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2018-uosius palydėdami, 
2019-uosius sutikdami

ir šv. Kalėdų eglę puošdami, 
tariame:

ačiū dangaus dievybėms už sielos nemarumą,
už norą mokytis ir tobulinti gebėjimus,

už meilės žmogui gausą,
už svajones, kurios kitąmet išsipildys.

Per šventes patirkite netikėtą gerumo, džiaugsmo, dėmesio srautą, gūsį.
Mylėkime artimą, o Jūs taip pat būkite mylimi, pasisukite šokio sūkury.

Būkite nepakartojami!

Juozas Ruolia
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centro direktorius



Pasitinkant 2019-uosius

***
Įžengdami į naują Laiko rūmą,

Sustojam pažiūrėt, kas sename, –
Ir, prisiminę vynuogių saldumą,
Lapus ir uogas matome jame.

 
Ir paimam iš jo, kas jau prinokę,

Kas amžina, kas miela, kas brangu –
Daug išgyvenę, dar daugiau išmokę,

Paliekam ten, kas tuščia ir pigu.
 

Įeidami į naują Metų rūmą,
Įneškime praėjusių gražumą.

(Anatolijus Kairys, 1993)

Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu žurnalo,„Slauga. Mokslas ir praktika”
mokslinių straipsnių autorius:
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Žanetą Valiulienę (Utenos kolegija, VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė)

Rasą Stundžienę (Vilniaus universitetas, Sveikatos mokslų institutas, VšĮ Šeškinės poliklinika)
Mildą Kuskienę, Barborą Liutkutę, Simoną Paulikienę, Boženą Petraškevič  (Vilniaus kolegija)

Indrę Kunigėlytę (VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė)
Renatą Madekšą, Daivą Tamulienę, Ievą Slivovskają (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos)

Anželiką Moločko (Nacionalinis vėžio institutas)
Svetlaną Greičienę (VšĮ Centro poliklinika)

Linkiu nepritrūkti ryžto ir sveikatos siekiant savo užsibrėžtų tikslų 2019 metais!
Ramių ir gražių šventų Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų.

Dr. Viktorija Piščalkienė



Sveikinimas

Mieli žurnalo bendradarbiai ir skaitytojai,

Dar vienerius metus buvome visi drauge. Šie metai 
mums visiems buvo ypatingi – Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio metai. Ši data mus įpareigojo dar 
stropiau, rūpestingiau ir nuoširdžiau atlikti kasdienius 
darbus, gal net įkvėpė naujų sumanymų, siekiamų 
tikslų. 

Širdingai dėkojame žurnalo mokslinės redakcinės 
kolegijos ir redakcinės kolegijos nariams už naudingus 

patarimus, konsulta-cijas ir palaikymą įgyvendinant 
žurnalo leidėjų užsibrėžtus tikslus.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad turime puikų žurnalo 
autorių ir skaitytojų būrį. Esame dėkingi visiems 
mokslinių straipsnių autoriams už jų publikacijas. 
Dėkojame savo profesinėmis kompetencijomis 
besidaliju-siems praktikams: 

Aelitai Skarbalienei (Klaipėdos universitetas)
Andželikai Zavadskienei, Linai Gedrimei (Respublikinė Klaipėdos ligoninė,  
Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija)
Anai Luginai, Alinai Vaškelytei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Daivai Didvalei (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos)
Sandra Bakūnei, Bronislavai Petrošienei (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
Kauno klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) 
Deimantei Kunaitei (Respublikinė psichiatrijos ligoninė)
Eimantui Pociui (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)
Virginai Rudėnienei, Simonai Kolosovaitei (Utenos kolegija)
Ernestai Jurčienei (Vilniaus universitetinė ligoninė)
Odetai Geležėlytei, Jolantai Latakienei, Antanui Grižui (Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų 
centras)

Dėkojame žurnalo nuolatinių rubrikų autorėms, kurios jau ne vienerius metus pateikia skaitytojamas 
informatyvių publikacijų: Dianai Žėkienei (Vilniaus kolegija) už supažindinimą su aktualiomis kalbos kultūros 
problemomis (rubrika „Žodis gydo – žodis žeidžia“) ir Janinai Valančiūtei (Lietuvos medicinos biblioteka) už 
Medicinos bibliotekoje vykstančių renginių pristatymą, naujų knygų apžvalgas (rubrika „Lietuvos medicinos 
biblioteka pristato“). 

Linkime sėkmingų 2019-ųjų metų. Tegu jie atveria jums visiems naujų profesinių perspektyvų. Tegu jūsų 
namų slenkstį Naujųjų metų naktį peržengia meilė, atjauta, viltis.

Žurnalo leidėjai
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Raktažodžiai: apatinės nugaros dalies skausmas, sveikatos 
mokymas, sveikatos įsitikinimų modelis, apsisprendimų teorija.

Santrauka
Visame pasaulyje daugėja asmenų, besiskundžiančių dėl 

apatinės nugaros dalies skausmų. Tai didelė sveikatos proble-
ma, galinti nulemti negalią, pravaikštas ir kasmetines išlaidas 
sveikatos priežiūrai. Apatinės nugaros skausmo gydymo efek-
tyvumas yra daugelio mokslinių tyrimų objektas. Yra moks-
linių įrodymų, kad žmonių požiūris, įsitikinimai bei motyva-
cija dalyvauti kontroliuojant ligos procesą gali labai paveikti 
tokio skausmo valdymą ir prognozes. Stiprinant ir išsaugant 
sveikatą svarbus  pacientų mokymas, kurio metu ne tik su-
teikiama žinių apie ligą, bet ir skatinama pacientus aktyviai 
dalyvauti valdant skausmą.

Sveikatos įsitikinimų modelis atskleidžia ryšį tarp su svei-
kata susijusių įsitikinimų ir elgesio. Pagal šį modelį žmogaus 
elgesį daugiausia lemia pavojaus savo sveikatai suvokimas, ti-
kėjimas prevencinių veiksmų nauda, pasitikėjimas savo gebė-
jimais imtis veiksmų bei asmens skatinimas veikti. Tinkama 
aplinka, medikų bei artimųjų palaikymas ypač veikia paciento 
elgesį. Pagal apsisprendimų teoriją, kai yra palaikomi pagrin-
diniai psichologiniai poreikiai, – autonomijos, kompetencijos 
ir santykių, – pacientų dalyvavimas valdant savo ligą yra la-
biau tikėtinas ir lemia geresnius rezultatus.

Įvadas
Apatinės nugaros dalies skausmas (ANDS) – viena dažniau-

siai pasitaikančių sveikatos problemų, su kuria tam tikru gyve-
nimo tarpsniu susiduria nuo 60 iki 85 proc. gyventojų [1, 2]. 
Pasaulinio ligų naštos tyrimo duomenimis (2010), iš 291 ana-
lizuoto sveikatos sutrikimo apatinės nugaros dalies skausmas 
pagal naštos rodiklį užima šeštą vietą. Nugaros skausmas pasi-
reiškia įvairių amžiaus grupių žmonėms, tačiau ypač vyresnio 
amžiaus asmenims. Dėl nuolatinio gyvenimo trukmės ilgėji-
mo ir su tuo susijusio pasaulio gyventojų senėjimo, žmonių, 
jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą, skaičius ateinan-
čiais dešimtmečiais turėtų labai išaugti [3].

Nugaros skausmas sutrikdo kasdienio gyvenimo ritmą, 
turi neigiamos įtakos poilsiui ir socialiniam gyvenimui, šei-
mos pajamoms bei gyvenimo kokybei [4]. Atliktų tyrimų 
duomenys rodo, kad Europos Sąjungoje apatinės nugaros 
dalies skausmą jaučia apie 25 proc. suaugusių dirbančių žmo-
nių [5]. Industrinėse Vakarų šalyse išlaidos (tiek tiesioginės, 
skirtos medicininiam gydymui, tiek netiesioginės, susijusios 
su pajamomis, prarandamomis dėl nedarbingumo) svyruoja 

tarp 400–7000 eurų vienam pacientui per metus [6]. Dėl šių 
priežasčių apatinės nugaros dalies skausmo gydymo efektyvu-
mas tapo daugelio mokslinių tyrimų objektu [7]. Kaip rodo 
išlaidų mažinimo tyrimai, pacientų švietimas leidžia gerokai 
sutaupyti. Daugiau apie savo ligą žinančių pacientų sveikata 
išlieka geresnė, jiems rečiau tenka gultis į ligoninę, kreiptis į 
skubiosios pagalbos skyrių ir lankytis pas gydytojus [8].

Sveikatos priežiūros įstaigose vykdoma sveikatos mokymo 
ir švietimo veikla vadinama pacientų mokymu [9]. Mokymo 
procesu siekiama pagerinti paciento žinias – padėti supras-
ti ligą ir jos gydymą, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros 
darbuotojais, sveikai gyventi ir išlaikyti arba pagerinti gyve-
nimo kokybę [10]. Pacientų mokymas – neatsiejama slaugos 
dalis, kurios reikia daugeliui pacientų ir kuri užima svarbią 
vietą šiuolaikinėje sveikatos priežiūros sistemoje [11]. 

Efektyvi apatinės nugaros dalies skausmo terapija apima 
kompleksinį gydymą, įtraukiantį farmakologines, fizines ir 
psichologines priemones bei aktyvų paciento vaidmenį gydy-
mo procese. Kartu atsiranda ir poreikis įgyti žinių ir įgūdžių 
[12]. Labai svarbi yra paciento motyvacija dalyvauti kontro-
liuojant skausmą [7].

Nors pacientai raginami aktyviai dalyvauti valdant lėtinį 
nugaros skausmą, tyrimai rodo, kad dauguma pacientų tikisi 
visapusiško sveikatos priežiūros specialistų vaidmens. Nemaža 
dalis pacientų medikų rekomendacijų dėl fizinio aktyvumo ir 
pratimų terapijos nesilaiko, o tai mažina šių metodų efekty-
vumą [13].

Yra sukurta nemaža teorijų ir modelių, siekiančių pa-
aiškinti žmonių elgesį, susijusį su sveikata, ir pateikiančių 
būdų, kaip keisti elgesį sveikatai palankia linkme. Straipsnio 
tikslas – teoriškai pagrįsti sveikatos mokymo poveikį nuga-
ros skausmui valdyti, taikant sveikatos įsitikinimų modelį ir 
apsisprendimų teoriją.

