietoje tenkina visus tiriamuosius, darbo erdvė ten-
kina daugiau nei du trečdalius (68,75 proc.) apklaustųjų, o 
ventiliacija darbo vietoje tenkina tris ketvirtadalius (75 proc.) 
gydytojo odontologo padėjėjų. Triukšmo lygis darbo vieto-
je netenkino 68,75 proc. respondentų. Veikiant ilgalaikiam 
triukšmui sumažėja žmogaus klausos organų jautrumas, dar-
buotojai tampa irzlūs. 

Gydytojo odontologo padėjėjai daug darbo laiko pralei-
džia asistuodami gydytojams. Tyrimu siekta nustatyti, ar 
asistuojama sėdint. Paaiškėjo, kad 62,5 proc. apklaustųjų 

Ergonomikos svarba gydytojo odontologo 
padėjėjo darbe

Virgina Rudėnienė, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Burnos ir dantų priežiūros katedra, 
Milda Šarkiūnienė, Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Odontologinės priežiūros studijos 

C. Roy adaptacijos modelio ir K. Kolcaba komforto teorijos 
komponentų schema (parengta autorių).
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Abipusės  
priklausomybės

Savimonės

Fizinis
Socialinis
Kultūrinis
Aplinkos

Psichologinis

RYŠYS

Palengvėjimas

Patogumas

Ribų
peržengimas

Adaptacija
Komfortas



10 11Tyrimai Tyrimai

asistuoja stovėdami, kiti 37,5 proc. respondentų asistuoja 
sėdėdami (žr. 1 pav.). 

Jei asistuojama sėdint, gydytojo odontologo padėjėjo kėdė 
turi būti pritaikyta šiam darbui. Darbuotojui sėdint ant asis-
tavimui pritaikytos kėdės, mažėja nuovargio tikimybė, rau-
menų skausmas.Visi tiriamieji, kurie asistuoja sėdėdami, nu-
rodė, kad jų darbo kėdė yra pritaikyta gydytojo odontologo 
padėjėjo darbui.

Nors kėdė pritaikyta, tačiau reikiama darbo poza yra 
susijusi su statinio darbo krūviu. Statiškai įtemptas rau-
muo yra labiau pažeidžiamas, negu dirbant dinamišką 
darbą. Kad įtemptas raumuo atsipalaiduotų, būtina dary-
ti papildomų pertraukėlių. Tyrimo rezultatai parodė, kad 
98,75 proc. gydytojo odontologo padėjėjų turi tik pie-
tų pertrauką, 18,75 proc., be pietų pertraukos, dar ilsisi 
pagal galimybes, 6,25 proc. negalėjo į klausimą atsakyti 
tiksliai (žr. 2 pav.).

Ergonominių darbo sąlygų įtaka sveikatai

Ergonominės darbo sąlygos daro įtaką gydytojo odontologo 
padėjėjo sveikatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad pusė apklaus-
tųjų savo sveikatą įvertino labai gerai, 43,75 proc. teigė, kad jų 
sveikata yra gera, ir tik 6,25 proc. įvertino savo sveikatą kaip blo-
gą. Nė vienas iš gydytojo odontologo padėjėjų neįvertino savo 
sveikatos labai blogai. Trečdalis tiriamųjų (37,50 proc.) skundėsi 
kojų skausmais, regos (18,75 proc.) bei virškinamojo trakto su-
trikimais (12,50 proc.). Galima teigti, kad didžioji dalis gydytojo 
odontologo padėjėjų asistuoja stovėdami, todėl dauguma jų ken-

čia kojų skausmus. Skrandžio veiklos sutrikimai taip pat gali būti 
susiję su dideliu darbo krūviu bei stresu (žr. 3 pav.). 

Dabartiniame moderniame darbo pasaulyje stresas tapo 
didžiausiu pavojumi sveikatai. Stresą patiriantys žmonės daž-
niau jaučia nuovargį, nerimą, gali net susirgti depresija. Tyri-
mu siekta nustatyti, ar darbe gydytojo odontologo padėjėjai 
patiria stresą. 81,25 proc. tiriamųjų nurodė, kad stresą patiria 
kartais, kiti (18,75 proc.) – visada. Taigi galima teigti, kad visi 
respondentai darbe patiria mažesnį ar didesnį stresą.

Gydytojų odontologų padėjėjai nurodė tris svarbiausias 
priežastis, dėl kurių patiriamas stresas: 1) per didelis darbo 
krūvis, pacientų skaičius (66,60 proc.); 2) sudėtingas bendra-
vimas su gydytoju odontologu (66,60 proc.); 3) galimybė su-
klysti asistuojant (66,60 proc.). 33,3 proc. apklaustųjų teigia, 
kad jiems darbe įtampą kelia mažas atlyginimas, neapmokami 
viršvalandžiai (žr. 4  pav.).

Tyrimo metu buvo svarbu išsiaiškinti gydytojo odontologo 
padėjėjų nuomonę, ar jų darbas yra fiziškai sunkus. Beveik 
trečdalis (31,25 proc.) apklaustųjų teigia, kad jų darbas fiziš-
kai sunkus, tačiau kiti respondentai (68,75 proc.) nesutiko, 
kad jų darbas yra fiziškai sunkus.

Tyrimo rezultatai

Atlikto tyrimo analizė leidžia teigti, kad gydytojo odon-
tologo padėjėjų ergonominės darbo sąlygos iš dalies atitinka 
reikalavimus. Galima teigti, kad darbo vietos yra pritaikytos 
žmogui, o ne žmogus pritaikytas darbui. Didžiausią nerimą 
kelia triukšmo lygis darbo vietoje, nes tik 31,25 proc. gydy-

tojo odontologo padėjėjų buvo juo patenkinti. Responden-
tus vargina ir stovimas darbas, nes 62,5 proc. darbuotojų visą 
darbo dieną praleidžia stovėdami. Dar viena priežastis, į kurią 
reikia atkreipti dėmesį – stresas, jį darbe patiria visi gydytojo 
odontologo padėjėjai.

Išvados

1. Tyrimo rezultatai parodė, kad odontologijos kabinetai 
iš dalies atitinka ergonominius darbo sąlygų reikalavimus. 
Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių gydytojo odontologo 
padėjėjų nepatenkinti esamu triukšmo lygiu, darbo erdve. 
Dalis respondentų nepatenkinti darbo vietoje esama venti-
liacija. 

2. Dauguma gydytojo odontologo padėjėjų mano, kad jų 
darbas nėra fiziškai sunkus. Tie, kurie atsakė, kad jų darbas 
fiziškai sunkus, kaip svarbiausią priežastį įvardijo ergono-
minių principų ir žinių šioje srityje trūkumą. Net 62 proc. 
respondentų asistuoja stovėdami, o pailsėti gali tik pietų 
pertraukos metu.

3. Respondentai patys įsivertino savo sveikatą, kurią įver-
tino kaip gerą ar labai gerą. Tik keletas jų skundėsi kojų 
skausmais. Dar vienas rizikos veiksnys gydytojo odontologo 
padėjėjo darbe – stresas, kuris patiriamas dėl bendravimo su 
gydytoju odontologu, nes nuolat lydi baimė suklysti. Taip pat 
respondentų netenkina ilgos darbo valandos, viršvalandžiai.
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Pirmiausia vaikų dantų problemų kyla 
dėl to, kad tėveliai nemoka prižiūrėti vai-
kų dantų. Dantų sveikata susirūpinama 
tik tada, kai dantys jau yra pažeisti karieso. 
Tada vizitą pas odontologą vaikai supranta 
kaip bausmę, o ne kaip pasekmę. Vaikams 
atrodo, kad tėveliai juos baudžia, nors iš 
tiesų kalti yra tėvai.

