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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: slaugytojas, pacientas, mityba, mitybos ver-
tinimas.

Santrauka
Tyrimo tikslas – įvertinti bendruomenės slaugytojų požiūrį 

į operuotinų pacientų mitybos būklę prieš planines operacijas.
Tyrimas buvo atliktas Kauno miesto pirminės sveikatos 

priežiūros centruose. Tyrimo objektas – bendruomenės slau-
gytojų nuomonė apie operuotinų pacientų mitybos būklę. Ty-
rime dalyvavo 73 bendruomenės slaugytojai, iš jų visos buvo 
moterys. Atsako dažnis – 91,0 proc. Tyrimas vyko nuo 2014 m.  
gruodžio iki 2015 m. birželio. Klausimyną sudarė autorės. 
Gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos 
centro leidimas atlikti biomedicininį tyrimą. 

Beveik visos (91,8 proc.) tyrime dalyvavusios bendruome-
nės slaugytojos sutiko, kad reikia įvertinti pacientų mitybos 
būklę prieš planines operacijas. Nustatyta, kad beveik visos 
(98,6 proc.) bendruomenės slaugytojos matavo pacientų svorį 
ir ūgį, kūno masės indeksą (KMI) (95,9 proc.), tačiau žasto, 
blauzdos apimtis slaugytojos matavo rečiausiai (atitinkamai 
po 1,4 proc.), šlaunies apimties nematavo nė viena slaugytoja. 
Dauguma slaugytojų (83,6 proc.) teigė, kad koreguoti pacientų 
mitybos būklę turėtų gydytojai, 74,0 proc. slaugytojų atsakė, 
kad dietologai. Bendruomenės slaugytojos dažniausiai (n = 33; 
45,2 proc.) atsakė, kad kartais užtenka žinių įvertinti pacien-
tų mitybos būklę, 37,0 proc. (n = 27) – užtenka, 17,8 proc.  
(n = 13) – neužtenka. Dažniausiai (67,1 proc.) slaugytojos at-
sakė, kad informacijos gavo iš kolegų patirties, 61,6 proc. žinių 
įgijo konferencijose, 57,6 proc. – tobulinimosi kursuose.

Daugumos bendruomenės slaugytojų nuomone, operuo-
tinų pacientų mitybos būklę prieš planines operacijas reikia 
įvertinti ir koreguoti. Slaugytojai praktikoje iš dalies doku-
mentavo pacientų mitybos būklę.

Įvadas
Pacientų mitybos būklei skiriama vis daugiau dėmesio. Re-

komenduojama mitybos būklę įvertinti tuoj po priėmimo į 
ligoninę. Būtina parengti ir įgyvendinti protokolus pacientų 
mitybos būklei vertinti viso stacionarizavimo metu, jei reikia 
mitybos būklę koreguoti [1]. Mitybos nepakankamumas labai 
blogina pacientų sveikatos būklę, žaizdų gijimą ir gydymo re-
zultatus, didina komplikacijų skaičių, ilgina gydymo trukmę 
ir gydymo išlaidas. Nustatyta, kad pooperacinės komplikaci-
jos dažnesnės pacientams, turintiems mažą albumino kiekį, 
kuriems nustatyta nepakankamos mitybos rizika, nebuvo ko-
reguota mitybos būklė [2].

Nepakankamos mitybos kriterijų diagnostinė vertė iš dalies 
priklauso nuo klinikinio mitybos sutrikimo tipo – marazmo, 
kvašiorkoro ir mišraus tipo [3, 4]. Mitybos nepakankamumas 
išsivysto dėl sutrikusios maisto medžiagų suvartojimo ir po-
reikio pusiausvyros. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys mitybos 
nepakankamumo atsiradimą, yra ligos, socialiniai ir psicho-
loginiai veiksniai. Pagyvenusio amžiaus žmonėms dažnai turi 
įtakos keli rizikos veiksniai.

Įvertinant pacientų mitybos būklę ligoninėje, mitybos ne-
pakankamumas nustatytas 20 proc. pacientų, chirurginiuose 
skyriuose bei intensyviosios terapijos ir reanimacijos skyriuo-
se – iki 46–47 proc. [5]. Pagyvenusio amžiaus žmonėms ligo-
ninėje nepakankama mityba – dažna problema, todėl svarbi 
perioperacinio gydymo dalis yra visavertė mityba [6].

Europos klinikinės mitybos ir metabolizmo draugijos fo-
rume, kuriame šalių visuomenės ir politikai raginami imtis 
kryptingų veiksmų, kreiptasi į Europos Sąjungos valstybių 
vyriausybes ir skelbta, kad kova su nepakankama mityba bus 
neefektyvi, jei ligoninėse, kitose sveikatos priežiūros įstaigose 
ir bendruomenėje nebus sukurta sąlygų taikyti veiksmingas 
priemones. Tinkamas priemonių taikymas galėtų sumažinti 
sveikatos priežiūros sistemų išlaidas.

Įvertinti paciento mitybą prieš operaciją yra labai svarbu. 
Atliekamų tyrimų uždavinys – rasti kuo paprastesnę, infor-
matyvesnę, lengvai naudojamą priemonę mitybos būklei įver-
tinti, kuria galima kuo anksčiau nustatyti nepakankamos mi-
tybos riziką ar jau esamą būklę ir ją koreguoti. Mitybos būklei 
įvertinti naudojama daug įvairių metodų, tačiau nė vienas jų 
nėra idealus ir universalus. Mitybos anamnezė, antropomet-
riniai matavimai, hematologiniai tyrimai plačiai naudojami 
tiek moksliniams tyrimams, tiek klinikinėje praktikoje [7].

Pacientų mityba prieš operaciją, ypač planinę, turi būti 
įvertinta, o esant mitybos nepakankamumo rizikai ar nepa-
kankamai mitybai, koreguojama. Slaugytojai ligoninėje yra 
svarbūs įvertinant pacientų mitybos būklę. Pirminėje asmens 
sveikatos priežiūroje ypač svarbus bendruomenės slaugytojas, 
kurio veiklos kryptys remiasi holistine asmens gerovės sam-
prata [8]. Prieš planines operacijas bendruomenės slaugytojai 
galėtų įvertinti pacientų mitybos būklę, o esant nepakanka-
mos mitybos rizikai ar nepakankamai mitybai, galėtų su kitais 
sveikatos priežiūros specialistais koreguoti mitybos būklę iki 
planinės operacijos. 

Tyrimo tikslas – įvertinti bendruomenės slaugytojų po-
žiūrį į operuotinų pagyvenusių pacientų mitybos būklę prieš 
planines operacijas.

Bendruomenės slaugytojų požiūrio į  
operuotinų pacientų mitybos būklę prieš  

planines operacijas vertinimas
1Fortūna Čiupylaitė, 1Lina Spirgienė, 2Živilė Jokštienė

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra
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 Tyrimo medžiaga ir metodika
Tyrimas buvo atliktas Kauno miesto pirminės sveikatos prie-

žiūros centruose – VšĮ Dainavos poliklinikoje, VšĮ Kauno Šilai-
nių poliklinikoje, VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, VšĮ Kauno 
Kalniečių poliklinikoje. Tyrimo objektas – bendruomenės 
slaugytojų nuomonė apie operuotinų pacientų mitybos būklę.

Buvo apklausti bendruomenės slaugytojai, dirbantys poli-
klinikose. Tyrime dalyvavo 73 bendruomenės slaugytojai, iš jų 
visos buvo moterys. Atsako dažnis – 91,0 proc. Išbraukimo 
kriterijai: darbo stažas < 0,5 metų; slaugytojai, dirbę su vaikais.

Tyrimas vyko nuo 2014 m. gruodžio iki 2015 m. birželio. 
Bendruomenės slaugytojams buvo parengtos anketos, kurios 
buvo paliktos poliklinikų padaliniuose slaugos administrato-
riams. Užpildytos anketos buvo surinktos ir sudėtos į aplanką. 
Anketas kas savaitę surinkdavo tyrimo vykdytoja F. Čiupylai-
tė. Visų įstaigų vadovai ir slaugos administratoriai buvo infor-
muoti apie tyrimo vykdymą. 

Tyrimo klausimyną sudarė autorės. Klausimynas buvo su-
skirstytas į keturias grupes: 1) klausimai, ar įvertinama ir kaip 
įvertinama pacientų mitybos būklė pirminėje sveikatos prie-
žiūroje, 2) interdisciplininės komandos svarba, įvertinant ir 
koreguojant pacientų mitybos būklę, 3) ar turi bendruomenės 
slaugytojai pakankamai žinių apie pacientų mitybos būklę,  
4) bendruomenės slaugytojų sociodemografiniai duomenys. 

Gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos 
centro leidimas atlikti biomedicininį tyrimą (2014 m. gruo-
džio 11 d. protokolo Nr. BEC-KS(M)-230). Prieš vykdant 
apklausą slaugytojai buvo supažindinti su tyrimo tikslu ir už-
daviniais, paaiškinta tyrimo svarba. Slaugytojų konfidencia-
lumas buvo užtikrintas, nes klausimynai buvo anoniminiai, 
tiriamųjų vardų, pavardžių, adresų nebuvo klausiama. 

Respondenčių amžiaus vidurkis buvo 48,5 ± 1,3 metų, dar-
bo stažo vidurkis – 26,2 ± 1,3 metų. Aukštąjį universitetinį išsi-
lavinimą buvo įgijusios trečdalis slaugytojų (n = 22, 30,1 proc.). 

Tyrimo statistinei duomenų analizei atlikti naudota „MS 
Excel“ programa ir SPSS 19.0 programos paketas. Skaičiuo-
jamos tyrimo duomenų skaitinės charakteristikos (vidur-
kiai, vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai, dažniai (procentai). 
Požymių nepriklausomumas vertintas pagal Chi kvadrato 
testą (dydžiai laikomi statistiškai patikimai priklausomi, kai  
p < 0,05), o ryšio stiprumas lygintas apskaičiavus Pirsono 
kontingencijos koeficientą (

pr ).  

Tyrimo rezultatai 
Slaugytojų nuomonė apie pacientų  
mitybos būklės įvertinimą pirminės  

sveikatos priežiūros centruose

Išanalizavus bendruomenės slaugytojų nuomonę, nustaty-
ta, kad beveik visos (91,8 proc.) tyrime dalyvavusios bendruo-
menės slaugytojos sutiko, jog reikia įvertinti pacientų mitybos 
būklę prieš planines operacijas. Dauguma (86,3 proc.) bend-
ruomenės slaugytojų sutiko, kad reikia ne tik įvertinti, bet ir 
koreguoti pagyvenusių pacientų mitybos būklę, dažniau su šia 
nuomone sutiko slaugytojos, įgijusios aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą (atitinkamai 90,0 ir 84,3 proc.) (1 lentelė).

1 lentelė. Slaugytojų nuomonės pasiskirstymas, ar reikia įver-
tinti ir koreguoti mitybos būklę prieš planines operacijas

Vertinimas 

Darbo stažas, n 
(proc.) Išsilavinimas, n (proc.)

Iš viso
n = 73
(proc.)≤ 15 m., 

n = 16 
> 15 m., 
n = 57 

Aukšt. univ.
n = 22 

Aukštesnysis / 
aukšt.

neuniv. n = 51 

Ar reikia įvertinti pacientų mitybos būklę prieš planines operacijas?

Taip 16 (100,0) 51 (89,5) 21 (95,4) 46 (90,2) 67 (91,8)

Ne 0 (0,0) 2 (3,5) 0 (0,0) 2 (3,9) 2 (2,7)

Nežinau 0 (0,0) 4 (7,0) 1 (4,5) 3 (5,9) 4 (5,5)

Ar reikia koreguoti mitybos būklę prieš planines operacijas?

Taip 15 (93,7) 48 (84,2) 20 (90,9) 43 (84,3) 63 (86,3)

Ne 0 (0,0) 3 (5,3) 1 (4,6) 2 (3,9) 3 (4,1)

Nežinau 1 (6,2) 6 (10,5) 1 (4,5) 6 (11,8) 7 (9,6)

Ar įvertina vyresnio amžiaus pacientų mitybos būklę prieš planines 
operacijas?

Visada 1 (6,2) 9 (15,8) 2 (9,1) 8 (15,7) 10 (13,7)

Dažnai 2 (12,5) 5 (8,8) 3 (13,6) 4 (7,8) 7 (9,6)

Kartais 11 (68,7) 38 (66,7) 16 (72,7) 33 (64,7) 49 (67,1)

Niekada 2 (12,5) 5 (8,7) 1 (4,5) 6 (11,7) 7 (9,6)

Visada pacientų mitybos būklę prieš operaciją įvertino tik 
13,7 proc. slaugytojų, dažniau turinčios didesnį nei 15 metų 
stažą (atitinkamai 15,8 ir 6,2 proc.). Dažniausiai (67,1 proc.) 
slaugytojos atsakė, kad kartais vertino pacientų mitybos būklę.

Pagyvenusių pacientų mitybos būklės 
įvertinimo rodikliai ir dokumentavimas

Bendruomenės slaugytojų klausta, kokius antropometri-
nius matavimus atliko pacientams (2 lentelė). Beveik visos 
(98,6 proc.) slaugytojos matavo svorį ir ūgį. Pacientų kūno 
masės indeksą (KMI) skaičiavo dauguma (95,9 proc.) bend-
ruomenės slaugytojų. KMI skaičiavo visos slaugytojos, turin-
čios aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Rečiausiai slaugytojos 
matavo žasto, blauzdos apimtis (atitinkamai po 1,4 proc.), 
šlaunies apimties nematavo nė viena slaugytoja. Liemens ap-
imtį matavo šiek tiek mažiau nei pusė (49,3 proc.) slaugytojų, 
dažniau turinčios didesnį nei 15 metų darbo stažą (atitinka-
mai 57,9 ir 18,7 proc.) bei turinčios aukštesnįjį, aukštąjį neu-
niversitetinį išsilavinimą (atitinkamai 56,9 ir 31,9 proc.).

Respondenčių klausta, kur dokumentuojama paciento 
mitybos būklė (3 lentelė). Dauguma (67,1 proc.) slaugytojų 
atsakė, kad pacientų mitybos būklę dokumentavo paciento 
ambulatorinėje kortelėje. Slaugos istorijoje pacientų mity-
bos būklę dokumentavo 28,8 proc. slaugytojų, dažniau tu-
rinčios mažesnį nei 15 metų darbo stažą (atitinkamai 56,3 ir  
21,1 proc.), ir įgijusios aukštąjį universitetinį išsilavinimą 
(atitinkamai 59,1 ir 15,7 proc.). Nedidelė dalis (13,7 proc.) 
slaugytojų atsakė, kad apie pacientų mitybos būklę informa-
vo žodžiu. 16,4 proc. slaugytojų teigė, kad pacientų mitybos 
būklė prieš operacijas nebuvo dokumentuojama.
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2 lentelė. Bendruomenės slaugytojų pasiskirstymas pagal pa-
cientams atliekamus antropometrinius matavimus, vertinant 
pagal darbo stažą ir išsilavinimą

Antropo-
metriniai 

matavimai

Darbo stažas, n (proc.)

2χ ,
p

*
pr

Išsilavinimas, n 
(proc.)

2χ ,
p

*
pr Iš viso,

n = 73
(proc.)

≤ 15 m., 
n = 16 

> 15 m., 
n = 57 

Aukšt. 
univ.

n = 22

Aukštes- 
nysis / 
aukšt. 

neuniv.  
n = 51

Svoris
Taip 16 (100,0) 56 (98,2)

ns 0,062
21 (95,5) 51 (100,0)

ns 0,177
72 (98,6)

Ne 0 (0,0) 1 (1,8) 1 (4,5) 0 (0,0) 1 (1,4)

Ūgis
Taip 16 (100,0) 56 (98,2)

ns 0,062
21 (95,5) 51 (100,0)

ns 0,177
72 (98,6)

Ne 0 (0,0) 1 (1,8) 1 (4,5) 0 (0,0) 1 (1,4)

KMI
Taip 15 (93,4) 55 (96,5)

ns 0,057
22 (100,0) 48 (94,1)

ns 0,135
70 (95,9)

Ne 1 (6,6) 2 (3,5) 0 (0,0) 3 (5,9) 3 (4,1)

Žasto 
apimtis

Taip 0 (0,0) 1 (1,8)
ns 0,062

1 (4,5) 0 (0,0)
ns 0,177

1 (1,4)

Ne 16 (100,0) 56 (98,2) 21 (95,5) 51 (100,0) 72 (98,6)

Blauzdos 
apimtis

Taip 1 (6,6) 0 (0,0)
ns 0,217

0 (0,0) 1 (1,4)
ns 0,077

1 (1,4) 

Ne 15 (93,4) 57 (100,0) 22 (100,0) 50 (68,5) 72 (98,6)

Šlaunies 
apimtis

Taip 0 (0) 0 (0,0)
ns  - 

0 (0,0) 0 (0,0)
ns  - 

0 (0,0)

Ne 16 (100,0) 57 (100,0) 22 (100,0) 51 (100,0) 73 (100,0)

Liemens 
apimtis

Taip 3 (18,7) 33 (57,9) 7,659
0,006 0,308

7 (31,9) 29 (56,9) 3,857
0,050 0,224

36 (49,3)

Ne 13 (81,3) 12 (42,1) 15 (68,1) 22 (43,1) 37 (50,7)

*rp – Pirsono kontingencijos koeficientas

3 lentelė. Bendruomenės slaugytojų nuomonės pasiskirstymas 
apie dokumentuojamus pacientų mitybos įvertinimo rezultatus

Dokumentuo- 
jama pacientų 
mitybos būklė

Darbo stažas, n 
(proc.)

2χ , p *
pr

Išsilavinimas, n 
(proc.)

2χ , p *
pr

Iš viso
n = 73
(proc.)≤15 m., 

n = 16 
> 15 m., 
n = 57

Aukšt. 
univ.

n = 22

Aukštesny- 
sis /aukšt. 

neuniv.  
n = 51

Slaugos 
istorijoje

Taip 9 (56,3) 12 (21,1) 7,553;
 0,006 0,306

13 
(59,1)   8 (15,7) 14,131; 

<0,001 0,403

21 
(28,8)

Ne 7 (43,7) 45 (78,9) 9 
(40,9) 43 (84,3) 52 

(71,2)
Paciento 
ambulato- 
rinėje 
kortelėje

Taip 10 
(62,5) 39 (68,4) 0,198; 

0,656 0,052

16 
(72,7) 33 (64,7) 0,448 ;

0,503 0,078

49 
(67,1)

Ne 6 (37,5) 18 (31,6) 6 
(27,3) 18 (35,3) 24 

(32,8)

Informuoju 
gydytoją 
žodžiu

Taip 2 (12,5) 8 (14,0) 0,025; 
0,875 0,018

2 (9,1) 8 (15,7) 0,566; 
0,4525 0,088

10 
(13,7)

Ne 14 
(87,5) 49 (86,0) 20 

(90,9) 43 (84,3) 63 
(86,3)

Nėra 
dokumen- 
tuojama

Taip 2 (12,5) 10 (17,5) 0,233;
0,163 0,056

2 (9,1) 10 (19,6) 1,238; 
0,266 0,129

12 
(16,4)

Ne 14 
(87,5) 47 (82,5) 20 

(90,9) 41 (80,4) 61 
(83,6)

*rp  – Pirsono kontingencijos koeficientas

Kokie sveikatos priežiūros specialistai 
turėtų įvertinti pacientų mitybos būklę

Dauguma slaugytojų (83,6 proc.) teigė, kad pacientų mi-
tybos būklę koreguoti turėtų gydytojai. 74,0 proc. slaugytojų 
atsakė, kad pacientų mitybos būklę koreguoti turėtų dietolo-
gai (4 lentelė). Slaugytojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, dažniau 
atsakė, kad slaugytojai taip pat galėtų koreguoti pacientų mi-
tybos būklę prieš planines operacijas.