Sveikatos įsitikinimų modelis
Nuo XX a. penktojo dešimtmečio pradžios sveikatos įsi-

tikinimų modelis (Health Belief Model) yra viena dažniausiai 
pasitaikančių teorijų, taikomų tyrimuose, kuriais siekiama 
paaiškinti su sveikata susijusį elgesį, elgesio pastovumą ir po-
kyčius [14]. Ši teorija aiškina žmonių elgesį susirgus, esant li-
gos rizikai, padeda prognozuoti sveikatą apsaugančią elgseną, 
atsižvelgiant į sveikatos patikrinimus, imunizaciją, sveikatos 
priežiūros darbuotojų rekomendacijas [15]. Pagal šį modelį 
galima suprasti lėtine liga sergančio asmens požiūrį į ligą ir 
priežastis, dėl kurių žmogus laikosi arba nesilaiko paskirto 
gydymo [10]. 

Sveikatos mokymo poveikis apatinės nugaros dalies 
skausmui valdyti, taikant sveikatos įsitikinimų 

modelį ir apsisprendimų teoriją 
1Daiva Tamulienė, 1Ieva Slivovskaja, 2Vilma Raškelienė 

1VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos,
 2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos
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Pirminį sveikatos įsitikinimų modelį (SĮM) 1950 m. sukū-
rė JAV Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos socialiniai 
psichologai. Modelis sukurtas, siekiant paaiškinti visuotinai 
paplitusią problemą – žmonių nedalyvavimas programose, 
skirtose ligų prevencijai [14, 16]. Kiek vėliau modelis buvo 
praplėstas ir imtas taikyti, tiriant žmonių reakcijas į simpto-
mus bei elgesį kaip atsaką į diagnozuotą ligą, ypač atkreipiant 
dėmesį, kaip laikomasi gydymo režimo. 1988 m.  modelis 
papildytas dar vienu konceptu – pasitikėjimu savo gebėjimu 
sėkmingai veikti [14].

SĮM sudaro keli pagrindiniai konceptai, atspindintys nu-
jaučiamą pavojų ir naudą: suvoktas pažeidžiamumas, kuris 
atskleidžia asmens nuomonę apie galimybę susirgti, suvoktas 
problemos (ligos) rimtumas ir prevencinių veiksmų naudos 
bei kliūčių įvertinimas (1 pav.). Pagal SĮM žmogus elgsis nau-
dingai dėl savo sveikatos, jei bus įsitikinęs sveikatos proble-
mų rimtumu ir dėl jų gresiančiomis pasekmėmis, tikės, kad 
atitinkamas elgesys padės išvengti ligų arba jų komplikacijų, 
taip pat tikės, kad pasiseks įgyvendinti reikiamus veiksmus 
[15, 16]. Prevencinių veiksmų tikimybė priklauso ir nuo to, 
su kokiais sunkumais jis gali susidurti, imdamasis prevencinių 
veiksmų, todėl žmogus svarsto, kas jam naudingiau, – keisti 
savo elgesį ar nekeisti [16].

 

1 pav. Sveikatos įsitikinimų modelio komponentai ir ryšiai [14]

Vienas iš veiksnių, lemiančių žmogaus elgesį, yra skati-
nimas veikti. Paskatas veikti galima apibrėžti kaip įvykius, 
žmones ar dalykus, kurie skatina žmogų keisti savo elgesį. To 
pavyzdžiai galėtų būti šeimos nario liga, medicininiai tyrimai 
ir jų rezultatai, masinės žiniasklaidos kampanijos, patarimai, 
sveikatos priežiūros įstaigų lankstinukai, įspėjamieji ženklai 
ant produktų [14].

Apibendrinus galima teigti, kad šio modelio autoriai rėmė-
si prielaida, jog žmonės bijo ligų, todėl jų veiksmus daugiau-
sia lemia pavojaus savo sveikatai suvokimas, tikėjimas, kad 
prevenciniai veiksmai sumažins grėsmės sveikatai galimybę, 
ir pasitikėjimas savo gebėjimu imtis veiksmų. Tokie metodai 
kaip informacijos teikimas, įtikinėjimas ir konsultavimas gali 
paskatinti teigiamus elgesio pokyčius ir sustiprinti tikėjimą 
sveikatos rezultatais.

Sisteminėse apžvalgose palaikoma idėja, kad sveikatos įsiti-
kinimų modelio taikymas skirtingose sveikatos ugdymo prog-
ramose daro naudingą poveikį [16, 17]. Todėl jis sėkmingai 
galėtų būti taikomas, kuriant sveikatos ugdymo programas, 
esant nugaros skausmams. SĮM modelis buvo panaudotas, 
kuriant švietimo programą slaugytojams, kurie dėl savo profe-

sijos pobūdžio priklauso pažeidžiamoms grupėms, turinčioms 
didesnę riziką nugaros skausmams atsirasti. Intervencijos 
grupės, įgyvendinus švietimo programą, tyrimo rezultatai at-
skleidė aukštesnius suvokiamo pažeidžiamumo ir suvokiamos 
naudos balus. Iš SĮM konstruktų labiausiai padidėjo slaugy-
tojų pasitikėjimas savo jėgomis įvykdyti veiksmus, kurie yra 
reikšmingi apatinės nugaros dalies skausmų prevencijai [18].

Kai kurie tyrėjai teigia, kad sveikatos įsitikinimų modelis 
pabrėžia tik neigiamus veiksnius ir per mažai vertina pozity-
vią sveikos gyvensenos motyvaciją [16]. Juk neretai pacientai 
žino, kad pratimų terapija veiksmingai mažina nugaros skaus-
mus, tačiau nesimankština. Pagal apsisprendimų teoriją medi-
kų parama gali skatinti pacientus motyvuoti save bei parodyti 
didesnį užsispyrimą dėl tam tikro elgesio [8]. Tikėtina, kad 
derinant sveikatos įsitikinimų modelį kartu su apsisprendimų 
teorija būtų galima pasiekti geresnių ligos kontrolės rezultatų. 

Apsisprendimų teorija
Apsisprendimų teorija (The theory of self-determina-

tion), kurios pagrindiniai šalininkai yra E. L. Deci ir R. M. 
Ryan, – tai viena iš motyvacijos teorijų, darančių prielaidą, 
kad žmogus turi polinkį į veiklą, bet yra pažeidžiamas ir gali 
būti orientuotas į pasyvumo būseną, todėl teorijos tikslas – 
apibrėžti sąlygas, kurios galėtų palaikyti asmens aktyvumą. 
Apsisprendimų teorija išskiria savarankišką (autonominę) ir 
kontroliuojamą motyvacijas. Kaip rodo tyrimai, savarankiška 
motyvacija numato atkaklumą dėl tam tikro elgesio bei yra 
patikimai susijusi su psichologine sveikata [19]. Minėti auto-
riai pagal tai, kaip yra motyvuojamas elgesys, išskiria keturis 
kontroliuojamos motyvacijos tipus: išorinis reguliavimas –  
kaip elgesio kontrolės būdai taikomos bausmės ir apdovano-
jimai; introjekcinis reguliavimas – šiuo atveju veikia vidiniai 
faktoriai, verčiantys žmogų jausti, kad jis privalo vienaip ar 
kitaip elgtis (pavyzdžiui, kaltės ar gėdos jausmas); identifikuo-
tas reguliavimas – kaip elgesio kontrolės būdas veikia paties 
asmens elgesio pasekmių ir rezultatų vertinimą, žmonės sutin-
ka su nurodymais bei esminėmis vertybėmis, todėl jų elgesys 
yra valingas; integruotas reguliavimas – savarankiškiausias iš 
išorinės motyvacijos tipų ir yra panašus į vidinę motyvaciją, 
nes abiem atvejais juos lydi valios jausmas ir pasirinkimas. Vis 
dėlto šie du motyvacijos tipai skiriasi tuo, kad vidinė moty-
vacija yra pagrįsta susidomėjimu elgesiu, o integruota išorinė 
motyvacija pagrįsta tuo, kad žmogus visiškai integruoja elge-
sio vertę [19, 20]. 

Pagal šią teoriją žmonėms yra būdingi pagrindiniai psi-
chologiniai poreikiai: autonomijos (galimybė laisvai pasi-
rinkti savo elgesį), kompetencijos (užtikrintumas atliekamų 
veiksmų efektyvumu) ir santykių (saugumo ir rūpestingumo 
jausmas tarpasmeniniuose santykiuose). Kai šie poreikiai yra 
patenkinami, paciento dalyvavimas gydymo procese tampa 
autonomiškesnis ir mažiau kontroliuojamas. Priešingai, kon-
troliuojama motyvacija sveikatos priežiūros srityje paprastai 
apima paciento įsitraukimą į gydymą dėl išorinio spaudimo, 
prievartos ar kaltės jausmo. Šis skirtumas tarp autonominės 
ir kontroliuojamos motyvacijos sudaro kontinuumą, o ne di-
chotomiją (1 lentelė). Labiau autonomiškai motyvuotas elge-
sys lemia didesnę psichologinę gerovę ir ilgalaikį atkaklumą 
elgsenos atžvilgiu [7].
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1 lentelė. Elgesio reguliacijos tipai pagal apsisprendimo teoriją [7]
Kontroliuojamas 

reguliavimas Autonominis reguliavimas

Išorinis 
reguliavimas

Introjekcinis 
reguliavimas

Identifikuotas 
reguliavimas

Integruotas 
reguliavimas

Vidinė 
motyvacija

„Nes aš 
jaučiu 

spaudimą 
taip elgtis iš 

kitų.“

„Nes aš 
jausiu gėdą 
arba kaltę, 
jeigu kažko 

nepadarysiu.“

„Nes aš pats 
manau, kad tai 
bus geriausia 

mano 
sveikatai.“

„Nes tai 
atitinka 
mano 

gyvenimo 
tikslus.“

„Nes man 
taip elgtis 
patinka.“

Išorinė motyvacija

Menkas apsisprendimas       Tvirtas apsisprendimas 

Paciento ir sveikatos priežiūros specialisto santykis ypač 
svarbus keičiantis informacija bei priimant sprendimus dėl 
gydymo. Tyrimai parodė, kad gydytojo gebėjimas efektyviai 
komunikuoti konsultacijos ar vizitacijos metu gali paskatinti 
arba, atvirkščiai – sumažinti paciento norą imtis tam tikrų 
veiksmų, kurie galėtų padėti pasveikti [25]. Pacientams labai 
svarbu jausti medikų palaikymą ir supratingumą. Jų nuomo-
ne, tai yra pagrindas, kuris skatina juos savarankiškai valdyti 
savo sveikatos būklę ir garantuoja, kad jie patogiai jausis, ap-
tardami savo sunkumus ir prašydami pagalbos [26].