Dauguma gydytojų odontologų 
vengia dirbti su vaikais, motyvuoda-
mi, kad vaikai yra nepakantūs atlie-
kamoms procedūroms, neadekvačiai 
reaguoja į nemalonius pojūčius, ku-
riuos sukelia dantų gydymas. Darbas su 
vaikais reikalauja daugiau atidumo, dėmesio, be to, vaikams  
reikia skirti daugiau laiko nei suaugusiems pacientams.

Mitas, kad pirmasis vizitas pas gydytoją odontologą – kai 
skauda. Iš tikrųjų pirmasis vizitas pas odontologą turėtų būti 
tada, kai prasikala pirmasis dantukas. 

Mitas, kad pieninių dantų gydyti nereikia. Yra dau-
gybė odontologinių priežasčių, kodėl pieniniais dantukais 
būtina rūpintis nuo pat mažens. Bet kokia infekcija burnoje 
yra pavojinga vaiko sveikatai. Kiekvienas pieninis dantukas 
„saugo“ vietą nuolatiniam dančiui. Jei pieniniai dantukai 
negydomi, o ištraukiami, išsivysto įvairių sukandimo ano-
malijų, atsiranda ortodontinių problemų. Pieniniai dantu-
kai svarbūs ir juos gydyti būtina.

Kitas aspektas – su vaikais dirbti yra gana sunku. Pieninių 
dantų gydymas nėra identiškas nuolatinių dantų gydymui, kar-
tais netgi labai skiriasi.

Vaikų dantų gydymas yra ypatingas tuo, kad pirmiausia 
vaiką reikia „prisijaukinti“. Kartais pirmą kartą pas odontologą 
atėjęs vaikas tikrai nieko nebijo, o pradeda bijoti po antro ar po 
trečio karto. Tokiu atveju iš dalies gali būti kaltas ir gydytojas 
odontologas. Kad vaikas odontologijos kabinete jaustųsi gerai, 
turi dirbti visa komanda: gydytojas, tėvai ir pats vaikas.

Mitas, kad pieniniai dantukai neturi nervų. Jeigu maža-
jam pacientui skaudės, gydytojas niekada nepelnys vaiko pasi-
tikėjimo. Juk ir suaugusieji nenori gydyti dantų, jei skauda, o 
ką jau kalbėti apie vaikus, kurie ne tokie pakantūs skausmui. 
Pagrindinis odontologo tikslas – užtikrinti, kad vaikui neskau-
dėtų. Žinoma, yra situacijų, kada, nors ir labai stengiantis, 
sunku išvengti skausmo. Dėl neprižiūrėtų, apleistų dantų, dėl 
prasidėjusių ūmių uždegimų, patinusių minkštųjų veido audi-
nių tėvai neretai gali kaltinti tik patys save. Esant tokiai būklei 
sunku išvengti skausmo. Viso šito galima išvengti, jeigu vizitas 
pas odontologą nebus atidėliojamas.

Jeigu vaikas bijo išsižioti jau patį pirmą kartą, reikia ieškoti 
psichologinių priežasčių. Juk dažniausiai vizito pas odontologą 
bijo patys tėvai. O vaikai labai greitai pajunta tėvų emocijas. 
Vaikas, bijantis pirmojo vizito pas odontologą, dažniausiai bijo 
ir kitų medikų. Tėvai turi pasistengti įveikti ne tik savo baimes, 
bet ir parengti vaiką būsimam vizitui pas odontologą.

Mažasis pacientas odontologijos kabinete
Jurgita Andrulienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Mitas, kad vaikiška dantų pas-
ta turi būti be fluoro. Dantų pastos 
su fluoru naudojimas yra profilaktinė 
priemonė ir kartu gydomoji priemonė, 
jei vaiko dantys linkę į kariesą. Fluoras – 
mikroelementas, kuris dantų emalį daro 
atsparesnį kariesui. Vaikų dantų pastose 
fluoro kiekis yra mažesnis nei suaugusiųjų, 
tačiau prireikus odontologas gali paskirti 
dantų pastą su didesniu fluoro kiekiu. 

Tėvų elgesys odontologo kabinete. 
Vaikų dantų gydymas yra „sunkus užda-
vinys“ tiek gydytojui odontologui, tiek tė-
vams, tiek ir vaikui. Todėl dirbti tenka taip 

pat visiems: gydytojui, tėvams ir vaikui. Kartais odontologas gali 
paprašyti tėvų išeiti iš kabineto ir nedalyvauti gydyme. Perdėtas tėvų 
rūpinimasis vaiku ir nuolatinis klausinėjimas, ar neskauda, gali su-
kelti sumišimą. Vaikas pradeda galvoti, kad gal jau turi pradėti skau-
dėti. Reikia vengti kartoti žodį „skausmas“, surasti kuo jį pakeisti.

Sunkaus charakterio, išlepintus vaikus rekomenduojama gydyti 
atskirtus nuo tėvų. Įpratęs neklausyti savo tėvų, vaikas lygiai taip 
pat gali elgtis ir su odontologu. Gydytojas turi būti geras, švelnus, 
bet privalo išlaikyti autoritetą. Vaikas turi suprasti, kad atėjus pas 
gydytoją galioja tam tikros elgesio taisyklės, kurių reikia laikytis. 

Paprastai 3–3,5 metų vaikų dantukai gydomi, būnant ša-
lia tėvams, arba vaikai sėdi tėvams ant kelių. Su 4 metų vaiku 
odontologui dažniausiai pavyksta susitarti, nes dantų gydymo 
procedūroms psichologiškai vaikas jau subrendęs. 

Pasitaiko tėvų, kurie nesako vaikui tiesos, kas jo laukia. Vai-
ko negalima apgaudinėti. Klaidingas tėvų pasakymas: „Tu tik 
išsižiok, gydytojas tik pažiūrės ir nieko nedarys“. Vaikai patiki, 
o gydytojas ne tik pasižiūri, bet ir gydo. Tada vaiko pasitikėji-
mas prarastas ilgam.

Pasitaiko ir atvejų, kai tėvai gąsdina vaikus, jei šie neklausys, 
bus nuvesti pas odontologą. Po to neverta tikėtis, kad vaikas 
nebijos eiti pas gydytoją.

Vaikų, kurie turėtų visus sveikus dantis, dar labai mažai. Lietu-
voje atliktų epidemiologinių tyrimų duomenys rodo, kad, nepai-
sant odontologijos pažangos, vaikų dantų kariesas išlieka labai ak-
tuali problema. Lietuvoje apie 90 proc. vaikų iki šešerių metų turi 
kariesą, o tai yra vaikų dantų epidemija. Švedijoje 90 proc. vaikų 
iki šešerių metų turi absoliučiai sveikus dantis ir tai rodo, jog šioje 
šalyje taikoma dantų ligų profilaktinė programa pasiteisina. Tėvai 
turi stengtis kasdieniniame gyvenime įdiegti savo vaikams būtinus 
burnos higienos įgūdžius. Tėvai privalo išvalyti vaikams dantis, ir 
tai daryti, kol vaikui sueina 7–8 metai. Apmaudu girdėti iš tėvų, 
kad tai yra sudėtinga – tėvai labai užimti, daug dirba, išvalyti vaiko 
dantis nebelieka laiko. Džiugu tik tai, kad tėvai darosi vis labiau 
išprusę, turintys daugiau žinių ir ieškantys pagalbos.

Taigi, didžiausias tikslas, kurio turi siekti vaikus gydantis 
odontologas, yra teigiamo vaiko požiūrio į atliekamas proce-
dūras suformavimas. Ankstyvas dantų gydymas turi sietis su 
mažesne fizine ir psichologine trauma. 

Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariš-
kių klinikų filialas, yra didžiausia daugiaprofilinė vaikų gydymo 
įstaiga Lietuvoje, šiandien skaičiuojanti 70-uosius savo gyvavimo 
metus. Be daugiau kaip trijų šimtų čia dirbančių aukščiausios 
kvalifikacijos gydytojų, ranka rankon pluša ir antra tiek darbščių 
slaugytojų, kurių vaidmuo vaiko gydymo procesui kaskart didė-
ja, o kartu ir kyla naujų uždavinių, skatinančių tobulėti. 

Ligoninė kūrėsi ir plėtėsi 
Šimto lovų Vaikų ligoninė įkurta Vilniuje, Kauno gatvėje, sun-

kiu pokario laiku – 1945 metais. Nuo tada ligoninės lovų skaičius 
vis didėjo, keitėsi ligoninės struktūra, vieta. 8-ojo dešimtmečio 
pabaigoje Santariškėse, statant naujas ligonines, vienas pirmųjų iš-
kilo Vaikų ligoninės korpusas, kuriame įsikūrė Respublikinis vaikų 
chirurgijos centras. Po metų pastatytas dar vienas, skirtas naujagi-
mių skyriams (110 lovų). Dar po 10 metų atskirame korpuse duris 
atvėrė Pediatrijos centras (200 lovų). 2005 m. Žvėryne veikiantis 
Vaiko raidos centras tapo Vaikų ligoninės filialu, o šiandien Vaikų 
ligoninė jau peržengė Vilniaus ribas – vaikai gydomi ir Druskinin-
kuose (Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“), ir Val-
kininkuose (Vaikų pulmonologijos skyriuje Valkininkų „Pušelė“). 

Reikšmingas slaugytojo vaidmuo
Kalbant apie paciento gydymą paprastai turimas galvoje gy-

dytojo darbas, tačiau tai, ką dėl paciento sveikatos nuveikia kas-
dienis slaugytojo triūsas, ne mažiau lemia, kaip greitai pacientas 
pasveiks, ar bus išvengta pooperacinių komplikacijų. 

Nuo pat Vaikų ligoninės įsikūrimo pradžios šalia gydytojų 
nuolat dirbo ir didelis būrys medicinos seserų, kurios ir šian-
dien prisimenamos kaip puikios darbuotojos ir vėlesnės kartos 
mokytojos. Daug šiltų žodžių galima pasakyti apie ilgametę šios 
ligoninės vyriausiąją seserį Nijolę Švoinickienę bei jos vadovauja-
mą vyresniųjų seserų kolektyvą. Jos indėlis klojant vaikų slaugos 
pamatus ligoninėje yra be galo reikšmingas ir svarbus. Savo kom-
petencija, organizaciniais gebėjimais ji subūrė puikų medicinos 
bei vyresniųjų medicinos seserų kolektyvą. 

Nepaisant skurdžios tuometės slaugos priemonių bazės, – 
nebuvo modernių kateterių, „peteliškių“, vienkartinių švirkštų, 
lašelinių, – medicinos seserys puikiai išmanė savo darbą. O dirbti 
vaikų ligoninėje nėra lengva, nes tenka bendrauti ne tik su paci-
entu, bet ir visa jo šeima. Iš medicinos personalo reikalaujama 
susivaldymo, ištvermės daugiau nei iš kitų profesijų atstovų. 

Slaugos pokyčiai po Nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir atsiradus galimybei pa-

matyti, kaip dirbama išsivysčiusiose Europos ir Vakarų valstybė-
se, slauga ir slaugos studijos Lietuvoje neišvengė pokyčių. Praei-
tyje slaugos mokymo pagrindą sudarė žinios apie kūno sistemas 
bei ligas ir procedūras. Buvo akcentuojama instrumentinė slauga,  
t. y. medicinos seserys atlikdavo medicinines manipuliacijas ir 
vykdė gydytojo nurodymus. Praėjusio amžiaus pabaigoje medi-
cinos sesuo tapo slaugytoja. Dėl to pakito ir jos rengimas profe-
sinei veiklai: pradėtas ugdyti savarankiškesnis slaugos specialistas, 
kuris gebėtų organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą, mokyti 
pacientus tausoti sveikatą ir plėtotų slaugos praktiką, atliktų su-
dėtingas gydomąsias procedūras.

Slaugos vieta Vaikų ligoninėje 
Ligoninėje dirba aukštos profesinės kvalifikacijos slaugytojai – 

savo srities profesionalai. Ligoninėje slaugos paslaugas teikia įvai-
rių specializacijų – anestezijos ir intensyviosios terapijos, psichikos 
sveikatos, operacinės ir gausus būrys bendrosios praktikos  slaugy-
tojų. Tobulėjant slaugos mokslui, keliant aukštesnius reikalavimus 
slaugytojo išsilavinimui, daugelis Vaikų ligoninės slaugytojų baigė 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto tęstines studijas, 
studijuoja Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos universitetuose. 

Slaugytojai puikiai supranta savo profesijos pokyčių reikšmę, 
stengiasi neatsilikti nuo slaugos mokslo naujovių, yra savarankiš-
ki bei geba prisiimti atsakomybę. Vienas iš pastarųjų dienų po-
kyčių, kuris patobulins ligoninės slaugytojų veiklą ir kurio nauda 
akivaizdi ir pacientams, ir juos gydantiems medikams – slaugos 
istorijos įdiegimas į praktiką. Slaugos istorijos šablonas, sukurtas 
atsižvelgiant į vaikų slaugos ypatumus Vaikų ligoninėje, leis ge-
riau įvertinti gydymo ir slaugos procesų kokybę.

Slaugos specialisto, dirbančio Vaikų ligoninėje, veiklos 
spektras yra labai platus. Be tiesioginių savo funkcijų, jie atlieka 
užimtumo specialisto, konsultanto, atvejų vadybininko, sveika-
tos mokytojo, koordinatoriaus vaidmenis, be to, veikia kaip sa-
votiškas filtras tarp gydytojo ir paciento. Dabar slaugytojas dirba 
kaip lygiavertis gydytojo partneris, o prevencijos srityje jo vaidmuo 
didesnis nei gydytojo. Nuo slaugytojo atsakomybės ir profesiona-
lumo didžiąja dalimi priklauso paciento gydymo sėkmė. Todėl ko-
mandinio darbo principas yra ligoninės siekiamybė, nes tik taip 
sukuriama visus patenkinanti sveikatos priežiūros paslaugų koky-
bė, atsiranda glaudesnis slaugytojo ir gydytojo bendradarbiavimas, 
kuriama palanki pacientui ir personalui psichologinė aplinka.   

Nuolat tobulėti – šiandienos poreikis
Ligoninės slaugytojams keliamas uždavinys neapsiriboti tik 

kasdieniu praktiniu darbu. Jie skatinami tobulėti, tobulinti kva-
lifikaciją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pavyzdžiui, neseniai 
Vaikų onkohematologijos skyriaus vyresnioji slaugos administra-
torė Daiva Venslauskaitė dalyvavo Londone vykusiame 29-ame 
Europos kaulų čiulpų transplantacijos slaugos specialistų susitiki-
me ir pateikė stendinį pranešimą „Trombozių komplikacijų įtaka 
centrinės venos kateterio funkcionavimui“. 

Vaikų onkohematologijos skyriuje skatinama nuolat kaupti ir 
dokumentuoti slaugos specialistų patirtį, kuri ypač pravarti gydant 
naujus pacientus, – taip užtikrinama atsakomybė už paciento prie-
žiūrą, atsiranda galimybė įvertinti slaugos veiksmų efektyvumą. 

Neonatologijos centro slaugytojai dalyvauja tarptautinėje moky-
mo programoje „Efektyvi sergančio ir neišnešioto naujagimio slau-
ga“. Ši programa įgyvendinama Rusijoje, Kazachijoje ir Kirgizijoje. 