4 lentelė. Bendruomenės slaugytojų nuomonės pasiskirstymas, kas 
turėtų koreguoti pacientų mitybos būklę prieš planines operacijas

Specialistas 

Išsilavinimas, n (proc.)
2χ

, p *
pr

Iš viso,  
n = 73
(proc.)Aukšt. univ.

n = 22
Aukštesnysis /

aukšt. neuniv. n = 51

Gydytojas
Taip 19 (86,4) 42 (82,3) 0,18

0,671
0,005

61 (83,6)

Ne 3 (13,6) 9 (17,7) 12 (16,4)

Slaugytojas
Taip 17 (77,3) 26 (51,0) 4,389

0,036
0,238

43 (58,9)

Ne 5 (22,7) 25 (49,0) 30 (41,1)

Dietologas
Taip 18 (81,8) 36 (70,6) 1,007

0,316
0,117

54 (74,0)

Ne 4 (18,2) 15 (29,4) 19 (26,0)

Kita
Taip 1 (4,5) 3 (5,9)

ns 0,027
4 (5,5)

Ne 21 (95,5) 48 (94,1) 69 (94,5)

*rp – Pirsono kontingencijos koeficientas

Bendruomenės slaugytojų žinios apie 
pacientų mitybos būklę

Bendruomenės slaugytojų klausta, ar joms užtenka žinių 
įvertinti pacientų mitybos būklę prieš planines operacijas. 
Dažniausiai bendruomenės slaugytojos (n = 33, 45,2 proc.) 
atsakė, kad kartais užtenka, 37,0 proc. (n = 27) – užtenka, 
17,8 proc. (n = 13) – neužtenka. 

Bendruomenės slaugytojų klausta, iš kur gauna informa-
cijos apie pacientų mitybos būklę (5 lentelė). Dažniausiai  
(67,1 proc.) slaugytojos atsakė, kad informacijos gavo iš kole-
gų patirties, 61,6 proc. žinių įgijo konferencijose, 57,6 proc. –  
tobulinimosi kursuose.

5 lentelė. Bendruomenės slaugytojų nuomonės pasiskirstymas, iš kur 
gauna informacijos apie operuotinų pacientų mitybos būklės svarbą

Gaunama 
informacija

Išsilavinimas, n (proc.)
2χ

, p *
pr

Iš viso n = 73, 
(proc.)Aukšt. univ.

n = 22 

Aukštesnysis / 
aukšt. neuniv.

n = 51

Ko
nf

er
en

cij
os Dažnai 17 (77,3) 28 (55,0)

6,577;
0,037

0,287

45 (61,6)

Retai 4 (18,2) 23 (45,0) 27 (37,0)

Niekada 1 (4,6) 0 (0,0) 1 (1,4)

Se
m

ina
ra

i Dažnai 11 (50,0) 17 (33,3)
2,4;

0,301
0,178

28 (38,3)

Retai 11 (50,0) 32 (62,8) 43 (59,0)

Niekada 0 (0,0) 2 (3,9) 2 (2,7)

To
bu

lin
im

os
i 

ku
rsa

i

Dažnai 12 (54,5) 30 (58,8)
1,172;
0,557

0,126

42 (57,6)

Retai 10 (45,5) 19 (37,3) 29 (39,7)

Niekada 0 (0,0) 2 (3,9) 2 (2,7)

In
te

rn
et

as Dažnai 10 (45,5) 27 (52,9)
0,887;
0,642

0,112

37 (50,7)

Retai 12 (54,5) 23 (45,1) 35 (47,9)

Niekada 0 (0,0) 1 (1,9) 1 (1,4)

M
ok

sli
nia

i 
str

aip
sn

iai Dažnai 15 (68,2) 25 (49,0)
2,984;
0,225

0,198

40 (54,8)

Retai 7 (31,8) 23 (45,1) 30 (41,1)

Niekada 0 (0,0) 3 (5,9) 3 (4,1)

Ko
leg

ų p
at

irt
is Dažnai 17 (77,3) 32 (62,7)

1,475;
0,225

0,146

49 (67,1)

Retai 5 (22,7) 19 (37,3) 24 (32,9)

Niekada 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

*rp  – Pirsono kontingencijos koeficientas
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Slaugytojos, įgijusios aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 
dažniau informacijos apie pacientų mitybą gavo konferenci-
jose (atitinkamai 77,3 ir 55,0 proc.), skaitydamos mokslinius 
straipsnius (atitinkamai 68,2 ir 49,0 proc.). 

Rezultatų aptarimas
Literatūroje [2, 9 10] akcentuojama mitybos būklės svar-

ba operuotiniems vyresnio  amžiaus pacientams. Esant nepa-
kankamai mitybos būklei, didėja pooperacinių komplikacijų 
rizika, ilgėja ligoninėje praleistas dienų skaičius, didėja pa-
pildomos išlaidos. Operuotinų pagyvenusių pacientų mity-
bos būklę reikėtų įvertinti jau pirminės sveikatos priežiūros 
įstaigoje. Taip pat rekomenduojama pacientų mitybos būklę 
įvertinti iš karto po priėmimo į ligoninę [1].

Šiame atliktame tyrime beveik visos bendruomenės slaugy-
tojos sutiko, kad reikia įvertinti pacientų mitybos būklę prieš 
planines operacijas. Dauguma bendruomenės slaugytojų atsa-
kė, kad reikia koreguoti pacientų mitybos būklę prieš planines 
operacijas, esant mitybos būklės nepakankamumo rizikai, ta-
čiau mitybos būklę įvertino tik nedidelė dalis. Vieningos nuo-
monės nebuvo, kur derėtų dokumentuoti paciento mitybos 
būklę. Dalis atsakė, kad dokumentuojama slaugos istorijoje ar 
ambulatorinėje kortelėje. Sukurtos ir praktiškai naudojamos 
formos pacientų mitybos būklei įvertinti būtų didelė pagalba 
tiek sveikatos priežiūros specialistams, tiek pacientams.

Mitybos būklės detalusis įvertinimas – išsamus medžiagų 
apykaitos, mitybos ir organizmo funkcijų tyrimas, atliekamas 
patyrusio gydytojo, dietologo ar mitybos slaugytojo. Jis yra svar-
bus nustatant mitybos nepakankamumą [11]. Mitybos būklės 
detalusis įvertinimas atliekamas, atsižvelgiant į paciento ligos 
istoriją, fizinę būklę, raumenų jėgos funkcinius matavimus, 
įvertinant antropometrinius, bioelektrinio impedanso duome-
nis, tiriant baltymų kiekį serume, imuninę funkciją [12]. 

Pacientų mitybos būklę pirminėje sveikatos priežiūroje 
turėtų įvertinti bendruomenės slaugytojai ir jos įvertinimas 
turėtų būti tęsiamas pacientui patekus į ligoninę planinei ope-
racijai. Mitybos būklės koregavimas yra veiksmingas, mažina 
komplikacijų išsivystymą, gydymo išlaidas [13, 14].

Atliktas tyrimas parodė, kad bendruomenės slaugytojoms 
trūksta žinių apie pacientų mitybos būklę, jos įvertinimą. Mi-
tybos nepakankamumo atpažinimas ir įvertinimas turi tapti 
pagrindine prevencijos strategija. Mitybos nepakankamumo 
problema yra svarbi, aktuali ir reikšminga šių dienų klinikinei 
medicinai, visuomenės sveikatai ir valstybių ekonomikai [15]. 
Tikimasi, kad tinkamai taikant efektyvias mitybos nepakan-
kamumo diagnostikos, profilaktikos ir gydymo priemones su-
mažės nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų išlaidos [16]. 

Mitybos nepakankamumo ar rizikos patikra turi būti 
tikslus, nesudėtingas, papildomų intervencijų nereikalaujan-
tis, nebrangus ir greitai atliekamas tyrimas, kuriuo galima 
įvertinti nepakankamos mitybos riziką ar jau esamą būklę 
ir numatyti galimybę ją koreguoti [11]. Mitybos anamnezė 
gali suteikti reikalingos informacijos apie pacientų mitybos 
įpročius, galimus mitybos sutrikimus ir jų priežastis [17]. 
Atliekant paciento apklausą reikėtų atkreipti dėmesį ir į ki-
tus mitybą lemiančius veiksnius: apetito ir skonio pokyčius, 
virškinamojo trakto veiklos sutrikimus, rijimo ir kramtymo 
sutrikimus, pagalbos poreikį valgant ir (ar) ruošiant maistą, 
mitybos būdus (pvz., vegetarizmas, veganizmas), maisto tole-

rancijos sutrikimus, alergiją, mitybos apribojimus, susijusius 
su religija, ir etninius ypatumus. 

Nustačius mitybos nepakankamumą, reikia nustatyti jo 
atsiradimo priežastis ir kilmę, kad būtų galima sudaryti in-
dividualų paciento mitybos planą. Nustačius galimą mitybos 
nepakankamumo riziką, reikėtų atlikti instrumentinius ir 
laboratorinius tyrimus [18]. Taigi, vienu iš svarbių slaugos 
aspektų turėtų tapti operuotinų pacientų mitybos būklė, jos 
įvertinimas, dokumentavimas ir koregavimas. 

Išvados
1. Daugumos bendruomenės slaugytojų nuomone, operuoti-

nų pacientų mitybos būklę prieš planines operacijas reikia 
įvertinti ir koreguoti, slaugytojai praktikoje iš dalies doku-
mentavo pacientų mitybos būklę.

2. Operuotinų pacientų mitybos būklę prieš planines opera-
cijas galėtų įvertinti ir koreguoti bendruomenės slaugyto-
jas, dirbantis komandoje su kitais sveikatos priežiūros spe-
cialistais.

Praktinės rekomendacijos
1. Parengti pacientų mitybos būklės įvertinimo formas pir-

minėje sveikatos priežiūroje ir gydymo įstaigose.
2. Esant galimybei, organizuoti slaugytojams mokymus, se-

minarus, konferencijas, tobulinimosi kursus apie operuo-
tinų pacientų mitybos būklės įvertinimą ir korekciją.

COMMUNITY NURSES ATIDUTE TO 
PATIENTS NUTRITIONAL STATUS 
ASSESSEMENT BEFORE PLANNED 

OPERATIONS
Key words: nurse, patient, nutrition, nutrition assessment. 

Summary
The aim – assess community nurse attitudes towards to 

patient nutritition status before planned operations.
The research was carried out in Kaunas primary health care 

centres, in December, 2014 - June, 2015. 73 community nur-
ses participated in the study. The responce rate was 91.0 %. 
The questionnaire was made by the authors. Permission to 
carry the study was received from Lithuanian University of 
Health Sciences Bioetics centre. All nurses in the study was 
female (n=73, 100 %).

The majority of nurses (91,8 %, n=67) agreed that there 
is necessity to evaluate patients nutritional status before the 
planned surgeries. It was found that majority of community 
nurses (98.6 %) measured patients weight and hight, body 
mass index (BMI) (95.9 %), rary community nurses measu-
red mid-arm circumference, calf circumference (respectively 
1.4 %), no one of nurses measured thigh circumference. Ma-
jority (83,6 %) of nurses maintained that nutritional status of 
patient should correct doctors, 74.0 % – dietician. Commu-
nity nurses answered that sometimes was enougt knowledges 
while evaluating patient nutritional status (n=33, 45.2 %), 
37,0 % (n=27) had enought knowledge and 17.8 % (n=13) 
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was lack of knowledge. Often (67.1 %) nurses had informa-
tion about nutrition from collegues experience, 61.6 % had 
from conferences, 57.6 % – from post graduate courses.

According to the majority opinions of community nurses, 
it is necessary to evaluate and adjust the nutritional state befo-
re planned surgeries, althougt nurses only  partially documen-
ted the state of patient nutrition. 
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Raktažodžiai: griuvimų rizika, pagyvenę pacientai, geriat-
rinė slauga.

Santrauka
Vienas svarbiausių XXI a. reiškinių yra gyventojų senėji-

mas, todėl visame pasaulyje vyksta demografiniai pokyčiai –  
mažėja gimstamumas, o daugėja vyresnio amžiaus žmonių. 
Ne išimtis ir Lietuva. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 27 proc. 
vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių, iš kurių net apie  
50–67 proc. yra tekę pargriūti. Apie 50 proc. pacientų bent 
kartą pargriūna kiekvienais metais, o daugiau nei 40 proc. 
pargriūna dažniau nei vieną kartą per metus [1]. Tiksliai ap-
skaičiuoti griuvimų riziką sunku, nes pagyvenę žmonės neno-
ri apie tai kalbėti, bijodami prarasti savarankiškumą, ar tiesiog 
pamiršta. Todėl griuvimų rizikos vertinimas bei prevencijos 
priemonių taikymas geriatrinės slaugos įstaigoje esantiems 

Pagyvenusių pacientų griuvimų rizikos 
vertinimas geriatrinėje slaugoje

¹Greta Bagdonaitė, 1, 2Žaneta Valiulienė
1Utenos kolegija  

²VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

pagyvenusiems pacientams turi tapti vienu iš slaugos kokybę 
gerinančių tikslų, siekiant išvengti griuvimų.

Įvadas
Augant pagyvenusių žmonių populiacijai, didėja ligų, ne-

galių dažnis, atsiranda fiziologinių senėjimo pokyčių, tokių 
kaip raumenų jėgos sumažėjimas, sąnarių judesių amplitudės 
sutrikimas, reakcijos laiko sulėtėjimas. Pokyčiai sensorinėje 
sistemoje daro įtaką pusiausvyrai ir jos kontrolės sutrikimams, 
o tada ir iškyla didelė griuvimų rizikos tikimybė. L. Spirgienė 
ir kiti taip pat nustatė, kad pagyvenę žmonės dažniau par-
griūna dėl sutrikusio judėjimo, galvos svaigimo [2]. Panašūs 
rezultatai gauti ir V. Janušonio. Griuvimų pasekmės V. Janu-
šonio tyrime taip pat buvo kaulų lūžiai, žaizdos, nubrozdini-
mai. Kitos griuvimų pasekmės – funkcinio nepriklausomumo 
apribojimas dėl griuvimų baimės [3]. 
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Griuvimas (angl. fall) – kūno padėties pakeitimas į žemes-
nę, dažniausiai – ant žemės ir grindų. Jis skiriasi nuo smur-
tinio griuvimo, sąmonės netekimo, staigios paralyžiaus pra-
džios. Griuvimų pasekmės gerokai sutrikdo žmonių sveikatą, 
didina jų socialinę izoliaciją, mažina gyvenimo pilnatvę [4, 5].

Remiantis statistiniais duomenimis, šiuo metu apie  
27 proc. Lietuvos gyventojų yra vyresni nei 65 metų am-
žiaus. Prognozuojama, kad iki 2030 m. asmenys, vyresni nei  
65 metų amžiaus, sudarys daugiau nei 30 proc. Lietuvos 
populiacijos [5]. Apie trečdalis 65 metų amžiaus ir vyresnių 
žmonių, gyvenančių namuose, buvo pargriuvę bent vieną 
kartą kiekvienais metais. Ne mažiau aktuali problema yra 
vyresnio amžiaus žmonių griuvimai gydymo įstaigose. Vy-
resnio amžiaus žmonių, esančių gydymo įstaigoje, griuvimų 
dažnis yra kur kas didesnis nei tų, kurie gyvena namuose. Net  
50–60 proc. gyvenančiųjų institucijose yra pargriuvę. Apie 
50 proc. pacientų bent kartą pargriūna kiekvienais metais, o 
daugiau nei 40 proc. pargriūna daugiau nei vieną kartą per 
metus. Kadangi pagyvenusių pacientų griuvimų rizikos dažnis 
yra didelis, būtina pradėti skirti daugiau dėmesio griuvimų 
prevencijai [6, 7, 8]. 

Tyrimo tikslas – įvertinti pagyvenusių pacientų griuvimų 
riziką geriatrinės slaugos įstaigoje.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atliktas kiekybinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama įvertinti 

pagyvenusių pacientų griuvimų riziką geriatrinės slaugos įstai-
goje. Tyrimas buvo atliktas 2017 m. spalį–gruodį įstaigoje, tei-
kiančioje antrinę stacionarinę sveikatos priežiūros paslaugą. An-
keta skirta pagyvenusiems pacientams, patiriantiems griuvimus. 
Anketos klausimais siekiama išsiaiškinti pagyvenusių pacientų 
griuvimų dažnį, pasekmes ir rizikos faktorius geriatrinės slaugos 
įstaigoje. Tyrimo duomenys pateikti, naudojant kompiuterinę 
programą ,,Microsoft Office Excel“, procentais diagramose. 

Tyrimo imtį sudaro 39 respondentai. Buvo išdalyti 39 
klausimynai, grįžo 39 klausimynai, tyrimo grįžtamumas – 
100 proc. Tyrime dalyvavo 22 moterys ir 17 vyrų. Tyrimui 
atlikti buvo gautas leidimas bei pateikta asmens informavimo 
forma. Tiriamiesiems buvo užtikrintas konfidencialumas ir 
nebuvo pažeistos pacientų teisės. 

Tyrimo rezultatai
Susumavus anketinės apklausos rezultatus, paaiškėjo, kad 

tarp apklaustųjų dalyvavo 56 proc. moterų ir 44 proc. vyrų. 
Tyrime daugiausiai dalyvavo 76–86 metų amžiaus pacientai.

Taip pat, atliekant tyrimą, buvo vertinama visų į tyrimą 
įtrauktų pacientų griuvimų rizika pagal Morse griuvimų rizi-
kos vertinimo skalę. 77 proc. pacientų nustatyta didelė griu-
vimų rizika, 23 proc. – maža griuvimų rizika (1 pav.). Nebuvo 
nė vieno paciento, kuriam griuvimų rizika nebūtų nustatyta.

1 pav. Pacientų griuvimų rizikos vertinimas pagal Morse griuvi-
mų rizikos vertinimo skalę

Apklausus respondentus buvo sužinota, kad kartą per savaitę 
ir dažniau griuvimus patiria 13 proc. pacientų, 38 proc. – kelis 
kartus per mėnesį, o 49 proc. respondentų teigia, kad patiria 
griuvimus kartą per pusmetį ir rečiau (2 pav.). Apibendrinus 
rezultatus galima teigti, kad griuvimai yra opi pagyvenusių 
pacientų problema, nes visi apklaustieji buvo patyrę griuvi-
mus. 

2 pav. Pagyvenusių pacientų griuvimo dažnis
 

Dažniausiai pargriūnama dėl galvos svaigimo, taip teigia 
49 proc. respondentų. 23 proc. respondentų mano, kad griu-
vimus lemia vaistų vartojimas, 10 proc. – raumenų silpnu-
mas, 8 proc. – mieguistumas, o po 5 proc. – regos ir klausos 
sutrikimai (3 pav.).

3 pav. Pagyvenusių pacientų ligų ir negalavimų įtaka griuvimams 

Gydymo įstaigoje pacientai dažniausiai pargriūna palatoje. 
Taip teigė net 33 proc. pacientų. Likę pacientai yra patyrę 
griuvimus tualete (18 proc.), ant laiptų (8 proc.), koridoriuje 
(15 proc.), vonioje (23 proc.) ir kitur (3 proc.). Susumavus 
anketinės apklausos rezultatus, galima teigti, kad gydymo įs-
taiga turėtų labiau atkreipti dėmesį į palatų ir vonios kam-
barių pritaikymą griuvimų riziką turintiems pacientams, taip 
pat siūlytume medicinos personalui patarti griuvimų riziką 
turintiems pacientams, kad jie vaikščiotų atsargiau, lėčiau kel-
tųsi iš lovos, būtent dėl to, kad sumažintų galvos svaigimą, jei-
gu eina pasivaikščioti, pasikalbintų į kompaniją ką nors, kad 
pargriuvę galėtų pasikviesti pagalbą ir t. t. (4 pav.).

4 pav. Pagyvenusių pacientų griuvimo vieta ligoninėje

Gauti rezultatai rodo, kad griuvimų riziką turintiems pa-
cientams labai svarbi švari, lygi, neslidi vaikščioti skirta dan-
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ga. Taigi ligoninėse pacientai patiria griuvimus dažniausiai dėl 
slidžių grindų. Net 64 proc. respondentų atsakė būtent taip. 
Likusieji teigė, kad griuvimams įtakos turi išsilieję skysčiai ant 
grindų (20 proc.), netvarkingos grindys (8 proc.), nepatogios 
laiptų pakopos (5 proc.) ir kita (3 proc.) (5 pav.).

5 pav. Pagyvenusių pacientų griuvimo rizika ligoninėse 

Griuvimų riziką turintiems pacientams labai svarbu avėti 
tinkamą avalynę ir rengtis judėti netrukdančiais drabužiais. 
Net 59 proc. pacientų teigia, kad jų griuvimus lemia nukly-
pusi, nunešiota avalynė. 29 proc. respondentų sako, kad nu-
griuvo dėl slidžių avalynės padų, 12 proc. nurodė kitas aplin-
kybes (6 pav.).