Nors komunikavimas, patenkinantis paciento psichologi-
nius poreikius, gali lemti geresnius rezultatus, dažnai sveikatos 
priežiūros specialistų jis nėra taikomas [23]. Airijos fiziotera-
pijos centruose buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti 
apsisprendimų teorija pagrįstų komunikavimo įgūdžių mo-
kymo programų poveikį kineziterapeutų darbui su apatinės 
nugaros dalies skausmą juntančiais pacientais, siekiant jų 
gydymo rekomendacijų laikymosi. Eksperimentinė kinezite-
rapeutų grupė dalyvavo komunikacijos įgūdžių mokymuose. 
Mokymai apėmė pratybas, vaidinimus, diskusijas, siekiant 
išmokyti bendravimo su pacientais, kad būtų paskatinta jų sa-
vęs motyvacija. Rezultatai parodė, kad apsisprendimų teorija 
pagrįsti mokymai pagerino autonomiją palaikančios komuni-
kacijos įgūdžius ir suteikė pradinių duomenų, jog intervencija 
pagerino pacientų autonominę motyvaciją ir kompetenciją, 
taip pat lėmė geresnį gydymo plano laikymąsi ir geresnius 
apatinės nugaros srities skausmo gydymo rezultatus [8].

Sveikatos įsitikinimų modelio ir 
apsisprendimų teorijos taikymas asmenų, 
besiskundžiančių nugaros apatinės dalies 

skausmais, sveikatos mokyme
Pacientų supratimo ir įsitikinimų dėl jų jaučiamo lėtinio 

nugaros skausmo identifikavimas yra svarbus gydymo rezul-
tatams. Klaidingus įsitikinimus ir požiūrį galima pakeisti mo-
kant ir šviečiant pacientus [24]. Mokymų metu svarbu iškelti 
tinkamus tikslus ir juos pasiekti. Pacientų mokymo tikslai gali 
būti: žinių įgijimas, įgūdžių treniravimas, sveiko gyvenimo 
būdo pristatymas, pagalba mažinant baimę ir depresyvumą, 
socialinių kompetencijų gerinimas [25]. 

Remiantis SĮM ir apsisprendimo teorija, pateikiama 

schema (2 pav.), kuri vaizduoja pacientų, besiskundžiančių 
apatinės nugaros dalies skausmais, elgesio pakeitimo modelį. 
Svarbu, kad sveikatos priežiūros specialistas, palaikydamas pa-
grindinius psichologinius poreikius – autonomiją, kompeten-
ciją ir ryšį, ne tik suteiktų informaciją apie nugaros skausmų 
paplitimą, galimas komplikacijas, nesilaikant gydymo režimo, 
bet ir paaiškintų, kaip išvengti skausmo pasikartojimo, skatin-
tų aktyvų dalyvavimą kontroliuojant ligos procesą. Tarpasme-
ninis ryšys – užuojauta, išklausymas, supratimas, saugumas. 
Dauguma pacientų vertina galimybę išsipasakoti sunkumus, 
su kuriais jie susiduria. Pasitikėjimu pagrįstas bendravimas 
padeda išlaikyti motyvaciją ir ligos gydymo keliamus rei-
kalavimus [10]. Nuoširdus pacientų ir sveikatos priežiūros 
specialistų bendradarbiavimas daro teigiamą įtaką pacientų 
gebėjimui savarankiškai valdyti nugaros skausmą [13].

 
2 pav. Pacientų, elgesio pakeitimo modelis pagal sveikatos 
įsitikinimų modelį ir apsisprendimų teoriją 
*Skatinimas imtis veiksmų – vienas iš sveikatos įsitikinimų modelio konstruktų, 
paremtas pagrindiniais motyvacijos principais pagal apsisprendimų teoriją.

Sveikatos įsitikinimų modelyje pabrėžiama, kad įsitikini-
mai dėl problemos ir (arba) ligos rimtumo – vienas svarbiau-
sių prevencinį elgesį prognozuojančių veiksnių [16]. Todėl 
svarbu išsiaiškinti, ką pacientas mano apie skausmo priežastis 
ir pasekmes. 

Neretai neigiamas požiūris į ateitį (pavyzdžiui, „žinau, kad 
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negalavimas tik stiprės“, „aš niekada nepagysiu“, „teks sėsti į 
vežimėlį“) leidžia prognozuoti intensyvesnį skausmą, didesnį 
negalios lygį ir nedarbingumą [26]. Todėl mokymas turėtų 
būti orientuojamas į paciento suvokimo keitimą, kad, užuot 
jautęsis bejėgis ir padėtį vertintų kaip beviltišką, pajustų ga-
limybę kontroliuoti savo nugaros skausmus ir taip užtikrinti 
geriausią gydymo veiksmingumą [27].

Viena iš kliūčių, trukdančių aktyviai dalyvauti valdant nu-
garos skausmą, yra fizinio aktyvumo vengimas. Neretai paci-
entai daro prielaidą, kad fizinis aktyvumas paaštrina nugaros 
skausmą, o tai gali paskatinti juos vengti fizinio aktyvumo ir 
ateityje [28]. Dažnai pirmenybė yra teikiama pasyvioms skaus-
mo įveikos strategijoms, pavyzdžiui, vaistų nuo skausmo var-
tojimui arba gydymui tepalais, o ne aktyvioms – gimnastikai 
ar fizinei veiklai [6]. Ortopedijos skyriaus Amerikos kinezite-
rapeutų asociacijos (APTA) pateiktose klinikinėse praktinėse 
gairėse akcentuojama, kad mokymo ir konsultavimo strategi-
jos turi pabrėžti aktyvių skausmo valdymo strategijų, kurios 
mažina baimę, taikymą; galimą ankstyvą normalaus aktyvu-
mo atnaujinimą, nors skausmas dar gali būti juntamas, ne tik 
skausmo mažėjimo, bet ir aktyvumo didėjimo svarbą [29]. 

Neretai sveikti trukdo psichologinės kliūtys, pavyzdžiui, 
psichologinis išsekimas, stresas, nerimas, neigiamos emocijos 
dėl nugaros skausmo. Y. Fu ir kt. atliktas kokybinis tyrimas 
parodė, jog pacientai teigiamai vertino, kad sveikatos prie-
žiūros specialistai palaikė juos mažinant psichologinį poveikį. 
Psichologinė pagalba – meditacijos įgūdžių lavinimas, relak-
sacijos įrašai, kvėpavimo technikos mokymas – buvo įvardyta 
kaip naudinga [22].

Kad pacientas būtų labiau motyvuotas keisti savo elgesį, 
jis turi suprasti elgesio pakeitimo naudą ir tikėti savo kom-
petencija atlikti tam tikrus veiksmus. Tikslo nusistatymas yra 
efektyviausias metodas, siekiant sustiprinti pasitikėjimą savi-
mi. Svarbu, kad tikslai būtų realūs ir pasiekiami, be to, juos 
turi nusistatyti pacientas, o ne slaugytojas ar kitas sveikatos 
priežiūros specialistas. Slaugytojas ar kineziterapeutas gali va-
dovauti šiam procesui, skatindami pasiekti tikslų [30].

SĮM teigia, kad žmonėms reikia postūmio keisti elgseną ar 
priimti su sveikata susijusį sprendimą [16]. Sveikatos priežiū-
ros specialistai turi suteikti reikalingą informaciją, didinti su-
pratimą, taikyti tinkamas priminimo formas ir sistemiškumą 
[14]. Patartina vietoj kontroliuojamos kalbos vartoti autono-
miją stiprinančias frazes, skatinti ir drąsinti pacientą prisiimti 
atsakomybę dėl savo sveikatos. Svarbu atidžiai išklausyti, pa-
rodyti pacientui, kad suprantamos jo išgyvenamos emocijos, 
pasiteirauti, ar jis pasiruošęs apsvarstyti pasiūlymus dėl fizinio 
aktyvumo namuose.

Apibendrinimas
Pastebėta, jog dažnai žmonės per mažai skiria dėmesio savo 

sveikatai ir valdant skausmą tikisi visapusiško sveikatos prie-
žiūros specialistų vaidmens. Iškyla uždavinys išmokyti pacien-
tus rūpintis savimi, stiprinti pasitikėjimą, didinti suvokimą, 
kad jų pačių vaidmuo valdant ligą yra reikšmingas. 

Labai svarbu išsiaiškinti asmens nuostatas, po to keisti nei-
giamą požiūrį ir įsitikinimus apie nugaros skausmo valdymą. 
Įsitikinimus ir požiūrį galima pakeisti, mokant pacientus. 
SĮM yra ligonių perspektyva, nes jis remiasi jų įsitikinimais ir 
motyvacija gydytis [10]. Šis modelis buvo sėkmingai pritaiky-

tas, kuriant mokymo programą slaugytojams, kurie dėl savo 
profesijos pobūdžio priklauso grupėms, turinčioms didesnę 
riziką apatinės nugaros dalies skausmui atsirasti. Po mokymų, 
atliktų remiantis SĮM, tyrimo rezultatai parodė, kad slaugyto-
jai labiau suprato prevencinio elgesio naudą, sustiprėjo pasiti-
kėjimas savo jėgomis.

Vienas iš sveikatos įsitikinimų modelio konstruktų yra ska-
tinimas veikti. Kad pelnytų paciento pasitikėjimą ir sustiprin-
tų jo motyvaciją dalyvauti valdant skausmą, medicinos per-
sonalas turėtų būti pagarbus, dėmesingas, žmogus turi jausti, 
kad juo rūpinamasi nuoširdžiai. Pagal apsisprendimų teoriją, 
medicinos darbuotojų bendravimas su pacientais turėtų pa-
laikyti pagrindinius jų psichologinius poreikius – autonomiją 
bei kompetenciją.

