
SLAUGA
mokslas ir praktika

2018 Nr. 6 (256)

SLAUGA
mokslas ir praktika

2013 Nr. 6 (198)



SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com;  redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

El. paštas: redakcija@sskc.lt Faksas: (8-5) 271 2273

MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA
Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)

Nariai
Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)

Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)
Prof. Virginija Gaigalaitė (Vilniaus universitetas)

Doc. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. Audrius Gradauskas (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)
Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)

Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)
Doc. Violeta Ožeraitienė (Vilniaus universitetas)

Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)
Prof dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė  (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė  
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Simona Paulikienė (Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedra)
Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas)

Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)
Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

 (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas)

Maketavo ir spausdino UAB „Pozicija“, Žukausko g. 49, LT-09131 Vilnius, www.pozicija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

Doc. dr.  Indrė Brasaitė (Klaipėdos universitetas)

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

Prof. dr. Natalja Fatkulina (Vilniaus universitetas)

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur



Turinys

Mokslinis straipsnis
Božena Petraškevič, Svetlana Greičienė  
Slaugytojų vaidmuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos įgyvendinime   ..................... 4

Tyrimai
Ernesta Jurčienė   
Slaugytojų nuomonė apie pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugą  ...................... 8 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai
Lolita Gerasimova   
Reikia būti motyvuotam   ............................................................................................................... 12

Sėkmės istorijos
Natalja Demidova   
Mokymai suteikė daugiau kompetencijų ir pasitikėjimo   ............................................................... 12

Naudinga žinoti
Eimantas Pocius   
Ir vis dėlto tai limfedema ar lipedema?  .......................................................................................... 13

Mokomasis straipsnis
Žydrūnė Musienė   
Pagalba šlapimo nelaikantiems pacientams.  
IV dalis. Pagalbos būdai esant šlapimo nelaikymui   ....................................................................... 15

Lietuvos medicinos biblioteka pristato
Janina Valančiūtė   
Fotomenininko, chirurgo Arturo Milašausko paroda „Septynios didžiosios nuodėmės“    ............... 17

Janina Valančiūtė   
Visuomenės veikėjui, gydytojui Jonui Staugaičiui – 150    ................................................ 18

Bendradarbiavimas
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė   
Pasidalyta iš Italijos parsivežta patirtimi    ....................................................................................... 19

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur

SLAUGA. Mokslas ir praktika
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės 

priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams

Lietuvos mokslo periodikos asociacija

ISSN 1648-0570
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina kartą per mėnesį. 

Redaktorė
Teresė Gužauskienė

tel. 8 686 41 525; el. paštas tereseguzauskiene@gmail.com; redakcija@sskc.lt
Redakcija

Stilistė Agnė Arlauskaitė
Nuotolinių studijų koordinatorė Elona Steckienė

Tel. (8 5) 277 9932; 8 686 23 283
Redakcijos adresas: Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius

Tel. (8 5) 271 1632, faks. (8 5) 271 2273. El. paštas redakcija@sskc.lt
MOKSLINĖ REDAKCINĖ KOLEGIJA

Mokslinė redaktorė – doc. dr. Viktorija Piščalkienė (Kauno kolegija)
Nariai

Doc. dr. Vilma Brukienė (Lietuvos Respublikos odontologų rūmai)
Doc. dr. Raimundas Čepukas (Utenos kolegija)

Doc. dr. Nijolė Galdikienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Vitalija Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija)

Dr. Zita Gierasimovič (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Natalja Istomina (Klaipėdos universitetas)

Prof. habil. dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Zyta Kuzborska (Vilniaus kolegija)

Doc. dr. Asta Mažionienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)
Dr. Aldona Mikaliūkštienė (Vilniaus universitetas)
Doc. dr. Vida Mockienė (Klaipėdos universitetas)

Doc. dr. Simona Paulikienė (Vilniaus kolegija)
Prof. dr. Artūras Razbadauskas (Klaipėdos universitetas)

Prof. dr. Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
Doc. Vida Staniulienė (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė (Kauno kolegija)
Dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universitetas)
Dr. Renata Šturienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Redakcinės kolegijos pirmininkė – Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Nariai
Rasa Alšauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Vida Augustinienė (Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba)
Virginija Bulikaitė (Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija)

Irena Dabulskienė (Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija)
Virginija Gailienė (Gydytojo odontologo padėjėjų ir pagalbininkų draugija)

Vera Gerasimčik-Pulko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija)
Ingrida Kupčiūnaitė (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų katedra)

Ilona Joneliūnienė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slaugytojų draugija)

Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų asociacija)
Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų organizacija)

Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų § lialas)
Juozas Ruolia (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)

Virginija Stankevičiūtė (Lietuvos akušerių sąjunga)
Odeta Vitkūnienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos Slaugos koordinavimo skyrius)

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI SPAUSDINAMI NEMOKAMAI
Mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo deklaraciją ir 

reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu www.sskc.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir „PayPost“ 
skyriuose bei internetu www.prenumeruok.lt. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę

SL 1005. 3,5 sp. l. 

Maketavo ir spausdino UAB „Baltijos kopija“, Kareivių g. 13B, 09109 Vilnius, www.kopija.lt
Tiražas 1 000 egz. Kaina 1,45 Eur



4 Mokslinis straipsnis

Raktiniai žodžiai: slaugytojo funkcijos, pirminė asmens 
sveikatos priežiūra, prevencinė programa.

Santrauka
Pirminės asmens sveikatos priežiūros grandyje pagrindi-

nis gyventojų informuotumo apie širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinę programą (toliau – ŠKL PP) šaltinis yra šeimos 
gydytojas ir kartu komandoje dirbantys slaugytojai. Dažnai 
būtent gydytojas labiausiai motyvuoja gyventojus pasitikrinti. 
Slaugytojo vaidmuo ŠKL PP yra mažai nagrinėtas.

Siekiant apžvelgti ir išnagrinėti slaugytojų požiūrį į ŠKL 
PP ir ištirti slaugytojų funkcijas įgyvendinant šias programas, 
buvo atliktas kiekybinis tyrimas, anoniminis anketavimas. 
Apklausoje dalyvavo 44 slaugytojai, dirbantys privačiose ir 
viešosiose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Tyrimu nustatyta, kad du trečdaliai apklaustų slaugytojų 
savo vaidmenį, įgyvendinant ŠKL PP, vertina kaip labai svar-
bų. Daugumai slaugytojų didelis darbo krūvis yra didžiausias 
trukdis vykdyti programą. Dauguma respondentų savaran-
kiškai atlieka šias funkcijas: paciento supažindinimas su ŠKL 
PP tikslais ir priemonėmis, informacinio pranešimo apie vyk-
domą ŠKL PP įteikimas pacientui, paciento informavimas 
apie planuojamus atlikti kraujo tyrimus, paciento siuntimas 
į laboratoriją kraujo tyrimams, ūgio, svorio, liemens apimties 
matavimai, kūno masės indekso (toliau – KMI) įvertinimas, 
kraujo spaudimo matavimas, širdies susitraukimo dažnio (to-
liau – ŠSD) matavimas, elektrokardiogramos (toliau – EKG) 
užrašymas, paciento registravimas šeimos gydytojo konsulta-
cijai po atliktų tyrimų. 

Išanalizavus slaugytojų atliekamas funkcijas, vykdant ŠKL 
PP, sudarytas slaugytojų veiksmų modelis, kuris gali būti nau-
dojamas kaip atmintinė, skirta slaugytojų veiksmams stebėti, 
vykdant ŠKL PP.

Įvadas
2013 m. Higienos instituto Sveikatos informacijos cent-

ro duomenimis, Lietuvoje kraujotakos sistemos ligos sudarė  
47,6 proc. vyrų ir 65,0 proc. moterų mirties priežasčių.  Pa-
saulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) duomenimis, 
visame pasaulyje dėl širdies ir kraujagyslių ligų (toliau – ŠKL) 
kasmet miršta 17 mln. žmonių, Europos regiono šalyse – 
4,35 mln., Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse – 1,9 mln. 
žmonių. Lietuva 2007 m. pasirašė Europos širdies sveikatos 
chartiją ir įsipareigojo palaikyti ir remti šiuolaikines sveikatos 
strategijas, priemones ir veiklos kryptis, skatinančias ŠKL pre-
vencijos plėtrą bei įgyvendinimą [7].

Lietuvoje ŠKL PP yra vykdoma nuo 2006 m. Šios progra-

mos pagrindiniai tikslai yra neužkrečiamųjų ligų mažinimas 
ir neužkrečiamųjų ligų rizikos veiksnių prevencija bei sveikos 
gyvensenos ugdymas [4]. ŠKL PP yra finansuojama iš priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Programoje 
galintys dalyvauti asmenys yra atrenkami pagal lytį ir amžių. 
ŠKL PP skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų amžiaus ir mo-
terims nuo 50 iki 65 metų amžiaus. Jiems kartą per metus 
šeimos gydytojo nustatomi rizikos veiksniai ir, jeigu reikia, 
sudaromas individualus ŠKL prevencijos planas. Jeigu šeimos 
gydytojas nustato, kad ŠKL tikimybė yra didelė, pacientas 
siunčiamas į specializuotus centrus išsamesniam tyrimui, o 
prireikus skiriamas specialus gydymas. ŠKL rizikos veiksnių 
tikimybei nustatyti yra naudojama asmens širdies ir krauja-
gyslių ligų rizikos nustatymo anketa [1].

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(toliau – VLK) duomenimis, kasmet lieka nepanaudota didelė 
lėšų dalis, skirta ŠKL PP įgyvendinti. Visoje Lietuvoje, 2016 m. 
VLK duomenimis, buvo daugiau kaip 216 tūkst. žmonių, kurie 
galėjo dalyvauti ŠKL PP, tačiau 2016 m. programoje dalyvavo 
tik 53 proc. šiai programai priskirtų pacientų [8].

Svarbiausią vaidmenį ŠKL PP atlieka šeimos gydytojas ir 
kartu dirbanti komanda. Vykdant ŠKL PP, šeimos gydytojas, 
prie kurio apylinkės teisės aktų nustatyta tvarka asmuo yra 
prisirašęs, informuoja rizikos grupės asmenį apie jo sveika-
tos būklę ir siūlo savanoriškai dalyvauti specialioje sveikatos 
stiprinimo (mokymo) programoje. Jeigu asmuo sutinka da-
lyvauti programoje, yra užpildomas sveikatos būklės rodik-
lių lapas ir pacientas įtraukiamas į rizikos grupės asmenų, 
sutinkančių dalyvauti programoje, sąrašą. Sąraše nurodo-
mas asmens, priklausančio rizikos grupei, vardas, pavardė ir 
kontaktiniai duomenys. Asmuo, priklausantis rizikos grupei, 
pasirašo šiame sąraše, patvirtindamas savo sutikimą dalyvauti 
programoje. Šį sąrašą šeimos gydytojas ne rečiau kaip kartą 
per mėnesį išsiunčia savivaldybės visuomenės sveikatos biu-
rui. Apie rizikos grupės asmens sutikimą dalyvauti progra-
moje šeimos gydytojas įrašo ambulatorinėje asmens sveikatos 
istorijoje (forma 025 / a) [1]. 

Šeimos gydytojas dažniausiai labiausiai motyvuoja gyven-
tojus pasitikrinti [5]. Vien jo darbo pastangomis negali būti 
pasiektas maksimaliai geras rezultatas vykdant ligų prevenciją, 
ypač įgyvendinant prevencines programas pirminėje asmens 
sveikatos priežiūroje (toliau – PASP), todėl Nacionalinės svei-
katos tarybos nutarime dėl šeimos gydytojo institucijos mo-
delio įgyvendinimo siūloma koreguoti slaugytojų kompeten-
cijas ir suteikti jiems vis didesnių įgaliojimų [2].

Stebint PASP įstaigų veiklą matyti, kad būtent slaugytojai 
pagal savo kompetencijas informuoja ir kviečia pacientus at-
vykti ir dalyvauti ŠKL PP. Tačiau reikia pabrėžti, kad pirmą 

Slaugytojų vaidmuo širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinės programos įgyvendinime

¹Božena Petraškevič, ²Svetlana Greičienė
¹Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedra

²VšĮ Centro poliklinika
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prevencinės programos dalį (atrinkti pacientus, kviesti vizito, 
įteikti informacinį lapelį) bei registruoti į pakartotinį vizitą 
pas šeimos gydytoją gali ir kiti įstaigoje dirbantys medicinos 
darbuotojai: registratoriai, slaugos administratoriai, koordi-
natoriai. Dažniausiai tai reglamentuoja įstaigos vadovo pa-
tvirtintos vidaus darbo tvarkos ar aprašai.