6  pav. Pagyvenusių pacientų griuvimų aplinkybės

Labai džiugu buvo sužinoti, kad pacientai daug žinių apie 
griuvimų riziką sulaukia iš slaugytojų. Net 92 proc. pacientų 
teigia gaunantys informacijos apie griuvimų riziką iš slaugy-
tojų, o 8 proc. pacientų teigia, kad apie griuvimų riziką jiems 
niekas neužsiminė. Apibendrinant anketinės apklausos re-
zultatus galima teigti, kad visi slaugytojai pacientams turėtų 
papasakoti apie griuvimus, jų riziką, kaip jų išvengti ir t. t. 
Kiekvienas pagyvenęs pacientas turi būti supažindintas su šia 
problema, kad ateityje galbūt galėtų išvengti ar bent jau su-
mažinti griuvimų pasekmes (7 pav.).

7 pav. Pagyvenusių pacientų informavimas apie griuvimų riziką

Išvados
1. Vertinant pacientų griuvimų riziką atvykus į stacionarą, 

visi tyrime dalyvavę pacientai turėjo griuvimų riziką, di-

džiajai daliai nustatyta didelė griuvimų rizika. Didelė griu-
vimų rizika buvo susijusi su funkcinės būklės sutrikimais, 
tokiais kaip raumenų susilpnėjimas, sutrikusi motorika, 
eisenos sutrikimai ir kt.

2. Visi tyrime dalyvavę pacientai buvo patyrę griuvimus. 
Kartą per savaitę ir dažniau griuvimus patyrė vos keletas 
pacientų, trečdalis pacientų kelis kartus per mėnesį, o di-
džioji dalis respondentų patyrė griuvimus kartą per pus-
metį ir rečiau. 

3. Dažniausios buvo įvardijamos šios griuvimų priežastys: 
išoriniai griuvimų rizikos veiksniai: slidžios grindys, per 
ryškus apšvietimas, nuklypusi, nunešiota avalynė, didelis 
suvartojamų medikamentų kiekis, pagalbinių priemonių 
stoka. Tarp vidinių griuvimų rizikos veiksnių vienareikš-
miškai dominavo galvos svaigimas. 

Assessment of Elderly Patients’ Fall  
Risk in Geriatric Care

Keywords: fall risk, elderly patients, geriatric nursing.

SUMMARY
One of the most important phenomena in the twenty-

first century is demographic ageing. This is why demographic 
changes are taking place all over the world – birth rate is fal-
ling while number of older people is increasing. Lithuania is 
no exception. Currently, there are about 27 percent people in 
Lithuania who are older than 65 years and even 50-67 percent 
of them have been fallen. About 50 percent of patients fall at 
least one time per year and more than 40 percent of elderlies 
fall more than once per year [1]. It is complicated to assess the 
exact prevalence of falls because of elderlies’ fear to lose self-
sufficiency; elderlies do not want to talk about it or simply 
cannot remember some of their falls. Thus, the assessment of 
fall risk and prevention for elderly patients in geriatric care 
should be one of the goals which would improve quality of 
nursing in order to prevent patients’ falls. It is essential to pay 
more attention to elderly patients who have increased risk of 
fall. The aim of the studies is to assess elderly patients’ fall risk 
in geriatric care.
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Raktažodžiai: asistavimas; dantų implantavimas; sinuso 
dugnas.

Santrauka
Straipsnyje analizuojama gydytojo odontologo padėjėjo 

asistavimas dantų implantavimo ir atviro sinuso dugno kė-
limo metu. Atliktas kokybinis tyrimas, taikant atvejo analizę. 
Tyrimas atliktas 2017 m. balandį X implantologijos kliniko-
je. Siekiant užtikrinti etikos principus, iš įstaigos direktoriaus 
gautas raštiškas sutikimas vykdyti tyrimą. Tyrimo metu buvo 
analizuotas vienas klinikinis atvejis, t. y. atrinktas vienas pa-
cientas, kuris tyrimo metu gydėsi tik X klinikoje ir sutiko da-
lyvauti tyrime. Rezultatai parodė, kad gydytojo odontologo 
padėjėjas pasiruošimo chirurginei intervencijai metu užpildo 
dokumentus, paruošia medikamentus vietinei nejautrai, ste-
rilų instrumentų stalelį su operacijai skirtais instrumentais 
ir medžiagomis. Dezinfekuoja paciento veidą ir jį steriliai 
apdengia steriliu apklotu. Sujungia ir steriliai apvelka iriga-
cinę ir siurbimo sistemas. Operacijos metu nuolat dirba su 
sterilia siurbimo sistema, kad užtikrintų gerą darbinio lauko 
matomumą. Sinuso dugno kėlimo metu atkeltą gleivinės ant-
kaulio lopą Minesotos kabliu prilaiko taip, kad nepažeistų si-
nuso membranos, o sinuso ertmę pildant kaulo granulėmis, 
kruopščiai surenka seiles ir kraują, kad jų nepakliūtų į sinuso 
ertmę. Sriegiant danties implantą, siurbia seiles ir kraują chi-
rurginiu siurbliu ir neprisiliečia prie sriegiamo implanto.

Įvadas
Dantų implantacijos procedūra yra atliekama netekus 

dantų. Taip atkuriama šaknis ir išsaugomi šalia esantys dantų 
vainikai, kurių nereikia šlifuoti, kitaip nei atkuriant tiltiniu 
dantų protezu [1].

Implantas imituoja danties šaknį ir dažniausiai yra paga-
mintas iš titano ar kitų gerai suderinamų su organizmu me-
džiagų. Ant implanto, suformavus dantenas ir praėjus kuriam 
laikui po procedūros, yra dedamas danties vainikėlis, t. y. pro-
tezuojama [3].

Dėl įvairių priežasčių išnykus ar nesant viršutinio žandi-
kaulio kaulo, yra atliekamas jo priauginimas, vadinamas si-
nuso pakėlimu. Procedūra gali vykti atviruoju arba uždaruoju 
sinuso dugno pakėlimo būdu [2]. 

Atvirasis būdas taikomas, kai sinuso dugno aukštis yra 
mažesnis nei 5 mm. Krūminių dantų srityje padaromi trys 
pjūviai, atkeliamas gleivinės lopas. Tuomet skruosto kaulinėje 
sienelėje atsargiai, nepažeidžiant sinuso gleivinės, suformuo-
jama nedidelė anga – langelis, pro kurį galima pasiekti sinuso 
ertmę. Patekus į ertmę, ji pripildoma kaulo granulių ir vėl 
uždaroma, uždengiant gleivinės lopu arba papildomai panau-
dojant ir rezorbuojančią membraną [5].

Gydytojo odontologo padėjėjo asistavimas dantų 
implantavimo ir atviro sinuso dugno kėlimo metu

Virgina Rudėnienė, Simona Kolosovaitė 
Utenos kolegijos  Medicinos fakultetas

Dantų implantacija yra sudėtinga procedūra, todėl visos 
chirurginės intervencijos metu darbas vyksta šešiomis ran-
komis – su dviem gydytojo odontologo padėjėjais. Gydytojo 
odontologo padėjėjui, asistuojant chirurginio gydymo metu, 
svarbu užtikrinti ne tik sterilų pasiruošimą procedūrai, bet ir 
gerą operacinio lauko matomumą bei sugebėti kontroliuoti 
kraujavimą ir seilėtekį žaizdos vietoje, taip siekiant sumažinti 
mikroorganizmų skaičių darbiniame lauke [4]. Toks koman-
dinis darbas padidina darbo kokybę, sumažina stresą ir nuo-
vargio tikimybę gydytojo odontologo darbo metu. 

Darbo tikslas – išanalizuoti gydytojo odontologo padė-
jėjo asistavimą dantų implantavimo ir atvirojo sinuso dugno 
kėlimo metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Kokybinis tyrimas, taikant atvejo analizę, atliktas 2017 m. 

balandį X implantologijos klinikoje. Siekiant užtikrinti etikos 
principus, iš įstaigos direktoriaus gautas raštiškas sutikimas 
vykdyti tyrimą. Tyrimui atlikti pasirinktas vienas klinikinis 
atvejis, t. y. atrinktas vienas pacientas, kuris tyrimo metu gy-
dėsi tik X klinikoje ir sutiko dalyvauti tyrime. Tiriamasis ati-
tiko šiuos reikalavimus: gydėsi X klinikoje, sutiko dalyvauti 
tyrime, buvo atliekamas chirurginis gydymas – danties im-
plantacija ir sinuso dugno kėlimo procedūra.

Tyrimo rezultatai
Gydytojo odontologo padėjėjo (GOP) asistavimas anali-

zuojamas dantų implantavimo ir atvirojo sinuso dugno kėli-
mo metu, kai pacientui buvo atkuriamas 26 dantis su atvirojo 
sinuso dugno kėlimu. 

Pirmasis paciento apsilankymas. Pirmojo apsilankymo 
metu gydytoja odontologė (GO) atliko burnos audinių ap-
žiūrą, įvertino esamą situaciją, paaiškino pacientui implan-
tacijos eigą, o GOP tuo metu pažymėjo duomenis paciento 
ambulatorinėje kortelėje. Kai GO baigė konsultaciją ir atsakė 
į paciento klausimus, GOP paskyrė laiką planuojamai opera-
cijai ir paprašė pasirašyti kortelėje su konsultacijos įrašu, kad 
sutinka su gydymo planu.

Pasiruošimas operacijai prieš antrąjį apsilankymą. Chi-
rurginės intervencijos metu asistavo dvi GOP. Pirma – neste-
rili, prireikus aprūpindavo papildomomis medžiagomis ar ne-
tikėtai prisireikusiais instrumentais, ir antra – sterili, tiesiogiai 
asistavo per operaciją sterilioje aplinkoje šalia paciento.

Kabinete, kuriame buvo atliekama danties implantaci-
jos procedūra, GOP patikrino ir įjungė odontologinį ir im-
plantacijos įrenginį į elektros lizdą. Kruopščiai dezinfekavo 
paciento kėdės, odontologinio įrenginio ir šalia esančių spin-
telių paviršius paviršiams dezinfekuoti skirtu dezinfektantu.

Atvykus pacientui, GOP paruošė aplikacinę ir infiltracinę 
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nejautrą bei vienkartinę stiklinę su burnos skalavimo skysčiu. 
Skalavimo skystis skirtas mikroorganizmams burnoje mažinti. 
GO dar kartą aptarė gydymo planą ir atliko infiltracinę nejautrą. 

Tuo metu sterilioji ir nesterilioji GOP ruošėsi operacijai. 
Abi užsidėjo plaukus dengiančias  kepurėles, apsaugines kau-
kes, nusiplovė ir dezinfekavosi rankas. Sterilioji GOP rankas 
plovė ir dezinfekavo pagal chirurginio paruošimo reikalavi-
mus. Po rankų dezinfekavimo apsirengė sterilų chalatą, kurį 
išpakavo iš sterilios pakuotės, chalato raištelius užrišo neste-
rilioji GOP. Apsirengusi chalatą, užsimovė sterilias pirštines. 

Sterilioji GOP, apsirengusi steriliomis apsaugos priemo-
nėmis, operacijai ruošė instrumentus. Pirmiausiai nesterilioji 
GOP išpakavo sterilų apklotą, kuriuo sterilioji GOP apdengė 
operacinį staliuką. Tada nesterilioji GOP praplėšė vieną po 
kitos sterilias pakuotes, neliesdama vidinių pakuočių pusių, 
o sterilioji GOP iš jų išėmė sterilius instrumentus: grąžtelius, 
antgalį, irigacinės sistemos žarnelę, sterilius indelius, siūlus, 
skalpelio kotelį, ant kurio uždėjo skalpelio peiliuką, ir kt. (1 
pav.).

1 pav. Sterilių instrumentų išpakavimas

GOP, išėmusi instrumentus, susidėjo patogumo tvarka. 
Išpakavusi instrumentus ir kitas sterilias priemones, sterilioji 
GOP kartu  su nesteriliąja GOP prijungė irigacinę žarnelę 
prie antgalio nuo gręžiamo kaulo aušinimui naudojamo ste-
rilaus tirpalo, įdėjo sterilų antgalį į siurbimo sistemą ir visas 
žarneles bei operacinės lempos rankenėles apvilko steriliomis 
įmautėmis (2 pav.). 

2 pav. Prietaisų apvilkimas steriliomis įmautėmis 

Sterilioji GOP, pasiruošusi instrumentus, padėjo GO apsi-
rengti sterilų chalatą bei apsimauti sterilias pirštines (3, 4 pav.). 

3 pav. Gydytoja odontologė aprengiama steriliu chalatu

4 pav. Gydytojai odontologei užmaunamos sterilios pirštinės

Antrasis apsilankymas. Operacija. Sterilioji GOP, į pjeną 
įdėjusi sterilų tvarstį, suvilgė odos paviršiui dezinfekuoti skir-
tu dezinfekciniu tirpalu, kurį į sterilų indelį įpylė nesterilioji 
GOP, ir dezinfekavo pacientės veidą, t. y. darbinį lauką. Veidą 
dezinfekavo tris kartus, braukdama nuo lūpų į šonus. Po odos 
dezinfekcijos GOP steriliu apklotu, laikydamasi sterilumo, 
uždengė pacientą (5 pav.).

5 pav. Pacientas uždengiamas steriliu apklotu

Tyrimai
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Paruošus pacientą operacijai, pradedama chirurginė inter-
vencija. GO prie 26 danties skruostiniame paviršiuje skalpe-
liu atliko pjūvį ir pakėlė gleivinės antkaulio lopą, kurį GOP 
prilaikė Minesotos kabliu, lengvai atrėmusi į kaulą (6 pav.).

6 pav. Asistavimas gleivinės antkaulio lopo atkėlimo metu

Kai GO pasiekė ploną membraną prie sinuso, GOP ypač 
atsargiai siurbė su chirurginiu siurbliu, kad jos nepažeistų. 
Kol GO pripildė sinuso ertmę kaulo granulėmis, kurias į ste-
rilų indą iš sterilaus maišelio įbėrė nesterilioji GOP, sterilioji 
GOP kruopščiai siurbė seiles, kad jų nepakliūtų į sinuso er-
tmę, ir užtikrino gerą matomumą kraujo tekėjimo metu.

Kai sinuso ertmė buvo visiškai užpildyta kaulo pakaitalo, 
GOP labai atsargiai paleido prilaikomą gleivinę ir laikė tik 
pakeltą skruostą, kad užtikrintų gerą matomumą. 

Kol GO formavo kaulinį guolį pagal implanto matmenis, 
sterilioji GOP, užtikrindama gerą matomumą, siurbė seiles ir 
vandenį. Laikydamasi sterilumo, implantą iš pirmosios pakuo-
tės išpakavo nesterilioji GOP, o iš antrosios pakuotės implan-
tą išsipakavo pati GO. GO sriegiant danties implantą, GOP 
siurbė seiles ir kraują chirurginiu siurbliu, neprisiliesdama prie 
sriegiamo implanto. Prieš GO įsukant gijimo galvutę į implan-
tą, kuri paliekama gyti 5 mėnesius, sterilioji GOP išsiurbė vi-
sus aplink implantą esančius skysčius, o užsiuvant žaizdą, laikė 
įtemptą skruostą ir siurbdama užtikrino gerą matomumą  

Kai procedūra buvo baigta, GOP nuo paciento nuėmė ste-
rilų apklotą, veidą nuvalė drėgna servetėle ir, padavusi išgerti 
vaistų nuo skausmo, paaiškino pooperacinį režimą. Taip pat 

padavė šalčio kompresą bei GO paskirtus vaistų receptus ir 
įsriegtų implantų pasą. Paskyrė pacientui atvykti po 7 dienų 
apžiūrėti ir ištraukti siūlų.

GOP, baigusi darbą, laikydamasi infekcijos kontrolės rei-
kalavimų, sutvarkė darbo vietą.

Įžvalgos
1. Gydytojo odontologo padėjėjas pasiruošimo chirurginei 

intervencijai metu padeda pacientui užpildyti dokumen-
tus, paruošia medikamentus vietinei nejautrai, sterilų ins-
trumentų stalelį su operacijai skirtais instrumentais ir me-
džiagomis. Patikrina, sujungia ir steriliai apvelka  irigacinę 
bei siurbimo sistemas. Dezinfekuoja paciento veidą ir jį 
steriliai apdengia steriliu apklotu. 

2. Gydytojo odontologo padėjėjas operacijos metu nuolat 
dirba su sterilia siurbimo sistema, kad užtikrintų gerą 
darbinio lauko matomumą. Sinuso dugno kėlimo metu 
prilaiko atkeltą gleivinės antkaulio lopą Minesotos kabliu, 
nepažeidžiant sinuso membranos, o sinuso ertmę pildant 
kaulo granulėmis, kruopščiai siurbia seiles ir kraują, kad 
nepakliūtų į sinuso ertmę. Sriegiant danties implantą, 
siurbia seiles ir kraują chirurginiu siurbliu, neprisiliesda-
mas prie sriegiamo implanto. Baigus darbą, laikydamasis 
infekcijos kontrolės reikalavimų, sutvarko darbo vietą.
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K. Kolcaba komforto teorija, B. Neuman sistemų modelis.

Santrauka
Komforto siekimas ir ieškojimas yra būdingas visiems. 

Komfortas – pageidautinas akušerinės priežiūros rezultatas. 
Gimdymo skausmas – dažniausiai vienas pagrindinių veiksnių, 
sukeliančių diskomfortą gimdymo metu. Gimdymo skausmo 
įveikos būdai – vienas iš labiausiai rūpimų klausimų rengiantis 
gimdymui. Gimdymo skausmo valdymo procese svarbus yra 
moterų ir jų partnerio pasiruošimas, t. y. įgytos žinios apie gali-
mus skausmo valdymo ir atsipalaidavimo metodus. 

Pagal K. Kolcaba komforto teoriją, didesnį moterų pasi-
tenkinimą gimdymu lems užtikrinti gimdyvių komforto po-
reikiai keturiose srityse (fizinėje, dvasinėje ir psichologinėje, 
aplinkos, socialinėje). Taikomos komforto intervencijos mo-
teriai suteiks jėgų būti aktyvia gimdymo proceso dalyve visais 
trimis gimdymo laikotarpiais ir sudarys sąlygas mažiau nau-
doti skausmą malšinančių vaistų.

B. Neuman sistemų modelis atskleidžia žmogaus sveikatos 
ir reakcijos į stresorius ryšį. Slaugos intervencijos, mažinančios 
stresą sukeliančių veiksnių poveikį, padeda išlaikyti asmenų, 
šeimų maksimalų sveikatos lygį. Potencialūs diskomforto stre-
soriai, nustatyti vadovaujantis šiuo modeliu, ir sumažintos nei-
giamos moterų reakcijos į juos gimdymo metu lems lengvesnę 
gimdyvių adaptaciją prie vis stiprėjančio sąrėmių skausmo.

Įvadas
Gimdymas yra fiziologinis procesas, tačiau, siekiant užtik-

rinti maksimalų gimdyvės komfortą ir sumažinti kančias, nuo 
seniausių laikų moterims buvo taikomi įvairūs radikalūs arba 
net ekstremalūs skausmo malšinimo būdai [1]. Gimdymo 
metu patiriamas skausmas nagrinėjamas jau nuo medicinos 
mokslo pradžios ir išlieka svarbus veiksnys akušerijoje [2].

Skausmas – sudėtingas ir subjektyvus, daugelio veiksnių 
sąveikos (psichologinės, socialinės, fiziologinės ir dvasinės) 
rezultatas [3]. Gimdymo metu jaučiamas skausmas priklauso 
nuo daugelio veiksnių, tokių kaip moters amžius, išsilavi-
nimas, emocinė būklė nėštumo metu, skausmo malšinimas 
vaistais gimdymo metu, partnerio požiūris į tėvystę [2]. Re-
akcijoms į gimdymo skausmą reikšmės gali turėti gimdymo 
sąlygos, įskaitant aplinkos sąlygas, ir teikiančiųjų gimdymo 
priežiūrą parama bei gimdyvės psichologinė būsena, pasiren-
gimas gimdymui [3]. Moterų, patyrusių daug streso sukėlusį 
gimdymą, labai skausmingą gimdymą, neplanuotą ar skubią 
cezario pjūvio operaciją, kito gimdymo baimė gali pasireikšti 
ir potrauminio streso sutrikimo simptomais [4]. 

Gimdymas ir komfortas – paradoksalus derinys. Gim-
dymo metu dėl vykstančių neįprastų organizmo pokyčių 
moterys patiria diskomfortą. Komforto pojūtis galimas, kai 

nėra skausmo arba jis sumažinamas. Skausmo malšinimo ga-
limybė dažnai įvardijama kaip vienas svarbiausių kriterijų, 
vertinant pasitenkinimą gimdymu, nes tai padeda išvengti 
skausmo ir mėgautis gimdymo patirtimi [1]. 