Išvados
1. Gydant nugaros skausmus, turėtų būti skiriama 

pakankamai dėmesio ne tik simptomų malšinimui, bet ir 
būsimų recidyvų bei lėtinės eigos rizikos mažinimui, todėl 
pacientų švietimas, raginimas išlikti aktyviems, nuolat 
rūpintis sveikata, motyvavimas elgtis atsakingai savo 
atžvilgiu yra labai svarbūs.

2. Sveikatos įsitikinimų modelio taikymas galėtų padėti 
išaiškinti faktorius, turinčius įtakos nugaros skausmo 
malšinimo rezultatams, padėti identifikuoti pacientus, 
kuriems sveikti trukdo psichologinės kliūtys, pavyzdžiui, 
neigiamos emocijos dėl nugaros skausmo arba padidėjusi 
baimė būti aktyviems.

3. Komunikavimas, kuris patenkina pagrindinius paciento 
psichologinius poreikius, gali lemti geresnius gydymo 
rezultatus, todėl sveikatos įsitikinimų modelio taikymas 
kartu su apsisprendimų teorija galimai sumažintų baime 
pagrįstus įsitikinimus, padidintų pasitikėjimą savimi bei 
paskatintų gydymo rekomendacijų laikymąsi.

ThE EffECTS Of hEALTh 
EDUCATION fOR ThE 

MANAGEMENT Of LOw bACK 
PAIN by APPLICATION Of ThE 
hEALTh bELIEf MODEL AND 

SELfDETERMINATION 

Summary
The number of people suffering from lower back pain is 

increasing all over the world. This is a serious health problem 
that may cause disability, absence and increased yearly he-
althcare costs. The effectiveness of lower back pain treatment 
is the object of numerous scientific studies. Scientific eviden-
ce shows that people’s outlook and motivation to participate 
in the illness management process can have a significant effect 
on the management and prognosis of such pain. In the pro-
cess of preserving and strengthening health, an important role 
goes to educating the patients, where it is important to not 
only provide knowledge about the illness but also to encou-
rage the patient’s active participation in pain management.

The model of Health Belief reveals a link between these 
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beliefs and behaviour. With this model, a person’s behaviour 
is usually determined by being aware of a risk to their health, 
as well as believing in the benefits of preventive actions, con-
fidence in their own ability to take action and personal en-
couragement to act. A proper environment and support from 
the loved ones as well as the medical staff have a significant 
effect on the patient’s behaviour. According to the Theory of 
self-determination, when the basic psychological needs (for 
autonomy, competence and relationships) are catered for, 
the patients’ participation in managing their illness becomes 
more likely and leads to better results.
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Šiais metais Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugyto-
jų draugija (AITSD) atšventė savo 10-ajį gimtadienį. Šių metų 
draugijos veiklos akcentu tapo tarptautinis slaugos renginys – 
9-asis tarptautinis Baltijos anesteziologijos, intensyviosios tera-
pijos ir skausmo medicinos kongresas. Šio kongreso slaugos sa-
telitinėje konferencijoje pranešimus pristatė Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos slaugytojai. 

Šis renginys – ilgametės draugystės ir partnerystės tarp orga-
nizacijų pavyzdys. Kartu su AITSD tarptautinį renginį organi-
zavo: Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija 
(LUSD), Lietuvos operacinės slaugytojų draugija (LOSD), 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų 
instituto Slaugos katedra, Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centras. 

Renginio pagrindiniais partneriais ir rėmėjais tapo Lietuvos 
anesteziologų-reanimatologų draugija (LARD). Šis renginys – 
puikus pavyzdys ir pirmas žingsnis gydytojų ir slaugytojų orga-
nizacijų bendradarbiavimo link. 

Per dešimtmetį sutikome daug nuostabių žmonių, kurie pri-
sidėjo prie organizacijos veiklos, todėl renginio metu šventinę 
nuotaiką palaikė padėkų įteikimas aktyviausiems AITSD na-
riams bei asmenims ir organizacijų atstovams, su kuriais ben-
dradarbiavome daug metų.

Konferencijos dalyvės su LARD pirmininku doc. T. Jovaiša

Neįkainojama patirtis
Vera Gerasimčik-Pulko

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija

Visada džiaugiamės, kai mūsų renginiuose dalyvauja Sveika-
tos apsaugos ministerijos atstovai. Odeta Vitkūnienė, Sveikatos 
apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirmi-
nės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėja ir laikinai 
vykdanti kanclerio funkcijas, konferencijos dalyviams pristatė 
pranešimą apie Lietuvos slaugos politikos aktualijas. Pranešėja 
akcentavo, kad yra siekiama efektyviai panaudoti esamus Lietu-
voje slaugytojų resursus, plėsti slaugytojų kompetencijų ribas ir 
gerinti slaugos paslaugų kokybę bei prieinamumą. 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos moks-
lų instituto Slaugos katedros vedėja prof. Natalja Fatkulina 
papasakojo apie anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugy-
tojų rengimą Baltijos šalyse. 

Rygos Stradinio universiteto (Latvija) atstovas prof. dr. 
Kristaps Circenis dalyviams pristatė pranešimą apie slaugyto-
jų patiriamo perdegimo sindromo išraiškas. Tyrimų duome-
nimis, dėl slaugytojų patiriamo perdegimo sindromo didėja 
slaugytojų emocinis išsekimas, padažnėja abejonės dėl savo 
profesinių gebėjimų, kyla profesinių klaidų rizika. 

Kongrese pranešimą skaitė viešnia iš Gdansko Koperni-
ko ligoninės (Lenkija) Katarzyna Gross-Issajewicz. Lenkijoje 
anestezijos slaugytoju galima tapti baigus bendrosios prak-
tikos slaugytojo bakalauro studijas ir turint ne mažesnį nei 
dvejų metų darbo stažą, baigus trijų mėnesių kursą. Aneste-
zijos slaugytojas dirba komandoje su gydytoju anesteziologu 
ir operacijos metu gali likti vienas be gydytojo anesteziolo-
go-reanimatologo tik išskirtinias atvejais, pavyzdžiui, sunki 
intubacija gretimoje operacinėje ir reikalinga pagalba. Kitu 
atveju gydytojui anesteziologui-reanimatologui draudžiama 
išeiti iš operacinės. Anestezijos slaugytojo kompetencijos yra 
tokios pat kaip Lietuvoje, išskyrus anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojus, turinčius trejų ir daugiau praktinio darbo 
stažą. Tuomet anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugyto-
jas įgyja daugiau kompetencijų: gali savarankiškai atlikti tra-

Iš kairės: J. Štarienė, prof. N. Fatkulina, A. Zavackienė, dr. R. Stundžienė, dr. A. Mikaliūkštienė, A. Šimkus, L. Gedrimė,  
V. Gerasimčik-Pulko, N. Jerdiakova, D. Didvalė, J. Gabalė
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chėjos intubaciją ekstrinės situacijos atveju, vertinti ir stebėti 
anestezijos lygį, prireikus  atlikti siurbimą iš kvėpavimo takų 
ir kai kurias kitas procedūras. Anestezijos ir intensyviosios te-
rapijos slaugytojui suteikiama galimybė tobulinti kvalifikaciją. 
Slaugytojas, baigęs specialius kursus, gali atlikti defibriliaciją, 
punktuoti veną jugularis, atlikti dekompresiją esant pneumo-
toraksui, valdyti situaciją ekstrinių operacijų metu, kai yra 
reikalinga transfuzija, ir kt. (Minister of Health Regulation re-
garding kind and scope of procedures granted indepedently by the 
nurse (without doctor’s order) (28th of February 2017)).

Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduo-
toja Andželika Zavackienė pristatė slaugos protokolus, kurių 
pagrindinis tikslas yra sveikatos priežiūros saugumas, veiks-
mingumas, ir chirurgijos saugos kontrolinį lapą, kurio pagrin-
dinė paskirtis – paciento saugumas. Laikantis šio protokolo, 
visi pasirengiamieji žingsniai turi būti tikrinami ir vertinamai 
nuosekliai bei patvirtinami balsu: paciento tapatybė, operuo-
jama pusė ir vieta, alergijos ir kt. Buvo pristatytas saugaus 
paciento išrašymas į namus iš Dienos chirurgijos skyriaus pro-
tokolas, kurio tikslas – paciento saugumas. Slaugytojas pildo 
paruoštą protokolą, kuriame žymi ir vertina paciento būklę iš-
vykstant į namus. Jei pacientas neatitinka bent vieno saugaus 
išrašymo į namus kriterijaus, pavyzdžiui, jį pykina, pacientas 
yra namuose vienas ir juo nėra kam pasirūpinti pirmą parą po 
operacijos ir  kt., pacientas lieka stacionare. 

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Ambulatorinio ir die-
nos chirurgijos skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė 
pristatė atliktą tyrimą „Pacientų informacijos poreikis apie 
anesteziją“. Buvo kreipiamas dėmesys į pacientą, kuris patiria 
stresą ir baimę prieš operaciją, dauguma pacientų užduoda 
tuos pačius klausimus: „kaip žinos, kad man skauda?“, „jei 
operacija nebus baigta, o aš pabusiu?“, „ar anestezija kenkia 
mano smegenims?“ Dauguma pacientų patiria baimę „kalbė-
ti“ operacijos metu. Pranešėja skatino skirti daugiau dėmesio 
vizitui pas pacientą prieš operaciją, stengtis atsakyti į paciento 
klausimus ir suteikti jam būtiną informaciją. 

Šiais metais išrinkta AITSD pirmininkė ir Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto Kauno klinikų Centrinio aneste-
ziologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administra-
torė Daiva Didvalė priminė apie periferinių venų punkcijos 
taisykles, kateterių parinkimą ir  darbo saugą punktuojant 
periferines venas. Daiva Didvalė akcentavo, kad susižalojus 
kateterio adatomis galima užsikrėsti daugiau kaip 20 gyvybei 
pavojingų virusų, įskaitant hepatitus B, C ir ŽIV. Susižaloji-
mų bei infuzinės terapijos komplikacijų galima išvengti nuo-
lat edukuojant slaugytojus ir naudojant saugias priemones.  