Lietuvoje slaugytojų indėlis į ŠKL PP mažai nagrinėtas. 
Taip pat nėra tirta slaugytojų darbo pobūdžio įtaka ŠKL PP 
įgyvendinti ir slaugytojų požiūris į prevencinę programą.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų vaidmenį įgyven-
dinant ŠKL PP. 

Tyrimo uždaviniai: išnagrinėti slaugytojų požiūrį į ŠKL PP 
įgyvendinimą; ištirti slaugytojų funkcijas įgyvendinant ŠKL PP. 

Tyrimo medžiaga ir metodika
Siekiant apžvelgti ir išnagrinėti slaugytojų požiūrį ir ištirti 

slaugytojų funkcijas įgyvendinant ŠKL PP, buvo atliktas kie-
kybinis tyrimas, anoniminis anketavimas.  

Tyrimui atlikti buvo pasirinktos kelios privačios Vilniaus 
miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos (UAB Vilniaus 
sveikatos namai, UAB Miesto medicinos centras, UAB Baltu-
pių šeimos medicinos centras, UAB Medicinos paslaugų cent-
ras) ir VšĮ Centro poliklinikos Naujamiesčio PASP centras.

ŠKL PP tyrimas vyko 2016 m. spalio–gruodžio mėn. Tyri-
mui atlikti gauti žodiniai privačių ASP įstaigų ir raštiškas VŠĮ 
Centro poliklinikos leidimai.

Pagrindiniu tyrimo metodu pasirinkta anoniminė anke-
tinė apklausa pagal autorės sukurtą klausimyną. Klausimai 
buvo sukurti, pakoreguoti ir pritaikyti pagal Asmens širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo anketą bei kitų Lietuvos 
autorių atliktus tyrimus, siekiant palyginti gautus rezultatus. 
Respondentams pateikta 15 klausimų, kurie buvo suskirstyti į 
3 grupes: demografiniai duomenys, slaugytojų požiūris į ŠKL 
PP bei slaugytojų funkcijos įgyvendinant programą. 

Pagrindiniai respondentų atrankos kriterijai: žodinis suti-
kimas dalyvauti anoniminėje apklausoje; darbas šeimos gydy-
tojo komandoje; dalyvavimas įgyvendinant ŠKL PP.

Iš viso tyrimo metu išdalytos 44 anketos. Prieš anketos įtei-
kimą respondentai buvo supažindinti su tyrimo tikslais ir už-
daviniais, jiems paaiškinta anketos sandara ir galimi atsakymų 
variantai. Anketos išdalytos kiekvienam slaugytojui asmeniš-
kai. Visi slaugytojai, kuriems buvo pasiūlyta dalyvauti tyrime, 
noriai pildė anketas. Anketų grįžtamumas buvo 100 proc., 
respondentai pasirinkti neatsitiktiniu, patogiuoju būdu.

Tyrimo metu surinkti duomenys buvo apdoroti aprašo-
mosios statistikos analizės būdu, taikant matematinius me-
todus (%, vidurkis, moda, mediana) ir naudojant norminę 
ar santykinę skales. Statistinė duomenų analizė buvo atlikta 
„MS Excel 2010“ programa. Visi duomenys buvo apdoroti ir 
pateikti lentelėse bei diagramose.

Rezultatai
Visi tyrime dalyvavę respondentai buvo moterys. Vidutinis 

tyrime dalyvavusių slaugytojų amžius – 44 metai. Jauniausia 
iš respondentų buvo 23 metų amžiaus, o vyriausia – 61 metų 
amžiaus. Slaugytojų, dirbusių viešojoje įstaigoje, amžiaus vi-
durkis buvo 48 metai, o privačiose – 38 metai. 

54 proc. apklaustų slaugytojų buvo įgijusios aukštesnįjį iš-

silavinimą ir po 23 proc. pasiskirstė slaugytojos, kurios turėjo 
aukštąjį neuniversitetinį ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Respondentų darbovietės buvo suskirstytos į du tipus: vie-
šoji ir privati PASP įstaigos. 66 proc. tyrime dalyvavusių slau-
gytojų dirbo viešojoje asmens sveikatos priežiūros (toliau –  
ASP) įstaigoje, 34 proc. apklaustųjų – privačioje PASP įstai-
goje. 

Atlikus slaugytojų vaidmens, vykdant ŠKL PP tyrimą, ir 
apdorojus gautus duomenis, buvo išsiaiškintas slaugytojų po-
žiūris į savo vaidmenį vykdant šią programą. Dauguma res-
pondentų atsakė, kad slaugytojo vaidmuo, vykdant ŠKL PP, 
yra svarbus (32 proc.) ir labai svarbus (63 proc.). Ir tik 5 proc. 
tyrimo dalyvių teigė, kad jis vidutiniškai svarbus (1 pav.). 

1 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Koks 
yra slaugytojų vaidmuo, vykdant ŠKL PP?“

Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti slaugytojų motyvaci-
ją kviesti pacientus dalyvauti ŠKL PP. Galima buvo pasirink-
ti kelis atsakymo variantus. Dauguma respondentų įvardijo 
savo motyvaciją keliais aspektais. Net 75 proc. apklaustųjų 
atsakė, kad labiausiai motyvuoja programos nauda pacientui, 
daugiau nei 64 proc. slaugytojų – profesinė pareiga. Antroje 
pozicijoje beveik po lygiai pasiskirstė atsakymai, kad labiau-
siai motyvuoja finansinis skatinimas  (daugiau nei 48 proc.), 
programos organizavimas įstaigoje (45 proc.) ir asmeninės 
charakterio savybės (34 proc.) (2 pav.).

2 pav. Slaugytojų motyvaciją kviesti pacientus dalyvauti ŠKL PP 
lemiantys veiksniai

Lietuvoje atliktame tyrime ,,Širdies kraujagyslių bei on-
kologinių ligų prevencinių programų įgyvendinimas PASPĮ 
grandyje gydytojų požiūriu“ buvo pateikti gydytojų apklau-
sos rezultatai. Klausimas, kas labiausiai motyvuoja vykdyti PP, 
gydytojų atsakymas, kaip ir autorės tyrime, sutapo, – nauda 
pacientui. Kiti motyvai kviesti pacientus dalyvauti PP buvo: 
profesinė pareiga ir finansinis skatinimas [5]. 

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad dažniausiai pacientai kvie-
čiami telefonu (80 proc.) ir vizito pas šeimos gydytoją metu 
(75 proc.). Pastebėta, kad slaugytojai pradeda integruoti 
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informacines technologijas savo darbe ir 2 proc. slaugytojų 
pacientus kviečia dalyvauti ŠKL PP elektroniniu paštu. 

Siekiant išsiaiškinti, kas, slaugytojų nuomone, trukdo vyk-
dyti ŠKL PP, anketoje buvo pateiktas klausimas su penkiais 
galimais atsakymo variantais. Nė vienas respondentas nepa-
sirinko atsakymo variantų „Nežinau, kokius asmenis reikia 
informuoti“ ir „Žinių apie ŠKP programos įgyvendinimą 
trūkumas“. Didelis darbo krūvis įvardijamas kaip pagrin-
dinis trukdantis veiksnys. Antrasis trukdis – nepakankamas 
darbuotojų skatinimas. Taip pat gana dažnai, palyginti su 
kitais anketos klausimais, buvo pateiktas laisvo pasirinkimo 
atsakymas su galimybe įrašyti savo nuomonę. Tarp šių atsaky-
mų buvo ir labai pozityvių bei optimistiškų atsakymų: ,,man 
niekas netrukdo“ (dvi anketos). Tačiau buvo ir tokių atsaky-
mų, kuriuose nurodyta, kad didžiausias trukdis yra žmonių 
abejingumas ir nesirūpinimas savo sveikata, nenoras dalyvauti 
prevencinėje programoje (3 pav.).

3 pav.  Respondentų atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Kokie 
veiksniai, Jūsų nuomone, trukdo Jums kokybiškai įgyvendinti 
ŠKL PP?“

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kur ir kaip slaugy-
tojai įgijo žinių, reikalingų vykdyti ŠKL PP. Galima buvo pasi-
rinkti kelis atsakymo variantus (4 pav.). Tik 7 proc. respondentų 
iš visų apklaustųjų teigė, kad išklausė specializuotus kvalifikaci-
jos tobulinimo kursus, kur buvo mokomi vykdyti ŠKL PP. Dau-
gumos respondentų teigimu, vykdyti prevencinę programą juos 
apmokė vyr. slaugytojas arba išmoko savarankiškai.

4 pav. Slaugytojų atsakymų pasiskirstymas į klausimą „Ar Jūs 
buvote apmokyti vykdyti ŠKL PP?“

Siekiant išsiaiškinti slaugytojų, dalyvaujančių įgyvendinant 
ŠKL PP, indėlį į programos atlikimą, anketoje buvo panaudoti 
asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos anketos pagrindinių 
rodiklių vertinimo veiksmai. Pagal šią anketą buvo siekiama 
nustatyti, ką slaugytojas, įgyvendindamas ŠKL PP, atlieka sa-
varankiškai.

Visų tyrime dalyvavusių slaugytojų savarankiškumo lygis 
padidėja, kai klausimas susijęs su tiesioginiais slaugos veiks-
mais ir procedūromis, tokiomis kaip AKS, ŠSG matavimai, 
EKG užrašymas, KMI įvertinimas ir antropometriniai ma-

tavimai. Atsakydamos į klausimą apie kraujo bandinių paė-
mimą, viešojoje ASP įstaigoje dirbančios slaugytojos dažniau 
pažymėjo, kad tokios intervencinės procedūros neatlieka, o 
atlieka laboratorijos darbuotojai. Priešingai yra privačiose 
PASP įstaigose, kur net 87 proc. respondentų atsakė, kad sa-
varankiškai ima kraujo bandinius (5 pav.)

5 pav. Slaugytojų, dalyvaujančių įgyvendinant ŠKL PP, funkcijų 
palyginimas

Viešosios ASP respondentai pažymėjo, kad paciento ap-
klausą dėl rizikos veiksnių nustatymo (toliau – RV) dažniau-
siai atlieka savarankiškai ar kartu su kitais komandos nariais 
(83 proc.), o privačių PASP įstaigų tik 40 proc. atlieka tai 
savarankiškai, o visiškai to neatlieka 9 iš 15 privačiose PASP 
įstaigose dirbančių slaugytojų. 

Išanalizavus slaugytojų atliekamas funkcijas, vykdant ŠKL 
PP, sudarytas slaugytojų veiksmų modelis (6 pav.), kuris gali 
būti naudojamas kaip atmintinė, skirta slaugytojų veiksmams 
stebėti, vykdant ŠKL PP. Siūlomas slaugytojų veiksmų planas 
leidžia matyti slaugytojų atliekamų veiksmų seką ir eiliškumą. 
Šio modelio pagrindinis tikslas yra ugdyti slaugytojų savaran-
kiškumą, vykdant ŠKL PP.

6 pav. Slaugytojų veiksmų modelis, įgyvendinant ŠKL PP pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
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Rezultatų aptarimas
Tyrimo metu pastebėta, kad slaugytojų dalyvavimas, įgy-

vendinant ŠKL PP, viešojoje ir privačiose ASP įstaigose turi 
skirtumų. Susipažinus su privačių PASP įstaigų vidaus tvar-
komis, vykdant ŠKL PP, matomas kitoks slaugytojų darbo or-
ganizavimas nei viešojoje ASP įstaigoje. Slaugytojai, dirbantys 
privačiose PASP įstaigose, atlieka įvairaus pobūdžio kraujo ty-
rimus, pildo visą reikiamą medicininę dokumentaciją, susiju-
sią su ŠKL PP, atlieka pacientų registraciją. Taip pat naudoja-
mos tam tikros pacientų registravimo sistemos, pvz., „Foxus“, 
ji  automatiškai atrenka pacientus, kuriems priklauso ŠKL PP, 
ir apie tai informuoja automatiniu pranešimu asmenį, ku-
ris dirba su programa: gydytojus, slaugytojus, registratorius. 
Todėl slaugytojai nėra pasidaliję tam tikrų, griežtai apibrėžtų 
darbo funkcijų. Visi slaugytojai geba dirbti įvairiomis situaci-
jomis, sudaroma galimybė dažnai vykdyti slaugytojų rotaciją. 