Vaikų ligoninėje dirbu jau 35 metus. Matau, kad slaugytojos, 
dirbančios Vaikų ligoninėje, yra ypatingos, nes taip mylėti savo 
profesiją ir mažuosius pacientus gali ne kiekvienas. Džiaugiuosi, 
kad esu viena iš jų, kad turėjau puikius mokytojus, kad Vaikų 
ligoninė yra antrieji namai ne tik man, bet ir dideliam slaugytojų 
būriui. Didžiuojuosi jomis, atėjusiomis dirbti į Vaikų ligoninę ir 
likusiomis joje ilgiems darbo metams. Tai rodo aukštą jų profe-
sinių žinių lygį ir sugebėjimą dirbti ne pačiomis lengviausiomis 
sąlygomis.   

Slaugos raida ir jos kokybės šuolis Vaikų ligoninėje
Rima Rozenbergaitė, Vaikų ligoninė, VšĮ VUL SK filialas 
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Nuotolinio mokymo „Viso gyvenimo skiepai“
4.1 temos „Suaugusiųjų skiepai“

Suaugusiųjų viso gyvenimo skiepijimo progra-
mos gali būti svarbios, nes:

a) Europos visuomenė senėja
b) Infekcinės ligos kelia didelę grėsmę pagyve-

nusių asmenų gyvybei
c) Suaugusiųjų infekcinės ligos kelia rimtų eko-

nominių problemų
d) Nė viena aukščiau išvardytų priežasčių
e) Visos aukščiau išvardytos priežastys

Gripo vakcinos skiepijimas
a) Naudingas tik kūdikiams
b) Veiksmingumas abejotinas, nes gripo virusas 

nuolat kinta
c) Turi įtakos mažinant senyvo amžiaus asmenų 

mirtingumą

Pagyvenusių asmenų mirčių nuo plaučių už-
degimo skaičių galima sumažinti:

a) Skiepijant pneumokokinę vakciną
b) Skiriant profilaktiką antibiotikais
c) Vengiant kontaktų su sergančiaisiais šaltuoju 

metų laiku

Europos parlamentui pateikta:
a) Visuotinio vaikų skiepijimo programa
b) Suaugusiųjų viso gyvenimo skiepijimo ka-

lendorius
c) Suaugusiųjų rizikos grupių skiepijimo programa

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

4.1 tema. Suaugusiųjų skiepai

Klau s ima i

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pagal išvengtų 
mirčių ir išvengto neįgalumo skaičius, vakcinų skiepijimas laiko-
mas viena efektyviausių medicinos priemonių per visą žmonijos 
istoriją. Daugumos Europos Sąjungos šalių skiepijimo politika 
dažniausiai nukreipta į vaikų iki 18 metų skiepijimą, ir ši stra-
tegija labai veiksminga. Kalbant apie suaugusiųjų skiepijimą 
situacija visiškai skirtinga. Kartais numatomas vyresnių suau-
gusiųjų (dažniausiai – vyresnių nei 65 metų) skiepijimas gripo 
ir pneumokokine vakcina, o kai kuriose šalyse yra numatomas 
rizikos grupių skiepijimas kai kuriomis vakcinomis. Dažniau-
siai suaugusiųjų skiepijimas yra tik rekomendacinio pobūdžio. 
Tik kelios ES šalys turi vieningą skiepijimo kalendorių visoms 
amžiaus grupėms. Lietuvoje Baltijos imunoprofilaktikos asocia-
cija (BALTIPA) 2012 m. parengė rekomenduojamą suaugusiųjų 
skiepijimo kalendorių, tačiau šis kalendorius nebuvo paremtas 
valstybės lėšomis.

Užkrečiamosios ligos lemia dažną sergamumą ir mirtingu-
mą, ypač vyresnio amžiaus suaugusiųjų. Tai tampa ypač aktualu, 
vertinant šiuolaikines demografines tendencijas Europoje ir jų 
poveikį sveikatos apsaugos sistemai. Specialistų skaičiavimais, iki 

2025 m. apie 50 % europiečių bus vyresni nei 50 metų amžiaus; 
apie 65 % sveikatos sistemos išlaidų skiriama vyresniems nei 65 
metų amžiaus asmenims. Vertinant tokias tendencijas, manoma, 
kad iki 2020 m. Europoje gali trūkti apie 1 mln. sveikatos apsau-
gos darbuotojų. 

Tyrimai, atlikti 13 ES šalių, patvirtino, kad skiepijimas yra 
kaštų efektyvi strategija, skiepijant vyresnius nei 50 metų asme-
nis. Manoma, kad šis rodiklis turėtų būti teigiamas ir išplėstinei 
suaugusiųjų skiepijimo programai. Nėra tyrimų apie difterijos, 
stabligės ir kokliušo skiepijimo kaštų efektyvumą. Tai aiškinama 
tuo, kad skiepijimų prieš šias ligas efektyvumas yra pripažintas 
anksčiau, nei paplito kaštų efektyvumo vertinimo modeliai, todėl 
šių vakcinų skiepijimo efektyvumas traktuojamas kaip savaime 
suprantamas. Dauguma skiepijimo ekonominio efektyvumo ty-
rimų atlikta turtingiausiose Europos šalyse, tačiau trūksta eko-
nominių tyrimų Europos žemo ir vidutinio pajamų lygio šalyse, 
kadangi platesnis požiūris į ilgalaikę skiepijimo naudą yra labai 
vertingas kiekvienos šalies ekonomikos požiūriu. Yra paskaičiuo-
ta, kad kiekvienas euras, investuotas į vyresnių nei 50 metų am-
žiaus asmenų skiepijimą, valstybei grąžina 4,02 euro. Tenka tik 

SDTS centro informacija

2014 m. rugsėjo–2015 sausio mėn. vyks nuotoliniAi moKYmAi,  
skirti sveikatos priežiūros specialistams.

NuotoliNių mokymų tema: „modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui“.

mokymų turiNys:

mokymų medžiagą parengė Nijolė katinė, uaB „allium uPi“.
Dalyviams, teisingai atsakiusiems į klausimus,  

bus išduodami 20 val. mokymosi trukmės sDts centro tobulinimosi pažymėjimai.

Kituose žurnalo numeriuose skelbsime informaciją dėl registracijos laiko. Nepraleiskite šios informacijos!  
Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą  „Slauga. Mokslas ir praktika“.

uAB „APitERAPiJA“ ir jos direktoriui  
minDAuGui DAnilEViČiui

SlAuGoS DARBuotoJŲ toBulinimoSi iR SPECiAliZACiJoS CEntRAS

Žinant, kad lietuvos medikai per retai dezinfekuoja rankas, o žinios apie rankų higieną –  

per menkos, tai vertinga ir svari pagalba praktiškai mokyti rankų higienos sveikatos priežiūros 

specialistus, besitobulinančius slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre.  

Ši prasminga dovana padės gerinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos 

įgūdžius, o taip sumažės ir hospitalinių infekcijų atvejų,  

kurie nustatomi ir pacientams, ir personalui.

Nuoširdžiai dėkoja

už prasmingą iniciatyvą –  
slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrą 
aprūpinti būtinomis praktinio mokymo priemonėmis ir 

padovanoti rankų higienos mokymo priemonių.

SVEiKAtoS PRiEžiūRoS SPECiAliStŲ DėmESiui

1. svarbūs patarimai, leidžiantys pagerinti lėtinių 
žaizdų gydymą. Drėgnas žaizdų gydymas.
2. Tender Wet Plus – intensyviam žaizdos valymui.
 