Pranešimo metu buvo dalytasi praktiniais intraveninio ka-
teterio įstatymo žingsneliais: punkcijos vietos ir kateterio dy-
džio parinkimas, odos dezinfekcija, rekomenduojamo dūrio 
kampas (30–40° kampas, anksčiau buvo 15–20°), taisyklingas 
kateterio laikymas įkišant į veną, infuzinės sistemos prijun-
gimas ar užsukimas steriliu kamšteliu, periferinio kateterio 
fiksavimo galimybės bei priežiūros rekomendacijos. Atkreip-
tas dėmesys į naujos kartos saugias periferinio kateterizavimo 
ir infuzinės terapijos priemones. Tokie periferiniai kateteriai 
turi visiškai inkapsuliuotą adatą, sumažina sveikatos priežiūros 
darbuotojų atsitiktinio įsidūrimo adata riziką, apsaugo nuo są-
lyčio su krauju. Beadatinės jungtys yra pagrindinė hospitalinę 
infekciją, plintančią kraujo keliu, sumažinanti priemonė – si-

likoninė prasiskirianti membrana ir minimalus „negyvasis tar-
pas“ maksimaliai sumažina kraujo refliuksą į kateterio galiuką. 

Pranešimo išvadose konstatuojama, jog siekiant periferinių 
venų kateterizavimo ir infuzinės terapijos saugumo reikia, kad 
įstaigose taikomi procedūrų aprašai būtų prižiūrimi ir atnauji-
nami keičiantis priemonėms, kateterizavimo atlikimas doku-
mentuojamas, įsigyta įranga, priemonės ir vaistai atitiktų sau-
gos kriterijus, slaugytojai periodiškai dalyvautų mokymuose, 
o jų žinios ir įgūdžiai būtų peržiūrimi.

Kolegė iš Latvijos Anna Ribakova pratęsė darbo saugos temą 
ir patiriamų mikrotraumų riziką bei jų prevenciją operacinės 
slaugytojų darbe. Ji pabrėžė, kad operacinės slaugytojai dažniau-
siai patirdavo smulkias traumas – įsidurdavo adata. Dažniausi 
rizikos faktoriai šioje situacijoje: didelis krūvis, skubėjimas.

Bev Thomas iš Didžiosios Britanijos pristatė pranešimą 
apie labai svarbias problemas, kylančias slaugant pacientus in-
tensyviosios terapijos skyriuje. Ji akcentavo, kad labai svarbu 
organizuoti visos komandos darbą taip, kad būtų įmanoma iš-
vengti kateterinio sepsio, pragulų, hospitalinės infekcijos pli-
timo ir įvairių kitų komplikacijų. Didelį dėmesį būtina skirti 
personalo mokymui, infekcijos kontrolei, labai griežtai rankų 
higienai, klaidų analizei.

Lektorė iš Latvijos Ieva Damberga priminė dalyviams, kaip 
svarbu atsakingai prižiūrėti centrinės venos kateterius (CVK). 
Ji pristatė dažniausiai daromas klaidas, vaizdžiai parodė nuo-
traukose, kaip atrodo netinkamos priežiūros CVK, akcenta-
vo, kaip išvengti komplikacijų.

Taip pat dalyviams buvo priminta enterinės mitybos svarba 
reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose gydomiems 
ir slaugomiems pacientams. 

Prof. Jūratė Macijauskienė ir dr. Agnė Jakavonytė-Aks-
tinienė konferencijos dalyviams pristatė deliriumo rizikos 
veiksnius ir prevencines priemones. Labai malonu buvo suži-
noti, kad slaugytojai dažniau atpažįsta delyrą negu gydytojai, 
kadangi slaugytojai daugiau bendrauja su pacientais ir gali 
laiku pastebėti pokyčius.

Visada yra naudinga dalytis patirtimi ir sužinoti apie ko-
legų darbo specifiką iš arti. Šio renginio metu dalyviai galėjo 
daugiau sužinoti apie labai sudėtingą ir Lietuvoje vis dažniau 
klinikinėje praktikoje taikomą EKMO. Apie EKMO taikymo 
patirtį Lietuvoje papasakojo Vilniaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikose dirbančios Eglė Vičkačkaitė ir Monika Mu-
raškauskaitė. Kolegės paaiškino, kada taikoma EKMO, kaip 
atliekama ši procedūra, pristatė kelis atvejus, kuomet dėl šios 
procedūros žmonės išgyveno ir pasveiko. O Vilniaus kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros lektorės dr. Si-
mona Paulikienė ir dr. Zyta Kuzborska papildė šią temą ir pa-
brėžė, su kokiais iššūkiais susiduria anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojai, slaugydami tokius pacientus. 

Lietuvos perfuzionistų draugijos pirmininkė Birutė Moc-
kuvienė pristatė laimingai pasibaigusį sudėtingą ir unikalų 
atvejį, kai moderniausiais medicinos prietaisais ir kruopščiu 
personalo darbu buvo išgelbėta vaiko gyvybė.

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Inter-
vencinės kardiologijos ir radiologijos operacinės slaugytoja 
Natalja Jerdiakova parodė savo darbo ypatumus iš arti. Jos 
sukurtas filmas padėjo suvokti, koks sudėtingas, atsakingas ir 
svarbus yra slaugytojo darbas. Mums kartais sunku suprasti, 
kaip kiekvienos įstaigos kiekvieno skyriaus slaugytojų darbas 
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gali skirtis. Visų slaugytojų darbas yra svarbus. Kiekvienoje 
įstaigoje ir kiekviename skyriuje yra savita darbo specifika, 
reikalaujanti specifinių žinių, įgūdžių, su skirtingomis proble-
momis, iššūkiais ir atsakomybe. Pamatyti ir daugiau sužinoti 
apie kolegų darbą – neįkainojama patirtis. 

Taip pat labai maloniu įvykiu tapo Estijos kolegų dalyva-
vimas renginyje. Iš įvairių Estijos miestų, su kuriais AITSD 
bendradarbiauja nuo pat įsikūrimo, Estijos kolegų delegacija 
atvyko palaikyti savo lektorių ir pasveikinti AITSD 10-mečio 
proga. Kitą dieną po konferencijos Estijos kolegos apsilankė 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose.

Esame labai dėkingi už sėkmingą ir turiningą renginį visai 
komandai, mūsų rėmėjams, kurie kiekvienas prisidėjo, kad 
renginys įvyktų ir būtų įdomus. Esame dėkingi lektoriams, 
kurie atvyko pasidalyti savo patirtimi, neįkainojamu žinių ba-

gažu, skleidė teigiamą energiją, gerą nuotaiką ir labai pakilias 
emocijas.

 Kongreso dalyviai

Savišvieta

Kaip rodo naujausia JAV nacionalinė apklausa, apie 40 
proc. suaugusiųjų vartoja polivitaminus ir (arba) mineralines 
medžiagas. Dažniausiai vartojami papildai su kalciu, foline 
rūgštimi, vitaminu D ir kiti vitaminai.

Maisto papildus žmonės vartoja dėl įvairių priežasčių: norė-
dami apsisaugoti nuo ligų ir jas valdyti, stiprinti sveikatą. Kai 
kurie asmenys papildus vartoja siekdami apsisaugoti nuo vė-
žio, jo pasikartojimo ar pailginti gyvenimą po vėžio gydymo.

Anksčiau buvo manoma, kad egzistuoja eliksyras ar burtų 
lazdelė, kuri gali apsaugoti nuo ligų ar pailginti gyvenimą. O 
tais laikais, kai nepakankama mityba buvo dažnas reiškinys, 
papildai ir vitaminai galėjo būti vertinga sveikatos išsaugoji-
mo strategija. Tačiau dabar, kai JAV maisto produktai dažnai 
papildyti foline rūgštimi, jodu, niacinu ar vitaminu D, toks 
požiūris tampa mažiau populiarus.

Vis dėlto daugelis žmonių, norėdami pagerinti savo sveika-
tą ar net neturėdami aiškaus tikslo, kasdien vartoja vitaminus 
ir mineralines medžiagas. Kartais ir dideles jų dozes. 

Daugelis sveikų asmenų tikisi, kad vitaminai ir mineralinės 
medžiagos gali apsaugoti nuo vėžio, o sergantieji piktybiniais 
navikais viliasi, jog šie papildai gali pailginti jų gyvenimo 
trukmę ar apsaugoti nuo naviko pasikartojimo.

Jeigu taip yra, turėtume žinoti, kokie vitaminai gali būti 
naudingi, kokia jų tinkama ir (arba) būtina dozė ir kiek ilgai 
reikia juos vartoti, kad jie būtų veiksmingi.

Vitaminų ir mineralinių medžiagų vartojimo šalininkų ne-
laimei, iš tyrimų duomenų matyti, kad nėra daug duomenų, 
patvirtinančių, jog vitaminų ir (arba) mineralinių medžiagų 
vartojimas iš tikrųjų apsaugo nuo vėžio.

Aiškios naudos nėra, yra tam  
tikros žalos įrodymų

Iš daugybės stebėjimų (tyrimų, kai dalyvių neprašoma 

Ar vitaminai yra svarbūs vėžio prevencijai?
Heather Greenlee

Kolumbijos universiteto medicinos centras, Niujorkas, JAV

keisti elgsenos) ir klinikinių tyrimų matyti, kad vitaminų ir 
mineralinių medžiagų nauda yra menka arba jos iš viso nėra.

Anksčiau atliktų tyrimų rezultatai atskleidė, kad papildai 
nėra žalingi, nors jie ir neduoda jokios konkrečios naudos. 
Tačiau iš naujausių tyrimų matyti, kad kai kurios vitaminų ir 
mineralinių medžiagų formos gali būti žalingos. 

Mokslininkai, Ajovoje atlikę moterų sveikatos tyrimą 
(Iowa Women‘s Health Study), kuriame dalyvavo daugiau nei 
38 000 vyresnio amžiaus moterų, nustatė, kad keleto dažnai 
vartojamų vitaminų ir mineralinių medžiagų papildų (polivi-
taminų, vitamino B6, folio rūgšties, geležies, magnio, cinko ir 
vario) vartojimas yra susijęs su padidėjusiu mirštamumu. Tai 
buvo netikėta, nes anksčiau nebuvo pakankamai duomenų 
apie galimą jų žalą.