VšĮ Centro poliklinikoje dirbančių slaugytojų darbo funk-
cijos yra paskirstytos. Atvykti į įstaigą ir dalyvauti prevencinėje 
programoje pacientus kviečia ne tik slaugytojai, dirbantys su 
šeimos gydytoju, bet ir koordinatoriai. Naujamiesčio PSPC 
yra įsteigti prevenciniai kabinetai, kuriuose dirba specialiai 
apmokyti vykdyti prevencines programas tyrime nedalyvavę 
slaugytojai. Slaugytojai, dirbantys su šeimos gydytoju arba 
prevenciniuose kabinetuose, pagal savo kompetencijas teikia 
informaciją apie ŠKL PP: įteikia informacinį pranešimą, kurį 
pacientas patvirtina parašu; įteikia siuntimą atlikti programoje 
patvirtintus laboratorinius tyrimus ir juos užsako informacinė-
je sistemoje; tą pačią ar kitą dieną siunčia pacientą į laborato-
riją; informuoja pacientą apie priklausančius tyrimus; pradeda 
pildyti asmens širdies ir kraujagyslių ligų rizikos nustatymo 
anketą; atlieka antropometrinius matavimus; matuoja AKS; 
skaičiuoja pulsą; užrašo EKG; visus atliktus veiksmus pažymi 
informacinėje sistemoje. VšĮ Centro poliklinikoje užsakytiems 
tyrimams kraujo bandinius ima tik laboratorijos darbuotojai. 
Sprendžiant pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2016 m. 
ataskaitą, toks darbo organizavimas yra efektyvus, nes pacientų 
informuotumas apie galimybę dalyvauti ŠKL PP yra vienas di-
džiausių (67 proc.) Vilniaus mieste [8]. 

Taigi tyrimo rezultatai patvirtina svarbų slaugytojų indėlį į 
ŠKL PP įgyvendinimą. Lietuvoje atliktos gyventojų apklausos 
duomenimis, kiti asmens sveikatos priežiūros teikėjai – slau-
gytojai – atlieka nelabai svarbų vaidmenį, įgyvendinant pre-
vencines programas [9]. Tačiau nagrinėjant ŠKL PP organiza-
vimo ypatumus vadovų požiūriu, išaiškinta, kad viena iš gerų 
programos vykdymo rezultatų pasiekti padedančių strategijų 
yra būtent komandinis darbas, kai šeimos gydytojas dirba kar-
tu su slaugytoju [10].

Atlikto tyrimo metu slaugytojai pažymėjo, kad informa-
cijos apie ŠKL PP įgyvendinimą jiems netrūksta, nors beveik 
pusė apklaustų slaugytojų teigė, kad vykdyti ŠKL PP išmoko 
savarankiškai, nes nebuvo apmokyti. Kai kurių užsienio auto-
rių duomenimis, slaugytojų koordinuojama ŠKL PP yra ge-
rokai efektyvesnė, jeigu slaugytojai yra išklausę specialų ŠKL 
teorinį ir praktinį kursą [6].

Išvados
1. Du trečdaliai slaugytojų savo vaidmenį ŠKL PP vertina 

kaip labai svarbų. Labiausiai respondentus motyvuojantis 
veiksnys dalyvauti ŠKL PP yra nauda pacientui ir profesinė 

pareiga – taip atsakė du trečdaliai apklaustųjų. Daugumai 
slaugytojų (85 proc.) didelis darbo krūvis yra didžiausias 
trukdis vykdyti ŠKL PP.

2. Įgyvendinant ŠKL PP dauguma slaugytojų (> 90 proc.) sa-
varankiškai atlieka šias funkcijas: paciento supažindinimas 
su ŠKP tikslais ir priemonėmis, informacinio pranešimo 
apie vykdomą ŠKL PP įteikimas pacientui, paciento infor-
mavimas apie planuojamus atlikti kraujo tyrimus, pacien-
to siuntimas į laboratoriją kraujo tyrimams, ūgio, svorio, 
liemens apimties matavimai, KMI įvertinimas, kraujo 
spaudimo matavimas, ŠSD matavimas, EKG užrašymas, 
paciento registravimas šeimos gydytojo konsultacijai. 

THE ROLE OF A NURSE IN 
THE IMPLEMENTATION OF  

CARDIOVASCULAR DISEASES  
SCREENING PROGRAM 

Summary
Keywords: nurse‘s functions, primary healthcare, scree-

ning program.
Cardiovascular diseases (CVD) the most common death 

cause among Lithuanians. According to World Health Or-
ganization (WHO) calculations, each year 17 million people 
all over the world die of CVD, 4.35 million people in Eu-
ropean countries. In primary healthcare institutions, general 
practitioners are the ones to provide information on CVD 
screening programs (SP). What is more, A. Eigirdaite, states 
that in most cases, the physician has a major impact on the 
patient’s decision when selecting the screening program. The 
role of a nurse in the implementation of CVD SP, on the ot-
her hand, has not been thoroughly analyzed yet.

The aim of the thesis: To analyze the role of a nurse in the 
implementation of cardiovascular diseases screening program.

Study objectives: to examine the nurses’ attitude towards 
the implementation of cardiovascular diseases screening pro-
gram.; to analyse the role of a nurse in the implementation of 
cardiovascular diseases screening program.

Methodology. A quantitative descriptive study was carried 
out using the questionnaire method. The study was conduc-
ted from October till December of year 2016 and it involved 
44 participants (nurses). 

Results. Two-thirds of nurses stated their role in imple-
menting the CVD SP to be significant. According to two-
thirds of the respondents, the benefits of the program and the 
sense of duty are the two most motivating factors that make 
nurses encourage patients participation in CVD SP. Most 
nurses  believe that an excessive workload is the main issue 
preventing a successful implementation of CVD SP. Nurses 
perform a wide variety of procedures during the implemen-
tation of CVD SP: informing patients about the CVD aims 
and measures, providing information notices of the ongoing 
CVD, informing patients about upcoming blood tests, di-
recting patients to a laboratory for blood tests, measuring 
height and weight as well as waist circumference, evaluating 
the BMI, measuring blood pressure and heart rate (HR), 
recording electrocardiogram (ECG) and booking physician 
appointments.
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Tyrimai

Slaugytojų nuomonė apie pacientų, patyrusių 
išeminį galvos smegenų insultą, slaugą

Ernesta Jurčienė
VŠĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

Raktažodžiai: išeminis galvos smegenų insultas, hemora-
ginis galvos smegenų insultas, pacientų slauga. 

Santrauka
Apie 20 proc. asmenų, praėjus 3 mėn. po insulto, tebėra rei-

kalinga priežiūra gydymo ir slaugos sveikatos priežiūros įstai-
goje, o 15–30 proc. pacientų, persirgusių insultą, lieka visam 
laikui neįgalūs. Kokybiška slauga labai pagerina ligos progno-
zę, padeda atkurti sutrikusias funkcijas, išvengti komplikacijų, 
pagerėja gyvenimo kokybė. Svarbiausias slaugos tikslas – pa-
dėti pacientui išgyventi, pasirūpinti normaliu jo kvėpavimu, 
kraujotaka, mityba, tuštinimusi, ramybe bei poilsiu ir suteikti 
saugumą. Todėl slauga yra viena iš esminių gydymo dalių. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų nuomonę apie pa-
cientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugą. 

Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant autorinę anonimi-
nę anketinę apklausą raštu. Buvo apklausti Vilniaus apskrities 
vienos ligoninės ir jos penkių padalinių slaugytojai (n = 69), 
dirbantys tretinio lygio gydymo įstaigoje (insultų, nervų ar 
intensyviosios terapijos skyriuose). Tyrimas atliktas laikantis 
etikos principų. Taikytas statistinis duomenų apdorojimo me-
todas. Tyrimo rezultatai parodė, kad susirgus atsiranda įvairių 
(judesių, raumenų tonuso, pusiausvyros, koordinacijos, ju-
timų, regos, klausos, sąmonės, kalbos, mitybos, šlapinimosi, 
tuštinimosi) organizmo sutrikimų. Didelė dalis respondentų 
nurodė, kad dažniausios pacientų, patyrusių išeminį galvos 
smegenų insultą, slaugos problemos, labai ribojančios pacien-
tų kasdieninę veiklą, – negebėjimas užsiimti kasdienine veikla 
dėl fizinės negalios, patenkinti esminių poreikių, iš to kylan-
čios psichologinės ir socialinės problemos. Svarbiausi tokių 
pacientų slaugos veiksmai ūmiu periodu: odos (pragulų, žaiz-

dų) priežiūra, pagalba maitinantis ir tuštinantis, kvėpavimo ir 
aktyvumo palaikymas, skausmo malšinimas. Didelė dalis tiria-
mų slaugytojų nurodė svarbiausius slaugos veiksmus poūmiu 
laikotarpiu: skausmo malšinimas, gyvybinių funkcijų vertini-
mas ir stebėjimas, saugios aplinkos palaikymas, ankstyvosios 
reabilitacijos ir specialių pagalbinių priemonių taikymas, ka-
teterizavimas, komplikacijų prevencijos (raumenų atrofijos, 
sąnarių nejudrumo, pragulų, urologinės sistemos) taikymas, 
maitinimo, optimalios kambario temperatūros bei kvėpavimo 
užtikrinimas, odos higienos palaikymas.

Įvadas
Šiandien galvos smegenų insulto tikimybė daugelyje ša-

lių, tarp jų ir Lietuvoje, neturi tendencijos mažėti [1]. Todėl 
insultui gydyti reikalingos suderintos įvairių tarnybų pastan-
gos. Gydant insultą, Vakarų šalių medikai vadovaujasi taisyk-
le: „smegenys yra laikas“. Siekiama, kad žmogus, kurį ištiko 
insultas, per 3 valandas pasiektų gydymo įstaigą. Ištikus in-
sultui iškart mirštanti smegenų sritis yra palyginti nedidelė, o 
plotas, kuriame sumažėja perfuzija, sutrinka metabolizmas, –  
keleriopai didesnis. Išgelbėti gali tik greitai pradėta ir efektyvi 
slauga ir priežiūra [2]. 15–30 proc. ligonių, patyrusių insul-
tą, visam gyvenimui lieka neįgalūs, 20 proc. – reikia specia-
lios priežiūros gydymo įstaigose ilgiau negu 3 mėnesius. Po 
pirmojo insulto per metus miršta 21 proc. vyrų ir 24 proc. 
moterų, vyresnių nei 40 metų amžiaus, per penkerius me-
tus – 47 proc. vyrų ir 51 proc. moterų [3]. Persirgus insultu 
lieka šalutinės pasekmės, sutrikdančios žmogaus kasdieninį 
gyvenimą: pažeistų galūnių plegijos arba parezės, koordina-
cijos ir pusiausvyros sutrikimai, raumenų tonuso ir jutimų 
sutrikimai, mobilumo ir apsitarnavimo problemos, sąmonės 
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ir (arba) psichinių funkcijų sutrikimai, kalbos ir suvokimo 
sutrikimai, mitybos bei rijimo sutrikimai, šlapinimosi ir tuš-
tinimosi sutrikimai, pakitusi paciento elgsena [4–6]. Koky-
biška slauga labai pagerina ligos prognozę, padeda atkurti 
pažeistas funkcijas, išvengti komplikacijų, pagerėja gyveni-
mo kokybė. Svarbiausias slaugos tikslas – padėti pacientui 
išgyventi, pasirūpinti normaliu jo kvėpavimu, kraujotaka, 
mityba, tuštinimusi, ramybe bei poilsiu ir suteikti saugumą. 
Būtina nuolat stebėti paciento būklę. Antras slaugos tikslas – 
padėti išvengti komplikacijų dėl nejudros, pneumonijos, šla-
pimo takų infekcijos, pragulų, giliųjų venų trombozės, kon-
traktūrų. Todėl slauga yra viena iš esminių gydymo dalių [2]. 

Darbo tikslas – išanalizuoti slaugytojų nuomonę apie 
pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugą.

Darbo objektas – slaugytojų nuomonė apie pacientų, pa-
tyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugą.

Darbe naudoti darbo metodai: 1) literatūros apžvalga;  
2) kiekybinis tyrimas, naudojant anketinę slaugytojų apklau-
są; 3) matematinė statistika.