Straipsnio tikslas – remiantis K. Kolcaba komforto teorija 
ir B. Neuman slaugos modeliu, atskleisti komforto interven-
cijų taikymo ir neigiamų reakcijų į stresorius valdymo svarbą 
gimdyvėms, malšinant gimdymo skausmą.

Skausmo malšinimas ir komfortas  
gimdymo metu

Komfortas gimdymo metu susijęs su skausmo kontrole, 
aplinkos patogumu, saugumo jausmu bei galimybe dalyvauti 
priimant sprendimus. Nėštumas ir gimdymas daugumai mo-
terų yra vienas iš svarbiausių gyvenimo etapų, todėl savaime 
suprantama, kad moterys gimdymą įsivaizduoja savaip ir turi 
tam tikrų lūkesčių, susijusių su ligoninėje praleistu laiku, 
personalo darbu, taip pat ir gimdymo eiga. Gimdyvėms labai 
svarbu ne tik jų bei kūdikių sveikata, svarbu ir komfortas, 
pasitikėjimas sveikatos priežiūros specialistais ir kuo mažesnis 
skausmo pojūtis [1]. Dėl jaučiamo ir vis stiprėjančio gimdy-
mo skausmo didėja ir diskomforto lygis, priklausantis nuo 
gimdyvės normalios apsaugos linijos, t. y. jos adaptacijos prie 
veikiančių stresorių lygio. Gimdymo metu iki 10 proc. mo-
terų skausmo beveik nejaučia arba jis yra nestiprus, 40 proc. 
gimdyvių jaučia vidutinio stiprumo skausmus, apie 35 proc. –  
stiprius gimdymo skausmus ir apie 15 proc. – labai stiprius, 
nepakeliamus skausmus [5]. Moterys jaučiasi neužtikrintos, 
nes nežino, kokį skausmą patirs gimdydamos ir koks yra skir-
tingų skausmo malšinimo būdų efektyvumas [1].

Šiuo metu taikomi skausmo malšinimo metodai sėkmin-
gai naudojami palengvinti gimdymo skausmus. Gimdymo 
skausmo malšinimas dažniausiai identifikuojamas kaip pa-
grindinė priemonė komfortui gimdymo metu suteikti. Skaus-
mo eliminacija gimdymo metu turi tiesioginę įtaką moterų 
gimdymo proceso vertinimui, išsipildžiusiems lūkesčiams ir 
personalo darbo vertinimui [1]. 

Skausmo valdymas ir komfortas nėra sinonimai, nes vien 
skausmo malšinimas neužtikrina komforto. Komfortas – pla-
tesnė sąvoka [4].

Komfortas gali pasireikšti trijose srityse: kūno (patenkinti 
fiziniai poreikiai, pvz., galimybė nevaržomai judėti,), dvasios 
(galimybė kontroliuoti gimdymo procesą, jo eigą ) ir proto 
(ramybė, sumažėjęs nerimas), kai gimdyvei yra užtikrinamas 
saugumas, parama, gerovė, patenkinami lūkesčiai [6].

K. Kolcaba komforto teorija
K. Kolcaba (1994) teigia, kad komfortas yra pageidaujama 

būklė, kurią slaugytojai siekia suteikti pacientams. Komforto 
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samprata siejama su slaugos procesu, slaugytojų funkcijomis, 
slaugos rezultatais ir pagrindinių paciento poreikių tenkini-
mu. Slaugytojai yra svarbūs užtikrinant pacientams tris kom-
forto formas: palengvėjimą (angl. relief), patogumą (angl. 
ease) ir ribų peržengimą (angl. transcendence) keturiose kom-
forto srityse: fizinėje (angl. physical), psichologinėje ir dvasi-
nėje (angl. psychospiritual), aplinkos (angl. environmental) bei 
socialinėje ir kultūrinėje (angl. sociocultural) [7]. Suvaldžius 
diskomfortą, pasiekiamas komfortas, kuris, pagal K. Kolcaba, 
gali būti trijų rūšių: 

1) nuolatinis, kai sveikatos būsena yra optimaliai stabili; 
2) laikinas, kol nėra skausmo ar skausmas kontroliuojamas; 
3) santykinis, kai siekiama palengvėjimo, esant ekstrema-

liai būsenai [8].
Pagrindiniai K. Kolbaca komforto teorijos konceptai 

(komfortas, komforto priežiūra, komforto poreikiai, inter-
vencijų reguliavimas) pasiekiami identifikuojant paciento ir 
jo šeimos narių komforto poreikius, parenkant ir koordinuo-
jant su komfortu susijusias priežiūros intervencijas, stengian-
tis, kad pasiektas komfortas ir toliau išliktų [9]. 

K. Kolcaba teigia, kad komforto teorija galima vadovautis, 
organizuojant įrodymais pagrįstą holistinę slaugos praktiką 
[6, 9]. Vaiko gimimas – natūralus, paprastai sąmoningai gei-
džiamas žmonijos įvykis, o gimdymas – normalus fiziologinis 
procesas. Komforto teorija orientuota į sveikatą. Todėl ši te-
orija suteikia struktūrą ir akušerinei slaugai, t. y. gimdančios 
moters priežiūrai, ir gali būti naudinga, kuriant įrodymais pa-
grįstas geros akušerinės slaugos gaires [6]. 

B. Neuman sistemų slaugos modelis
B. Neuman (1972) sistemų slaugos modelis atskleidžia sis-

teminį požiūrį į žmogaus saugumo ir apsaugos nuo streso po-
reikius. Žmogus – sudėtinga sistema – visuma, kurią sudaro 
fiziologinė, psichologinė, sociokultūrinė, vystymosi ir dvasinė 
dalys, kurių kiekviena yra kitos dalis. Žmogus – klientas – vi-
suma, siekianti sistemos stabilumo. Stabilumo išsaugojimas yra 
esminis siekinys, kurio tikimasi kaip rezultato, taikant šį mode-
lį. Slaugytojai gali identifikuoti streso priežastis, jas įvertinti ir 
paveikti, padedant klientui išlaikyti optimalią gerovę [8]. 

„Pusiausvyros ir harmonijos būklė“ – pagrindinė B. Neu-
man slaugos modelio koncepcija. Siekiant išlaikyti sveikatą 
ir sistemos vientisumą, klientas adekvačiai įveikia stresorius, 
kuriuos autorės suskirstė į asmeninius, tarpasmeninius, neas-
meninius. Kiekvieno žmogaus reakcija į stresorius provokuo-
ja atsakomąją reakciją. Normali žmogaus apsauginė reakcija 
(sugebėjimas reaguoti į stresorius) yra individuali. Reakcijos 
laipsnis priklauso nuo sistemos nestabilumo apimties dėl stre-
sorių invazijos ir nuo to, kokio efektyvumo laipsnio apsauginė 
sistema būna tam tikrų situacijų metu [9, 10]. Sistemos stabi-
lumas išlaikomas taikant trijų lygių profilaktiką:
1. Pirminė profilaktika – sumažinama susidūrimo su 

stresoriumi rizika arba sustiprinama apsauginė sistema 
(informacijos suteikimas, mokymai, susipažinimas su 
aplinka bei procesu).

2. Antrinė profilaktika – pagalbos veiksmais stengiamasi 
grąžinti stabilumą ir adaptaciją, kai stresorius jau pažeidė 
apsauginę sistemą ir sukėlė reakciją.

3. Tretinė profilaktika – nukreipta į mokomąją veiklą, siekiant 

išvengti stresorių poveikio pasikartojimo. Inicijuojamas 
būsenos gerinimas, o palaikymo veiksniai grąžina pacientą 
į pirminį prevencijos lygį [9, 10].

K. Kolcaba komforto teorijos ir B. Neu-
man sistemų modelio taikymas malši-

nant gimdymo skausmą
Komfortas gimdymo metu atsiranda dėl skirtingų moters 

patirčių ir reikalauja akušerinę priežiūrą teikiančiojo patyrimo. 
Diskomfortas gimdymo metu gali pasireikšti keturiose srityse: 
- fizinėje (sąrėmių skausmas, vidinis akušerinis tyrimas, 

tarpvietės audinių ištempimas veržiantis galvutei, gimdymo 
takų traumos, fiziologinių poreikių tenkinimo, judėjimo 
galimybės suvaržymas); 

- dvasinėje ir psichologinėje (informacijos apie atliekamas 
procedūras stoka, nerimas dėl naujagimio būklės, nerimas 
dėl „nežinomybės“, santykis su akušere); 

- aplinkos (nepažįstama, nejauki aplinka, privatumo stoka, 
neįprasti apžiūros metodai, jų dažnumas); 

- socialinėje (artimųjų nedalyvavimas gimdyme, kultūrinių 
tradicijų nepaisymas).
Nefarmakologinių skausmo malšinimo būdų taikymas 

(judėjimo pratimai, masažas, vandens terapija) gali sumažinti 
diskomforto lygį, susijusį su skausmu ir patiriamu bejėgiš-
kumu. Moterys, turinčios galimybę laisvai judėti gimdymo 
metu, labiau jaučiasi galinčios kontroliuoti gimdymo procesą, 
ir tai didina jų komforto lygį. Gimdymo metu taikomos prie-
monės, tokios kaip judėjimas, kvėpavimo pratimai, vandens 
procedūros (šiltas dušas, vonia), padeda moteriai visapusiškai 
dalyvauti gimdymo procese, užsitikrinti nuolatinę artimojo 
paramą, rūpinimąsi ir paguodą bei turėti teigiamą bendrą 
gimdymo patirtį [6, 11]. Gimdyvėms siūlomos „komforto 
priemonės sielai“, kaip antai: aromaterapija, relaksacinė mu-
zika, video, terapinis prisilietimas turi teigiamą poveikį kom-
forto lygiui, sumažėja gimdymo metu susikaupęs nerimas, 
skausmo pojūtis, padidėja pasitenkinimas gimdymu, suma-
žėja ankstyvos pogimdyvinės depresijos dažnis. Papildomos 
komforto priemonės gali padėti gimdyvei suprasti skausmo 
„atspalvius“ bei suteikti jėgų ir toliau būti aktyvia gimdymo 
proceso dalyve [12].

Diskomfortą gimdymo metu neretai sukelia ne tik fizi-
niai ar fiziologiniai, bet ir psichologiniai faktoriai, tokie kaip 
stresas, nerimas, nepasitikėjimas. Pagal B. Neuman sistemų 
slaugos modelį, kylančių poreikių (problemų) įvardijimas ir 
efektyvių sprendimų priėmimas pagrįstas mediko ir paciento 
bendradarbiavimu. Akušerės ir gimdyvės geri santykiai suku-
ria šiltą ir humanišką aplinką bei sujungia visus geros akušeri-
nės priežiūros aspektus. Jei to nėra, gimdymo priežiūra tampa 
nenuosekli ir fragmentiška. Sukurta komfortiška atmosfera – 
raktas į teigiamą moterų gimdymo patirtį [12].

Nėštumo ir gimdymo metu moterys dažnai patiria nerimą 
ir abejonių. Vienas iš akušerės vaidmenų yra padėti gimdyvei 
įveikti baimes, didinti pasitikėjimą, palaikyti ir rūpintis. Ne-
rimas ir baimė gimdyti siejamas su didesniu skausmo jutimu, 
o artimųjų parama – su mažesniu skausmo suvokimu [12,13]. 

Akušerės turėtų suprasti, kad visos gimdyvės turi tokius po-
reikius kaip saugumas, t. y. apsauga nuo stresorių, sukeliančių 
diskomfortą. Tačiau kiekvienai jų reikalingas individualus pla-
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nas rezultatui pasiekti. Kiekviena iš jų gali turėti visai kitus lū-
kesčius akušerių teikiamai pagalbai ir priežiūrai gimdymo metu. 

Siekiant sumažinti susidūrimo su stresoriais, sukeliančiais 
diskomfortą aukščiau minėtose srityse, galimybes ir dažnį, re-
miantis B. Neuman sistemų slaugos modeliu, būtina taikyti 
pirminę profilaktiką. 

Pirminės profilaktikos uždavinys – pasirengimas gimdy-
mui, tinkamos informacijos apie gimdymo procesą, skausmo 
valdymą, skausmo malšinimo būdus suteikimas besilaukian-
čiosioms ir jų pasirinktiems gimdymo partneriams.

Nuo 1960 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose nėščiųjų 
rengimo gimdymui šalininkai aktyviai propaguoja nėščiųjų 
mokymus ir teigia, kad tai svarbus komponentas sėkmingam 
perėjimui į motinystės laikotarpį [13]. Pasirengimas gimdy-
mui gali sumažinti susidūrimą su nemaža dalimi stresorių ir 
sustiprinti apsauginę moters sistemą [8].

Pirminės profilaktikos metodai – įvairaus pobūdžio pasi-
rengimo gimdymui mokymai nėščiosioms. Gauta tinkama 
informacija apie gimdymo metu vykstančius procesus mo-
ters organizme, skausmo kilmę, galimybę jį kontroliuoti ne-
medikamentiniais ar medikamentiniais skausmo malšinimo 
būdais, padeda sušvelninti vidinių ir išorinių aplinkos stre-
sorių poveikį (nerimą, baimę), mažina diskomfortą fizinėje ir 
dvasinėje-psichologinėje komforto srityse (1 pav.). Išanksti-
niai apsilankymai pasirinktoje gimdymui gydymo įstaigoje, 
gimdymo palatų apžiūrėjimas, pažintis su personalu, gimdy-
mo partnerio tinkamas pasirinkimas ir partnerio atsakingas 
pasirengimas dalyvauti gimdyme gali sumažinti diskomforto 
lygį aplinkos ir socialinėje-kultūrinėje komforto srityse ir su-
stiprinti tarpasmeninių ir (arba) neasmeninių stresorių įveiką.

Antrinės profilaktikos intervencijos taikomos atsiradus 
reakcijai į stresorių. Jų tikslas – sumažinti stresorių poveikį 
pacientei, telkti dėmesį į gimdymo procesą, motyvuoti būsi-
mu rezultatu („susitikimas“ su naujagimiu), sušvelninti netin-
kamas reakcijas, taikant komforto priemones.

Stiprėjant sąrėmių skausmui neretai keičiasi gimdyvės nuos-
tatos dėl skausmo malšinimo būdo pasirinkimo. Įvertinusi 
skausmo, kaip tuo metu pagrindinio stresoriaus poveikį, akuše-
rė stengiasi susilpninti moters reakcijos į skausmą laipsnį bei su-
stiprinti adaptaciją vis stiprėjančiam skausmui, taikydama efek-
tyvesnes nemedikamentines skausmo malšinimo priemones. 
Šių priemonių poveikis sustiprinamas taikant ne tik standarti-
nes skausmo mažinimo intervencijas, bet ir mokymą ir (arba) 
treniravimą (emocinis palaikymas, nuraminimas) ir „komforto 
priemones sielai“ (muzika, kvapų terapija, žvakių šviesa, ryškios 
šviesos vengimas, triukšmo mažinimas). Šios intervencijos pa-
deda gimdyvei labiau atsipalaiduoti, sukuria glaudesnį ryšį tarp 
akušerės ir pacientės bei tarp gimdyvės ir šeimos [14].

Užtikrinant komfortą fizinėje srityje ne mažiau svarbus fi-
ziologinių poreikių tenkinimas: valgymas, gėrimas, šalinimo 
funkcijų užtikrinimas. Tai ypač aktualu, kai skausmo malši-
nimui taikoma epidurinė analgezija, nuolat stebima vaisiaus 
būklė (naudojant stacionariuosius daviklius) ir (arba) dėl kitų 
priežasčių moteris negali savarankiškai šių poreikių patenkin-
ti. Ribojant oralinių skysčių ir maisto vartojimą, gimdymo 
metu gali būti jaučiamas diskomfortas ir mažėti pasitenkini-
mas gimdymo priežiūra [15].

Pagal B. Neuman sistemų slaugos modelį, taikant antrinę 
profilaktiką, labai svarbią reikšmę turi akušerės ir pacientės 

bendradarbiavimas. Gimdymo metu moteris tam tikra pra-
sme tampa priklausoma nuo akušerės. Pasireiškia tarpasmeni-
nių stresorių įtaka: priklausomybė nuo medikų (akušerės, gy-
dytojo), galimybės „kontroliuoti situaciją“ praradimo pojūtis, 
vaidmenų pasikeitimas. Siekdama sumažinti tarpasmeninių 
stresorių poveikį, akušerė atlieka keletą vaidmenų: informaci-
jos teikėjos, dulos, konsultantės, advokatės ir kt. [6] (1 pav.).

Tretinė profilaktika, pagal B. Neuman sistemų modelį, 
akušerinėje priežiūroje gali būti taikoma, siekiant „reabilituo-
ti“ pakartotinai gimdančias moteris po skaudžios ankstesnio 
gimdymo patirties. Jos tikslas – išmokyti išvengti stresorių, 
susijusių su patirtimi, pasireiškimo, pradedant nuo pirminės 
profilaktikos, t. y. rengimosi naujai gimdymo patirčiai (1 pav.).

1 pav. Komforto užtikrinimas gimdymo metu, mažinant stre-
sorių įtaką (parengta autorių pagal K. Kolcaba ir B. Neuman)

APIBENDRINIMAS
Akušerinė slauga, orientuota į komforto užtikrinimą, tai-

kant B. Neuman sistemų slaugos modelį, gali padėti akuše-
rėms nustatyti ir sumažinti neigiamas reakcijas į stresorius 
ir jų sukeliamą diskomfortą gimdymo metu; padėti didinti 
gimdyvių adaptaciją stiprėjančiam sąrėmių skausmui; didin-
ti pasitenkinimą gimdymu; lemti geresnę tolimesnę moterų 
sveikatą ir santykį su naujagimiu. 

B. Neuman sistemų slaugos modelio komponentų taiky-
mas, rengiant nėščiąsias ir jų partnerius gimdymui (pirminė 
profilaktika), suteikia galimybę moterims gauti tinkamą in-
formaciją apie gimdymo procesą, galimus nemedikamenti-
nius skausmo malšinimo būdus; išmokti pasitelkti pageidau-
jamas komforto priemones; užsitikrinti galimą maksimalų 
komfortą gimdymo metu keturiose komforto srityse. Akuše-
rėms suteikia galimybę išmokyti moteris sustiprinti stresorių 
įveiką (ypač sąrėmių skausmo) gimdymo metu, taikant įvai-
rias skausmo įveikos ir atsipalaidavimo strategijas.

Antrinė profilaktika nukreipta į jau atsiradusių stresorių pa-
šalinimą ar jų sukeltų reakcijų sušvelninimą. Diskomforto pa-
šalinimas ar sumažinimas tam tikrose komforto srityse (pagal 
K. Kolcaba) yra svarbus malšinant skausmą gimdymo metu.
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Slaugymo praktika

Gimdymo priežiūros kokybės vertinimas iš 
pacientų perspektyvos

1,2Sandra Bakūnė, 2Alina Vaškelytė
1Kauno klinikų Gimdymo skyrius

2 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra

Straipsnio tikslas
Straipsnyje pateikiamas teorinis gimdymo priežiūros koky-

bės vertinimo iš pacientų perspektyos pagrindimas. 

Santrauka
Straipsnyje siekiama teoriškai pagrįsti gimdymo priežiūros 

kokybės vertinimą iš pacientų perspektyvos.
Kokybės iš pacientų perspektyvos modelyje yra akcentuo-

jamas paciento vaidmuo, kuris svarbus vertinant gimdymo 
priežiūrą. Paciento pasitenkinimas ir gydymo įstaigos atsakas 
į jo lūkesčius išlieka pagrindiniu kriterijumi, pagal kurį verti-
nama teikiamos priežiūros kokybė.

Individualus gimdymo priežiūros kokybės vertinimas, nu-
rodantis kokybės tobulinimo kryptis, atspindi gimdyvių po-
žiūrį į ligoninės veiklą bei jos standartus. Tai leidžia numatyti 
gimdymo priežiūros pokyčių prioritetus, juos labiau pritai-
kant prie gimdyvių poreikių ir pageidavimų. 

Remiantis modeliu gimdyvės gali išreikšti savo pageidavi-
mus gimdymo metu, susijusius su gimdymo priežiūra, gauna-
momis priežiūros paslaugomis.

Reikšminiai žodžiai: gimdyvių požiūris, kokybės modelis 
iš pacientų perspektyvos, gimdymo priežiūros kokybė.

Įvadas
Remiantis sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2014 –  

2025 m. programa Lietuvoje, vienas iš uždavinių: plėtoti svei-
katos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos 
priežiūrą [1].