Neseniai mūsų grupė pateikė stebėjimo „Gyvenimo iš-
gydžius vėžį epidemiologija“ (Life After cancer Epidemiology, 
LACE) duomenis, kurie leido teigti, kad moterims, anksčiau 
gydytoms dėl krūties vėžio Šiaurės Kalifornijos medicinos 
centre „Kaiser-Permanente“ (Kaiser-Permanente in Northern 
California), maisto papildų su karotenoidais vartojimas gali 
būti siejamas su padidėjusiu mirštamumu, o kitos antioksi-
dantų formos (vitaminas C, vitaminas E) gali būti siejamos 
su apsauginiu poveikiu. Šis tyrimas akivaizdžiai parodė, kad 
įvairių antioksidantų poveikis gali būti skirtingas.

Visus šiuos duomenis būtina patvirtinti atlikus papildomų 
tyrimų, ir šių tyrimų rezultatų negalima laikyti neginčija-
ma tiesa. Tyrimų rezultatus turime įvertinti ir interpretuoti 
atsižvelgdami į kitus duomenis. Pavyzdžiui, analizuodami 
publikacijas apie papildų su karotinoidais vartojimą vėžio pre-
vencijai, pamatysime, kad yra ne tik tyrimų, įrodančių, kad 
karotenoidai yra žalingi, bet ir tyrimų, kurių duomenys rodo, 
jog šie papildai gali būti naudingi vėžio prevencijai.
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burtų lazdelės nėra
Atsitiktinių imčių kontroliuojami klinikiniai tyrimai yra 

aukso standartas, tiriant mus dominančias medžiagas. Toks 
buvo tyrimas SELECT, kuris leido įvertinti vitamino E ir sele-
no papildų svarbą priešinės liaukos vėžio profilaktikai. Tyrimo 
rezultatai parodė, kad nė vienas iš papildų neapsaugojo nuo 
priešinės liaukos vėžio, o papildai su vitaminu E didino vėžio 
priešinės liaukos riziką. 

Naujausias tyrimas apie vitaminus, patraukęs dėmesį, buvo 
„Gydytojų sveikatos tyrimas II“ (Physicians‘ Health Study II) – 
atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 
daugiau nei 14 000 JAV vyrų gydytojų nuo 50 metų amžiaus 
ir vyresnių. Tyrimo metu vyrai buvo atsitiktiniu būdu suskirs-
tyti į dvi grupes, vieni jų vartojo polivitaminus, kiti – placebą. 
Šis tyrimas parodė, kad vyrų, vartojusių vitaminus, grupėje 
stebėtas bendras sergamumas vėžiu, išskyrus odos vėžį (ne me-
lanomą), sumažėjo 8 proc.

Tačiau mirštamumo skirtumų tarp grupių nebuvo. Atlikus 
šį tyrimą, iškilo klausimas: jei dėl polivitaminų vartojimo su-
mažėjo sergamumas vėžiu, tačiau nesumažėjo mirštamumas, 
ar būtų tikslinga skatinti vyrus vartoti polivitaminus, jei jie 
neturi įtakos mirštamumui?

Tai tik keli tyrimai iš daugybės stebėjimo ir klinikinių ty-
rimų, kurių metu nepavyko aptikti burtų lazdelės, galinčios 
apsaugoti nuo vėžio ar pailginti gyvenimo trukmę. Tyrimai 
taip pat rodo, kad šios medžiagos gali padaryti ir žalos. Šiuo 
metu tebevyksta vitamino D, žuvų taukų ir kitų medžiagų 
tyrimai, kurie padės išsiaiškinti, ar šie papildai yra naudingi 
populiacijai.

Dėmesys turi būti skiriamas mitybai ir 
fiziniam aktyvumui, o ne papildams

Šiuo metu vėžio prevencijos tyrimai dažniausiai tiria, ar pa-
pildų vartojimas teikia naudos tam tikrai specifinei populiaci-

jai. Pavyzdžiui, ar vitaminas D gali būti naudingas žmonėms, 
kurių organizme nepakanka vitamino D dėl odos pigmen-
tacijos ar menko saulės spindulių poveikio. Žiūrint plačiau, 
žmonėms, kuriuos veikia aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, pa-
didėjęs arseno kiekis geriamajame vandenyje Bangladeše, gali 
būti naudingas papildų su folio rūgštimi vartojimas, kadangi 
šis junginys sumažina arseno kancerogeninį poveikį. Tačiau 
naudos, kurią gauna šios ribotos gyventojų grupės, negalima 
tiesiogiai taikyti visai populiacijai.

Taigi, ką mums suteikia šios žinios? Tiek Amerikos vėžio 
draugija (American Cancer Society, ACS), tiek Amerikos vėžio 
tyrimo institutas (American Institute for Cancer Research, AICR) 
savo klinikinėse rekomendacijose aiškiai nurodo, kad esami 
duomenys nepatvirtina, jog maisto papildų vartojimas yra 
veiksminga vėžio ar vėžio pasikartojimo prevencijos priemonė.

Ką turėtume daryti? Kol nėra įrodyta, turėtume laikytis 
tiek ACS, tiek AICR vėžio prevencijos rekomendacijų: 1) val-
gyti daug daržovių ir vaisių, viso grūdo produktų, mažiau var-
toti apdorotų ir kaloringų maisto produktų, o jei jūsų mityba 
bus nepakankama, gali būti, kad jums prireiks polivitaminų 
papildų; 2) būti fiziškai aktyviems; 3) stengtis būti liekniems 
(neturėti antsvorio).

Vis dėlto, jeigu norite vartoti maisto papildus, išsiaiškinki-
te, ką jūs vartojate, kodėl manote, kad tai suteiks jums naudos 
ir kokia yra šių medžiagų vartojimo rizika. Pagaliau būtina 
suprasti, kad papildai niekada negali būti vienintelė vėžio pre-
vencijos priemonė.

Šaltinis: https://www.nyp.org/cancer/cancerprevention/cancer-
prevention-articles/021-is-there-a-role-for-vitamins-in-cancer-
prevention

Išvertė ir parengė Michailas Aizenas,  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  

kompetencijų centras

Mokslinis straipsnis žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ – slaugytojų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimas

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu, vertinamas kaip slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas.  

Šiuo metu teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.
Gerbiami kolegos, įstaigų vadovai!

Kalėdos, Naujieji metai – norų, svajonių išsipildymo metas, taip pat ir proga artimiesiems, kolegoms įteikti dovaną. 
Tačiau ką padovanoti – knygą, laimingą loterijos bilietą, suvenyrą? Šis klausimas kasmet kamuoja vos ne kiekvieną. Turime 
puikų pasiūlymą! Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ metinė prenumerata – geras sprendimas. Neabejojame, kad Jūsų 
vadovaujamo kolektyvo slaugos darbuotojus pradžiugins padovanota galimybė visus metus skaityti būtent jiems skirtą žurnalą. 
Tad nedelskite! Tai geras pasirinkimas, nes ši dovana kas mėnesį atkeliaus į darbovietę, o slaugytojai, imdami į rankas žurnalą, 
geru žodžiu paminės savo vadovą, pasirūpinusį jų profesiniu tobulinimusi.

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“. Prenumeruoti galite Lietuvos 
pašto skyriuose bei www.prenumeruok.lt. Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Prenumeratos kaina:
 1 mėn. – 1,45 Eur  6 mėn. – 8,70 Eur
 3 mėn. – 4,35 Eur  12 mėn. – 17,40 Eur

Svarbu žinoti! Prenumeratą būtina atlikti iki kiekvieno mėnesio 26 d.
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
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Domantė Korsakaitė

Kai dar mokiausi pradinėje mokykloje, žinojau, kad studijuosiu biomedicinos mokslus, o da-
bar „be 5 minučių“ esu būsima slaugytoja. Įsivaizduoju, kad baigusi studijas dirbsiu slaugos srityje 
kurioje nors poliklinikoje. Kita vertus, turiu planų toliau tęsti biomedicinos mokslus. Mano vizija 
ir lūkesčiai – tobulintis šioje srityje, kaupti savo žinių bagažą, kad kuo kokybiškiau atlikčiau savo 
darbą – slaugyti sergančiuosius.

Šiaulių kolegijos moksleiviai  
savo ateitį sieja su medicina

Rasa Lobeiko

Būdama maža svajojau tapti lietuvių kalbos mokytoja, tačiau bėgant metams svajonės kito. Suvo-
kusi, kad noriu padėti, bendrauti su žmonėmis, pasirinkau bendrosios praktikos slaugytojo studijas 
ir įstojau į Šiaulių valstybinę kolegiją. Nė kiek nenusivyliau. Darbo perspektyvų daug, o tai labai 
aktualu pabaigus studijas. Atlikdama praktiką supratau, kuriuose skyriuose norėčiau dirbti, kuriuose 
ne. Sakoma, kad širdžiai neįsakysi, bet jai ir nereikia įsakinėti, nes žinau, kad trokštu dirbti ligoninė-
je, padėti žmonėms, tobulėti šioje srityje. Savo ateitį sieju tik su darbu ligoninėje.

Karolina Matelionytė

Nors teko ilgai svarstyti ir dvejoti, šiandien nė kiek nesigailiu kadaise pasirinkusi bendrosios prak-
tikos slaugos studijas. Tikiu, kad, eidama šiuo keliu, įtvirtinsiu savo, kaip specialistės, sugebėjimus 
ir įgūdžius. Ateities perspektyvos bei nenumaldomas noras tobulėti ir realizuoti save įvairiapusėje 
veikloje teikia vilčių pranokti pačią save! 
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2018-ieji yra paskelbti Europos kultūros paveldo metais, 
kviečiama reflektuoti, kuo svarbus kultūros paveldas visiems 
europiečiams, nepriklausomai nuo šalies, etninės priklausomy-
bės, amžiaus, išsilavinimo arba sveikatos. Su šia proga sietinas 
2017–2018 m. Lietuvoje įgyvendintas Lietuvos meno muziejų 
prieinamumo socialinės atskirties grupėms tyrimas. Tyrimo 
tikslas – įvertinti Lietuvos meno muziejų prieinamumo situ-
aciją, išanalizavus tikslinių grupių, Lietuvos meno muziejų 
darbuotojų požiūrį į muziejų prieinamumą. Tyrimas leido ap-
žvelgti vyraujančius požiūrius apie prieinamumą, taip pat iš-
šūkius, su kuriais susiduria negalią turintys asmenys, norintys 
dalyvauti kultūriniame gyvenime, kurio dalis yra muziejai. 