Literatūros analizė
Visuomenėje pripažinta, kad galvos smegenų insultas (to-

liau – GSI) yra gyvybei pavojinga būklė. GSI vadinamas krau-
jagyslinės kilmės klinikinis sindromas, pasireiškiantis greitai 
progresuojančiais klinikiniais simptomais ir (arba) židininiais 
požymiais, galvos smegenų funkcijos sutrikimais, kuris trunka 
ilgiau negu 24 val. (arba sukelia mirtį). Jis gali trukti trumpiau 
negu 24 val., jeigu neurovizualiniais metodais patvirtinamas 
kliniškai reikšmingas ūminis galvos smegenų pažeidimas [7].  
Išeminis insultas, sukeliantis nuolatinių židininių neurolo-
ginių sutrikimų, priskiriamas prie smegenų infarkto [8]. Jie 
įvyksta, kai kraujagyslė yra užkemšama atkeliavusiu kraujo 
krešuliu arba kraujotaka nutrūksta, kai kraujagyslės spindį su-
siaurina joje susiformavusi aterosklerotinė plokštelė. Sutrikus 
tam tikros galvos smegenų srities kraujotakai, pasireiškia ati-
tinkamų židininių neurologinių simptomų: įvairaus laipsnio 
motorikos sutrikimų, jutimo sutrikimų vienoje kūno dalyje 
ar pusėje, žievinių simptomų, regos sutrikimų. Kartu su ži-
dininiais simptomais gali būti ir bendrųjų simptomų: galvos 
svaigimas, galvos skausmas, silpnumas, trumpalaikis sąmonės 
sutrikimas, regos, rijimo, pusiausvyros sutrikimas, pykinimas, 
vėmimas, šlapimo ar išmatų nelaikymas, sumišimas [4]. Gy-
dymas skirstomas į kelis etapus: ikistacionarinis, stacionarinis 
nediferencijuotas (bazinis gydymas) ir stacionarinis speciali-
zuotas [8]. Žmogus, sergantis galvos smegenų insultu, dažnai 
supranta, kad kasdien mažėja jo fizinė nepriklausomybė, mato 
ligos požymius bei ženklus, kurie nesuteikia vilties išgyti. Jis 
pajunta, kad jį supantys žmonės su juo elgiasi kitaip, negu elg-
davosi ligi šiol, jam iškyla slaugos poreikių, t. y. poreikių, ku-
rie gali būti patenkinami slauga. Apibendrinant galima teigti, 
kad pacientas, patyręs galvos smegenų insultą, tampa priklau-
somas nuo kitų, iškyla visų 14-os gyvybinių veiklų poreikių, 
pasikeičia žmogaus galimybės patenkinti visus savo poreikius, 
jis nebetenka savo asmeninio gyvenimo [5]. 

Tyrimo metodika
Tyrimo metu buvo norima apklausti kuo daugiau respon-

dentų. Pasirinkti respondentai buvo slaugytojai, dirbantys 
viename Vilniaus apskrities stacionare ir penkiuose jo pada-
liniuose (nervų, poinsultiniame, neurologijos, neurochirurgi-

jos, intensyviosios terapijos ir reanimacijos). Respondentams 
buvo paruošta ir pateikta apie 90 klausimynų, iš kurių 69 
klausimynai (76,66 proc.) buvo grąžinti atgal. Visi teisingai 
užpildyti klausimynai buvo įtraukti į rezultatų skaičiavimą 
(n = 69). Buvo taikyti šie atrankos kriterijai: darbo patirtis 
medicinos įstaigoje – nuo 1 metų; galiojanti bendrosios prak-
tikos slaugytojo licencija; dirba gydymo įstaigoje, teikiančioje 
tretinio lygio paslaugas; dirba gydymo įstaigoje anketinės ap-
klausos metu (nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. sausio 
30 d.); savo noru sutiko dalyvauti tyrime ir atsakyti į pateikto 
klausimyno klausimus. Prieš pradedant vykdyti anketinę ap-
klausą, buvo kreiptasi į VšĮ X stacionaro vadovą ir pateiktas 
prašymas dėl leidimo atlikti apklausą. Tyrimui atlikti buvo 
gauti VšĮ X generalinio direktoriaus bei direktoriaus slaugai 
leidimai (žodžiu ir raštu).

Tyrimo rezultatų aptarimas
Anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų amžius svy-

ruoja nuo 21 iki 69 metų ir daugiau. 88 proc. (n = 61) apklaus-
tų respondentų yra vidutinio amžiaus (30–60 metų) asmenys. 
Respondentai dirba RITS (17 proc.) chirurginio profilio –  
neurochirurginiame (15 proc.) – ir terapinio profilio –  
nervų, poinsultiniame, neurologijos (68 proc.) – skyriuose. 
96 proc. apklausoje dalyvavusių slaugytojų turi didelį (nuo 5 
iki 31 metų ir daugiau) pacientų po galvos smegenų insulto 
slaugos darbo stažą. Maždaug pusė anketinėje apklausoje da-
lyvavusių slaugytojų turi aukštesnįjį (52 proc.), kiti – aukštąjį 
(48 proc.) išsilavinimą. 

Literatūroje nurodoma, kad dažniausia smegenų išeminio 
insulto priežastis yra aterosklerozė (kraujagyslių kalkėjimas 
ir siaurėjimas bei užakimas dėl padidėjusio cholesterolio kie-
kio, amžiaus, rūkymo ir kitų priežasčių). Didelė dalis (68–97 
proc.) anketinėje apklausoje dalyvavusių slaugytojų nurodo 
tokius pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos galvos sme-
genų insultui išsivystyti: paveldėjimas, nesaikingas alkoholio 
vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas, nesveika mityba, 
padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, antsvoris ir nutukimas, 
stresas, žalingi įpročiai, kitos ligos – padidėjęs arterinis krau-
jospūdis, cukrinis diabetas, prieširdžių virpėjimas, širdies liga.

Insultas yra negrįžtamai sutrikusi galvos smegenų kraujo-
taka. Nelygu, kurią smegenų vietą insultas pažeidė, sutrinka 
žmogaus motorinės, verbalinės ar pažinimo funkcijos. Litera-
tūros duomenimis, komplikacijas patyrusių pacientų savaran-
kiškumas kasdieninėse veiklose pagerėjo taikant optimalius 
veiksmus ir gydymą, tačiau visiško savarankiškumo nebuvo 
pasiekta [9]. D. Sudmantienės, G. Žiliuko, D. Drungilienės, 
H. Kazlausko (2013, p. 141) tyrime dalyvavo 207 pacientai 
(56 proc. moterų ir 44 proc. vyrų), persirgę galvos smegenų 
insultu. Pacientai stacionarinei reabilitacijai atvyko iš insultų, 
neurologijos ir neurochirurgijos skyrių. Įvertinus pacientų, 
persirgusių galvos smegenų insultą, savarankiškumą, nusta-
tyta, kad reabilitacijos pradžioje tiriamųjų savarankiškumas 
buvo sutrikęs. Barthelio balų vidurkis reabilitacijos pradžioje 
buvo 52,9 balo, reabilitacijos pabaigoje siekė 74,5 balo (Bart-
helio indekso balų vidurkis padidėjo 21,6 balo (p < 0,001). Per 
reabilitaciją labiausiai pagerėjo vaikščiojimas lygiu paviršiumi, 
persikėlimas nuo vežimėlio į lovą ir atgal, šlapinimosi funkci-
jos kontrolė. Mažiausiai gerėjo ir labiausiai buvo sutrikęs ge-
bėjimas lipti laiptais bei maudymasis. J. Sąlygos, G. Žiliuko, 
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H. Kazlausko, S. Norkienės, M. Kasiliauskaitės (2014, p. 97) 
atlikto tyrimo, kurio metu buvo analizuoti 112 pacientų, sir-
gusių galvos smegenų insultu ir reabilituotų 2012–2013 m. re-
abilitacijos stacionare, analizė parodė savirūpos pokytį. Geriau 
jautėsi reabilitacijos pradžioje ir aukštesnių rezultatų pasiekė 
pacientai, sergantys išeminiu galvos smegenų insultu [10].

Individualus pacientų poreikių vertinimas yra tinkamo pa-
cientų aptarnavimo ir paslaugų išvystymo pagrindas [2]. Šio ty-
rimo duomenimis, didelė dalis slaugytojų nurodė, kad dažniau-
siai pacientams, sergantiems išeminiu galvos smegenų insultu, 
pakinta šios gyvybinės veiklos: judėjimo (86 proc.), tuštinimosi 
ir šlapinimosi (83 proc.), valgymo ir gėrimo (80 proc.), asmens 
švarinimosi ir rengimosi (78 proc.), saugios aplinkos (77 proc.), 
bendravimo (72 proc.), darbo ir poilsio (71 proc.), miego (70 
proc.), lyties raiškos (70 proc.), kūno temperatūros reguliavimo 
gyvybinė veikla (57 proc.). Didelė dalis (81–99 proc.) tiriamų 
slaugytojų nurodė, kad dažniausios pacientų po išeminio gal-
vos smegenų insulto slaugos problemos yra sutrikęs judėjimas 
(dėl paralyžiaus, kūno silpnumo, galūnių tirpimo) (99 proc.), 
tuštinimosi sutrikimai (94 proc.), sutrikusi verbalinė komuni-
kacija (93 proc.), sutrikusi mityba ir maitinimasis (90 proc.), 
šlapinimosi sutrikimai (88 proc.), nesaugi aplinka (dėl galvos 
svaigimo, jutimo ir (arba) regėjimo ir (arba) klausos sutrikimo, 
sąmonės pritemimo) (84 proc.), skausmas (galvos, raumenų) 
(81 proc.). Ligos padariniai turi įtakos pacientų sveikatai ir kas-
dieninei veiklai (1 ir 2 pav.). 

Tuštinimosi sutrikimai

Šlapinimosi sutrikimai

Sutrikusi verbalinė komunikacija

Sutrikęs judėjimas (dėl paralyžiaus, kūno
silpnumo, galūnių tirpimo)

Nesaugi aplinka (dėl galvos svaigimo,
jutimo/regėjimo/klausos sutrikimo, ...)

Skausmas (galvos skausmas, raumenų)

Sutrikusi mityba ir maitinimasis 89,85%

81,15%

84,06%

98,55%

92,75%

88,40%

94,20%

1 pav. Dažniausios pacientų po išeminio galvos smegenų insulto 
slaugos problemos (sudėti slaugytojų teigiami atsakymai „visada“ 
ir „dažnai“) 

Didelė dalis (61–93 proc.) slaugytojų nurodo, kad pacien-
tams kyla problemų užsiimant kasdienine veikla dėl fizinės 
negalios, pacientai nepatenkina esminių poreikių, dėl to susi-
duria su psichologinėmis problemomis, kyla sunkumų bend-
raujant su bendradarbiais, namiškiais; jiems sunku įsitraukti į 
visuomeninį gyvenimą. 

2 pav. Problemos, labai ribojančios pacientų kasdieninę veiklą 
(nurodyti teigiami atsakymai „taip, labai riboja“)

Insultą patyrusių pacientų slauga bei priežiūra priklauso 
nuo to, ar atsirado pragulų, ar yra rijimo sutrikimų, plaučių 
pažeidimų [2]. Po insulto kilus infekcinių komplikacijų, ligo-
nio būklė dar labiau pasunkėja, didesnė mirties rizika. Todėl 
slauga yra viena iš esminių gydymo dalių. Jei ligonį nuolat 
prižiūri medikai, atliekamos įvairios fizioterapijos procedūros, 
labai sumažėja šios ligos komplikacijų bei mirtingumas. Gerai 
prižiūrint insulto ištiktus ligonius pirmuosius mėnesius pa-
siekiama geriausių rezultatų [5]. Svarbiausias slaugos tikslas –  
padėti pacientui išgyventi, pasirūpinti normaliu jo kvėpavi-
mu, kraujotaka, mityba, tuštinimusi, ramybe ir poilsiu bei su-
teikti saugumą. Būtina nuolat stebėti paciento būklę. Antras 
slaugos tikslas – padėti išvengti komplikacijų dėl nejudros, 
pneumonijos, šlapimo takų infekcijos, pragulų, giliųjų venų 
trombozės, kontraktūrų [10]. Ligonių priežiūra po galvos 
smegenų insulto apima asmens higieną (prausimą, šukavimą, 
dantų valymą, aprengimą, tualeto lankymą), veido raumenų 
stimuliavimą [11]. Esant jutimo sutrikimų, pagrindinė slau-
gytojų užduotis – saugoti pacientą nuo mechaninių ir ter-
minių traumų. Dėl kalbos centro pažeidimo sutrikus kalbai 
(disfazija), slaugytojai turi mėginti suprasti pacientą, moky-
ti jį bendrauti, kalbėti, pasakoti, treniruoti burnos ir veido 
raumenis. Pacientams, kuriems sutrinka suvokimas, svarbu 
padėti susivokti patalpoje, orientuotis laike, padėti suvokti 
savo kūno dalis, atlikti veiksmus. Nustačius rijimo sutrikimą 
(disfagija), būtina pasirinkti saugų mitybos būdą, t. y. keis-
ti maisto konsistenciją, koreguoti galvos padėtį, maitinti per 
nazogastrinį zondą, gastrostomijos metodu [12]. Didelė dalis 
(68–97 proc.) slaugytojų nurodo, kad svarbiausi pacientų, 
patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugos veiksmai 
ūmiu laikotarpiu yra odos (pragulų, žaizdų) priežiūra, pagalba 
maitinantis ir šlapinantis, tuštinantis, kvėpavimo ir aktyvu-
mo palaikymas (padėties pakeitimas), skausmo malšinimas. 
Didelė dalis (67–99 proc.) slaugytojų nurodo, kad dažniausi 
pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugos 
veiksmai poūmiu laikotarpiu yra šie: saugios aplinkos palai-
kymas, raumenų atrofijos ir sąnarių nejudrumo prevencijos 
taikymas, pragulų prevencijos taikymas, urologinės sistemos 
galimų komplikacijų prevencinių priemonių taikymas (iš-
matų, šlapimo rinkimas ir kt.), gastrointestinalinės funkcijos 
užtikrinimas (maitinimas ir kt.), ligonio transportavimas, 
ankstyvosios reabilitacijos taikymas, optimalios kambario 
temperatūros palaikymas, kvėpavimo takų praeinamumo 
palaikymas, odos higienos palaikymas, skausmo malšinimas, 
gyvybinių funkcijų (AKS, P, T, kvėpavimo) vertinimas ir ste-
bėjimas, kateterizavimas Foley kateteriu, specialių pagalbinių 
priemonių taikymas (3 ir 4 pav.).