3. alginatinio tvarsčio Sorbalgon naudojimas.
4. HydroTac ir Hydrocoll tvarsčių naudojimo ypatumai.
5. tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui.
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Nuotolinio mokymo 
„Viso gyvenimo skiepai“ 

dalyvio kortelė
  Vardas

Pavardė

   Dalyvio numeris (ID)

       Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Logotipo 
vieta

4.1

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

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

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei gegužės 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!

apgailestauti, kad suaugusiųjų skiepijimo programos dažniausiai 
labai menkai finansuojamos. Kalbant apie kitas suaugusiųjų skie-
pijimo problemas, paminėtina ribota informacija apie infekcines 
ligas ir skiepijimo galimybes visoms amžiaus grupėms bei nepa-
tikima suaugusiųjų infekcinių ligų stebėsenos sistema. Aptarsime 
kelias dažniausias suaugusiųjų infekcines ligas, kurios galėtų būti 
efektyviai kontroliuojamos, skiepijant vakcinas. 

Gripas. Prancūzijos tyrėjų duomenimis, vien šioje šalyje gripu 
kasmet serga daugiau nei 3,5 mln. asmenų. Iš jų 724 sunkūs, kai 
reikalinga intensyvioji terapija, atvejai ir mažiausiai 117 mirties 
nuo gripo atvejų. Mirusiųjų amžius nuo 5 mėn. iki 97 metų. Ten-
ka tik apgailestauti, kad skiepijimo gripo vakcina apimtys yra labai 
nevienodos. Oficialiais duomenimis, didžiausios rizikos grupių 
asmenų skiepijimų gripo vakcina 2011–2012 m. sezonu apimtys 
buvo Jungtinėje Karalystėje (74 %), mažiausios – Latvijoje (1,7 %),  
o Lietuvoje rizikos grupių skiepijimo apimtys tais metais buvo apie 
18,5 %. Tenka apgailestauti, kad kalbant apie visą Lietuvos po-
puliaciją, skiepijimo gripo vakcina apimtys yra gerokai mažesnės. 
Paminėtina ir tai, kad susirgę gripu ir dėl šios ligos priversti praleisti 
keliolika dienų lovoje, senoliai iš jos jau nebepasikelia. Primintina, 
kad gripo vakcina gaminama kiekvienam sezonui ir jos veiksmin-
gumas to sezono gripo virusų atžvilgiu būna labai didelis. Deja, ir 
paskiepytieji gali sirgti kitų virusų sukeliamomis ūmiomis kvėpavi-
mo takų infekcinėmis ligomis, kurios klaidingai laikomos gripu ir 
mažina pasitikėjimą vakcinomis.

Kita didelė suaugusiųjų sveikatos problema – plaučių už-
degimas (pneumonija). Kasmet pneumonija lemia apie 2 % 
hospitalizacijų 27 ES šalyse, o vidutinė hospitalizacijos trukmė –  
10 dienų. Registruojami dideli mirtingumo dažnio svyravimai, 

pvz., 2009 m. Slovakijoje nuo pneumonijos mirė 31, o Vengrijo-
je 5 iš 100 000 tūkstančių. Tokius didelius skirtumus iš dalies le-
mia pneumonijos diagnostikos ir registravimo skirtumai. Visose 
šalyse yra didesnė rizika tarp vyresnio amžiaus ir neįgalių asmenų. 
Susirgus pneumonija ligoninėje jos sukėlėjai bus atsparūs antibi-
otikams, o tai dar labiau didina mirties riziką. Vieno dažniausių 
pneumonijos sukėlėjų – Streptococcus pneumoniae (dar vadinamo 
pneumokokine infekcija) galima patikimai apsisaugoti, skie-
pijant vakcinas. Pneumokokinė vakcina yra įtraukta į daugelio 
Europos valstybių kūdikių skiepijimo programas. Lietuvos kūdi-
kiams šią vakciną planuojama pradėti skiepyti nuo šių metų spa-
lio mėnesio. Tenka tik apgailestauti, kad suaugusiųjų skiepijimo 
pneumokokine vakcina apimtys yra nepakankamos.

Vis daugiau dėmesio skiriama suaugusiųjų kokliušo proble-
mai. Kokliušas – iš dalies dažna, nepakankamai diagnozuojama 
(hipodiagnostika) liga ES šalyse, ypač tarp suaugusiųjų. Kokliušas –  
visuomenės sveikatos problema net šalyse, kuriose pasiektos didelės 
vaikų skiepijimo apimtys. Pastaraisiais metais daugumoje ES šalių 
registruojamas sergamumo kokliušu padidėjimas, ypač tarp paau-
glių ir suaugusiųjų. Užsikrėtę suaugusieji yra infekcijos šaltinis ne-
skiepytiems kūdikiams, kurie gali sirgti sunkiausiomis formomis. 
Skiepijimo prieš kokliušą strategija turi apimti paauglių ir suau-
gusiųjų skiepijimą, kokliušo žinomumo didinimą tarp sveikatos 
apsaugos profesionalų ir visuomenės. Tenka apgailestauti, kad Lie-
tuvoje suaugusiųjų skiepijimas vakcina prieš kokliušą yra itin retas.

Europos Parlamentui pristatyta iniciatyva įtraukti viso gyve-
nimo skiepų kalendorių ES ir nacionaliniais lygmenimis kaip 
sveiko senėjimo politikos elementą, visuomenės sveikatos bei 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos strategiją. 

Žodis gydo, žodis žeidžia

Kur tik pažvelgsi, įsiklausysi ar sutelksi dėmesį, visur „lyde-
riauja“ sergantieji. Žinoma, netiesiogine prasme. Interneto 
puslapiuose, straipsniuose, spaudoje, konferencijose, paskai-
tose mirga: sergantieji epilepsija, sergantieji vėžiu, sergantieji 
depresija, sergantieji stuburo ligomis, sergantieji astma, ser-
gantieji cukriniu diabetu, sergantieji lėtinėmis ligomis... Ži-
noma, ligų daug, tačiau ne tik kūno ar sielos, bet ir kalbos. 
Kas tai? Ar universali forma, pavaduojanti žodžius ligonis, 
pacientas, ar sinonimas, paįvairinantis ligonių ir pacientų 
gretas, ar yda, taip plačiai išplitusi visose kalbos vartojimo sfe-
rose, ne tik medikų diskurse. 

Slaugytojai, gydytojai savo darbe vadovaujasi me-
dicinos normomis, kalbos problemoms spręsti reikėtų 
pasitelkti kalbos normas. Sergantysis yra esamojo laiko 
veikiamosios rūšies dalyvis. Dalyvis – iš veiksmažodžio 
padaryta forma, turinti ir veiksmažodžio, ir būdvardžio 
savybių, bet ne daiktavardžio. Todėl dalyvinės formos 
gali būti vartojamos daiktavardžio pozicijoje tik tuo atve-
ju, jei nėra daiktavardinio varianto: tikintieji, mirusieji, 
tiriamieji, apklaustieji, stojantieji, suaugusieji... Todėl 
kartu su sergančiaisiais į vieną kompaniją pakliūva ir 
dirbantieji, budintieji, pirmininkaujantieji, sekretoriau-
jantieji, tarpininkaujantieji, vedantieji, besimokantieji, 
studijuojantieji, rūkantieji, žaidžiantieji…Juk 
yra daiktavardžių, tiksliai apibūdinančių 
veikėją: darbuotojas, budėtojas, pirmi-
ninkas, sekretorius, tarpininkas, vedė-
jas, mokinys, studentas, rūkalius, 
žaidėjas…Todėl, aišku, netinka ir 
sergantysis. Turime nuo seno var-
tojamą žodį ligonis ir tarptautinį –  
pacientas. Galima vartoti ir jun-
ginius su daiktavardžiu: sergantis 
asmuo, neįgalus žmogus, budintis 
gydytojas, rūkantis žmogus, tarpi-
ninkaujantis asmuo...