Tyrime buvo vykdomi pusiau struktūruoti interviu ir ap-
klausti 55 asmenys, užimantys įvairias pareigas Lietuvos meno 
muziejuose: aptarnaujantis personalas (kasos, rūbinių, salės 
darbuotojai), muziejų vadovai, skyrių vedėjai, rinkinių sau-
gotojai, vyriausieji muziejininkai, vyriausieji metodininkai, 
edukatoriai, gidai, projektų koordinatoriai ir kt. Tyrime taip 
pat apklaustas 51 asmuo, atstovaujantis turintiesiems klausos, 

Muziejų veiklos poveikis: muziejininkų ir 
auditorijų nuomonių apžvalga

Simona Karpavičiūtė, Ieva Petkutė 
VšĮ „Socialiniai meno projektai“

regos, fizinę, intelekto negalią. Tyrimas vykdytas Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Druskininkuose. Bendradar-
biaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tyrime taip 
pat vykdyta anketinė regos negalią turinčių asmenų apklausa, 
rengti stebėjimo vizitai į muziejus. Vykdant tyrimą, buvo tei-
raujamasi muziejų darbuotojų nuomonės apie muziejų misiją*, 
muziejų veiklos poveikį visuomenei, požiūrį į negalią visuome-
nėje ir muziejuje, aptartas muziejų prieinamumas. Visų kalbin-
tų asmenų teirautasi, kas, jų nuomone, yra muziejaus veiklos 
dėmesio centre. Visi buvo kviečiami aptarti, kokį poveikį mu-
ziejai turi kitiems visuomenės sektoriams – švietimo, sveikatos, 
socialinių paslaugų ir kt. Tyrimo duomenys reprezentuoja vy-

* Lietuvos kultūros politikos kontekste muziejų veiklos tikslas – kaupti, 
saugoti, restauruoti, tyrinėti kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldo 
vertybes, suprantamai, patraukliai, pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos 
priemones pristatyti jas visuomenei, formuoti žmogaus istorinę, kultūrinę, 
socialinę patirtį laikantis bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės, darnos 
ir kultūrinio atvirumo principų (Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–
2020 metams. Patvirtinta LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-247).



17

raujančias nuostatas apie Lietuvos meno muziejų prieinamu-
mo situaciją tarp muziejininkų ir sensorinę, fizinę bei intelekto 
negalią turinčių asmenų bei jų atstovų. Surinkti duomenys pa-
sitelkti vertinti Lietuvos meno muziejų prieinamumą fiziniu, 
informacijos bei žmogiškųjų išteklių parengtumo aspektais. Ty-
rimo rezultatai bus pristatyti elektroniniame leidinyje. 

Šiame tekste apžvelgsime muziejininkų požiūrį, kokį po-
veikį muziejaus veikla gali turėti visuomenės gerovei, bei au-
ditorijos pastebėjimus, kokį poveikį turi dalyvavimas muziejų 
veikloje. 

Muziejininkų pastebėjimai
Muziejininkai, kurie savo veikloje mažiau tiesiogiai susi-

duria su auditorija, buvo linkę žvelgti į muziejus kaip į ne-
kvestionuotiną kompetenciją turinčias kultūros įstaigas, kurių 
vienas svarbiausių veiklos tikslų – puoselėti tautinės tapatybės 
pajautimą, ryšį su tam tikra vietove ir jos istorija („Kultūra yra 
tai, kas skatina būti ir gyventi kažkokioje konkrečioje erdvėje.“). 
Jų požiūriu, muziejuje, jo rinkiniuose yra sutelktos žinios, ku-
rias lankytojas gali pažinti, įsigilindamas į muziejaus veiklą, –  
parodas, jų lydimuosius tekstus, dalyvaudamas edukacinėje 
veikloje, renginiuose. 

Kalbėdami apie platesnį muziejų veiklos poveikį, muzieji-
ninkai pažymėjo jų potencialą plėsti švietimo paslaugas: „Su 
švietimo sektoriumi galėtų būti glaudesni ryšiai – jie eina temas, 
galėtų vykti pamokos muziejuje. Tai būtų daug įdomiau, nei ro-
dyti reprodukciją ir pasakoti.“ Dėl galimybių vykdyti švietimo 
paslaugas dalis muziejininkų buvo linkę atkreipti dėmesį į tai, 
kad muziejų veikla skatina smalsumą, kuris padeda ugdyti kū-
rybiškumą: „Besimokydama menus, aš pradėjau domėtis fizika –  
jos nebuvau atradusi iš fizikos pamokų. Menai skatino smalsu-
mą. O smalsumas yra išsilavinimo dalis. Jeigu tau kažkas įdomu, 
tu sužinai kažką naują.“

Tiesiogiai su auditorijomis dirbantys asmenys buvo linkę 
matyti lankytojus ne vien kaip vartotojus ar žinių „įsisavinto-
jus“. Jie atkreipė dėmesį, kad lankytojas, veiklos dalyvis ar žiū-
rovas muziejuje gali būti kultūros kūrėjas – tas, kuris patiria 
įkvėpimą, aktyviai plečia savo akiratį ir mąstymą. Žinojimas 
jiems nėra tai, kas yra žmogaus išorėje. Jis gali rastis asmeninė-
je akistatoje su meno kūriniu: „Muziejai galėtų paskatinti kū-
rybiškumą, paskatinti kitokį mąstymą, priimti kitokius žmones“; 
„Man atrodo, kad muziejus vis tiek turi būti tokia tranzitinė 
vieta, kur visokie žmonės gali vaikščioti ir ten veikti viską, ką 
jie nori, ką sugalvoja. Tai yra vieta, kur galima turėti meną kaip 
visų tų veiksmų priežastį. Dėl to muziejus gali pasitarnauti ir 
kitiems sektoriams.“ Kūrybiškumo ir smalsumo ugdymas, su 
auditorijomis dirbančių muziejininkų nuomone, yra svarbus 
visiems nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo arba pa-
tirties. Gebėjimas įtraukti įvairias auditorijas gali paskatinti 
žmones atsipalaiduoti, dalyvauti, geriau pažinti save, įveikti 
vidinius barjerus („Ar ten švietimo, ar sveikatos ir ta erdvė kita, 
kur tu gali nusiimti kažkokius varžančius dalykus, kuriuos savo 
sektoriuje turi, ar taisykles, ar ten įsitikinimus, kad reikia elgtis 
vienaip, o ne kitaip.“; „Pas mus įprasta, kad vieną dalyką pažinti 
ar išmokti gali vienaip, o ne kitaip. Tai muziejus galėtų būti 
ta erdvė, kur tu gali pakeisti tiesiog tą savo požiūrį į tą procesą 
ir tarsi laikinai, o gal ir ilgesniam laikui priimi kitas žaidimo 
taisykles, ir tas atneša ir kūrybiškumo į tą kitą sektorių. Ir tu 
pamatai, kad apie tą patį veikti ir kalbėti galima iš kitos pusės. 
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Ir kad gal su žmonėmis, su kuriais šiaip tu gal nekalbėtum ar 
neveiktum. Va tokia gal funkcija būtų.“)

Kalbėdami apie švietimo paslaugų plėtimą kai kurie muzieji-
ninkai atkreipė dėmesį, kad mokymuisi padeda aplinkos pakeiti-
mas („Manau, jeigu būčiau mokinys, aš norėčiau tokių edukacijų. 
Man būtų svarbus vien tas fizinis momentas, kad tu pakeiti mo-
kymosi erdvę, kad tu išeini į miestą kažkur, į muziejų kažkokį.“). 

Tiesiogiai su auditorijomis dirbantys asmenys atkreipia 
dėmesį į muziejų vaidmenį mažinti socialinę atskirtį. Šiuo 
aspektu pašnekovai įvardija svarbą, kad muziejus išeitų iš fizi-
nių pastato sienų ir vyktų pas tuos, kurie negali atvykti patys 
(„Muziejus turi turėti galimybę atvykti, jeigu jie to nori. Jie daž-
niausiai to labai nori. Labai palaikyčiau mobilaus muziejaus 
idėją. Manau, kad tai yra būtina.“).

Kai kurie darbuotojai pažymėjo, kad muziejus yra ypač 
svarbus puoselėjant priklausymo tam tikrai bendruomenei 
jausmą, prisideda prie socialinės sanglaudos per konkrečius 
veiksmus („Tie trečiadieniai – širdis man dainuoja, kai aš ma-
tau, kad ateina pensininkai. Na man jų nereikia tų 900 per 
dieną, bet jeigu aš matau, kad jie ateina pasišnekėti į muziejų, 
pavaikščioti, pasižiūrėti, man labai gera.“).

Tie muziejininkai, kurie nuosekliai domisi auditorijos pri-
traukimo ir plėtros galimybėmis, buvo linkę įžvelgti daug pla-
tesnį muziejų veiklos poveikio potencialą („Muziejus su savo 
kolekcija ir galimybe paskatinti patirtį, suteikdamas galimybę 
žiūrėti, patirti meną, jis gali veikti tiek socialinėje, tiek sveikatos 
srityje.“). Muziejų darbuotojai atkreipė dėmesį, kad muziejaus 
vykdomos edukacijos arba parodos galėtų ugdyti visuomenės 
sąmoningumą daugeliu temų, kurios yra šiandien aktualios. 
Vieno muziejaus edukatorė pažymėjo muziejų galimybę pri-
sidėti prie jaunimo sveikatos raštingumo („Dabar labai daug 
paauglių, turinčių bulimijos, anoreksijos problemą. Ypač paaug-
lių. Muziejus galėtų daryti edukacijas, ugdančias sąmoningumą 
šia tema. Tai yra psichinė liga, prie kurios prevencijos veiklų gali 
prisidėti ir muziejus.“). Edukatorė taip pat pridūrė, kad šios 
turimos galimybės šiandien yra neišnaudojamos. 

Tiesiogiai su auditorijomis dirbantys muziejininkai yra lin-
kę atkreipti dėmesį, kad muziejų misija keičiasi ir joje turi ras-
tis daugiau veiklos galimybių. Tačiau šie darbuotojai pažymi, 
kad tokie pokyčiai priklauso nuo asmenų motyvacijos ir įgytų 
žinių bei patirties („Ko reikia? Noro. Reikia muziejaus noro su 
tuo dirbti. Konkrečiai – jame dirbančių žmonių noro. Galbūt 
taip pat supratimo, kad muziejus ir čia gali veikti. Kai supranti, 
tada ir tas noras atsiranda. Galbūt nebeužtenka tik kaupti, kaup-
ti, kaupti... Kad kažkaip galima jau tą sukauptą išnaudoti.“). 