68,12%

71,02%

72,46%

44,93%

88,41%

75,36%

97,10%Odos (pragulų, žaizdų) priežiūra

Pagalba šalinant (šlapinantis, tuštinantis)

Pagalba maitinantis

Poilsio užtikrinimas

Kvėpavimo palaikymas

Aktyvumo palaikymas (padėties pakeitimas)

Skausmo malšinimas

3 pav. Svarbiausi pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų in-
sultą, slaugos veiksmai ūmiu laikotarpiu
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82,61%

88,42%

97,10%

82,61%

9 %8,55

97,10%

94,20%

9 %5,65

89,85%

82,61%

94,20%

69,56%

66,65%

91,29%Ankstyvosios reabilitacijos taikymas

Specialių pagalbinių priemonių taikymas

Kateterizavimas Foley kateteriu

Ligonio transportavimas

Optimalios kambario temperatūros palaikymas

Kvėpavimo takų praeinamumo palaikymas

Urologinės sistemos galimų komplikacijų
prevencinių priemonių taikymas

Gastrointestinalinės funkcijos užtikrinimas

Raumenų atro�jos ir sąnarių nejudrumo
prevencijos taikymas

Saugios aplinkos palaikymas

Gyvybinių funkcijų vertinimas ir sekimas

Ppragulų prevencijos taikymas

Odos higienos palaikymas

Skausmo malšinimas

4 pav. Dažniausiai taikomi slaugytojų veiksmai, sprendžiant 
pacientų po išeminio galvos smegenų insulto problemas stacionare 
(sudėti teigiami atsakymai „visada“ ir „dažnai“)

Išvados
1. Didelė dalis anketinėje apklausoje dalyvavusių slaugyto-

jų, dirbančių įvairiuose stacionaro skyriuose, nurodo, kad 
pagrindiniai veiksniai, turintys įtakos galvos smegenų in-
sultui išsivystyti, yra paveldėjimas, padidėjęs svoris, arte-
rinis kraujospūdis ir cholesterolio kiekis kraujyje, žalingi 
įpročiai, nesaikingas alkoholio vartojimas, ligos (cukrinis 
diabetas, širdies ligos), netinkama gyvensena (mityba, 
nepakankamas fizinis aktyvumas, stresas). Insultas – liga, 
kuri sukelia negalią, apribojančią ligonio savarankiškumą, 
kasdieninę veiklą. Susirgus atsiranda įvairių organizmo su-
trikimų: judesių, raumenų tonuso, pusiausvyros, koordi-
nacijos, jutimų, regos, klausos, sąmonės, kalbos, mitybos, 
šlapinimosi, tuštinimosi. 

2. Didelė dalis tiriamų slaugytojų nurodė, kad dažniausios pa-
cientų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, slaugos 
problemos, labai ribojančios pacientų kasdieninę veiklą, – 
negalėjimas užsiimti kasdienine veikla dėl fizinės negalios, 
negebėjimas patenkinti esminių poreikių, iš to kylančios 
psichologinės ir socialinės problemos. Dažniausios pacien-
tų po išeminio galvos smegenų insulto slaugos problemos 
yra skausmas, sutrikęs judėjimas, sutrikusi mityba ir mai-
tinimasis, šlapinimosi ir tuštinimosi sutrikimai, sutrikusi 
verbalinė komunikacija, nesaugi aplinka. 

3. Svarbiausi pacientų, patyrusių išeminį galvos smegenų in-
sultą, slaugos veiksmai ūmiu periodu: odos (pragulų, žaiz-
dų) priežiūra, pagalba maitinantis ir tuštinantis, kvėpavi-
mo ir aktyvumo palaikymas, skausmo malšinimas. Didelė 

dalis respondentų nurodė svarbiausius slaugos veiksmus 
poūmiu laikotarpiu: skausmo malšinimą, gyvybinių funk-
cijų vertinimą ir (arba) stebėjimą, saugios aplinkos palaiky-
mą, ankstyvosios reabilitacijos ir specialių pagalbinių prie-
monių taikymą, kateterizavimą, komplikacijų (raumenų 
atrofijos, sąnarių nejudrumo, pragulų, urologinės sistemos) 
prevenciją, maitinimo, optimalios kambario temperatūros 
bei kvėpavimo užtikrinimą, odos higienos palaikymą.

Rekomendacijos
Remiantis literatūros analizės ir tyrimo rezultatais, siūlo-

mos rekomendacijos, padėsiančios stiprinti slaugytojo vai-
dmenį slaugant galvos smegenų insultu  sergančius pacientus: 
1. Būtina mokyti pacientus ir sveikus žmones kontroliuoti 

galvos smegenų insulto rizikos veiksnius. 
2. Kad ligos profilaktika, gydymas ir slauga būtų efektyvūs, 

slaugytojai turi bendradarbiauti ir su pacientu, ir su jo ar-
timaisiais. 

3. Specifinio gydymo kraujagyslinės kilmės pažinimo funkci-
jos sutrikimui koreguoti nėra. Po insulto pirmiausia būti-
na kontroliuoti kraujagyslinius rizikos veiksnius ir taikyti 
optimalią medikamentinę insulto antrinę profilaktiką pa-
gal galiojančias insulto prevencijos rekomendacijas [13]. 
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Jubiliejinio gimtadienio proga širdingai sveikiname Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos  
prie SAM Utenos ekspertinio skyriaus psichikos sveikatos slaugytojas 

Lolitą Levčenkienę ir Violetą Šakėnienę
Tegu Jūsų sieloje skleidžiasi gerumo gėlės, o namai tegu būna jauki užuovėja, kur jūsų laukia mylintys artimieji,  

kur galite atgauti jėgas po sunkios darbo dienos. Tegu jūsų širdys nepaliauja skleisti atjautą ir švelnumą tiems,  
kam to labiausiai reikia. Tegu kasdienybės dulkės neprislegia jūsų širdies. Skaistus birželio dangus,  

svaigus jazminų kvapas ir mėlynuojantis rugiagėlių laukas tegu pažadina jausmus ir gyvenimo troškulį. 
Bendradarbiai
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Sėkmės istorijos

Reikia būti motyvuotam
Lolita Gerasimova

Utenos kolegijos Bendrosios praktikos slaugos IV kurso studentė

Mokymai suteikė daugiau kompetencijų ir 
pasitikėjimo

Natalja Demidova
Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės

Ūmių psichikos sutrikimų skyriaus slaugytojo padėjėja

Slaugytojo padėjėjo mokymuose Vilniuje mokiausi nuo 
2017 m. sausio 17 d. iki 2017 m. kovo 21 d. Mokiausi po 
ilgos pertraukos, baiminausi, kad bus sunku, tačiau draugiš-
ka atmosfera, dėstytojų profesionalumas, nuosekliai ir aiš-
kiai dėstoma medžiaga padėjo įsitraukti į mokymosi procesą 
ir nuteikė pozityviai. Per šiuos mokymus daugiau sužino-

Slaugytoja svajojau tapti nuo vaikystės ir šiuo metu savęs niekur kitur neįsivaizduoju. 
Mano nuomone, slauga – ne tik mokslas ir praktika, tai kur kas daugiau. Žmogus, nu-
sprendęs pasirinkti tokį kelią, turi turėti pašaukimą, nes ši profesija reikalauja išskirtinių 
savybių, tokių kaip atsakingumas, švelnumas, sąžiningumas, empatija, supratimas ir svar-
biausia savybė – meilė žmogui, meilė pacientui. Bet kokioje situacijoje slaugytojas turi 
išlaikyti pagarbą žmogui, žmogiškajam orumui, norą ir gebėjimą bendrauti su pacientu. 

Mano nuomone, tik motyvacija ir pasitenkinimas savo darbu gali skatinti profesinį ir 
emocinį asmenybės augimą. Pagrindiniai veiksniai, kurie lemia esminius slaugytojo profesi-
nės elgsenos pokyčius, yra praktinė klinikinė veikla, asmeninės savybės ir edukacinis porei-
kis. Todėl manau, kad ateityje slaugytojai turi aktyviai dalyvauti diegiant naujas technolo-
gijas, siekti nuolat mokytis, pasinaudoti kitų šalių patirtimi tobulinant kvalifikaciją, nuolat 
domėtis slaugos naujovėmis, nes tik tuomet slaugytojai savo darbą galės atlikti sklandžiai 
ir profesionaliai. 

Irvin David Yalom, garsus psichiatras ir rašytojas, yra pasakęs: „Klausykitės savo pa-
cientų; leiskite jiems jus mokyti. Kad kauptumėte išmintį, turite likti mokiniais.“ Savo 
kolegoms norėčiau palinkėti mokymosi, kantrybės, tobulėjimo profesinėje srityje, tikslų 
siekimo, intelektinio augimo, motyvacijos, bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje išlaikyti 
pagarbą žmogui, gebėjimą ir norą bendrauti bei padėti pacientui. O svarbiausia – šypsoki-
mės ir atverkime savo širdis tiems, kuriems mūsų labiausiai reikia. 

jau apie žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, išmo-
kau teikti pirmąją pagalbą užspringus, sustojus kvėpavimui, 
išmokau slaugos ypatumų, pacientų kilnojimo technikos, 
pragulų profilaktikos. Tapau vertingesnė darbuotoja, sugebu 
dirbti profesionaliau, galiu atlikti daugiau medicininių in-
tervencijų, turiu daugiau žinių ir kompetencijų.
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Ir vis dėlto tai limfedema ar lipedema?
Eimantas Pocius

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Limfedema – žodis, kuris pastaruoju metu girdimas vis 
dažniau. Prie šio termino paplitimo tarp medikų bei visuome-
nėje prisidėjo vis dažniau pasitaikantys onkologinių susirgimų 
atvejai. Tačiau net ir šiuo atveju apie šį sutrikimą žinoma vis 
dar nepakankamai. Tiek mūsų šalyje, tiek svetur šį sutrikimą 
atpažinti ir tinkamai diagnozuoti geba ne visi medikai. Dar 
dažniau pasitaiko atvejų, kai limfedemos patologijai priski-
riama kita diagnozė – lipedema. Dvi panašiai skambančios 
diagnozės mažai žinių turinčiam specialistui atrodo panašios 
ir simptomais. Taigi kokie tai organizmo sutrikimai, kokia jų 
simptomatika, bendri bruožai ir skirtumai? Ar yra gydymo 
metodų ir koks jų veiksmingumas? Ar gali pacientas jaustis 
užtikrintas dėl savo fizinės gerovės šių sutrikimų atvejais?

Limfedema yra lėtinė limfinės sistemos liga, audiniuose ir 
organuose sukelianti limfostazę. Kai per limfinę sistemą audi-
niuose susidariusi limfa negali nudrenuoti, tuomet atsiranda 
jos perteklius. Audiniai pradeda tinti. Limfedema gali pažeis-
ti bet kurią kūno vietą ir bet kurį organą, tačiau dažniausiai 
pasitaiko galūnių limfedema. Skiriamos 3 limfinės sistemos 
nepakankamumo formos. Pirmoji forma – tai didelio tūrio ne-
pakankamumas (dinaminis nepakankamumas). Ši nepakanka-
mumo būklė atsiranda tuomet, kai intersticinio skysčio paga-
minama daugiau, nei limfinė sistema pajėgia nudrenuoti, t. y.  
limfinė sistema turi drenavimo ribas. Esant mažo tūrio nepa-
kankamumui (mechaninis nepakankamumas), limfa kaupiasi 
audiniuose dėl limfinių indų nepakankamumo (uždegimas, 
auglys spaudžia limfagyslę, neišsivystę limfiniai indai ir t. t.). 
Trečias atvejis – šių dviejų nepakankamumo formų derinys 
kombinuota nepakankamumo forma, pavyzdžiui, padidėja in-
tersticinio skysčio gamyba ir pasireiškia apsauginio vožtuvo 
nepakankamumas. Tai blogiausia limfedemos forma. 