Diagnozė – sergantysis?
Diana Žėkienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Taigi, kaip galėtume „gydyti“ tuos sergančiuosius?
Sergantieji epilepsija = žmonės (asmenys), sergantys epi-

lepsija; epilepsijos ligoniai; epileptikai.
Sergantieji vėžiu = žmonės (asmenys), sergantys vėžiu; vė-

žio ligoniai; vėžininkai.
Sergantieji depresija = žmonės (asmenys), sergantys de-

presija; depresijos ligoniai.
Sergantieji stuburo ligomis = žmonės (asmenys), sergan-

tys stuburo ligomis; stuburo ligoniai.
Sergantieji astma = žmonės (asmenys), sergantys astma; 

astmos ligoniai; astmatikai.
Sergantieji cukriniu diabetu = žmonės (asmenys), ser-

gantys cukriniu diabetu; cukrinio diabeto ligoniai; diabetikai.
Sergantieji lėtinėmis ligomis = žmonės (asmenys), ser-

gantys lėtinėmis ligomis; lėtiniai ligoniai.
Sergantieji hipertonija = žmonės (asmenys), sergantys hi-

pertonija; hipertonikai.
Sąrašą galėtume tęsti be galo. Kaip matome, kalbos proble-

moms spręsti yra ne vienas tinkamas būdas, tereikia pasirinkti 
tiksliausią. 

Kad taip lengvai, paprastai ir greitai būtų sprendžiamos 
ligonių, pacientų sveikatos problemos!

Gerbiami slaugos darbuotojai ir  
visi šio žurnalo skaitytojai,

Indeksas 5105


SLAUGA
mokslas ir praktika

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras  
(mokyklos g. 10, Grigiškės, Vilnius) 

ieško odontologo padėjėjo  
1 etato darbo krūviui 

Prenumeratos kaina: 
12 mėn. – 60,00 Lt
6 mėn. – 30,00 Lt
3 mėn. – 15,00 Lt 
1 mėn. – 5,00 Lt

Žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“  
galite užsiprenumeruoti visuose 

Lietuvos pašto skyriuose.

SiūlomE DARBĄ 

oDontoloGo  
PADėJėJui

tel. 868261011, el. p.: ambulatorija@gspc.lt
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Aktualūs intensyviosios terapijos klausimai / Dagmara 
Reingardienė. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Kaunas, 2013. -  
1006, [2] p. 

Knygoje aptariamos įvairios intensyviosios terapijos ir inten-
syviosios kardiologijos problemos. Remiantis ilgamete patirtimi 
ir moksliniais tyrimais pateikiami naujausi duomenys apie kar-
diovaskulinės sistemos ir kvėpavimo sistemos sutrikimus, apie 
ūminį inkstų ir kepenų nepakankamumą, infekcines būkles, en-
dokrinines patologijas, virškinimo sistemos, hematologines prob- 
lemas, šokus ir traumas intensyviosios terapijos padaliniuose, su 
nėštumu susijusias ligas, toksikologines situacijas, apie šių ligų 
būklės patogenezę, kliniką, diagnostiką, gydymą, profilaktiką bei 
baigtį. Pabaigoje – išsamus literatūros sąrašas. Knyga labai nau-
dinga studentams, rezidentams ir gydytojams.

Lietuvos medicinos biblioteka pristato
"

tapau širdimi
lietuvos medicinos bibliotekoje veikianti paroda „Niekada nesakyk 

niekada“ –  pirmoji Zentos sakalauskienės personalinė paroda. užau-
gusi lietuvos lygumų krašte, Joniškio rajone, dar vaikystėje pamėgu-
si piešti, taip pat bandžiusi kurti eiles, vėliau savo pomėgius apleido. 
studijavo tiksliuosius mokslus. 1976 m. baigė kauno ekokomikos tech-
nikumą, 1983 m. – Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą. Šeima, 
ekonomistės, finansininkės darbas. Prieš šešerius metus pradėjo lankyti 
tapybos kursus Vilniaus mokytojų namuose veikiančioje Vaikų ir jauni-
mo dailės mokykloje (vadovė Jūratė stauskaitė). Dvejus metus mokėsi 
pas dailininkę aistę kirvelytę. Nuo 2011 m. lanko agnės Juškaitės ir Vai-
dos andrašiūnaitės tapybos kursus senamiesčio menininkų galerijoje. 
savo darbus eksponuoja kasmetinėse galerijos menininkų parodose. 
mokytojų namuose taip pat kasmet vykdavo dailės mokyklos mokinių 
parodos, tačiau personalinė paroda – pirmoji, nors Zenta jau yra sukau-
pusi daugybę tapybos ir akvarelės darbų. „kūryba pakeitė mano gyve-
nimą, mano pomėgius“, – sako parodos autorė. Palinkėkime jai sėkmės.

Janina Valančiūtė, Lietuvos medicinos biblioteka

Tapau gyvenimą, praskriejantį kaip vėjo gūsis,

Tapau save ant didelio akmens.

Suknelę rožinę, krikštamotės pasiūtą,

Kurią labai mylėjau nuo mažens.

Tapau tuos vakarus, kai žydi sodai,

Kai vaikštom su mama šalia.

Tapau, kada po kojom traška gruodas,

Ir svirtys aimanuoja vakare.

Tapau rudas akis, mėnulio šviesą,

Ir ilgesį, apnikusį slapčia.

Ir ašaras gausias, ir lietų,

Tapau tave, tapau save.

Kai švelnios spalvos drobę liečia,

Tapau dukrelių šypsenas žavias,

Žvelgiu į mirgančią paletę,

Imu teptuką į rankas.

Tapau, tai aš prie mylimo molberto,

Ilgai ieškojau, kol radau save.

Jaučiu šio atradimo vertę,

Jaučiu, kad sėdžiu savame balne.

Tapau širdim, dar drobė nesibaigia,

Dar vietos daug visiems, kuriuos myliu.

Tapau, nes man dabar to reikia,

Nes tai dalelė mano prigimties šaknų.

   Zenta Sakalauskienė

MANO TAPYBA

mažo miestelio didelis ponas
Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medicinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus Naudojimosi biblioteka taisyklėse  
www.lmb.lt   >  paslaugos arba tel. 261 77 96  (Abonementas)

Visa tiesa apie vakcinas / Richard Halvorsen ; 
iš anglų kalbos vertė Irmina Domeikienė. - Kau-
nas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 
2013]. - 395, [3] p.

Richardas Hakvorsenas, dvidešimt metų dir-
bęs šeimos gydytoju, tradicinį gydymą derinęs su 
akupunktūra ir kitais alternatyviosios medicinos 
metodais, susidomėjo vakcinacija ir vaikų imuni-
zacija. Knygos autorius pateikia savo asmenines iš-
vadas bei patarimus, kartais prieštaraujančius ofi-
cialiai nuomonei ir rekomendacijoms. Nors niekas 
neabejoja, kad skiepai išgelbėjo milijonus gyvybių 
ir yra vertinami kaip vienas didžiausių pasiekimų 
sveikatos apsaugos srityje, tačiau nuolat vyksta 
diskusijos dėl  
jų teikiamos 
naudos ir ke-
liamos rizikos. 
Knygoje ieš-
koma atsaky-
mų į klausimą –  
jeigu vakcinos 
yra toks geras 
dalykas, tai ko-
dėl jos kritikuo-
jamos?  Pateikta 
informacija su-
prantama ne tik 
medicinos spe-
cialistams.

Plaučių embolijos diagnostikos, gydymo 
ir profilaktikos rekomendacijos : mokomoji 
knyga / [Skaidrius Miliauskas (redaktorius), 
Eglė Ereminienė, Antanas Jankauskas, Renaldas 
Jurkevičius, Nemira Jurkienė, Andrius Macas, 
Kęstutis Malakauskas, Albinas Naudžiūnas, Vi-
das Pilvinis, Dagmara Reingardienė, Raimun-
das Sakalauskas, Marius Žemaitis]. - Kaunas, 
2013. - 47, [1] p.