Tik pavieniai muziejininkai, žvelgdami į šiandienę mu-
ziejų situaciją, įvardijo santykio su auditorija, jos nuomonės 
svarbą („Kad mūsų lauktų kaip tokios malonios, intelektualios 
pramogos, poilsio, pramogos, pažinimo šaltinio. [...] Norisi, kad 
būtume reikalingi.“).

Auditorijų pastebėjimai
Auditorijų atstovai kaip ir muziejininkai atkreipė dėmesį 

į muziejų svarbą mokymosi proceso metu. Vis dėlto jie pir-
miausia buvo linkę akcentuoti teigiamas emocijas, socialinį 
bendravimą, kuris vyksta dalyvaujant muziejų veikloje („Pa-
tiriu malonumą. Man yra saugu. Tiesiog geros emocijos dėl mu-
ziejaus turinio.“). Lankytojų teigimu, lankymasis muziejuje 
padeda atsipalaiduoti, atitrūkti nuo kasdienybės, pastebimas 
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teigiamas poveikis bendrai savijautai („Man ten patinka. Atsi-
palaiduoju.“). Pašnekovai pastebi teigiamą lankymosi muzie-
juje poveikį savo padidėjusiam energingumui. 

Auditorijos atstovai pažymi, kad dalyvavimas muziejaus 
veikloje skatina vaizduotę, smalsumą („Į paveikslus žiūrėdama 
galerijoje aš bandau susitapatinti su tuo menininku, kuris piešė 
paveikslą – ką jis įsivaizdavo piešdamas, ką norėjo pasakyti. Man 
įdomus procesas, kaip buvo piešta, kas buvo įsivaizduojama. Ban-
dau tuo plėsti savo vaizduotę.“). Socialinė darbuotoja, reguliariai 
palydinti į muziejus vykstančius protinę negalią turinčius jau-
nuolius, teigia, kad ši veikla skatina diskusijas tarp jaunuolių, 
didina emocinę iškrovą bei stimuliuoja pojūčius. Kalbėdami 
apie mokymosi naudą, kalbinti auditorijų atstovai pažymėjo, 
kad muziejai yra svarbūs perduodant žinias („Jeigu ne muziejai, 
aš daug ko nepatirčiau, daug ko nesuprasčiau, daug ko nesuvok-
čiau. Ypač praeities. Apskritai civilizacijos, anų laikų, senesnių ar 
labai senų, antikos. Be muziejų tai yra neįmanoma.“).

Intelekto negalią turinčių asmenų atstovai pažymėjo, kad 
galimybė dalyvauti kultūriniame visuomenės gyvenime didi-
na socializaciją, padeda ugdyti bendravimo įgūdžius („Dir-
bant su proto negalią turinčiais vaikais, jaunuoliais, tie pokyčiai 
kartais labai lėtai ateina, mažais žingsneliais. Porą metų drąsiau 
važiuojame į tuos muziejus. Svarbiausias pokytis, palyginus su 
tuo, kaip buvo anksčiau, – jų elgesys muziejuje. Jie gali įeiti, 
gali būti, gali įeiti kartu su grupe. Kai kuriems tikrai nereikia 
visko čiupinėti, jeigu pasakai, kad tai yra tik eksponatas ir mes 
pasižiūrim ir neliečiam. Jau ateina tas supratimas.“).

Labai retai auditorijų atstovai sieja muziejus su vietomis, 
kur gali praleisti laisvalaikį su draugais. Jie pažymi, kad muzie-
juose dominuoja statiška atmosfera, dvelkia bažnytine rimtimi 
ir didybe, todėl pramogoms dauguma rinktųsi kitas kultūrines 
erdves nei muziejus. Tačiau dauguma kalbintų asmenų teigė, 
kad apsilankymas muziejuje – proga išeiti iš namų. Muzie-
jus asocijuojasi su kultūringų žmonių vieta, tad į ją įžengda-
mi žmonės pasitempia. Apsilankymas kai kuriems apskritai 
įprasmina dieną, didina asmeninę motyvaciją („Pats išėjimas 
yra svarbus – pasipuošiu, noriu būti graži.“). Įprastos aplinkos 
pakeitimas yra labai svarbus negalią turinčiam lankytojui. Tai 
suteikia stimuliuojančią ir savivertę stiprinančią patirtį. 

Lietuvos meno muziejų prieinamumo tyrimo rezultatų 
apžvalga bus paskelbta interneto svetainėje www.menasgero-
vei.lt 2019 metų sausio mėnesį. 

Tyrimo vykdytoja – VšĮ „Socialiniai meno projektai“. Ty-
rimą parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respubli-
kos kultūros ministerija. Partneriai: Šiaurės ministrų tarybos 
biuras Lietuvoje, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos savi-
valdybių asociacija, Nacionalinė agentūra „Culture for All“ 
(Suomija), Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos aklųjų 
biblioteka, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos 
surdologijos centras, Dienos centras „Šviesa“, Kauno rajono 
socialinių paslaugų centras, Neįgaliųjų dienos centras „Lakš-
tutė“, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir jos projektas „Be 
slenksčių“, Lietuvos dailės muziejai. 

Renginiai

Šių metų lapkričio 14 dienos popietę į Lietuvos medicinos 
bibliotekos salę rinkosi šventiškai nusiteikusių žmonių būrys. 
Juos čia sukvietė neeilinis renginys – knygos „Lietuvos slau-
gos istorija 1918–2018“ sutiktuvės. Knyga skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui, ją parengė ir išleido Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (su-
darytoja prof. dr. Olga Riklikienė, atsakingoji redaktorė Loreta 
Gudelienė-Gudelevičienė). Palydimąjį žodį „Lietuvos slau-
gos istorijos garbei“ parašė Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro direktorius Juozas Ruolia, 
galimybę išleisti tokią knygą pavadindamas „suteikta privile-
gija parašyti Lietuvos slaugos istoriją“. Šie žodžiai rodo, kokia 
reikšminga yra ši istorinė apybraiža, kurioje apžvelgiama Lietu-
vos slaugos raida nuo 1918 metų iki šių dienų.

Kaip pratarmėje rašo prof. dr. Olga Riklikienė, „Apybraižos 
turiniu siekta atspindėti ryškiausius pastarojo šimtmečio slau-
gos profesijos raidos aspektus. Rengdami „Lietuvos slaugos is-
toriją 1918–2018“, jos autoriai rėmėsi patirtimi, įgyta kuriant 
ir įgyvendinant slaugos mokymo programas, vykdant podiplo-
minį kompetencijos tobulinimą, steigiant leidinius, buriant 
profesines draugijas ir organizacijas, inicijuojant mokslo pro-
jektus bei bendradarbiaujant su užsienio kolegomis, kuriant ir 
diegiant slaugos politiką.“ 

Šis solidus leidinys buvo parengtas maždaug per metus, tai 

Laiko subrandintas leidinys
išties trumpas laiko tarpas tokio pobūdžio studijai išleisti. Tad 
akivaizdu, kad tam darbui nuveikti reikėjo talkininkų, ir jų ne-
trūko. Sumanymui realizuoti susitelkė daug garbių specialistų iš 
kolegijų, universitetų, profesinių draugijų, Sveikatos apsaugos 
ministerijos. Jie teikė medžiagą, rašė straipsnius, talkino pata-
rimais. Leidinio vertę ypač didina išsami bibliografija (sudarė 
Ramutė Stankevičienė) bei anglų kalba pateiktos skyrių santrau-
kos (vertė Michailas Aizenas). Knygą labai puošia ir papildomos 
informacijos suteikia didelis pluoštas archyvinių nuotraukų.

Renginio metu leidinio reikšmę aptarė Sveikatos priežiū-
ros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius 
Juozas Ruolia, apie apybraižos rengimo etapus įspūdžiais pasi-
dalijo knygos atsakingoji redaktorė Loreta Gudelienė-Gudele-
vičienė. Susirinkusius neakivaizdžiai pasveikino ir pasidžiaugė 
vertinga  knyga  prof. Olga Riklikienė.

Savo įspūdžius, lūkesčius išsakė Sveikatos apsaugos minis-
terijos kanclerė Odeta Vitkūnienė, prof. Danutė Kalibatienė 
(Vilniaus universitetas), Birutė Gostevičienė (Vilniaus kolegi-
ja), dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija), Stanislava Sta-
nevičiūtė (Panevėžio kolegija), Emilija Tamašauskienė (Šiaulių 
kolegija), Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų 
organizacija), prof. Arvydas Šeškevičius (LSMU), Lina Ska-
burskaitė (Lietuvos akušerių sąjunga), Violeta Staniulevičienė 
(Lietuvos akušerių asociacija), studentas Arvydas Bružas.



Knygos sutiktuvių akimirkos

Raimondas Natka pristatė knygos elektroninį variantą, kurį 
rasite Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompeten-
cijų centro interneto svetainės skiltyje Naudinga.

Sutiktuves išmaniai moderavo Medicinos bibliotekos direk-
torė Salvinija Kocienė. Jaukumo suteikė senosios muzikos ir 
šokio teatro PUELLI VILNENSES (vadovė Giedrė Strikulie-
nė) pasirodymas.

Pasibaigus oficialiam knygos pristatymui susirinkusieji ne-
skubėjo skirstytis, prie žolelių arbatos dalijosi įspūdžiais varty-
dami dar spaustuvės dažais kvepiančius knygos puslapius.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  
kompetencijų centro informacija

Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistas Artūras Šimkus su vieš-
nia iš Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos Kateryna Balabanova 
susidomėję varto knygą

Paskutinė knygos redakcinės kolegijos akimirka kartu. Darbas padarytas – knyga išleista. Juozas Ruolia, Teresė Gužauskienė, doc. dr. Lina Spirgienė, Loreta 
Gudelienė-Gudelevičienė, Odeta Vitkūnienė, Salvinija Kocienė Raimondas Natka

Prof. Arvydas Šeškevičius, doc. dr. Lina Spirgienė, Birutė Gostevičienė, 
prof. Rimantas  Stukas ir kiti knygos sutiktuvių svečiai nekantrauja iš-
vysti knygą