Prioritetinėmis sveikatos priežiūros sistemos sritimis laiko-
ma vaikų, jaunimo bei nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūra. 
Pastaruoju metu atliekama daug tyrimų, kurie analizuoja gim-
dyvių požiūrį į joms akušerių teikiamų paslaugų kokybę [2–4].

Gimdyvės santykiai su ją prižiūrinčiais sveikatos priežiūros 
specialistais lemia, ar jos patirtis, susijusi su nėštumu ir gimdy-
mu, bus teigiama ar neigiama. Pasaulio sveikatos organizacijos 
ataskaitoje teigiama, jog sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi 
dirbti taip, kad jų paslaugos atitiktų pacientų lūkesčius [3–5]. 

Akušerijos stacionarui svarbu žinoti, kaip gimdyvės vertina 
gimdymo priežiūros teikiamas paslaugas, siekiant nustatyti 
gimdyvių lūkesčius. Nustačius gimdyvių lūkesčius, galimas 
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kryptingas strateginio, susijusio su teikiamų paslaugų kokybės 
optimizavimu, plano kūrimas bei įgyvendinimas.

Šio straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti gimdymo priežiū-
ros kokybės vertinimą iš pacientų perspektyvos, remiantis ko-
kybės iš pacientų perspektyvos modeliu.

Kokybės iš pacientų perspektyvos modelis
Kokybės iš pacientų perspektyvos modelyje (Wilde - Lars-

son B. 1993 m.) akcentuojamas paciento vaidmuo, vertinant 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę [6, 7].

Kokybės modelyje iš pacientų perspektyvos kokybė verti-
nama ir suvokiama ne paslaugų teikėjų (gydytojų, slaugytojų, 
akušerių), o pačių pacientų (paslaugų gavėjų – gimdyvių). Ko-
kybė šiame  modelyje suvokiama analizuojant du pagrindinius 
sveikatos priežiūros teikimo komponentus – sveikatos priežiū-
ros organizacijos išteklių struktūrą ir pacientų pasirinkimus [6, 
7] (1 pav.). Išteklių struktūrą apibūdina dviejų rūšių savybės:

1) asmeninės savybės: asmenys, teikiantys sveikatos prie-
žiūros paslaugas (gydytojai, slaugytojai, akušeriai);

2) fizinės-administracinės aplinkos savybės: susijusios su 
infrastruktūriniais priežiūros teikimo elementais (organizaci-
nės taisyklės, techninė įranga).

Pacientų pasirinkimus lemia:
•	racionalus	aspektas:	susijęs	su	paciento	tvarkos	ir	konkre-

taus sveikatos laipsnio siekiu;
•	žmogiškasis	aspektas:	apima	paciento	lūkesčius,	svarbius	

jo klinikiniam atvejui.

Sveikatos priežiūros organizacijos išteklių struktūra

Asmeninės savybės
Fizinės ir administracinės 

priežiūros aplinkos savybės

Pacientų 
pasirinkimai
Žmogiškumas

Racionalumas
Medicininė-techninė 

kompetencija
Fizinės-techninės sąlygos

Į asmenį orientuotas 
požiūris

Sociokultūrinė aplinka

1 pav. Kokybės modelis iš pacientų perspektyvos (Wilde ir kt. 
1993) [6].

Modelyje susipina keturios sritys: medicininė-techninė 
paslaugų teikėjų kompetencija, į asmenį orentuotas paslau-
gų teikėjų požiūris, fizinės-techninės organizacijos sąlygos bei 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios organizacijos socio-
kultūrinė aplinka [6–9] (1 pav.).

Gimdymo priežiūros kokybės  
vertinimas, remiantis kokybės iš  
paciento perspektyvos modeliu

Optimali gimdymo priežiūra galima tuo atveju, kai kartu 
su teikiama medicinine pagalba yra atsižvelgiama į gimdyvės 
poreikius bei savijautą. Svarbu, kad į moterį nukreipta 
priežiūra suteiktų gimdyvei galimybę pačiai priimti sprendi-
mus ir būti aktyvia gimdymo priežiūros dalyve [10].

Gimdymo priežiūros vertinimams būdingi saviti standartai 
ir kriterijai: vertinamas bendravimas, gimdymo palatos aplin-
ka, informavimas apie atliekamas intervencijas, sveikatos prie-
žiūros specialistų komandos teikiama parama ir palaikymas, 
artimųjų dalyvavimas gimdymo procese, skausmo valdymas, 
gimdyvės ir artimųjų mokymas.  Kokybės modelis iš pacientų 
perspektyvos sudaro galimybes gimdyvėms apibrėžti geros 

kokybės kriterijus, įvertinti gimdymo priežiūros teikimo lygį, 
perteikiant savo patyrimus.

Gimdymo priežiūros kokybės  
aspektai, remiantis kokybės modeliu, 

gimdyvių požiūriu
Medicininė – techninė kompetencija

Šiai sričiai priskiriama gimdyvės apžiūra, klinikinės diag-
nozės nustatymas, gimdymo priežiūra, gimdymo plano su-
darymas. Komanda, kuri prižiūri gimdyvę, siekia geriausių 
gimdymo baigčių rezultatų. 

Kai gimdyvės racionaliu požiūriu vertina medicininę-tech-
ninę kompetenciją, įvertinimui reikšmės turi asmeninės per-
sonalo savybės. Gimdyvės pageidauja, kad personalas būtų 
kvalifikuotas, kompetentingas, turėtų pakankamai medicini-
nių žinių ir gebėjimų, laiku užtikrintų reikiamą pagalbą.

Gimdyvės, vertindamos asmenines sveikatos priežiūros spe-
cialistų komandos, kaip organizacijos išteklių, savybes, pirmiau-
siai stengiasi suvokti ir įvertinti profesionalią kompetenciją, 
atsižvelgiant į savo asmeninius lūkesčius ir poreikius [6, 8, 9].

Fizinės – techninės sąlygos
Gimdyvėms racionaliu požiūriu vertinant fizinių-techni-

nių sąlygų tinkamumą, vertinimo rezultatas priklausys nuo 
fizinių-administracinių aplinkos savybių, susijusių su infras-
truktūriniais priežiūros teikimo elementais. Moterys tikisi 
iš sveikatos priežiūros organizacijos prieinamumo prie fizi- 
nių-techninių išteklių, kurie reikalingi gimdymo priežiūrai.

Gimdyvėms yra svarbi švari, patogi, saugi fizinė aplinka 
(jauki palata, funkcionali lova, švari patalynė, patogūs rūbai, 
šiltas maistas, pasiekiamas signalizacijos mygtukas), tinkama 
medicininė – techninė įranga (kardiotokografas, ultragarso ir 
kt.), reikalinga ligos diagnostikai, gydymui, bei atitinkamos 
pagalbinės ir medicininės priemonės (medikamentai, medici-
niniai instrumentai, slaugos priemonės) [6, 8, 9].

Į asmenį (gimdyvę) orentuotas požiūris
Kai moterys gimdymo stacionare iš žmogiškosios 

(humaniškos) pozicijos vertina į asmenį (į gimdyvę, į save) 
orentuotą požiūrį, reikšmės turi asmeninės personalo savybės. 
Tai kvalifikuotas, turintis empatinių gebėjimų personalas, ku-
ris domisi gimdyvėmis, jų norais ir atvejo unikalumu, sugeba 
įsijausti ir suprasti jų patiriamus jausmus bei išgyvenimus, su-
sijusius su gimdymo priežiūra.

Šiuo atveju humaniška priežiūra reiškia personalo ir gim-
dyvių bendravimą, paremtą bendradarbiavimu, pasitikėjimu, 
sąžiningumu, bendru supratimu ir pagarba. Nepagarbus 
personalo elgesys verčia gimdyves jaustis blogai, nesaugiai, 
trukdo atsipalaiduoti.

Bendradarbiavimas siejamas su moterų dalyvavimu gydy-
mo, gimdymo priežiūros sprendimų priėmimo procesuose, 
galimybe išreikšti savo pageidavimus. Personalo supratingumas 
suvokiamas kaip gimdyvių išgyvenimų dėl tam tikrų priežas-
čių supratimas. Supratimas taip pat apima ir pacienčių infor-
mavimą. Gimdyvėms svarbus nuolatinis, išsamus, aiškus (be 
sudėtingų terminų) informavimas apie gydymą ir gimdymo 
priežiūrą, paaiškinant  apie tai, kas vyko, kas vyksta ir kas vyks 
[6 ,8, 9].
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Sociokultūrinė aplinka
Kai moterys gimdymo stacionare iš žmogiškosios pozicijos 

vertina sociokultūrinę aplinką, vertinimo rezultatą nulemia 
fizinės-administracinės aplinkos savybės. Tai saugią, pozity-
vią, draugišką atmosferą turinti gimdymo skyriaus aplinka. 
Tokioje aplinkoje gimdyvių lūkesčiams ir norams suteikiamas 
pirmumas nusistovėjusios tvarkos ir darbo rutinos atžvilgiu. 
Tai aplinka, primenanti namų aplinką, galimybė turėti asme-
ninių daiktų, bendrauti su namiškiais, draugais, rinktis palatą, 
lovą, maistą, klausytis mėgstamos muzikos [6, 8, 9].

Gimdymo skyriaus atmosferą lemia geri personalo tarpusa-
vio santykiai ir  bendravimas su gimdyvių artimaisiais. Man-
dagus, draugiškas, komandoje dirbantis personalas sukuria 
saugią skyriaus atmosferą ir ramią aplinką.

Individualus gimdymo priežiūros kokybės vertinimas, nu-
rodantis kokybės tobulinimo kryptis, atspindi gimdyvių po-
žiūrį į ligoninės veiklą bei jos standartus. Tai leidžia numatyti 
gimdymo priežiūros pokyčių prioritetus, juos labiau pritai-
kant prie gimdyvių poreikių ir pageidavimų.

Apibendrinimas
Kokybės iš pacientų perspektyvos modelyje yra akcentuo-

jamas paciento vaidmuo, kuris svarbus vertinant gimdymo 
priežiūrą. 

Kokybės modelis iš pacientų perspektyvos sudaro galimy-
bes gimdyvėms  apibrėžti geros kokybės kriterijus, įvertinti 
gimdymo priežiūros teikimo lygį, perteikiant  savo patyrimus.
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Sveikatos apsaugos ministerija informuoja

Gimdymai namuose oficialiai įteisinti
Seimas pritarė Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo pataisoms, kuriomis įteisinami gimdymai namuose. 

Tad nuo šiol slaugytojams ir akušeriams suteikiama daugiau teisių bei atsakomybės. Kai nebus grėsmės nei gimdyvės, nei 

naujagimio sveikatai, akušeriai gimdymus galės priimti namuose. Iki šiol ši sritis nebuvo aiškiai reglamentuota ir norin-

tieji vaikelio susilaukti namuose skatindavo „neteisėtą veiklą“. 

„Džiugu, kad tiek daug dėmesio sulaukęs projektas paga-
liau buvo priimtas. Tai labai svarbu, nes žmonės gimdo na-
muose, tokia yra realybė, tai yra jų pasirinkimo teisė. To ne-
galima ignoruoti, todėl valstybė turi aiškiai nustatyti taisykles, 
kurių būtina laikytis, siekiant užtikrinti saugumą. Tad jau 
netrukus bus galima užtikrinti kokybiškas paslaugas visoms 
mamoms, nusprendusioms vaikelio susilaukti sau artimoje 
aplinkoje – namuose“, – sako sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga.

Taip pat, pasak jo, svarbu paminėti ir tai, kad už gimdymų 
namuose paslaugas tėveliai turės susimokėti savo lėšomis. Tuo 
tarpu valstybė užtikrina ir apmoka kokybiškas gimdymo pas-
laugas gydymo įstaigose. 

SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vedėjos, laikinai vyk-
dančios kanclerio funkcijas, Odetos Vitkūnienės teigimu, iki 
šiol galiojusi tvarka užkirsdavo kelią priimti gimdymus na-
muose. 

„Pavyzdžiui, akušeriai dar negalėdavo savarankiškai teikti 
pacientams medikamentinės pagalbos, o privalėdavo nedels-
dami gabenti juos į gydymo įstaigas. Norint suteikti reikiamas 
paslaugas gimdyvėms, buvo būtina įgalinti medikus teikti ir 
tokią pagalbą. Patvirtintame projekte numatyta, kad akušeriai 
galėtų teikti medikamentinę pagalbą, jei gimdyvei iškiltų pa-
vojus. Jei nėštumas bus nerizikingas, akušeriai galės jį priimti 
namuose, skirti ir išrašyti reikiamus vaistus“, –  sako Odeta 
Vitkūnienė. 

Svarbu žinoti, kad namuose galės būti priimami ne visi 
gimdymai, o pirmiausia tie, kurie nėra rizikingi. Siekiant ap-
saugoti būsimas mamas ir jų vaikus, tais atvejais, kai nėštu-
mas turės rizikos faktorių, jis turės būti priimamas gydymo 
įstaigose. 

SAM inf. 
2018 m. birželio 28  d.
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Sėkmės istorijos

Panevėžio kolegijos studentai  
savo ateitį sieja su medicina

Mokymasis Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centre padėjo pagrindą 

būsimam darbui

Rūta Ručinskaitė 
Antakalnio poliklinikos Moterų konsultacijos vyresnioji slaugytoja 

Šiuo metu dirbu šiuolaikiškoje ir inovatyvioje įstaigoje – 
VšĮ Antakalnio poliklinikos Moterų konsultacijos vyresniąja 
slaugytoja ir vedu paskaitas nėščiosioms naujagimių žindy-
mo temomis. Taip pat studijuoju Sveikatos politikos ir va-
dybos magistrantūroje bei atlieku bendrosios praktikos slau-
gytojų autonomiškumo plėtros onkologijos srityje mokslinį 
tiriamąjį darbą. Mano karjera prasidėjo nuo Sveikatos prie-
žiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, kai 
įgijau slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. Slaugytojo padėjėja 
dirbau studijuodama Vilniaus universitete bendrosios prak-
tikos slaugą. Dirbdama slaugytojo padėjėja privačiame sek-

Iveta Čeputytė
Studijų metu atliktos praktikos užsienyje ir tarpkultūrinių mainų projektas man padėjo 

atrasti save. Svajoju ir žinau, jog noriu dirbti chirurginiame sektoriuje. Netolimoje ateityje 
planuoju specializuotis instrumentatore operacinėje, o gal net ir toliau tęsti studijas ir stu-
dijuoti mediciną.

Rūta Dambrauskaitė
Gavau darbo pasiūlymą VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, tad mielai liksiu Pa-

nevėžyje. Labai džiaugiuosi pasirinkusi šią specialybę ir tikiuosi realizuoti save šioje srityje. 
Tik norėtųsi, kad ši specialybė būtų labiau vertinama visuomenės.

Natalja Piskunova
Savo ateitį nuo mažų dienų norėjau sieti su medicina. Tai buvo mano svajonė, kuri 

mažais žingsneliais keliauja tikslo link. Didžiausi lūkesčiai yra susirasti tokią darbo vietą, 
kurioje jausiuosi reikalinga, o ėjimas į darbą prilygs kasdieninei šventei. Būtent tokios dar-
bo vietos ir stengsiuosi ieškoti pabaigusi studijas ir laikydama diplomą rankose. 

toriuje, įgijau labai daug praktinių žinių, dėl kurių greitai 
įsidarbinau slaugytoja. Nacionaliniame vėžio instituto Kom-
pleksinio gydymo poskyryje (komercinis skyrius) slaugytoja 
padirbusi 4 mėnesius buvau pakviesta užimti vyresniojo spe-
cialisto pareigas toje pačioje įstaigoje Slaugos koordinavimo 
tarnyboje. Eidama šias pareigas susipažinau su dokumentų 
valdymu bei administravimu. Įvertinus bendrą darbo stažą 
slaugos ir administravimo srityje, gavau pasiūlymą užimti 
vadovaujamas pareigas. Mano karjerai Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centras davė pagrindą, 
dėl kurio einu dabartines savo pareigas.
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Virusinis hepatitas B – gali apsaugoti skiepai
Irma Čaplinskienė

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

Raktažodžiai: virusinis hepatitas B, skiepai nuo virusinio 
hepatito B.

Sergamumo virusiniu hepatitu B  
tendencijos ir plitimo būdai

Sergamumas ūminiu virusiniu hepatitu (VHB) Lietuvo-
je nuo 1990 m. mažėja. Sergamumo rodiklis sumažėjo nuo  
10,9 atv. / 100 tūkst. gyv. 2001 m. iki 1,1 atv. / 100 tūkst. gyv. 
2016 m. Tačiau šis mažėjimas gali ne visai atspindėti realų 
gyventojų sergamumą VHB [1]. Atsižvelgiant į virusinio he-
patito B natūralią ligos eigą ir įvertinant, kad mažiausiai pusė 
(50–70 proc.) atvejų yra besimptomiai [2], prognozuotina, 
jog sergamumas hepatitu B Lietuvoje yra kur kas aukštesnis, 
nei registruojama oficialiai. Palyginus sergamumo ūminiu 
VHB rodiklį Lietuvoje su Europos Sąjungos šalių vidurkiu, 
matyti, kad 2015 m. jis buvo beveik dvigubai didesnis, atitin-
kamai – 1,1 ir 0,6 atv. / 100 tūkst. gyventojų [3]. Be to, labai 
suaktyvėję epidemiologiniu ir visuomenės saugos požiūriu ža-
lingi antivakcininiai judėjimai lėmė, jog per pastaruosius 14 
metų (2003–2016 m.) Lietuvoje yra daug nepaskiepytų nuo 
hepatito B vaikų (per 7 tūkst.). Jie visi, kaip ir neskiepyti su-
augusieji, yra imlūs VHB infekcijai [4]. 

VHB infekcijos perdavimo rizika
 Hepatito B virusas (HBV)  nustatomas beveik visuose už-

sikrėtusio žmogaus organizmo skysčiuose. Epidemiologiškai 
reikšmingiausias HBV buvimas yra užsikrėtusio žmogaus 
kraujyje ar kituose skysčiuose su kraujo priemaiša, spermoje, 
makšties išskyrose. HBV infekcinė dozė yra labai maža – 1 ml  
infekuoto kraujo serume gali būti iki 10 mln. ir daugiau in-
fekcinių dozių. Užsikrėsti hepatito B viruso infekcija daug 
lengviau nei žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), nes hepa-
tito B virusas yra maždaug 100 kartų infektabilesnis nei ŽIV. 
Hepatito viruso B infekcijos šaltinis yra sergantis žmogus arba 
HBsAg nešiotojas. Žmonių imlumas infekcijai – visuotinis. 
HBV infekcijos plitimo būdai: 1) per visų rūšių (vaginalinius, 
oralinius, analinius) lytinius santykius, 2) parenterinis (per 
kraują ar kitus biologinius skysčius), 3) perinatalinis (iš infe-
kuotos motinos vaikui). 

Hepatito B viruso (HBV)  
atsparumas aplinkoje

Hepatito B virusas (HBV) yra atsparus išorinės aplinkos 
poveikiams. Virusas kambario temperatūros aplinkoje gali iš-
likti gyvybingas 7 dienas. Aplinkos objektų užteršimas HBV 
neturi epideminės reikšmės, išskyrus užteršimą daiktų, kurie 
gali pažeisti žmogaus odos vientisumą. HBV yra jautrus alko-
holiui, fenoliui, vandenilio peroksidui, gliutaraldehidui ir hi-
pochlorido tirpalams, žūva per keletą minučių, virinant 100 oC  
temperatūroje. Dezinfekcijos efektyvumas priklauso nuo nau-
dojamo dezinfektanto rūšies, koncentracijos ir ekspozicijos 
trukmės [5–8].

Parenterinis HBV perdavimas
Parenterinis HBV perdavimas – sukėlėjo patekimas per 

pažeistą odą ir gleivinę. Kadangi infekcinė hepatito sukėlėjo 
dozė labai maža, bet kokios medicininės invazinės procedū-
ros yra HBV infekcijos perdavimo rizikos veiksnys. Ypač pa-
vojingas hemotransfuzinis HBV perdavimas. Nustatyta, kad, 
perpilant hepatito B virusu užkrėstą kraują, HBV infekcijos 
perdavimo rizika siekia 90 proc. ir daugiau. Atliekant šiuo-
laikinę kraujo donorų patikrą dėl HBV, galimybė užsikrėsti 
HBV infekcija perpilant kraują, Europoje gali būti nuo 1 iki 
10 atvejų vienam milijonui transfuzijų [9].