Šis sutrikimas dar skirstomas į pirminę ir antrinę limfe-
demą. Pirminė limfedema susijusi su genetiniais limfinės sis-
temos sklaidos trūkumais bei struktūriniu limfinės sistemos 
nepakankamumu. Antrinę limfedemą sukelia patologiniai pro-
cesai, per ilgą laiką pažeidę limfinę sistemą. Ši forma pasitaiko 
dažniau. 

Lipedema – skausmingas riebalinio audinio sindromas – 
tai nepagydoma, chroniškai progresuojanti liga, kuri sukelia 
riebalų kaupimąsi poodyje. Ligos etiologija iki šiol nėra išaiš-
kinta, tačiau manoma, kad šio sutrikimo priežastis iš dalies 
gali būti estrogeno ir progesterono hormonų poveikis. Taip 
pat pastebimas poodinio sluoksnio uždegimas. Informacijos 
apie šį sutrikimą itin mažai. Tačiau užsienio šalių publikacijos 
suteikia šiek tiek daugiau žinių apie šią paslaptingą organizmo 
patologiją. Šios žinios gali padėti atpažinti šį sutrikimą ir ne-
priskirti jo limfedemai ar paprasčiausiam nutukimui.

Simptomai ir stadijos – lengva apsirikti
Žiūrint iš šalies, gali pasirodyti, kad šie du iš esmės skir-

tingi sutrikimai yra viena ir ta pati organizmo patologija. Yra 
du pagrindiniai šių sutrikimų skirtumai – limfedemos atveju, 

priešingai nei esant lipedemai, tinsta nugariniai pėdų ir plaš-
takų paviršiai (1 pav.). Tai yra labai logiška – limfa kaupia-
si kiekviename mūsų organizmo audinyje, išskyrus kaulus, 
kremzles, nagus ir plaukus. O riebalai organizme kaupiasi 
nevienodai – jų lokalizacija kitokia. Antrasis ganėtinai ryš-
kus skirtumas yra pažeidimo simetriškumas: lipedemos atveju 
galūnės tinsta simetriškai, o dėl limfedemos išimtiniais atve-
jais pasireiškia abiejų galūnių tinimas (1 pav.). Yra ir daugiau 
skirtumų, pagal kuriuos galima atpažinti šias ligas (1 lentelė). 

1 pav. Kairėje pusėje pavaizduota limfedema, dešinėje – lipede-
ma. „Wikimedia Commons“ iliustracija.

1 lentelė. Limfedemos ir lipedemos sutrikimų simptomatika
Požymis Limfedema Lipedema

Lytis
Pirminė limfedema –  
moterys, antrinė – 
moterys ir vyrai.

Moterys.

Amžius Nuo gimimo iki 
senatvės.

Hormoninės veiklos 
suintensyvėjimo periodai –  
paauglystė, nėštumas, 
menopauzė.

Simetriškumas Pasireiškia retai. Pasireiškia visais atvejais.
Minkštųjų audinių 
skausmas ramybės metu Pasireiškia rečiau. Pasireiškia dažnai.

Galūnių jautrumas 
prisilietimui Pasireiškia rečiau. Pasireiškia dažnai.

Audinių žiedas dubens, 
kelio ir kulkšnies srityse

Pasireiškia sunkiais 
atvejais. Pasireiškia sunkiais atvejais.

Odos elastingumas Sumažėjęs. Sumažėjęs.

Galūnių spalva
Galūnės pabąla, 
patamsėja fibrozių 
atvejais.

Galūnės pamėlynuoja.

Pažeistų audinių 
konsistencija

Pirmosios stadijos – 
minkšta, tolimesniuose 
etapuose – kieta.

Tekstūra kaip gumos.

Pirmieji simptomai Kaupiasi limfa nėštumo, 
menopauzės metu.

Pasireiškia perteklinis 
riebalų kaupimasis 
brendimo, nėštumo, 
menopauzės metu.
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Abiejų sutrikimų atvejais skiriamos 4 stadijos. Kartais li-
teratūroje ketvirta stadija įvardijama kitos diagnozės vardu – 
dramblialigė. Ligų progresyvumas taip pat iš dalies panašus, 
taigi tai dar viena priežastis, kodėl lipedema diagnozuojama 
klaidingai (2 lentelė). Šas ligas labai sunku diagnozuoti pir-
momis stadijomis. Beje, labai svarbu, kad laiku diagnozavus 
kurį nors iš minėtų sutrikimų, galima sustabdyti ligos pro-
gresavimą, o limfedemos atveju – netgi sulaukti pagerėjimo.

2 lentelė. Limfedemos ir lipedemos sutrikimų stadijos.

Stadija Limfedema Lipedema

I

Latentinė. Kliniškai šios stadijos 
limfedema nepasireiškia jokiais 
simptomais. Tačiau net menkiausias 
limfinės sistemos pažeidimas sukelia 
II stadiją.

Odos būklė normali. Šiek 
tiek padidėja riebalų kiekis 
poodyje.

II
Grįžtamoji stadija. Audinių tinimas, 
kuris sumažėja po nakties. Spaudžiant 
edemą pirštu, lieka duobutė.

Didesnis kiekis poodinių 
riebalų. Oda išraižyta. Galima 
lipoma, egzema ir rožė. 

III
Negrįžtamoji stadija. Audinių 
tinimas nemažėja. Spaudžiant 
edemą pirštu, ji kieta.

Dar daugiau poodinių 
riebalų. Riebalai iš dalies 
fibroziniai. Susidaro riebalų 
kišenės.

IV
Dramblialigė. Fibrozės, atviros 
žaizdos. Minkštųjų audinių kišenių 
susidarymas.

Labai daug poodinių riebalų. 
Fibrosklerozė. Dramblialigė. 
Limfinių indų kompresija.

Limfedemos gydymas medikų bendruomenėje tampa vis 
labiau suprantamas ir gana standartizuotas procesas (3 lente-
lė). Prie šio sutrikimo gydymo ir profilaktikos labai daug pri-
sidėjo Vokietijos, Nyderlandų bei Jungtinių Amerikos Valstijų 
mokslininkai. Informacija apie ligos etiologiją leidžia lengviau 
nustatyti tinkamus gydymo metodus pagal įvairius fizikinius 
dėsnius. Tai patvirtina ir atlikti moksliniai tyrimai. Kur kas 
prastesnė situacija dėl lipedemos – nustatyto gydymo nėra iki 
šių dienų. Vokietijos ir Nyderlandų mokslininkai, gydydami 
lipedemą, bando taikyti limfedemos gydymo metodus. Tačiau 
šie metodai tinka ir padeda pacientams ne visuomet. Kai ku-
rie limfedemos gydymo metodai iš dalies veikia ir lipedemos 
patologijos atveju. Taigi kyla klausimas, kodėl vis dėlto taip 
svarbu diferencijuoti šias ligas iš esmės? 

3 lentelė. Gydymo metodai.
Metodas Limfedema Lipedema

Manualinis 
limfos drenažas

Veiksmingas. 
Indikuotinas.

Veiksmingas, siekiant išvengti 
limfinių indų kompresijos. 
Ne visada indikuotinas dėl 
skausmo.

Kompresinė 
terapija

Veiksminga. 
Indikuotina.

Veiksmingas, siekiant išvengti 
limfinių indų kompresijos. 
Ne visada indikuotinas dėl 
skausmo.

Gydomoji kūno 
kultūra

Veiksminga. 
Indikuotina.

Veiksminga. 

Fizioterapija Indikuotina tik kai 
kuriais atvejais. Nėra duomenų.

Gydymas 
padėtimi

Veiksmingas. 
Indikuotinas.

Veiksmingas, siekiant išvengti 
limfinės stazės. Indikuotinas.

Mitybos 
korekcija

Iš dalies veiksminga. 
Indikuotina.

Veiksminga ne visais atvejais. 
Indikuotina.

Svarbiausia priežastis – gydymo prognozė. Pacientas, turin-
tis limfinės stazės sutrikimų, gali tikėtis gana veiksmingo gy-
dymo. Medikų komanda gali išsikelti aiškius tikslus ir gana 
sėkmingai jų siekti. Esant remisijai, toks pacientas gali atsi-
palaiduoti psichologiškai ir, tinkamai elgdamasis, išvengti bet 
kokio sutrikimo paūmėjimo. Kalbant apie lipedemos atvejus, 
situacija būna prastesnė – išsikelto tikslo prognozės negali 
būti apibrėžtos. Taigi tokiems pacientams reikalingas ne tik 
fizikiniais procesais pagrįstas gydymas, tačiau ir psichologinis 
gydymas, kuris suteikia pacientui daugiau vidinių galių kovoti 
su šia sudėtinga problema. Šiuo metu vis dar įprasta tokius 
pacientus gydyti nuolat – remisijos šios patologijos atveju ga-
lime tikėtis itin retais atvejais. Lipedeminiai riebalai gali žaloti 
ar spausti limfinius indus, taigi pagrindinis gydymo tikslas yra 
neleisti tam nutikti, t. y. gerinti limfinės sistemos darbą. Ne-
sustabdžius šio proceso, lipedema gali virsti lip- ir limfedema.

Du sutrikimai vienu  
metu – lip- ir limfedema

Taigi, kaip minėta, du aprašyti sutrikimai gali egzistuoti 
vienu metu. Jeigu lipedemos eigą ir gydymo rezultatus nu-
spėti sunku, tai lip- ir limfedemą galima vadinti nekontro-
liuojamu sutrikimu. Perteklinis lipedeminių riebalų kiekis 
suteikia išorinę kompresiją limfiniams indams, todėl limfos 
tėkmė į sritinius limfmazgius sumažėja – formuojasi mažo tū-
rio nepakankamumas. Taip pat žinoma, kad esant lipedemai 
poodinis riebalų sluoksnis būna uždegiminis – bet koks orga-
nizme esantis uždegimas skatina intersticinio skysčio gamybą. 
Taigi šiuo atveju turime didelio tūrio nepakankamumo for-
mą. Šioms dviem formoms pasireiškiant kartu, galima teigti, 
kad lip- ir limfedemos atveju egzistuoja kombinuota limfinės 
sistemos nepakankamumo forma. Dėl limfinės sistemos kom-
presijos į gydymą nebegalima įtraukti kompresijos terapijos 
ūmiu laikotarpiu, kadangi tai gali tik pabloginti būklę. Esant 
limfinės sistemos nepakankamumui, dalį limfinės sistemos 
darbo organizme perima veninė sistema, tačiau dėl nuolatinių 
didelių krūvių venų vožtuvai ima greitai dėvėtis ir galiausiai 
susiformuoja veninis nepakankamumas. Dėl to atsiranda lim-
finės bei veninės sistemos nepakankamumas ir riebalų stazė. 
Susiformuoja uždaras sutrikimų ratas, kurio gydymo šiuo-
laikinis mokslas dar nėra atradęs. Taigi tai dar vienas svarus 
argumentas, kodėl lipedemą ir limfedemą būtina diagnozuoti 
teisingai.

Reikia apie tai kalbėti
Mūsų šalyje nėra specialios literatūros apie šių sutrikimų 

etiologiją, gydymo ypatumus ar metodikų taikymą ir jų svar-
bą. Būtent dėl to ši informacija pasiekia tik dalį medicinos 
personalo. Kaip minėta, neretai šie sutrikimai priskiriami nu-
tukimui, ir pas reikalingus specialistus nusiunčiama, kai liga 
būna gerokai pažengusi. Deja, tokiais atvejais padėti pavyksta 
ne visuomet. Paprastai su šiais sutrikimais susiduria onkologi-
nius ligonius gydantys specialistai – limfos stazė pasireiškia vė-
žinių susirgimų atvejais, kai piktybinis auglys ar jo metastazės 
pažeidžia sritinius limfmazgius, todėl tenka juos pašalinti, dėl 
to susijusiose srityse atsiranda limfos tėkmės sutrikimų. Ki-
tos gydymo įstaigos su šiomis patologijomis susiduria kur kas 
rečiau. Taigi natūralu, kad egzistuojant šioms patologijoms 
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medicinos personalas tiesiog neturi žinių apie galimą ligos 
egzistavimą. Specialistams, pastebėjusiems šiuos sutrikimus, 
reikėtų kreiptis į kitą medicinos personalą ir aptarti realią si-
tuaciją bei galimas pasekmes. Įvertinus jas, nekils abejonių, 
kad tokį pacientą būtina siųsti išsamesniam tyrimui. Svarbu, 
kad pacientas gautų visą reikiamą pagalbą ir jo prognozė būtų 
kuo geresnė. Kaip minėta, kai kuriais šių sutrikimų atvejais 
prognozė itin gera – svarbiausia būti greitesniems, nei ims 
progresuoti liga. Amžinojo tikslo siekimas – mūsų visų pri-
gimtinė pareiga ir siekiamybė. Branginkime jį savo nuoširdžiu 
noru padėti tam, kuriam vienam kovoti sunku. Tik taip galė-
sime atsakyti į pagrindinį šios diskusijos klausimą: tai vis dėlto 
tai limfedema ar lipedema? Atsakius į šį klausimą, pacientas 
jausis kur kas užtikrintesnis dėl savo ateities ir fizinės gerovės.