Kadangi 
pastaraisiais 
metais atsira-
do daug nau-
jų duomenų 
apie svarbią ir 
aktualią prob- 
lemą – plau-
čių emboliją 
(PE), su ku-
ria susiduria 
įvairių specia-
lybių gydyto-
jai, tai nulė-
mė naujų PE 
diagnostikai, 
gydymui bei profilaktikai skirtų rekomendacijų 
parengimą ir išleidimą. Autoriai tikisi, kad šis 
leidinys bus vertingas ne tik gydytojams bei re-
zidentams, bet ir medicinos studentams. Knygos 
pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas.

Parengė Janina Valančiūtė, Lietuvos medicinos biblioteka



SLAUGOS DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS CENTRAS

Kviečia mokytis asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, įgyti specialybę

 
 

SLAUGOS DARBUOTOJ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS CENTRAS 

Kvieia mokytis asmenis,  

turinius vidurin išsilavinim, 
ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Sveikatos statistiko mokymo programa  
Mokymo trukm – 4 sav. (160 val.) 

 
 

 

 

 

Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais vairiose sveikatos priežiros 

staigose. Sveikatos statistikai vykdo sveikatos statistikos apskait, pildo vairias privalomas 

sveikatos statistikos apskaitos ir ataskait formas.  

Mokymo metu supažindinama su sveikatos politika ir strategija, sveikatos draudimo bei 

finansavimo pagrindiniais principais, sveikatos priežiros staig organizaciniais principais, 

gyventoj sveikatos bkls vertinimo kriterijais, Lietuvos sveikatos statistine informacine sistema, 

sveikatos apsaugos ir gyventoj sveikatos bkls rodikliais bei j vertinimu.  

Per praktin mokym mokoma pildyti patvirtintas sveikatos statistikos apskaitos formas, 

skaiiuoti vairius sveikatos statistikos rodiklius ir sudaryti sveikatos statistikos ataskaitas, dirbti su 

kompiuterine gyventoj sveikatos bkls vaizdavimo ir analizs programa, redaguoti tekstus.  
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Kvieia mokytis asmenis, 

turinius vidurin išsilavinim,  
ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Odontologo pagalbininko mokymo programa 
Mokymo trukm – 12 sav. (480 val.) 

 
 

 

 

Odontologo pagalbininkas – asmuo, padedantis gydytojui odontologui teikti odontologines 

paslaugas ir valdyti administracinius procesus. 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim. Asmuo, skmingai baigs 

ši program, gali dirbti odontologo pagalbininku ir gali verstis odontologo pagalbininko veikla 

asmens sveikatos priežiros staigose, turiniose teis teikti odontologins priežiros (pagalbos) 

ir/ar burnos priežiros paslaugas. 

Išklausius vis teorinio mokymo kurs, atlikus praktines užduotis ir skmingai išlaikius 

kvalifikacijos egzamin išduodamas valstybs pripažstamas kvalifikacijos pažymjimas, kad 

asmuo gali dirbti odontologo pagalbininku. 

Teorinio mokymo trukm – 178 val. Teorinis mokymas vyksta mokymo auditorijoje. Praktinio 

mokymo trukm – 286 val. Praktinis mokymas vyksta ir mokymo auditorijoje, ir odontologijos 

kabinete.  
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Kvieia mokytis asmenis,  

turinius vidurin išsilavinim, 
 ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Lankomosios priežiros darbuotojo mokymo programa 
Mokymo trukm – 12 sav. (480 val.) 

 

 

 
 

 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir norintiems gyti 

lankomosios priežiros darbuotojo kvalifikacij. Lankomosios priežiros darbuotojas yra socialins 

apsaugos sistemos darbuotojas, kuris savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais specialistais 

teikia pagalbos  namus paslaugas pagyvenusiems ir negaliems asmenims. Lankomosios priežiros 

darbuotojas tarpininkauja klientui, teikia nam ruošos, asmens ir aplinkos higienos paslaugas. 

Per mokym bsimieji lankomosios priežiros darbuotojai supažindinami su socialins 

apsaugos sistema, lankomosios priežiros darbuotojo funkcijomis, pareigomis, teismis ir 

atsakomybe, gyja darbo organizavimo, nam ruošos, mitybos, asmens ir aplinkos higienos, etikos, 

bendravimo psichologijos, teiss ir darbuotoj sveikatos saugos pagrindus. 

Per praktin mokym bsimieji lankomosios priežiros darbuotojai savarankiškai ir su patirt 

turiniu lankomosios priežiros darbuotoju mokosi teikti vairias pagalbos  namus paslaugas. 
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Kvieia mokytis asmenis, 

 turinius vidurin išsilavinim,  
ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Slaugytojo padjjo mokymo programa 
Mokymo trukm – 9 sav. (360 val.) 

 

 

 
 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir norintiems gyti 

slaugytojo padjjo kvalifikacij. Slaugytojo padjjas yra sveikatos priežiros sistemos 

darbuotojas, kuris savarankiškai arba asistuodamas slaugos specialistui, rpinasi pacient saugumu, 

padeda pacientui tenkinti bendravimo, mitybos, judjimo, miego poreikius, ruošia pacientus 

diagnostikos, slaugos, gydymo ar reabilitacijos procedroms, padeda slaugos specialistui vairi 

procedr metu, rpinasi pacient ir aplinkos higiena. 

Per mokym bsimieji slaugytojo padjjai susipažsta su slaugytojo padjjo funkcijomis, 

pareigomis, teise ir atsakomybe, gyja žmogaus anatomijos, patologijos, farmakologijos, 

bendravimo psichologijos, slaugos, pirmosios medicinos pagalbos, higienos ir darbuotoj sveikatos 

saugos pagrindus.  

Per praktin mokym bsimieji slaugytojo padjjai savarankiškai arba su slaugos specialistu 

mokosi atlikti vairias slaugos ir higienos procedras, teikti pirmj medicinos pagalb. 
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Sveikatos statistiko mokymo programa  
Mokymo trukmė – 4 sav. (160 val.)

Odontologo pagalbininko mokymo programa  
Mokymo trukmė – 12 sav. (480 val.)

Slaugytojo padėjėjo mokymo programa  
Mokymo trukmė – 9 sav. (360 val.)

Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa  
Mokymo trukmė – 12 sav. (480 val.)

 

 

SLAUGOS DARBUOTOJ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS CENTRAS 

Kvieia mokytis asmenis,  

turinius vidurin išsilavinim, 
ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Medicinini sterilizatori naudojimo ir priežiros mokymo programa  
Mokymo trukm – 3 sav. (120 val.) 

 

 

 

 

Skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir profesin kvalifikacij, norintiems dirbti 

medicinini sterilizatori aparatininku sveikatos priežiros staigose. Medicinini sterilizatori 

aparatininkai sveikatos priežiros staigose ruošia medicinos prietaisus sterilizavimui, atlieka vairi 

medicinos prietais ir gamini sterilizacij bei vertina jos kokyb, pagal savo kompetencijas atlieka 

medicinini sterilizatori priežir. 

Suteikiama medicinini žini apie užkreiamsias ligas, j priežastis ir profilaktik, medicinos 

prietais valymo, dezinfekcijos ir paruošimo sterilizavimui reikalavimus, supažindinama su 

medicinini sterilizatori konstrukcija ir j naudojimo bei priežiros tvarka, medicinos gamini ir 

prietais sterilizacijos atlikimo tvarka, darbuotoj sveikatos saugos, priešgaisrins saugos ir 

apsaugos nuo elektros traum reikalavimais, pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindais.  