Rizika užsikrėsti HBV vienos injekcinės adatos dūrio 
metu, priklausomai nuo kontakto rūšies, siekia 18–30 proc. 
Medicinos darbuotojų HBV infekcijos riziką lemia mikro-
traumų dažnis, kontakto su krauju ir kitais infekuotais orga-
nizmo skysčiais dažnis ir trukmė, darbo stažas, užsikrėtimo ri-
zikos suvokimas, individualių apsaugos taisyklių ignoravimas, 
HBV infekcijos dažnis tarp aptarnaujamų pacientų [10]. 

Hepatitas B gali būti perduodamas vartojant švirkščia-
muosius narkotikus, naudojant nesterilius švirkštus, adatas 
ar kitas švirkštimosi priemones. Ši rizika vidutiniškai siekia  
21 proc. Užsikrėsti HBV taip pat galima atliekant tatuiruo-
tes, veriant auskarus nesteriliais ir užkrėstais instrumentais; 
naudojantis užsikrėtusio asmens dantų šepetėliu, skustuvu, 
manikiūro reikmenimis ir kitais daiktais, ant kurių hepatito B  
viruso galėjo patekti per kraują ar pažeistą gleivinę. Bendras 
naudojimasis dantų šepetėliais ir skustuvais yra pagrindinis 
HBV plitimo būdas šeimose. 

VHB klinikinės formos
VHB inkubacinis laikotarpis – nuo 6 iki 24 savaičių (daž-

niausiai 60–90 dienų). 
Ūmi virusinio hepatito B forma dažnai praeina savaime 

per 4–8 savaites po susirgimo. Ūmi HBV infekcija gali būti 
besimptomė arba pasireikšti klinikiniais požymiais. Epide-
miologiškai svarbios yra besimptomės ligos formos, kurios 
dažnai pereina į lėtines. Simptominis hepatitas gali būti be-
geltis arba geltinis. Žmogus užkrečiamas tampa gerokai anks-
čiau, nei pasirodo ligos simptomų, kai susidaro serologinių 
žymenų (HBsAg arba HBeAg). Ūminio hepatito B metu 
ypač padidėja aminotransferazių aktyvumas: nuo 3–10 iki 
100 kartų. Dauguma pacientų pasveiksta be komplikacijų ir 
be ligos recidyvų. Tačiau vyresnio amžiaus pacientų progno-
zės ne visuomet būna palankios. Pacientai dažniausiai miršta 
dėl ūmaus kepenų nepakankamumo bei komplikacijų, sukel-
tų kepenų ląstelių nekrozės. Maži vaikai retai serga ūminiu 
virusiniu hepatitu B, bet, užsikrėtę iki 7 metų amžiaus, tam-
pa lėtinio hepatito B nešiotojais. Mirštamumas nuo ūminio 
hepatito B siekia iki 1 proc. Atsiradus kepenų encefalopatijai, 
prognozė pablogėja ir, net pradėjus tinkamą intensyvų gydy-
mą, miršta iki 80 proc. ligonių. 

Lėtinis hepatitas B – per 6 mėnesius neišgydytas ūminis 
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virusinis hepatitas B, kai kraujo serume nustatomas HBsAg 
ir (arba) HBeAg bei HBV DNR, nuolat ar kartais padidėjęs 
aminotransferazių aktyvumas, o kepenyse atsiranda būdingų 
histologinių pokyčių. Lėtinė infekcija išsivysto 90 proc. nau-
jagimių, 30 proc. vaikų, užsikrėtusių iki 5 metų amžiaus, ir 
2–6 proc. suaugusiųjų. Esant simptominei infekcijai, 1 proc. 
atvejų liga gali komplikuotis – jos eiga gali tapti žaibiška. 
Lėtinio hepatito B infekcijos atveju pavojus susirgti kepenų 
ciroze ar hepatoceliuline karcinoma yra 15–25 proc. Apie  
60–70 proc. lėtinio hepatito B atvejų liga būna besimptomė, 
todėl ligoniai daugelį metų gali simptomų nejausti. Nors jokių 
klinikinių simptomų nepasireiškia, ligoniai gali užkrėsti kitus. 

Daugelis užsikrėtusiųjų hepatito B virusu niekuo nesiskun-
džia arba jiems gali pasireikšti vienas ar daugiau iš čia nurodytų 
simptomų: bendras silpnumas, apetito stoka, pykinimas, vė-
mimas, nežymus karščiavimas, sąnarių skausmai, pašviesėju-
sios išmatos, pageltę odos ir akių obuoliai, patamsėjęs šlapimas.

HBV infekcijos didelės rizikos grupei priklauso: 
1. Kūdikiai, gimę HBV infekuotoms motinoms;
2.  HBV infekuotų asmenų lytiniai partneriai;
3. Asmenys, dažnai keičiantys lytinius partnerius (daugiau 

nei 1 per 12 mėn.);
4.  Asmenys, sergantys kita lytiškai plintančia infekcija;
5.  Vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais (VSV);
6.  Švirkščiamųjų narkotikų vartotojai (ŠNV);
7.  HBV nešiotojų šeimos nariai ir lytiniai partneriai;
8.  Sveikatos priežiūros darbuotojai, turintys sąlytį su 

krauju ar kitais kūno skysčiais (pvz., atliekantys invazi-
nes procedūras, laboratorijų darbuotojai);

9.  Hemodializuojami pacientai;
10. Keliautojai, vykstantys į endemines šalis  (HBsAg pa-

plitimas ≥ 2 proc.);
11. Nuteistieji.
  Riziką užsikrėsti hepatito B virusu sumažina:
1. Skiepai nuo hepatito B viruso;
2. Saugesnis, atsakingesnis lytinis elgesys:
 a) susilaikymas nuo lytinių santykių,
 b) monogaminiai santykiai su neužsikrėtusiu partneriu,
 c) taisyklingas (nuolatinis ir tinkamas) prezervatyvų nau-

dojimas,
 d) atsitiktinių lytinių partnerių skaičiaus mažinimas;
3. Tinkama asmens higiena.

Skiepai nuo hepatito B viruso
Lietuvoje nuo 1998 m. virusinio hepatito B vakcina pradė-

ti skiepyti visi naujagimiai. Organizmo atsparumui užtikrinti 
ir apsaugoti nuo galimos HBV infekcijos reikia trijų skiepų 
dozių (skiepijama tris kartus: 0, 1, 6 mėnesį). Galimos ir ki-
tos skiepijimų schemos pagal vaistų aprašus. Galima skiepyti 
ir kombinuota virusinio hepatito A ir virusinio hepatito B 
vakcina [9, 11]. Tyrimų duomenimis, įskiepijus visą vakcinos 
kursą (tris dozes), užtikrinama apsauga mažiausiai 15 metų, o 
kai kuriais atvejais gali trukti ir visą likusį gyvenimą. Didelės 
rizikos užsikrėsti HBV asmenys turėtų būti skiepijami (VSV, 
ŠNV, nuteistieji, medikai, ŽIV infekuoti, HBV nešiotojų 
šeimos nariai ir lytiniai partneriai / kontaktiniai, keliautojai 
į HBV endemines šalis ir kt.). Lietuvoje medicinos darbuo-
tojai skiepijami darbdavio lėšomis, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu [12].

Prieš pradedant skiepyti suaugusiuosius, tikslinga atlikti 
serologinį tyrimą ir nustatyti galimą anti-HBs buvimą, pa-
tvirtinantį buvusį užsikrėtimą ir kartu vakcinacijos nereikalin-
gumą. Medicinos darbuotojams po vakcinacijos kurso svarbu 
nustatyti anti-HBs, norint išsiaiškinti, ar susidarė pakanka-
mas apsauginis antikūnų (anti-HBs) titras ( >10 mTV/ml). 
Šis tyrimas atliekamas praėjus 1–2 mėnesiams po paskutinės 
dozės. Asmenims, kuriems nesusidarė apsauginis antikūnų 
titras, vakcinaciją rekomenduojama kartoti. Jeigu apsaugi-
nis antikūnų titras sumažėja mažiau nei 10 TV/ml, būtinos 
stiprinančiosios vakcinos dozės.

Įvykus ekspozicijai, HBV sukėlėjais darbo vietoje imuno-
profilaktika (vakcinacija) vykdoma vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme pateiktomis 
rekomendacijomis (1 lentelė).  

1 lentelė. Darbuotojo imunoprofilaktika po ekspozicijos VHB 
infekcijos sukėlėjais [13] 

Darbuotojo būklė
Paciento (infekcijos šaltinio) būklė
HBsAg teigiamas arba 
šaltinio būklė nežinoma

HBsAg neigiamas

Neskiepytas

Anti-HBs ≤ 10TV / ml 
(tarptautinių 
vienetų /ml) kontakto metu

Anti-HBs ≥ 10 TV / ml 
(tarptautinių vienetų /ml) 
kontakto metu

Po 3 skiepų dozių imuniteto 
neatsirado 

Po 6 skiepų dozių imuniteto 
neatsirado 

Pradėti skiepyti + BHIG  
(B hepatito imunoglobulinas*)

Revakcinacija

Imunoprofilaktika netaikoma

BHIG*+ revakcinacija

BHIG*

Pradėti skiepyti

Revakcinacija

 

Imunoprofilaktika 
netaikoma

Imunoprofilaktika 
ar revakcinacija 
neatliekama

Imunoprofilaktika 
neatliekama

* gali būti naudojamas 

Daugiau informacijos apie virusinių hepatitų perdavimo 
riziką ir jų profilaktikos priemones galima rasti Užkrečiamų-
jų ligų ir AIDS centro išleistose metodinėse rekomendacijose 
„Virusinių hepatitų perdavimo rizika“. Šias metodines reko-
mendacijas rasite internete.
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Kaip padėti žmogui, svarstančiam apie savižudybę
Jolanta Latakienė, Odeta Geležėlytė

Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras 

Kodėl svarbu galėti kalbėtis  
apie savižudybes?

Statistika rodo, kad Lietuvoje per metus nusižudo apie 
800–900 žmonių, o nuo Nepriklausomybės atkūrimo dėl 
savižudybių netekome apie 32 000 asmenų (Higienos ins-
titutas). Viena savižudybė sukrečia bent dešimties artimųjų 
gyvenimus. Tyrimų duomenimis, nusižudyti bando dar apie 
penkiolika kartų daugiau asmenų, negu yra nusižudžiusiųjų. 
Taigi darytina prielaida, kad mažiausiai vienas iš aštuonių lie-
tuvių yra tiesiogiai susidūręs su savižudybe savo ar artimųjų 
gyvenime.

Turbūt daugeliui žmonių vienu ar kitu gyvenimo tarpsniu 
buvo kilę minčių apie savižudybę. Kai kurie bandžiusieji nu-
sižudyti sulaukė tinkamos pagalbos ir dabar gyvena visavertį 
gyvenimą. Tačiau kai nesidalijame, neatsiveriame, kad esame 
vienaip ar kitaip susidūrę su savižudybe, susidaro įspūdis, kad 
tik aš vienas esu toks išskirtinis. Taigi kai negalime kalbėti(s), 
negalime padėti.

Nėra vienos priežasties, kodėl asmuo svarsto apie savižu-
dybę. Tai sudėtingas biopsichosocialinis reiškinys. Tačiau daž-
nai apie savižudybę žmogus pradeda galvoti, kai patiria didelį 
psichologinį skausmą (Schneidman, 2002), patiria sudėtingą 
gyvenimo situaciją ir neberanda išeities, kaip tai pakeisti, kaip 
pagerinti situaciją ar sumažinti skausmą. Tuomet savižudybė 
gali atrodyti kaip vienas iš sprendimo variantų. Apie savižudy-
bę svarstantis žmogus nėra nei silpnas, nei stiprus, kaip teigia-
ma paplitusiuose mituose. Apie savižudybę galvoja kenčiantis 
žmogus, kuriam sunku rasti kitų būdų, kaip pakeisti esamą si-
tuaciją ar savijautą. Žmogaus viduje visada yra ir noras gyven-
ti, net kai jis pradeda svarstyti ar net planuoti savižudybę. Tai 
prieštarauja dar vienam paplitusiam mitui, kad jei jau žmogus 
galvoja apie savižudybę, niekas nieko nebegali pakeisti, jis 
nori mirti ir priimtas galutinis sprendimas. 

Labai dažnai žmonės vienaip ar kitaip mums rodo, kad jie 
blogai jaučiasi ar svarsto apie savižudybę. Be to, tyrimai sako, 
kad nuo 40 iki 60 proc. nusižudžiusiųjų lankėsi pas įvairius 
gydytojus (pvz., šeimos gydytojus, gydytojus psichiatrus) per 
paskutinį mėnesį iki savižudybės (Michel, 2000). Daugeliu 
atvejų tai yra pagalbos ieškojimas.

 Kaip suprasti, kad asmuo gali svarstyti 
apie savižudybę?

Dažniausi savižudybės grėsmės ženklai:
● pasikeitusi savijauta (pvz., liūdnas, pesimistiškas, 

užsisklendęs, itin save kaltinantis);
● pasikeitusi savijauta matoma iš žmogaus elgesio (pvz., 

nebesidomi anksčiau mėgta veikla, apsileidęs, grąžina 
skolas, dovanoja daiktus, netikėtai atsisveikina);

● agresyvus elgesys taip pat gali būti nusivylimo ir skausmo 
išraiška, ypač vaikams ar paaugliams;

● domėjimasis savižudybės būdais bei priemonėmis ar 
perdėtas domėjimasis mirties tema;

● labai svarbu sureaguoti, jeigu po ilgą laiką trunkančios 
prislėgtos nuotaikos žmogus staiga, be jokios svarios 
priežasties, atrodo daug linksmesnis, žvalesnis – tai gali 
reikšti, jog žmogus yra priėmęs sprendimą nusižudyti, kas 
jam ir sukelia palengvėjimo jausmą;

●	 tiesiogiai ar netiesiogiai užsimena apie savo mintis 
apie savižudybę (pvz., juokeliai apie savižudybę, įrašai 
socialiniuose tinkluose: „be manęs visiems bus lengviau“, 
„viskas baigta“).
Žinoma, kiekvienas žmogus yra kūrybiškas ir randa savų 

būdų pasikviesti kitus į pagalbą, tad negalime sukurti baigtinio 
savižudybės grėsmės ženklų sąrašo. Svarbu nepamiršti, kad ne 
visi aplinkiniai gali pastebėti tuos pačius ženklus, dėl to svarbu 
tartis su kitais žmonėmis, dirbti komandoje. Kartais ženklai 
gali būti ir prieštaringi, pavyzdžiui, įsivėlimas į nemalonumus 
ar konflikto pradėjimas. Taip pat verta nepamiršti, kad savižu-
dybę signalizuojantys ženklai gali būti ir neverbaliniai. 

Ką daryti, pastebėjus savižudybės grėsmę?
Jeigu pastebėjome, kas, mūsų manymu, galėtų būti susiję 

su mintimis apie savižudybę, labai svarbu išsiaiškinti. Tinka-
miausias būdas tai padaryti – tiesiog žmogaus paklausti, ar 
jis galvoja apie savižudybę. Vienas dažniausių klaidingų įsi-
tikinimų, kuris mus stabdo nuo šio klausimo, – baimė, kad 
taip žmogų galime pastūmėti šiam veiksmui. Labai svarbu su-
prasti, kad šis gana paplitęs įsitikinimas yra klaidingas. Jeigu 
žmogus nesvarsto apie savižudybę, taip jums ir atsakys, o tie-
sus ir atviras klausimas gali tik paskatinti žmogų išsikalbėti ir 
kreiptis reikalingos pagalbos. Svarbu kalbėti tiesiai, nevengti 
ir nebijoti žodžio savižudybė. Taip nenuvertiname žmogaus 
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html#prevalence

7. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis B. Epidemiology 
and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 2012. Available from:  
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hepb.html

8. Martinelli D., Fortunato F., Simsek G., Prato R. Epidemiology and 
Prevention of Viral Hepatitis B and C. 2013. Available from:   http://
cdn.intechopen.com/pdfs-wm/44869.pdf

9. Center for Disease Control and Prevention. Viral hepatitis. Available 
from: http://www.cdc.gov/hepatitis/

10. Hou J., Liu Z., Gu F. Epidemiology and prevention of hepatitis B virus 
infection. Int J Med Sci 2005, 2 (1):50–57.

11. Suaugusiųjų skiepijimo rekomendacijos. Lietuvos infektologų draugija. 
LBPGD. LID. 2013.

12. Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir 
pareigybių sąrašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716. Priega 
per internetą: https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.
E7DF8688541D&lang=lt

13. Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas 
Nr. V – 946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1 patvirtinimo“. 
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.
A8DBA9F5457B



24

išgyvenimų ir parodome, kad patys nebijome šios temos ir 
esame pasirengę apie tai kalbėti.

Svarbu kreiptis profesionalios pagalbos
Jeigu sužinojome, kad žmogus svarsto apie savižudybę, 

svarbu jam padėti surasti profesionalią pagalbą. Būtina kreip-
tis į specialistus (psichologus, psichoterapeutus, gydytojus psi-
chiatrus, socialinius darbuotojus ar kt.), kurie galėtų suteikti 
profesionalią pagalbą savižudybės krizės ištiktam žmogui. Kai 
perskaitysite šį straipsnį, kviečiame pasidomėti psichologinės 
pagalbos galimybėmis savo mieste ar rajone. Jausitės saugiau 
ir užtikrinčiau, jeigu jos ateityje prireiktų jums ar žmogui, ku-
riam norėsite padėti. Puiku, jeigu aptarę, kur žmogus norėtų 
kreiptis, galite nuvykti pas specialistą kartu su juo. Informuo-
kite specialistą, kad žmogus turi minčių apie savižudybę. Pro-
fesionalui privalu tai žinoti ir tam teikti prioritetą.

Kartais žmonės vengia kreiptis į specialistus dėl psicholo-
ginių priežasčių, nes laiko tai silpnumo ženklu. Tačiau labai 
svarbu suprasti (ir gali tekti priminti žmogui, svarstančiam 
apie savižudybę), kad kreiptis į specialistą, kai kyla poreikis, 
yra adekvataus rūpinimosi savimi ženklas. Kaip kreipiamės į 
gydytoją, kai susilaužome ranką, ir tai mums atrodo normalu 
ir racionalu, taip kreipiamės į psichikos sveikatos specialistą, 
kai susiduriame su emociniais sunkumais.

Kaip klausytis ir kaip reaguoti į žmogų, 
kuris svarsto apie savižudybę? 

Veikiausiai galioja tos pačios rekomendacijos kaip ir kitais 
atvejais, kai kalbame su sunkumų turinčiu žmogumi. Svarbu 
neteisti, nenuvertinti, nekaltinti, nepykti, nemoralizuoti, ne-
skubėti dalyti lengvų patarimų. Bet svarbu reaguoti rimtai, 
nelaikyti to smulkmena, nenuleisti juokais.  

Neprisiimkime ir per daug nerealistiškos atsakomybės. 
Mes negalime nugyventi kito žmogaus gyvenimo, išspręsti 
visų jo problemų, stebuklingai panaikinti jo skausmą ar page-
rinti savijautą. Tačiau galime pasiūlyti savo pastabumą, rim-
tą ir rūpestingą požiūrį į mintis apie savižudybę bei pagalbą 
ieškant ir kreipiantis į profesionalus. Mintys apie savižudybę 
praeina, jeigu žmogus gauna reikiamą pagalbą. Kiekvienoje 
krizinėje situacijoje yra išeitis ir viltis, tiesiog reikalinga pa-
galba tas išeitis rasti ir ieškoti tinkamesnių, mažiau žalingų 
sunkumų įveikos būdų.
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Naudinga žinoti

Dvigubo gyvenimo žaidimas,  
arba bipolinio / afektinio sutrikimo realijos

Daiva Žukauskienė
Geštalto terapeutė 

Daug kalbama apie depresiją, priklausomybes, bandome re-
abilituoti žmones sergančius šiomis ligomis. Nutylimas dar vie-
nas klastingas psichikos sveikatos sutrikimas – bipolinis / afek-
tinis sutrikimas. Tyli visuomenė, tyli ir sergantieji. Tylą įkvepia 
realybė, kurioje šie žmonės retai kada būna. Sūpynės tarp gilios 
depresinės duobės ir skraidžiojimo padebesiuose. Neturėjimas 
tvirto pagrindo po kojomis, reti epizodai, kai žmogus jaučiasi 
sveikas ir normalus, juos stumia į užribį. Gyvenimas lyg ameri-
kietiškuose kalneliuose – aukštyn, stačia galva žemyn – bandy-
mas gyventi normalų gyvenimą, sumaniai žongliruojant emo-
cinėmis kaukėmis yra jų kasdienybė. Pakilios nuotaikos, apimti 
manijos būsenos šie žmonės atgimsta lyg feniksai, išskleidžia 
visus savo asmenybės gebėjimus, verslauja, savanoriauja, kei-
čia gyvenimo vietą ir būdą, traukia į linksmybių ir uždraustų 
malonumų pasaulį. Visos galimybės jiems po kojomis, viskas 
įmanoma, viskas pasiekiama. Kelios valandos miego ir didžiulis 
energijos ir minčių srautas greitai sudegina visas žmogaus ener-
gijos atsargas. Atsitokėjus iš manijos tenka susidurti su dažnai 
gėdingomis ir skaudžiomis pasekmėmis, tenka atidavinėti sko-
las, o kartais net prašyti grąžinti atiduotus batus. Stebuklai bai-
giasi, visagalybės jausmas išnyksta, tenka eit užsidėjus tamsius 
akinius, nes pasaulis įtariai žiūri. Gerai žinomas filmas „Kaukė“ 
puikiai atskleidžia bipolinio/afektinio sutrikimo subtilybes. 