Daugiau apie šių sutrikimų ypatumus, fizikinius gydymo 
metodus, galite sužinoti Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro rengiamuose mokymuose 
„Pacientų, sergančių onkologinėmis ligomis ir turinčių limfo-
takos sutrikimų, limfodrenažinis masažas“ Vilniaus, Kauno, 
Druskininkų bei Palangos miestuose. Mokymai skirti fizinės 
medicinos specialistams.
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Mokomasis straipsnis

Pagalba šlapimo nelaikantiems pacientams 
Žydrūnė Musienė

Kauno klinikinė ligoninė 

IV dalis. Pagalbos būdai esant šlapimo nelaikymui

Šlapimo nelaikymo riziką galima sumažinti, o esant šla-
pimo nelaikymui galima efektyviai padėti sumažinti šlapimo 
nelaikymo epizodų skaičių. Profilaktikos tikslas – skatinti pa-
cientus išsiugdyti sveikus tuštinimosi ir šlapinimosi įpročius, kuo 
labiau sumažinti šlapimo nelaikymo epizodų dažnį bei maksi-
maliai sumažinti galimų problemų atsiradimo pavojų.

Pasak medikų, didžiausia problema, kad tiek moterys, tiek 
vyrai laiku nesikreipia pagalbos. Pasaulyje dėl šio sutrikimo į 
medikus kreipiamasi maždaug po metų nekokybiško gyveni-
mo. Specialistai Lietuvoje teigia, kad mūsų šalies žmonės „kant-
resni“ – ateina po trejų, kartais – net po keliasdešimties metų. 
Todėl labai svarbu kuo anksčiau kalbėti apie tai su gydytoju. 

Pagalbos būdai esant  
šlapimo nelaikymui

Vaistai. Šlapimo nelaikymas gydomas skirtingais vaistais, 
priklausomai nuo šlapimo nelaikymo tipo. Skiriami vaistai yra 
receptiniai. Menopauzės metu moterims, gydant estrogenų trū-
kumą, irgi galima padėti išspręsti šlapimo nelaikymo problemą.

Operacinis gydymas. Gydytojas įvertina chirurginės opera-
cijos būtinybę ir galimybę.

Dubens dugno raumenų stiprinimas. Dubens dugno raume-
nų stiprinimas gali palengvinti šlapimo nelaikymo problemą. 

Mankštinant dubens dugno raumenis, didinamas pajėgumas, 
greitis ir išlaikymas. 

Šlapimo pūslės treniravimas. Pacientas mokomas visiškai 
ištuštinti šlapimo pūslę, pailginti tarpus tarp ėjimų į tualetą, 
mokomas valingai kontroliuoti šlapimo pūslės veiklą.

Fizioterapija. Taikomos įvairios fizioterapinės procedūros šla-
pimo pūslei atpalaiduoti, esant dirgliajai šlapimo pūslei. 

Elgesio terapija. Pacientas mokomas šlapintis, susirasti tua-
letą ir mokėti juo naudotis.

Aplinkos pritaikymas. Sukuriama palanki aplinka, tualetas 
turi būti kuo arčiau. Jeigu nėra tokios galimybės, pacientas 
aprūpinamas pagalbinėmis priemonėmis, kaip antai specialio-
mis kėdėmis, šlapinimosi indais.

Kateterizavimas. Naudojamas esant perpildytai šlapimo 
pūslei. Kateterio negalima laikyti nuolat, siūlomas protarpinis 
kateterizavimas, nes tai yra susiję su infekcijos rizika.

Sugeriančios priemonės. Esant šlapimo nelaikymui, reikia 
pasirūpinti ir šlapimo nelaikymui skirtomis higieninėmis 
priemonėmis. Jos palengvina su šlapimo nelaikymu susiju-
sias higienos ir socialines problemas, išsaugo paciento orumą, 
judrumą ir aktyvumą.

Odos pažeidimų profilaktika. Prevencinės odos priežiūros 
tikslas – palaikyti apsauginę odos paviršiaus funkciją ir su-
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mažinti dirgiklių poveikį. Efektyvios prevencinės odos prie-
žiūros žingsniai: tausojantis odos valymas (specialiomis valo-
mosiomis priemonėmis, kurios nepažeidžia odos apsauginio 
sluoksnio, nesausina ir nedirgina odos); odos drėkinimas ir 
elastingumo palaikymas (odą minkštinančiais ir drėkinančiais 
kremais, atkuriančiais odos natūralų elastingumą ir apsaugi-
nes funkcijas); odos kraujotakos gerinimas (masažai, odos ak-
tyvinimas kosmetikos priemonėmis); odos apsauga (specialie-
ji kremai, saugantys odą nuo išorės dirgiklių, šlapimo ir (arba) 
išmatų poveikio); nemalonių kvapų prevencija (specialiosios 
odos priežiūros priemonės, kurių sudėtyje esantis kvapus neu-
tralizuojantis komponentas apsaugo nuo specifinio nemalo-
naus kvapo atsiradimo, susidarymo odoje).  

Šlapimo nelaikymas yra sutrikimas, kurį dažnai lemia vie-
na ar kelios priežastys. Todėl jis kontroliuojamas labai įvairiais 
metodais. Šlapimo nelaikymą ne visada galima visai išgydy-
ti, tačiau visada galima suteikti pagalbą, kad žmogus taptų 
„sausu“, ir jo gyvenimas vėl taptų visavertis. Pagalbos būdas 
priklauso nuo šlapimo nelaikymo priežasties. Sritys, kuriose 
svarbu padėti pacientams ir kurias svarbu pritaikyti pagal in-
dividualius poreikius bei sutrikimo sunkumą ir taip pasiekti 
maksimalios šlapimo ir išmatų nelaikymo epizodų kontrolės:

Padėti  stiprinti funkcinius gebėjimus: 
• Stiprinti dubens raumenis (Kėgelio pratimai);
• Treniruoti šlapimo pūslę. Retinti šlapinimosi intervalus, t. y. iš 

pradžių šlapintis kas 2 val., vėliau intervalus ilginti po 15 min.;
• Naudoti ortopedines priemones savarankiškam judėjimui 

palaikyti; 
• Skatinti fizinį aktyvumą;
• Skatinti savarankiškumą šlapinantis ir (arba) tuštinantis.

Padėti išsiugdyti tinkamus šlapinimosi įpročius:
• Mažinti svorį, esant nutukimui;
• Vengti pūslės dirginimo: vartoti reikiamą skysčio kiekį, 

vengti kofeino turinčių produktų, nevartoti gazuotų 
gėrimų, nerūkyti; 

• Vartoti daug skaidulų turinčius maisto produktus tušti-
nimosi reguliarumui palaikyti. Vengti vidurių užkietėjimo;

• Kontroliuoti vartojamų vaistų tarpusavio sąveiką, šalutinį 
poveikį.
Padėti gerinti fizinę aplinką:

• Užtikrinti gerą apšvietimą koridoriuose bei vonioje;
• Pritaikyti grindų dangą (neblizgančios, neslidžios grindys);
• Prie lovos pastatyti šlapinimuisi ir (arba) tuštinimuisi skirtą 

indą (basoną) ar specialią tuštinimuisi skirtą kėdę;
• Įrengti gerą ventiliacinę sistemą kvapams šalinti;
• Įrengti aukštesnes klozetų sėdynes ir rankenas įsikibti;
• Aiškiai pažymėti artimiausius tualetus viešose vietose.

Padėti gerinti socialinę aplinką:
• Skatinti pasitikėti savimi;
• Skatinti socializaciją;
• Padėti šlapinantis ir (arba) tuštinantis;  
• Padėti pasirinkti ir naudoti šlapimą sugeriančius produktus;
• Skatinti asmens norą pagerinti sulaikymą.

Padėti atsižvelgiant į kognityvines  
(pažinimo) funkcijas

Šlapimo nelaikymo problema gali būti sprendžiama indivi-
dualiai, atsižvelgiant ir į kognityvines paciento funkcijas. As-
muo gali tai daryti savarankiškai arba su slaugytojo pagalba. 
Kai paciento kognityvinės funkcijos nėra sutrikusios, esama 
tik lengvo atminties sutrikimo, tai amžius ir fizinio pajėgumo 
sumažėjimas netrukdo asmeniui pačiam aktyviai dalyvauti 
šlapimo laikymo funkcijos gerinimo procese. Kuo labiau su-
trikusi paciento kognityvinė funkcija, tuo didesnės slaugytojų 
pagalbos reikės priežiūros procesuose, kuriems būtini sugebė-
jimai gerai įsisavinti informaciją. 

Visuose pagalbos etapuose sergantiesiems būtina suteikti 
kuo daugiau informacijos, skatinti kovoti su šiuo sutrikimu. 
Taip pagerinama žmonių gyvenimo kokybė, jie pasijunta pa-
togiau, gali dirbti, ilsėtis ir džiaugtis gyvenimu.

Mokomasis straipsnis

Klausimai*
1. Koks yra šlapimo nelaikymo profilaktikos tikslas?

a) skatinti pasitikėti savimi, skatinti socializaciją, padėti šlapinantis 
ir (arba) tuštinantis  

b) sumažinti šlapimo nelaikymo epizodų dažnį
c) skatinti pacientus išsiugdyti tinkamus tuštinimosi ir šlapinimosi 

įpročius, kuo labiau sumažinti šlapimo nelaikymo epizodų dažnį 
bei maksimaliai sumažinti galimų problemų atsiradimo pavojų

d) padėti pasirinkti ir naudoti šlapimą sugeriančius produktus, 
skatinti asmens norą pagerinti sulaikymą

2. Išvardykite sritis, kuriose svarbu padėti pacientams, kad būtų pasiekta 
maksimali šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymo epizodų kontrolė
a) treniruoti šlapimo pūslę. Retinti šlapinimosi intervalus, t. y. 

iš pradžių šlapintis kas 2 val., vėliau intervalus ilginti po 15 
min., naudoti ortopedines priemones savarankiškam judėjimui 
palaikyti, skatinti fizinį aktyvumą, skatinti savarankiškumą 
šlapinantis ir (arba) tuštinantis

b) padėti stiprinti funkcinius gebėjimus, skatinti sveikus 
šlapinimosi įpročius, padėti  pritaikyti, pagerinti fizinę aplinką, 
padėti gerinti socialinę aplinką, padėti atsižvelgti į kognityvines 
(pažinimo) funkcijas

b) skatinti tinkamus šlapinimosi įpročius, padėti pritaikyti, 
pagerinti fizinę aplinką

3. Kokie yra pagrindiniai efektyvios prevencinės odos priežiūros 
žingsniai?

a) nemalonių kvapų prevencija, odos apsauga, odos drėkinimas ir 
natūralaus elastingumo palaikymas, odos kraujotakos gerinimas

b) odos drėkinimas ir natūralaus elastingumo palaikymas, odos 
kraujotakos gerinimas

c) tausojantis odos valymas, odos drėkinimas ir natūralaus  elastin-
gumo palaikymas, odos kraujotakos gerinimas, odos apsauga, 
nemalonių kvapų prevencija

* Teisingo atsakymo (atsakymų) raidę apibraukte mėlynu tušinuku. 
Atsakymus siųskite iki birželio 30 d. Jums patogiu būdu: 1) iškirpę  lapą su atsakymais siųskite paštu adresu: Žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“, Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius; 2) atneškite į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą, Rugių g. 1,  
Vilniuje, ir įdėkite į pašto dėžutę „Klausimyno atsakymai. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ I aukšte prie skelbimų lentos; 3) nufotografuokite ar nuskenuokite 
atsakymus ir atsiųskite elektroniniu paštu redakcija@sskc.lt; 4) atsakykite į klausimus Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro „Facebook“ paskyroje.
Primename, kad norėdami gauti dovaną, turėsite atsakyti į visuose 4 numeriuose (kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesių) pateiktus klausimus. 

Dalyvio vardas, pavardė.............................................................................................................................................................................

Kontaktinis telefonas.................................................................. el.p. adresas...........................................................................................