Per praktin mokym sveikatos priežiros staigose mokoma paruošti medicinos prietaisus ir 

gaminius sterilizavimui, atlikti sterilizacij bei vertinti sterilizacijos proceso kokyb, saugiai 

eksploatuoti medicininius sterilizatorius, suteikti pirmj medicinos pagalb.  
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Medicininių sterilizatorių naudojimo ir priežiūros   
mokymo programa  

Mokymo trukmė – 3 sav. (120 val.)

Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, norintiems dirbti 
medicininių sterilizatorių aparatininku sveikatos priežiūros įstaigose. Medicininių sterilizatorių 
aparatininkai sveikatos priežiūros įstaigose ruošia medicinos prietaisus sterilizavimui, atlieka 
įvairių medicinos prietaisų ir gaminių sterilizaciją bei įvertina jos kokybę, pagal savo kompeten-
cijas atlieka medicininių sterilizatorių priežiūrą.

Suteikiama medicininių žinių apie užkrečiamąsias ligas, jų priežastis ir profilaktiką, medici-
nos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir paruošimo sterilizavimui reikalavimus, supažindinama su 
medicininių sterilizatorių konstrukcija ir jų naudojimo bei priežiūros tvarka, medicinos gaminių 
ir prietaisų sterilizacijos atlikimo tvarka, darbuotojų sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos ir 
apsaugos nuo elektros traumų reikalavimais, pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindais. 

Per praktinį mokymą sveikatos priežiūros įstaigose mokoma paruošti medicinos prietaisus 
ir gaminius sterilizavimui, atlikti sterilizaciją bei vertinti sterilizacijos proceso kokybę, saugiai 
eksploatuoti medicininius sterilizatorius, suteikti pirmąją medicinos pagalbą.

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti slau-
gytojo padėjėjo kvalifikaciją. Slaugytojo padėjėjas yra sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, 
kuris savarankiškai arba asistuodamas slaugos specialistui, rūpinasi pacientų saugumu, padeda 
pacientui tenkinti bendravimo, mitybos, judėjimo, miego poreikius, ruošia pacientus diagnosti-
kos, slaugos, gydymo ar reabilitacijos procedūroms, padeda slaugos specialistui įvairių procedūrų 
metu, rūpinasi pacientų ir aplinkos higiena.

Per mokymą būsimieji slaugytojo padėjėjai susipažįsta su slaugytojo padėjėjo funkcijomis, parei-
gomis, teise ir atsakomybe, įgyja žmogaus anatomijos, patologijos, farmakologijos, bendravimo psi-
chologijos, slaugos, pirmosios medicinos pagalbos, higienos ir darbuotojų sveikatos saugos pagrindus. 

Per praktinį mokymą būsimieji slaugytojo padėjėjai savarankiškai arba su slaugos specialistu 
mokosi atlikti įvairias slaugos ir higienos procedūras, teikti pirmąją medicinos pagalbą.

Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstai-
gose. Sveikatos statistikai vykdo sveikatos statistikos apskaitą, pildo įvairias privalomas sveika-
tos statistikos apskaitos ir ataskaitų formas. 

Mokymo metu supažindinama su sveikatos politika ir strategija, sveikatos draudimo bei fi-
nansavimo pagrindiniais principais, sveikatos priežiūros įstaigų organizaciniais principais, gy-
ventojų sveikatos būklės vertinimo kriterijais, Lietuvos sveikatos statistine informacine sistema, 
sveikatos apsaugos ir gyventojų sveikatos būklės rodikliais bei jų vertinimu. 

Per praktinį mokymą mokoma pildyti patvirtintas sveikatos statistikos apskaitos formas, skai-
čiuoti įvairius sveikatos statistikos rodiklius ir sudaryti sveikatos statistikos ataskaitas, dirbti su 
kompiuterine gyventojų sveikatos būklės vaizdavimo ir analizės programa, redaguoti tekstus.

 
 

SLAUGOS DARBUOTOJ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS CENTRAS 

Kvieia mokytis asmenis, 

turinius vidurin išsilavinim,  
ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Dezinfekuotojo mokymo programa 
Mokymo trukm – 4 sav. (160 val.) 

 

 

 

               

 

Skirta asmenims, norintiems dirbti dezinfekuotojais bei atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos ir 

deratizacijos darbus užkreiamj lig židiniuose, sveikatos priežiros staigose.  

Mokymo metu suteikiama medicinini žini apie žmogaus anatomij, fiziologij, higien ir 

mikrobiologij, supažindinama su užkreiamj lig epidemiologija ir profilaktika, suteikiami 

medicinins entomologijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos pagrindai, supažindinama 

su sterilizacijos ir dezinfekcijos rengini ir aparatros naudojimu, saugaus darbo, priešgaisrins 

saugos, aplinkosaugos reikalavimais.  

Per praktin mokym sveikatos priežiros staigose, visuomens sveikatos centruose ir kituose 

objektuose mokoma dirbti su dezinfekcijos kameromis ir kitais dezinfekcijos renginiais bei 

aparatais, atlikti dezinfekcij, dezinsekcij ir deratizacij, saugiai dirbti, suteikti pirmj pagalb 

apsinuodijus cheminmis medžiagomis.  
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Dezinfekuotojo mokymo programa  
Mokymo trukmė – 4 sav. (160 val.)

Skirta asmenims, norintiems dirbti dezinfekuotojais bei atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos ir 
deratizacijos darbus užkrečiamųjų ligų židiniuose, sveikatos priežiūros įstaigose. 

Mokymo metu suteikiama medicininių žinių apie žmogaus anatomiją, fiziologiją, higieną ir 
mikrobiologiją, supažindinama su užkrečiamųjų ligų epidemiologija ir profilaktika, suteikiami 
medicininės entomologijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos pagrindai, supažindina-
ma su sterilizacijos ir dezinfekcijos įrenginių ir aparatūros naudojimu, saugaus darbo, priešgais-
rinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. 

Per praktinį mokymą sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose ir kituo-
se objektuose mokoma dirbti su dezinfekcijos kameromis ir kitais dezinfekcijos įrenginiais bei 
aparatais, atlikti dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją, saugiai dirbti, suteikti pirmąją pagalbą 
apsinuodijus cheminėmis medžiagomis.

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti lan-
komosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją. Lankomosios priežiūros darbuotojas yra socialinės 
apsaugos sistemos darbuotojas, kuris savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais specialistais 
teikia pagalbos į namus paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims. Lankomosios priežiū-
ros darbuotojas tarpininkauja klientui, teikia namų ruošos, asmens ir aplinkos higienos paslaugas.

Per mokymą būsimieji lankomosios priežiūros darbuotojai supažindinami su socialinės 
apsaugos sistema, lankomosios priežiūros darbuotojo funkcijomis, pareigomis, teisėmis ir atsa-
komybe, įgyja darbo organizavimo, namų ruošos, mitybos, asmens ir aplinkos higienos, etikos, 
bendravimo psichologijos, teisės ir darbuotojų sveikatos saugos pagrindus.

Per praktinį mokymą būsimieji lankomosios priežiūros darbuotojai savarankiškai ir su patir-
tį turinčiu lankomosios priežiūros darbuotoju mokosi teikti įvairias pagalbos į namus paslaugas.

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 (pa-
galbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.

Išklausius visą teorinio mokymo kursą, atlikus praktines užduotis ir sėkmingai išlaikius kva-
lifikacijos egzaminą išduodamas valstybės pripažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas, kad asmuo 
gali dirbti odontologo pagalbininku.

Teorinio mokymo trukmė – 180 val. Teorinis mokymas vyksta mokymo auditorijoje. Praktinio mo-
kymo trukmė – 300 val. Praktinis mokymas vyksta ir mokymo auditorijoje, ir odontologijos kabinete.