Pabuvojus debesyse krentama į duobę – gilią, bekraštę, kurios 
dugne nematyti jokio šviesos spindulėlio, lyg būtum palaidotas 
gyvas ir dar su maišu ant galvos. Po dažniausiai trumpo mani-
jos epizodo seka ilgesnis depresijos etapas. Šie epizodai keičia 
vienas kitą, medikamentiniu būdu koreguojamas sutrikimas tik 
užtušuoja ir palengvina būsenas, bet retai jas visiškai panaikina. 

Tokie žmonės gyvena šalia mūsų, dirba kartu su mumis, stu-
dijuoja, kuria santykius ir šeimas, kitiems nė neįtariant, kokioje 
košmariškoje realybėje jie gyvena. Ar galima jiems padėti? Pagal-
ba yra tik tolerancija ir pagalbos rankos ištiesimas, kai jie patys 
nori gelbėtis.  Medikamentinis gydymas ir psichoterapija – pui-
kus duetas stabilizuoti nuotaikas ir gyventi normalų gyvenimą. 

Būti geros nuotaikos smagu, bet būti geros nuotaikos nuo-
latos – iliuzija. Sergantieji bipoliniu / afektiniu sutrikimu, arba 
„bipolikai“, kartais paslysta ties noru nuolat gyventi smagiai ir 
energingai. Būti truputį „po kaifu“, apimtam lengvos manijos 
būsenos, nejaučiant žemės po kojomis pavojinga. Pavojų kelia 
tai, kad, siekiant euforijos, griebiamasi alkoholio, žolės, narko-
tikų, kartu vartojant medikamentus. Pasekmės? Žinoma, tai ne 
kokia „proto“ liga, kad jie neįvertintų rizikos, bet gyventi, kai 
jūra iki kelių, daug smagiau nei mano minėtoje kapo duobė-
je. Nusileisti ant žemės – tai atsisakyti tos malonios būsenos, 
rizikuojant nugarmėti atgal į tamsią duobę. Malonumai nėra 
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nekalti, manija, kartu su padidėjusia energija, kelia nerimą, 
įtampą, dirglumą ir konfliktiškumą. „Maniakai“, apimti ma-
nijos būsenos, nėra nei psichopatai, nei sociopatai, dažniausiai 
jie yra vieniši. Sveikam žmogui, nepatiriančiam nuotaikų svy-
ravimų, sunku išbūti šalia tokio žmogaus, suprasti jo elgesio 
motyvus, suvokti jų logiką. Tokios būsenos žmogus pats sau 
„pakankamas“, bandymas jam įkrėsti proto dažniausiai sutin-
kamas su pasipiktinimu ir priešiškumu. Kategoriškas polinkis 
žmones dalinti į protingus ir neprotingus – taip pat bipolikų 
bruožas. Mylėti be ribų ir absoliučiai nekęsti moka tik šį sutri-
kimą turintys žmonės. 

Klausimas, kodėl žmogus suserga bipoliniu / afektiniu su-
trikimu, lieka neatsakytas. Priežastys labai įvairios ir dažnai ne-
atsekamos. Bipolikai dažnai patys save kaltina, kad susirgo, o 
jų artimieji neretai prisideda prie šios nuomonės sustiprinimo. 
Liga nėra kieno nors kaltė, nereikia ieškoti kaltų, reikėtų išsikel-
ti tikslą susigyventi su liga, žinant, kad ji niekur nedings iš tavo 
gyvenimo, net ir vartojant vaistus ar sulaukus ilgesnės remisijos, 
ši liga bus su jumis visą gyvenimą. Ar dažnai ji atsikartos, kokio 
pobūdžio ir stiprumo bus depresija ir manija, labai daug pri-
klauso nuo paties žmogaus pastangų. Žmonės išmoksta gyventi 
su cukriniu diabetu, išmoksta apsieiti su viena ranka ar koja, o 
šio sutrikimo keliamas iššūkis – gyventi tarp dangaus ir dugno, 
tarp manijos ir depresijos epizodų.

Ar gali kas kitas labiau padėti žmogui, turinčiam bipolinį /  
afektinį sutrikimą, nei jis pats? Suvokimas, kad kiekvieno liga 
yra individuali, nepakartojama, ir tai, ką jaučia žmogus yra tik 
jo subjektyvi jausena, pačiam žmogui leidžia tapti savo ligos 
ekspertu. Pagrindiniai pagalbos įrankiai, bandant prisijaukinti 
šį gaivalą, yra medikamentai ir terapija. Ir vienas, ir kitas būdas 
reikalauja paties žmogaus asmeninės atsakomybės ir įsitrauki-
mo į procesą. Deja, psichiatrija iki šių dienų neturi apčiuopia-
mų įrankių ir metodų, leidžiančių ištirti, nustatyti, kiek ir ko-
kios dozės vaistų jums konkrečiai reikia. Gydytojo ir terapeuto 
padėjėju, asistentu net bendradarbiu privalo tapti pats pacien-
tas. Jis privalo tapti savo paties ligos sekliu, registratoriumi. Kuo 
greičiau jis ims atpažinti savo būsenos svyravimus, tuo lengviau 
ras būdų balansuoti tarp jų ir stabiliai stovėti ant žemės. Šio 
sutrikimo atveju ne gydytojas yra ekspertas, o pats serganty-
sis. Kantrybė. Kantrybė. Kantrybė. Privataus seklio darbas 
reikalauja daug kantrybės, tad ir sekant bipolinio / afektinio 
sutrikimo sukeltus nuotaikos svyravimus prireiks milžiniškos 
kantrybės. Sutrikimą turintys žmonės yra sakę, kad ligai per-
prasti prireikė nuo penkerių iki dešimties metų. Apsišarvuoti 
kantrybe privalo ir gydytojas, ir terapeutas. Apimtas manijos 
būsenos žmogus pamiršta savo ketinimus ir ima priešintis bet 
kokiam gydymui ar terapijai. Tai normalu ir įprasta, juk per 
šventes ir mes pamirštame, kad laikomės dietos. Čia į procesą 
turėtų aktyviai įsitraukti šeimos nariai, slaugytojai, socialiniai 
darbuotojai, draugai ir psichoterapeutai.

Ko sergantys bipoliniu / afektiniu  
sutrikimu žmonės nesako savo  

gydytojui ir kodėl?
Kiekviena liga ir kiekvienas asmeninis simptomas yra la-

bai intymus dalykas. Toks intymus, kad nedrįstama apie tai 

kalbėti su savo asmeniniu gydytoju. Geras kontaktas su pri-
žiūrinčiu gydytoju yra būtina sąlyga kokybiškam gydymui, 
medikamentų ir kitokios pagalbos paskyrimui. Dėmesio ir 
laiko stokojantys gydytojai tiesiog nubaido pacientus nuo sa-
vęs, išrašydami eilinį receptą, o nuoširdaus pokalbio siunčia 
pas visus kitus įmanomus specialistus. 

Negali ar nenori jie kalbėti? Šis klausimas abiem pusėms –  
ir pacientams, ir gydytojams. Sergantieji bipoliniu / afekti-
niu  sutrikimu turi nemažai asmeninių paslapčių, kurių ne-
drįsta viešinti. Viena tokių – nereguliarus vaistų vartojimas, 
medikamentų dozių savarankiškas reguliavimas arba visiškas 
nutraukimas. Psichotropiniai vaistai dažnai sukelia nemalo-
nių šalutinių reiškinių: slopinimą, emocijų blankumą, sustin-
gimą, sukaustymą, lėtumą, burnos džiūvimą, rijimo sutriki-
mus, blizgią veido odą ir kt. Neretai šalutinius simptomus 
daug sunkiau ištverti nei pačios ligos sukeltus nemalonumus. 
Sergantieji intensyviai domisi savo liga ir jiems skiriamais me-
dikamentais, todėl informacinių lapelių teikiama žinia apie 
vaistų toksiškumą, žalą kitiems organams juos atbaido nuo 
pastovaus medikamentų vartojimo.

 Piktnaudžiavimas svaigalais, o kartais net priklausomybės –  
tai dar viena paslaptis. Medikamentai ir alkoholis – sprogs-
tamasis mišinys, bet ligoniai taip pat žmonės. Jie tokie pat 
kaip ir sveikieji, jie gyvena gyvenimą, linksminasi ir švenčia 
ir dažnai pakelia taurelę ar išlenkia bokalą. Vienus alkoholis 
veikia panašiai kaip ir sveikuosius, kitiems jis sukelia manijos 
būsenas, kitiems padidintą jautrumą ir dirglumą, pyktį ar net 
agresiją. Viskas kaip ir pas kitus alkoholio vartotojus. 

Seksualinės problemos tarp šių pacientų taip pat ne nau-
jiena. Hiperseksualumas, nimfomanija, polinkis į nesaugius 
lytinius santykius, didelė partnerių kaita daug dažnesnė pas  
sergančiuosius bipoliniu/afektiniu sutrikimu. Gydytojai ne-
klausia, o pacientai nekalba šia tema. Viešos nuomonės spau-
dimas labai didelis, monogamija vis dar paplitusi ir tik ji viena 
toleruotina, bet šių žmonių gyvenime seksas ir daugiau nei 
vienas partneris yra kasdienybė. Kasdienybė su padidintu sek-
so kiekiu būdinga į maniją linkusiems žmonėms. Išvargina 
nuolatinis partnerių ieškojimas, jų kaita ir slapstymasis, bet 
problema lieka nespręsta, nes apie ją gėda viešai kalbėti ar su 
gydytoju tartis. 

Daugelis negatyvių simptomų, kurie jau perlipa šios ligos  
rėmus, lieka niekada neišsakyti. Tylima apie haliucinacijas, 
kliedesius. Tylima vengiant hospitalizavimo ar didesnės vaistų 
dozės. Tylima, nes gėda ir nesaugu. Tylima, nes niekas nesi-
klauso, o gal net ir niekam nerūpi. Už pinigus, dykai – vis tiek 
kai kurie simptomai lieka neišsakyti. Diagnozės pakeitimas į 
sunkesnę – lyg nuosprendis, kurio stengiamasi išvengti bet 
kokia kaina. 

Paslaptys – lyg vaikščiojimas per rūką, bandymas rasti ke-
lią, nežinant kur einama, taip atrodo ne vieno paciento gydy-
mas ar terapija.

 Dėmesys pacientui, žmogui, jo gyvenimui, kasdienybei 
yra raktas į pagalbą jam. Nesusikoncentravimas vien tik į me-
dikamentus, o buvimas kartu su pacientu jo gyvenime, leidžia 
žmogui integruotis į visuomenę, sveiku pavidalu. 

Būti kartu su pacientu, reiškia nulipti nuo savo profesi-
nio pjedestalo ir suprasti, kad prieš mus stovi gyvas, sergantis 
žmogus.
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Knygų lentyna

Geriatrija: vadovėlis / Vita 
Lesauskaitė, Gytė Damulevi-
čienė, Jurgita Knašienė, Odeta 
Kučikienė, Jūratė Macijauskie-
nė. - Kaunas, 2017. - 414, [1] p.

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos aka-
demijos Geriatrijos klinikos 
mokslininkių parengtame va-
dovėlyje analizuojami aktualūs 
visuomenės senėjimo klausimai. 
Aprašomi vyresnio amžiaus svei-

katos vertinimo metodai, dažniausių ligų ir sindromų diag-
nostikos bei gydymo ypatumai. Vadovėlį sudaro trys dalys:  
1. Gerontologija; 2. Vyresnio amžiaus žmonių ligos; 3. Geri-
atriniai sindromai. 

Pirmojoje dalyje aptariamos šiuolaikinės biologinės ir 
psichosocialinės senėjimo teorijos, senatvės ligų ypatumai, 
pabrėžiamas integruotas tarpdalykinis požiūris aptariant 
kiekvieno specialisto teikiamas funkcijas. Nurodomi ilgalai-
kės priežiūros kokybės kriterijai. Aptariami vaistų vartojimo 
ir mitybos ypatumai, gerontotechnologijos ir jų pritaikymas. 

Antrojoje dalyje rašoma apie nepakankamą vyresnio am-
žiaus žmonių mitybą. Atskleidžiamos vyresnių žmonių hi-
pertenzijos, ortostatinės hipotenzijos, sinkopės priežastys 
ir diagnostikos ypatumai. Skyriuje apie plaučių uždegimo 
diagnostikos ir gydymo ypatumus nemažai dėmesio skiriama 
aspiraciniam plaučių uždegimui. Kituose skyriuose analizuo-
jami vyresnio amžiaus žmonių šlapimo takų infekcijų rizikos 
veiksniai, klinikiniai požymiai, komplikacijos, gydymas, en-
dokrininės sistemos senėjimo ypatumai, cukrinio diabeto, hi-
pertireozės, hipotireozės, osteoporozės diagnostika ir gydymo 
principai. Skyriuje „Pagyvenusių žmonių neuropsichiatriniai 
sutrikimai“ pateikiama žinių apie nervų sistemos senėjimo 
ypatumus, demensijos sindromo, Alzheimerio ligos, krau-
jagyslinės demencijos, Levi kūnelių demencijos, frontotem-
poralinės demencijos, delyro bei depresijos klinikinius požy-
mius, diagnostiką ir gydymą. Apžvelgiamos odos ir minkštųjų 
audinių problemos. Daugiau dėmesio skiriama odos sausėji-
mo, juostinės pūslelinės infekcijos, pragulų problemoms. 

Trečiojoje vadovėlio dalyje aprašoma sarkopenija (raumenų 
masės ir jėgos sumažėjimas dėl amžiaus). Išsamiai nagrinėja-
mos vyresnio amžiaus žmonių griuvimų, skausmo, senatvinio 
silpnumo, miego sutrikimų problemos. Atkreipiamas dėme-
sys ir į smurtą prieš vyresnio amžiaus žmones.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami saviruošos klausi-
mai ir literatūros sąrašas nagrinėjama tema.

Vadovėlis skirtas universitetinėms medicinos studentų ge-
riatrijos studijoms, taip pat naudingas ir gydytojams prakti-
kams, teikiantiems pagalbą vyresnio amžiaus pacientams.

Augalai ligų prevencijoje ir 
reversijoje / Algimantas M. Ol- 
šauskas. - Klaipėda, 2018. - 
227, [1] p., [VIII] iliustr. p.

Biomedicinos mokslų dakta-
ras prof. Algimantas Mečislovas 
Olšauskas penkiasdešimt metų 
tyrinėja žmogaus, kaip savire-
guliacijos sistemos, galimybes 
sėkmingai apsisaugoti nuo lėti-
nių ir ūminių ligų laikantis svei-
kos gyvensenos, subalansuotos 

mitybos, nuolat stiprinant imuninę sistemą. 
Profesorius sukūrė, išbandė ir į praktiką įdiegė daugiau 

kaip 400 augalinių preparatų receptų: antpilų, nuovirų, 
tinktūrų, ekstraktų, miltelių, pavilgų, kompresų, sirupų, pa-
pildų, sulčių derinių, biologinių stimuliatorių ir kitų veiks-
mingų imuninę sistemą stiprinančių priemonių. 1993 m.  
A. Olšauskas parašė knygą „Augalų gydomosios savybės“. 
Klaipėdos universitete dėsto fitoterapijos ir sveikos gy-
vensenos kursą. Jo iniciatyva 1993 m. įkurtas Botanikos 
sodas.

Ilgaamžiškumo paslaptys  : 
sveiko ir ilgo gyvenimo receptai 
iš garsiausių Lietuvos specia-
listų lūpų / Meilė Jančorienė-
Rinkevičiūtė. - Vilnius, 2018. 
- 279, [1] p. 

Šioje knygoje žurnalistės 
Meilės Jančorienės-Rinkevičiū-
tės surinktos žinios pagrįstos 
tyrimais, įrodymais ir asmenine 
autorės bei Lietuvos medikų 

patirtimi. Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje – šiuolaikinės 
medicinos atstovų mintys apie sveikatą, pamąstymai apie 
gydytojo darbą, patarimai ir ilgaamžiškumo receptai. 

Antrojoje dalyje ilgaamžiškumo paslaptis atskleidžia 
alternatyviosios medicinos atstovai, kurių gydymo metodai 
remiasi tūkstantmečių patirtimi. 

Trečiojoje dalyje psichikos sveikatos specialistai aiškina, 
kodėl visos ligos prasideda galvoje, ir pataria, ką daryti, no-
rint jų išvengti. 

Autorė teigia, kad ši knyga puikiai tinka ir jaunesnio, ir 
brandesnio amžiaus žmonėms, besirūpinantiems savo fizine, 
emocine, psichine sveikata ir gerove.                 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIAlISTų KOMPETENCIJų CENTRAS 
SIŪlO DARBĄ

DĖSTYTOJUI
Vilniuje

Darbo pobūdis:
• organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros ir farma-

cijos specialistų mokymą:
•  pagal formaliojo profesinio mokymo programas;
•  pagal neformaliojo profesinio mokymo programas;
•  pagal privalomojo sveikatos specialistų mokymo 

programas;
•  pagal įvairias profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

programas.

Reikalavimai darbuotojui:
• turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar biomedicinos 

mokslų studijų srities išsilavinimą;
• turėti 2 metų profesinio darbo patirtį;
• gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• puikiai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
• mokėti dirbti kompiuteriu.

Pageidautina:
• turėti pedagoginių ir psichologinių žinių pagrindus;
• mokėti užsienio kalbą.
  

Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. centras@sskc.lt iki rugpjūčio 1 d.
Pasiteirauti galima telefonu: (8 5) 2712 281, 8 618 49 747.

Slaugos  mokslinių tyrimų 
duomenų sklaida  : mokomoji 
knyga / Lina Spirgienė, Aurelija 
Blaževičienė, Olga Riklikienė, 
Alina Vaškelytė. - 2-oji papild. 
ir patais. laida. - Kaunas, 2018. - 
143, [1] p. 

Sparčiai plėtojantis slaugos 
mokslui, atsirado poreikis atnau-
jinti žinias, paskelbti naujus tyri-
mus. Išleista  antroji pataisyta ir 
papildyta mokomoji knyga apie 
mokslinių tyrimų duomenų sklai-

dą. Joje rašoma apie mokslinių tyrimų etinius principus, ty-
rėjo kompetenciją, mokslinių tyrimų duomenų publikavimą 
straipsniuose, tezėse ir pranešimuose.

Pirmajame skyriuje pristatomi slaugos tyrimai, praeities, 
dabarties ir ateities perspektyvos. Antrajame skyriuje aprašoma 
mokslo tyrimais pagrįsti tyrimai ir praktika. Trečiajame skyriu-
je pabrėžiami etiniai principai, tyrėjo atsakomybės, atliekant 
mokslinius tyrimus, svarba, etikos reikalavimai slaugos tyrėjui. 
Ketvirtajame skyriuje analizuojamos mokslinio straipsnio ko-
kybės kriterijai, apibūdinamos būtinos žinios, įgūdžiai, gebėji-
mai, kurie reikalingi slaugos tyrėjui vykdant tyrimus. Penktasis 
skyrius – apie mokslo tyrimo duomenų publikavimą papildys 
slaugos tyrėjo žinias, kaip pateikti kiekybinio ir kokybinio tyri-
mo duomenis, supažindins su straipsnio pateikimo bei recen-
zavimo tvarka, padės parengti tinkamas mokslines tezes. Šešta-
jame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, kaip parengti bei 
pristatyti žodinį bei stendinį pranešimą renginyje.