Dėmesio. Visi teisingai atsakę į ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų klausimų (visų keturių temų, spausdintų Nr. 3, 4, 5 ir 6)  gaus puikią 
žurnalo rėmėjų dovaną – „SENI care“ vitaminizuotą kremą rankoms. Apie prizo pristatymą kiekvienas bus informuotas asmeniškai.
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Fotomenininko, chirurgo Arturo Milašausko  
paroda „Septynios didžiosios nuodėmės“ 

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka 

Lietuvos medicinos bibliotekoje buvo surengta fotomeni-
ninko, gydytojo Arturo Milašausko fotografijų paroda „Sep-
tynios didžiosios nuodėmės“. Pasveikinusi susirinkusiuosius, 
Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja 
Regina Vaišvilienė papasakojo, kad apie parodos autorių suži-
nojo iš docentės Dalios Triponienės.

Arturas Milašauskas gimė 1955 m. Salantuose, Kretingos 
rajone. 1978 m., baigęs medicinos studijas Vilniaus universi-
tete, buvo paskirtas į Respublikinę Panevėžio ligoninę, kurioje 
dirba iki šiol. 1980–1990 m. dirbo traumatologu. 1990 m. 
konkurso būdu paskirtas Panevėžio miesto Sveikatos apsaugos 
skyriaus vedėju. 1992 m. pradėjo kurti Kraujagyslių chirurgi-
jos tarnybą. 1997–2015 m. vadovavo Kraujagyslių chirurgijos 
skyriui. Šiame skyriuje dabar dirba kraujagyslių chirurgu.

Kūrybine fotografija užsiima nuo 1987 m. Nuo 1988-ųjų 
kasmet dalyvauja Panevėžio fotomenininkų organizuojamose 
parodose. Jo darbai įtraukti į parodų katalogus ir proginius leidi-
nius. A. Milašauskas  – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys 
(1990–2004 m.). Yra surengęs personalines parodas Panevė-
žio fotografijos galerijoje (2005, 2015 m.), bibliotekoje „Šalti-

nėlis“ (2011 m.), Panevėžio dramos teatre (2013, 2014 m.).  
A. Milašausko darbų ciklą „Baltijos kelias“ įsigijo Panevėžio 
kraštotyros muziejus, Gdansko solidarumo muziejus (Lenki-
ja) ir kt. Jis išleido fotografijų albumus „Respublikinė Pane-
vėžio ligoninė“ (2014 m.), „Panevėžio ligoninės muziejus“ 
(2014 m. kalendorius), „Žaidimai pievoje“ (2015 m.). Ilius-
travo savo knygelę „Mokykla ir kitos pasakos“ (2008 m.) ir 
V. Misevičiaus „Mano C istorija“ (2015 m.).

A. Milašauskas šmaikštaudamas pristatė didžiąsias nuodė-
mes. Vabzdžiai – atsitiktinai jo atrasta sritis. Konferencijose 
nesiskiria su fotoaparatu ir poilsio pertraukėles praleidžia 
gamtoje, stebėdamas vabzdžius, kurie mielai jam pozuoja. 
„Kuo toliau fotografuoju, tuo labiau įsitikinu, kad bitės kū-
rybingos. Man labai įdomu su vabzdžiais bendrauti“, – sako 
A. Milašauskas. 

Parodos autorius padėkojo savo darbų įkvėpėjai ir mo-
kytojai, kraujagyslių chirurgei, docentei Daliai Triponienei. 
Ji džiaugėsi, kad kolega chirurgas pasiekė tokio tobulumo 
mene. Pasak docentės, tai pasiekiama paties žmogaus subti-
lumu, o jis – tai turi. 

Bendra renginio nuotrauka. Parodos autorius – antras iš dešinės.  
Šalia – Vytautas ir Dalia Triponiai

Fotografavo Aurimas Strumila
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Visuomenės veikėjui, gydytojui Jonui Staugaičiui – 150
Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka 

Birželio 6–liepos 4 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaš-
tonų g. 7, Vilnius) veikia paroda „Tarp medicinos ir politikos: 
Seimo Pirmininkui Jonui Staugaičiui – 150“.

Jonas Staugaitis gimė 1868 m. birželio 1 d. Omentiškių 
(Štratai) kaime, Vilkaviškio rajone. 1879–1887 m. mokėsi 
Marijampolės gimnazijoje. 1887–1893 m. studijavo Var-
šuvos universiteto Medicinos fakultete. Dar studijuodamas  
J. Staugaitis įsitraukė į lietuviškų organizacijų veiklą, dalyvavo 
varpininkų vasaros suvažiavimuose. Aktyviai bendradarbiavo 
„Varpo“, „Ūkininko“, „Lietuvos ūkininko“ ir kituose laikraš-
čiuose, juose paskelbė apie 20 straipsnių bitininkystės, agro-
nomijos temomis. Baigęs mokslus dar pusei metų pasiliko 
tobulintis Varšuvoje Kūdikėlio Jėzaus ligoninėje, Vidaus ligų 
skyriuje. 1894-ųjų pavasarį buvo pakviestas susirgusio Vin-
co Kudirkos į Šakius jo pavaduoti. Pusmetį dirbo kartu, kol  
V. Kudirka išvyko gydytis į Krymą. J. Staugaitis  apie 25 me-
tus, su pertraukomis, Šakiuose vertėsi gydytojo praktika.

Rusijos–Japonijos karo metais J. Staugaitis buvo mobili-
zuotas ir pasiųstas į Tolimųjų Rytų Sibirą, į Chabarovsko karo 
lauko ligoninę. Suėmus keliolika švietimo draugijos „Šviesa“ 
aktyvistų beveik penkiems mėnesiams pateko į Kalvarijos ka-
lėjimą. 1914–1918 m. jam, kaip gydytojui, teko dalyvauti 
Pirmajame pasauliniame kare. Grįžęs į Lietuvą dirbo Šakių 
apskrities gydytoju, ligoninės vedėju. Daug laiko skyrė visuo-
meniniams reikalams, bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“ ir 
„Lietuvos ūkininke“. Buvo išrinktas Šakių miesto komiteto 
pirmininku, apskrities komiteto vicepirmininku, vėliau – pir-
mininku. Šakiuose įvykus ginkluotam susirėmimui, J. Stau-
gaitis buvo paimtas įkaitu. 

Sveikatos departamento direktoriaus dr. Juozo Bagdono pa-
kviestas 1919 m. persikėlė į Kauną. Rugpjūtį buvo paskirtas 
Sveikatos departamento Medicinos skyriaus vedėju, taip pat 
dirbo Kauno ligoninės vyriausiuoju gydytoju. 1920–1926 m. –  
ligoninės direktoriumi. Norėdamas arčiau susipažinti su ap-
skričių savivaldybių ligoninėmis ir jų trūkumais, dr. J. Staugai-
tis planavo aplankyti visas ligonines. Per 10 mėnesių aplankė 
Kaišiadorių, Kėdainių, Panevėžio, Ukmergės ir Utenos apskri-
čių savivaldybių ir Kauno, Panevėžio, Ukmergės miestų žydų 
ligonines. Susikūrus ligonių kasoms gynė gydytojų interesus. 

J. Staugaitis aktyviai dalyvavo daugybėje organizacijų. 

Buvo Lietuvos gydytojų savišalpos kasos narys, Raudonojo 
Kryžiaus draugijos valdybos vicepirmininkas, draugijų „Ko-
vos su tuberkulioze“, „Pieno lašas“ bei kitų draugijų narys. 
Išrinktas Aukštųjų mokslų draugijos pirmininku, Kauno 
gydytojų sąjungos vicepirmininku, bendrovės „Varpas“ pir-
mininku, Lietuvos valstiečių sąjungos Centro komiteto vice-
pirmininku. Nuo 1921 iki 1940 m., su trumpa pertrauka, –  
Kauno medicinos draugijos pirmininkas. Buvo Lietuvos gy-
dytojų suvažiavimų vykdomojo komiteto pirmininku, taip 
pat Lietuvos gydytojų sąjungos pirmininku. 

1922–1940 m. redagavo žurnalą „Medicina“. Jam teko 
būti ne tik šio leidinio redaktoriumi, bet ir kalbos taisyto-
ju, korektoriumi, administratoriumi, ekspeditoriumi straips-
nių vertėju. Be ligoninių metinių ataskaitų ir apyskaitų, kitų 
dokumentų bei apžvalgų, dr. J. Staugaitis žurnale publikavo 
medicinos straipsnius. 1929 m. už nuopelnus Lietuvos medi-
cinai J. Staugaičiui suteiktas medicinos mokslų garbės daktaro 
laipsnis.  

J. Staugaitis priklausė Lietuvos valstiečių liaudininkų są-
jungai, buvo visų (1920–1927) Lietuvos Respublikos Seimo 
kadencijų narys. 1920 m. gegužės 15 d.–1922 m. lapkričio  
13 d. – Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) 
rinkimų apygardoje. Didele balsų persvara išrinktas Steigia-
mojo Seimo pirmuoju vicepirmininku. 1922 m. lapkričio  
13 d.–1923 m. kovo 13 d. – Pirmojo Seimo, 1923 m. bir-
želio 5 d.–1926 m. birželio 2 d. – Antrojo Seimo, 1926 m. 
birželio 2 d.–gruodžio 17 d. – Trečiojo Seimo pirmininkas. 
Dirbo Užsienio reikalų, Sveikatos, Finansų ir biudžeto, Statu-
to ir Redakcijos komisijose. Jam dirbant Seime buvo priim-
ti sveikatos įstatymai: „Medicinos praktikos teisių Lietuvoje 
įstatymas“, „Universiteto statutas“, „Medicinos felčerių įsta-
tymas“, „Ligonių kasų įstatymas“ ir daug kitų. Po 1926 m. 
gruodžio 17 d. karinio perversmo J. Staugaitis daugiau nėjo 
valstybinių pareigų, tačiau nenusišalino nuo Lietuvos valstie-
čių liaudininkų sąjungos reikalų, atsidėjo medicinai, dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. 1945 m.–1949 m. – Higienos muzie-
jaus vedėjas, 1949 m.–1951 m. – Sanitarijos epidemiologijos 
stoties gydytojas, Kauno sanitarinio švietimo namų vadovas. 

J. Staugaitis mirė 1952 m. sausio 18 d. Kaune. Palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

Šaltinis: Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA).
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Pasidalyta iš Italijos 
parsivežta patirtimi

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos kompetencijų centras 

Erasmus+ projektą „Andragogų meistriškumas – suau-
gusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (Nr. 2016-1-LT01-
KA104-022902) vykdo Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos (projekto veiklų koordinatorius), Klaipėdos vals-
tybinės kolegijos, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo 
centro, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ bei Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro konsorciumas. 2018 m. balandžio 
14 d. sugrįžę dalyviai iš Porretta Terme miestelio Bolonijos 
provincijoje (Italija), kur penkias dienas ugdė tarpkultūrines  
kompetencijas, sėmėsi kolegų iš Italijos darbo su migrantais 

patirties, analizavo ir diskutavo, kaip išgirstus ir pamatytus 
dalykus pritaikyti savo darbe Lietuvoje. Mokymuose Italijoje 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos kompetencijų centrui atsto-
vavo  Kompetencijų ugdymo organizavimo skyriaus dėstytoja 
Kristina Lensbergienė ir Tarptautinio bendradarbiavimo ir 
viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė.

Projekto grupė ir vėl kartu, bet šį sykį Druskininkuose. 
Dalyvių mokymosi įspūdžiai vis dar sukasi mintyse, todėl ir 
susirinko susisteminti, apibendrinti ir paversti praktine meto-
dine medžiaga, kuria galėtų naudotis visi Lietuvos andragogai.

 Įgyvendinti projektą drauge, kaip ir pastumti sunkų vežimaitį, lengviau ir smagiau. Taip mano projekto dalyviai.  
Iš kairės: Vilija Lukošūnienė, Aušrinė Česnulienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Jolanta Gelžinienė,  

Aušra Bagdonavičienė, Monika Pocienė, Laurencija Budrytė-Ausiejienė

(Iš kairės) Danutė Streikuvienė, Vilija Lukošūnienė ir  
Aušra Bagdonavičienė susimąstė, nuo ko gi pradėti rašyti.

Diskusijose gimsta idėjos (iš kairės): Aušrinė Česnulienė, Kristina 
Lensbergienė, Monika Pocienė, Laurencija Budrytė-Ausiejienė

Sugalvojome, ką ir kaip rašysime. Dabar belieka tik susikaupti 
(iš kairės): Aušrinė Česnulienė, Kristina Lensbergienė, Monika 

Pocienė, Laurencija Budrytė-Ausiejienė, Jolanta Gelžinienė

Trumpa atokvėpio valandėlė – tik ne projekto vadovams Arūnui 
Bėkštai ir Vilijai Lukošūnienei

Akimirkos iš susitikimo Druskininkuose

Nuotraukų autorė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. 
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