Leidinys skirtas slaugos studijų studentams, tačiau gali būti 
naudojamas ir kitose studijų programo-se bei slaugos tyrėjų. 

Viskas apie epilepsiją  / Rūta 
Mameniškienė, Karolis Petryla. - 
Vilnius, 2018. - 213, [11] p. 

Tai pirmoji lietuvių autorių 
knyga, skirta informuoti ser-
gančiuosius ir jų šeimos narius 
apie ligą, jos priežastis, kliniką, 
diagnostiką, gydymo būdus. 
Aptariami epilepsijos priepuolių 
tipai, dažniausiai pasitaikantys 
epilepsijos sindromai, epilep-
sijos priepuolius imituojančios 

būklės. Skaitytojas ras atsakymus į 70 dažniausiai užduodamų 
klausimų apie epilepsiją. Pabaigoje – literatūros sąrašas.

Knyga naudinga ne tik sergančiajam ir su juo gyvenančiam 
artimam žmogui, bet ir gydytojams bei medicinos studen-
tams, būsimiems slaugytojams, psichologams ir socialiniams 
darbuotojams.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medi-
cinos bibliotekos. 

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse  arba  tel. 261 77 96  (Abo-
nementas)

Parengė  Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos biblioteka pristato
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Naujadariai – naujažodžiai – neologizmai
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Degtukai, mokinys, sviedinys, sudėtis, atimtis, daugy-
ba, dalyba, dėmuo, skaitiklis, vardiklis, kablelis, kabutės, 
šauktukas, klaustukas, veiksnys, tarinys, pažyminys, vardi-
ninkas, kilmininkas, naudininkas… „Auksinio proto“ vedėjas 
paklaustų: kas vienija visus tuos žodžius? Žinoma, jų autorius, 
Jonas Jablonskis. Daugiau kaip prieš šimtą metų šie žodžiai 
buvo naujažodžiai (pats terminas naujažodis atsiradęs vėliau), 
J. Jablonskio sukurti dėl lietuviškų atitikmenų trūkumo, o 
dabartinėje kalboje vartojami dažnai nė neprisimenant jų 
krikštatėvio.

Šiandien turbūt nėra geresnės kalbos srities kaip 
naujažodžiai (vartojama ir naujadarai, neologizmai) suvienyti 
kalbos vartotojus ir kalbininkus. Naujų žodžių kūrimas ar ver-
timas, semantikos išplėtimas yra tiek įtraukęs visuomenę, kad, 
regis, skolinių problema greitai bus nebeaktuali. Ilgus metus 
kalbininkai, bandę aiškinti, kad naujus žodžius kuria kalbos 
vartotojai, terminus – specialistai, menkai visuomenės buvo 
girdimi. Šiandien kalbininkai nukenčia tik jei koks keistažodis 
bando prasibrauti į viešumą. O puikių, kūrybingų, šmaikščių, 
taiklių naujažodžių autoriai yra tiesiog kalbos vartotojai, 
tiesa, dažnai ir nežinomi, – juos kuria tauta. Pavyzdžiui, se-
niai įsitvirtinęs, tačiau ne iš karto priimtas žodis žiniasklaida, 
svetimžodžiui pampersai pakeisti siūlomi naujadarai: sauseklis, 
sausučiai, sausutės, vystukai, sauspalės, gertukai, traukučiai, sau-
sintukai... 1995 m. nugalėjo vilniečio Kazio Poškaičio žodis 
saukelnės; savo paprastumu stebina devyniasdešimtmečio sene-
lio improvizuotai sukurtas kasdien geriamo vitamino pavadin-
imas apskritukas; vengiant nelietuviško žodžio vertėjai pasiūlė 
glotnutis („tyrelės pavidalo vaisių kokteilis“, angl. smoothie); jau 
viešojoje kalboje įsitvirtino žmonių iniciatyva sukurti riedis ir 
tinklaraštis, tinklaraštininkas bei nemažai diskusijų sukėlusios 
ir šmaikščiosios jaunimo pasiūlytos dūzgės (svetimybės afte-
partis atitikmuo) vietoj VLKK rekomenduotų povakaris ir 
pratęstuvės; dabartinėje kalboje rado vietą atmintukas...

Žodis gydo, žodis žeidžia

Naujažodžių randasi ir mokslo kalboje. Palyginti su anks-
tesne vartosena, pastaruoju dešimtmečiu daugėja veiksmažo-
dinių abstraktų, ypač terminijoje, kurie ima keisti griozdiškes-
nius priesagos -imas (-ymas) veiksmažodinius daiktavardžius. 
Sakytum, žmonės pajuto jų grakštumą, patogumą ir užsikrėtė 
šia mada: aprėptis, atskirtis, atstumtis, atpažintis, įmestis, 
įtrauktis; atitikmė; išsklaida, įveika, išveika; (elektronų) lė-
kis... 

Ypač sparčiai plinta, nors dažnai dar pašiepiami, 
veiksmažodžiai su priešdėliu į- veiksmui, reiškiančiam pama-
tiniu žodžiu pasakyto dalyko formos kam suteikimą. Esame 
įpratę vartoti: įdarbinti, įvaikinti, įprasminti, įasmeninti… 
Bet dabar turime ir: įbūtinti, įdrauginti, įerdvinti, įgalūninti, 
įkategorinti, įkontekstinti, įkultūrinti, įlaikrodinti, įlietuvinti, 
įliteratūrinti, įlentyninti, įmeninti, įpaveldinti, įraštinti, 
įsisapninti, įsvarbinti, įtvorinti, įžodyninti, įžmoginti… O 
medikai jau vartoja: įreceptinti (įrašyti vaistus į receptinių 
vaistų sąrašą), įsveikatinti (paversti sveikatos sistemos da-
limi), įveiklinti (panaudoti veikloms), įlytinti (suteikti lyties 
požymius).

Jei panaršytume Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną, 
pamatytume, kad kalbos vartotojai ir yra tikrieji kalbos kūrėjai 
ir tęsėjai. Žodynas geriausiai atskleidžia tautos esmę, gyveni-
mo būdą, filosofiją, problemas, aktualijas… Tai puiku, naujų 
žodžių atsiradimas rodo kalbos gyvumą, šiuolaikiškumą ir 
nepaliaujamą raidą. Pažvelkim į kelis naujausius: kainapjūtė, 
išpirktuvės, asmenukė, gandragalviai, vytininkai ir bunkeri-
ninkai, šmėklinės (Helovyno atitkmuo), gražuliada, bastiada, 
dergliava, verygmetis… Kiekvienas žodis – vis nauja istorija –  
mūsų tautos, kalbos istorija.

Nesvarbu, kad šiemet Lietuvoje sausuva. Tai neturėtų 
poilsenybėms sutrukdyti pasišeštadieniauti, surengti linksmų 
kaimynadienių ir pasigamtinėti, pasimėgauti vis dar sodria ir 
skambia gamtovizija, o gal ir mėnulėlydžiu pavyks pasidžiaugti.

Mielos kolegės,

Linkime jums patirti gyvenimo pilnatvės džiaugsmą: smagiai eiti į darbą,  
o po darbo valandų džiaugtis maloniu poilsiu, žinant, kad diena praėjo prasmingai, 
kad jūsų darbas buvo reikalingas. Gyvenimo kelionė tik įpusėjo, tegu dar ilgai jūsų 

širdyje plevena troškimas patirti, pamatyti, sužinoti, kas neregėta, apie ką tik 
girdėta. Ne veltui sakoma, kad svajonės pildosi, tad svajokite ir nepritrūkite drąsos 

svajonėms įgyvendinti. 
50-ojo gimtadienio proga sveikiname:

Aušrinę Raukštienę, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Utenos 
ekspertinio skyriaus psichikos sveikatos slaugytoją  

Rasą Mieliauskienę, medicinos registratorę  

           Bendradarbiai

{
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Meno metodų taikymas, dirbant su žmonėmis, 
sveikstančiais nuo priklausomybių ligų 

Milda Kuskienė, Aurelija Kūgytė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas 

2010 m. Italijoje buvo atliktas Palermo projektas (it. Uno 
sguardo a fuoco’s). Jis buvo finansuojamas iš Italijos nacionalinio 
sveikatos plano. Projekto metu 26 žmonės, sergantys priklau-
somybių (nuo alkoholio arba narkotikų) ligomis, dalyvavo 
interaktyviuose fotografavimo mokymuose. Buvo pasiektas 
stipresnis dalyvių asmenybės tapatumas, geresnė motyvacija, 
didesnis savo jausmų įsisąmoninimas ir mokėjimas juos tin-
kamai išreikšti, didesnis savigarbos ir pasitikėjimo savimi jaus-
mas. Žmonės įgijo fotografavimo įgūdžių. Padidėjo žmonių, 
sergančių priklausomybės ligomis, reintegracijos galimybės. 
Tačiau projekto metu buvo pastebėta medicinos personalo 
abejinga reakcija į pozityvius projekto rezultatus ir darbuoto-
jų perdegimo sindromo rizika. 

Kelios studijos parodė, kad sveikatos priežiūros specialistai 
patiria didelį stresą darbe, pavyzdžiui, laiko trūkumas, maža 
socialinė parama, didelis darbo krūvis, neužtikrintumas dėl 
pacientų gydymo, stiprios emocijos dirbant su mirštančiais ir 
kenčiančiais pacientais. Sveikatos priežiūros specialistams yra 
didelė tikimybė patirti distresą ir perdegimą darbe bei sirgti 
psichosocialinėmis ligomis. Tai gali turėti neigiamos įtakos 
slaugos rezultatams. 

Pasaulio sveikatos organizacija akcentuoja, kad labai svar-
bu užtikrinti gerą psichologinį klimatą darbe ir gerinti dar-
buotojų sveikatą, saugumą bei psichikos gerovę (Burton J. 
World Health Organization; 2010. World Health Organization 
healthy workplace framework and model: background and 
supporting literature and practices).

Projekto „Menas ir socialinis virsmas“ tikslas – sukurti mo-
kymo programą sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams, 
kurie dirba su žmonėmis, sveikstančiais nuo priklausomybių 
arba sergančiais priklausomybių (nuo alkoholio ir narkotikų) 
ligomis. Pagrindinis mokymų objektas – geresnė sveikatos 
priežiūros darbuotojų psichikos sveikata ir perdegimo sindro-
mo prevencija. Pagrindinė priemonė – menas. Kuriant mo-
kymų programą, kartu dirba menininkas, medicinos darbuo-
tojas ir žmogus, sveikstantis nuo priklausomybės ligos (angl. 
Peer Learning Group).

Siekiant nustatyti meninių metodų taikymo praktiką Lie-
tuvoje, 2017 m. vasarį ir kovą buvo atliktas tyrimas, kurio 

metu interviu metodu apklausti keturi Vilniaus psichikos 
sveikatos centrų darbuotojai (ergoterapeutė, meno terapeutas 
ir dvi slaugytojos) bei trys menininkai (iš asociacijos „Raudo-
nosios nosys, gydytojai klounai“ ir Lietuvos kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centro). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, 
ar Lietuvoje medicinos darbuotojai taiko meninius metodus 
dirbdami su pacientais, sveikstančiais nuo priklausomybių 
(arba sergančiais priklausomybių ligomis), ir kokios yra me-
ninių metodų taikymo sąlygos. Tyrimą atliko Vilniaus kole-
gijos dėstytojos Milda Kuskienė, Viktorija Kielaitė, Aurelija 
Kūgytė ir Agnė Raimonda Medeišienė.

Įvertinus interviu metu gautus rezultatus, nustatyta, kad 
dauguma respondentų meninius metodus taiko jau seniai. 
Tiriamieji pabrėžė, kad labai svarbu suprasti ir individualiai 
kiekvienam pacientui parinkti jį dominantį meninį metodą, 
stebėti bei įvertinti taikyto meninio metodo naudą sveikimo 
metu, stebėti ir įvertinti grįžtamąjį ryšį, nes darbas vyksta su 
įvairaus amžiaus, įvairios patirties ir pomėgių pacientais.

Kadangi praktiškai galima taikyti daug įvairių meninių 
metodų, apklausos metu domėtasi, kurie metodai yra patys 
mėgstamiausi, kurie – ne. Respondentų nuomone, negalima 
išskirti vieno ar kelių meninių metodų, kurie būtų veiksmin-
gi ilgalaikės reabilitacijos, sveikstant nuo įvairių priklauso-
mybių, metu. Svarbiausia – kuo didesnis metodų ir kūrybai 
skirtų priemonių pasirinkimas. Pacientų pasirinkimas dažnai 
būna nulemtas asmens emocinės būklės, patirties bei asme-
ninių savybių. Todėl labai svarbu kiekvieną meninę techniką 
(metodą) pritaikyti individualiai, atsižvelgti į individualius 
pomėgius ir nuotaiką, suteikti galimybę patiems pacientams 
pasirinkti mėgstamas priemones ar metodus. Klaidinga ma-
nyti, kad reabilitacijai meninius metodus renkasi tik kūry-
bingos asmenybės. Pastebėta, kad bandant įvairius meninius 
metodus, žmonės atranda savo laisvalaikio ir atsipalaidavimo 
pomėgius.

Taigi visi meniniai metodai yra veiksmingi, tačiau juos tai-
kant būtina atsižvelgti į individualias asmens savybes – pomė-
gius, nuotaiką, galimybes bei gebėjimus.

Daugumoje Lietuvos gydymo ir reabilitacijos įstaigų kū-
rybinius užsiėmimus veda slaugytojai, socialiniai darbuotojai 

Šis tyrimas yra projekto „Menas ir socialinis virsmas“ (Art and Social Change: a Path to Recovery) dalis,  
projekto nr. 2016-1-LT01-KA202-023234, pagal Erasmus+ strateginės partnerystės KA2 programą. 

Projektas yra finansuojamas Europos Komisijos. Šis dokumentas atspindi tik autoriaus(-ių) požiūrį ir komisija  
neprisiima atsakomybės už bet kokį galimą šios informacijos panaudojimą.
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bei psichologai. Idėjų užsiėmimams jie semiasi iš interneto, 
kolegų bei jų vaikų rankdarbių patirties. Kai kuriose reabilita-
cijos ir gydymo įstaigose meninių užsiėmimų vadovai priemo-
nes kūrybinei veiklai perka savo lėšomis. Užsiėmimų vadovų 
kūrybinę motyvaciją menkina administracijos supratimo ir 
skatinimo tobulėti profesinėje srityje stoka. Užsiėmimus ve-
dančių darbuotojų kūrybinę motyvaciją slopina administraci-
jos požiūris, kad meniniai užsiėmimai yra tinkami tik vaikams 
arba paaugliams. 

Tiriamieji pabrėžė, kad meninius metodus turėtų taikyti 
specialiai tam pasirengę asmenys. Geriausiai, kad šia veikla 
užsiimtų meno terapijos specialistas – magistrantūros studijas 
baigęs sveikatos priežiūros darbuotojas, papildomai studija-
vęs meninių metodų taikymą reabilitacijos metu, arba meni-
ninkas, turintis medicininių bei psichologinių žinių. Svarbu, 
kad tai būtų kūrybinga, lanksti asmenybė, gebanti atsižvelgti 
į pacientų poreikius ir gebėjimus, turintis įvairių meninių me-
todų taikymo patirties. 

Specialistų įgytos meninės žinios turėtų būti nuolat atnau-
jinamos kursuose, seminaruose, ieškoma naujų metodų, ku-
rie galėtų būti siūlomi ir taikomi praktiškai. Svarbu lanksčiai 
žvelgti į kūrybos procesą, atsisakyti akademinio mokymo ir 
siekti ne vien puikaus galutinio rezultato, o pasitenkinimo iš 
kūrybinės veiklos ir bendravimo.

Lietuvoje šiuo metu reabilitacijai taikomi įvairūs meno 
metodai. Tačiau jie labiau susiję su rankdarbiais ir piešimu. 
Dažniausiai meninės veiklos pasiūla ir pasirinkimas priklau-
so nuo medicinos darbuotojo, kuris veda šiuos užsiėmimus, 
žinių, iniciatyvos ir kūrybingumo. Užsiėmimų metu sukur-
tais rankdarbiais įvairiomis progomis papuošiami skyriai. Kai 
kurie kūrybiškesni pacientai patys inicijuoja kūrybinę veiklą. 

Deja, specialistai, taikantys meninius metodus, susiduria 
su daugybe iššūkių. Vienas iš jų – būtinybė suprasti kiekvieną 
pacientą, atvykusį į užsiėmimus. Kadangi dirbama grupėse, 
būtina suprasti kiekvieno paciento poreikius, pasiūlyti jam 
tinkamiausią meninį metodą ir priemones. Labai svarbu, kad 
skiriama užduotis atitiktų paciento galimybes, stebėti, kaip 
greitai pacientai gali priimti naujoves. Labai svarbus aspek-
tas – užsiėmimų vadovų psichologinis palaikymas ir pacientų 
skatinimas išbandyti įvairius meninius metodus. 

Pastebėta, kad pacientai dažnai užsiėmimų metu stebi savo 
vadovus. Todėl užsiėmimų vadovams labai svarbu kontroliuoti 
savo emocijas, būtina išlikti pozityviems. Meninius metodus 
taikantis specialistas turėtų būti lankstus, gebantis suprasti 
kiekvieną pacientą kaip asmenybę. Labai aktuali problema –  
finansavimo ir specialistų trūkumas. Būtų puiku, jeigu būtų 
galima dirbti individualiai ar sudaryti grupes pagal pacientų 
poreikius, pomėgius bei asmenines savybes.

Pagrindinės tyrimo išvados
Kad meniniai metodai sėkmingai būtų taikomi dirbant su 

žmonėmis, kurie sveiksta nuo priklausomybių ligų (arba serga 
priklausomybių ligomis), būtinos tam tikros sąlygos:
• Nuostata, kad meniniai metodai suteikia kiekvienam 

žmogui galimybę geriau pažinti ir išreikšti save.
• Gydymo įstaigos administracijos požiūris, kad meniniai 

užsiėmimai yra svarbūs ir tinkami, dirbant su įvairaus 
amžiaus žmonėmis.

• Užsiėmimų tęstinumas. Vienkartinis užsiėmimas 
rezultatų neduos. Šioje veikloje svarbu – meninės veiklos 
tęstinumas.

• Meninių metodų prieinamumas, kuris priklauso nuo 
materialinės bazės, – tinkamos patalpos bei pakankamas 
meninių priemonių kiekis.

• Tinkamai parengti specialistai, turintys ne tik medicininių, 
psichologinių, bet ir meninių žinių, gebantys realizuoti 
kiekvieno paciento meninės raiškos poreikius.

• Specialistų, kurie taiko meninius metodus, lankstumas.
• Kūrybinių metodų pasirinkimo bei meninių raiškos 

priemonių įvairovė, suteikianti galimybę kiekvienam 
žmogui geriau pažinti ir išreikšti save.

Lietuvoje vykdant tarptautinį projektą „Menas ir socialinis 
virsmas“, 2018 m. sausį ir vasarį įvyko pirmas mokymų eta-
pas. Jame dalyvavo 11 slaugytojų bei socialinių darbuotojų, 
kurie teikia slaugos ir reabilitacijos paslaugas sveikstantiems 
nuo priklausomybių ligų asmenims. Mokymų dalyviai buvo 
supažindinti su keliais meniniais metodais, turėjo galimybę 
patirti teatro (pagal Michailo Čechovo metodiką), tapybos 
ant vandens, makiažo bei linijinių šokių poveikį. 

Kviečiame Jus, slaugytojai ir socialiniai darbuotojai, kurių profesinė veikla susijusi su  
sveikstančiaisiais nuo priklausomybių ligų (arba sergančiais priklausomybių ligomis),  

dalyvauti trečiame mokymų etape, kuris vyks 2018 m. rugsėjį Vilniuje.

Daugiau apie projektą galite sužinoti www.artandsocialchange.eu ir „Facebook“ paskyroje https://www.
facebook.com/artandsocialchangeEU/app/100265896690345/

Dėl išsamesnės informacijos ir apie norą dalyvauti mokymuose rašykite  
el. paštu Mildai Kuskienei 10.milda@gmail.com



31

Mokymų dalyvės susipažino su teatrinių metodų taikymo prakti-
koje galimybėmis

Mokomės linijinių šokių

Išmokome tapyti ant vandens 

Smalsu buvo gilintis į makiažo paslaptis

                      

Projekto „Menas ir socialinis virsmas“  
mokymų dalyvių užsiėmimai

Mokymų metu vyko diskusijos Mokymų dalyvės dalyvavo praktiniuose meninių metodų taiky-
mo užsiėmimuose

Geroji patirtis
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