
SLAUGA
mokslas ir praktika

2017 Nr. 6 (246)

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

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose
„Lietuvos pašto“ skyriuose. Leidinio prenumeratos indeksas - 5105. 

Redakcija neatsako už autorių nuomonę
SL 1005. 3,5 sp. l. 

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

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)

Prof. dr. Natalja Fatkulina (Vilniaus universitetas)

 (Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas)



Turinys

Mokslinis straipsnis 
Vilija Gendvilaitė  
50–74 metų amžiaus žmonių informuotumas apie storosios žarnos vėžio prevencinę programą   ...... 4

Slaugymo praktika
Ieva Petkutė 
Daugiajutimė meninės veiklos muziejuje programa demenciją turintiems asmenims  ......................... 9

Geroji patirtis
Loreta Stalnionienė 
Ilgametė draugystė su Vokietijos Halle (Salle) miesto St. Elisabeth ligonine  ...................................... 11

Naudinga žinoti
Daiva Žukauskienė  
Slaugytojo ir paciento komunikacija   ..................................................................................................... 12

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“
Pasitikrinkite žinias ir laimėkite vertingus prizus    ................................................................................ 13

Lietuvos medicinos biblioteka pristato
Knygų lentyna  ................................................................................................................................15
Janina Valančiūtė
Paroda ,,Su šiaudu delnuos saulę nešuos“    ..................................................................................... 16

Janina Valančiūtė
Poezijos popietė Lietuvos medicinos bibliotekoje  ............................................................................18

Bendradarbiavimas
Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti    ........................... 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



4 Mokslinis straipsnis

Raktiniai žodžiai: informuotumas, prevencinės progra-
mos, storosios žarnos vėžys.

Santrauka
Storosios žarnos vėžio prevencinė programa skirta plėto-

ti šio naviko ankstyvąją diagnostiką Lietuvoje, panaudojant 
efektyvius medicinos mokslo ir praktikos metodus. Šios pro-
gramos tikslas – kuo daugiau storosios žarnos vėžio atvejų 
nustatyti ankstyvojoje stadijoje ir sumažinti mirštamumą nuo 
šio onkologinio susirgimo. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 50–74 metų amžiaus žmonių 
informuotumą apie storosios žarnos vėžio prevencinę programą.

Tyrimo metodai – kiekybinis tyrimas, anketinė apklausa. 
50–74 metų amžiaus asmenų žinioms ir motyvacijai dalyvau-
ti storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje išsiaiškinti 
autorė sudarė 29 klausimų anketą. Apklausoje dalyvavo 122 
tiriamieji, prisiregistravę vienoje Šiaulių rajono pirminės svei-
katos priežiūros įstaigoje.

Tyrimo rezultatai. 80,0 proc. apklaustų vyrų ir 82,3 proc. 
moterų žinojo, kad yra vykdoma storosios žarnos vėžio anks-
tyvosios diagnostikos programa. Apie programos vykdymą 
50–74 metų amžiaus žmonės daugiausia buvo informuoti šei-
mos gydytojų (46,7 proc.) ir informacinių priemonių (43,4 
proc.). Iš slaugytojų apie šią prevencinę programą informaciją 
gavo tik penktadalis (15,6 proc.) tiriamųjų. Žinojimas apie 
storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą 
yra statistiškai reikšmingai susijęs su išsilavinimu (p = 0,014). 
Nors didelė dalis 50–74 metų amžiaus žmonių buvo girdė-
ję apie tokios programos vykdymą, tačiau daugiau nei pusė 
(60,7 proc.) jų nedalyvavo šioje prevencinėje programoje. 
Daugiausia tirtų asmenų priežastį, kodėl dalyvauja šioje pro-
filaktikos programoje, įvardijo rūpinimąsi savo sveikata (72,9 
proc.). Nedalyvaujančiųjų programoje priežastys: trūksta in-
formacijos (36,5 proc.), galvoja, bet dar nespėjo pasitikrinti 
(35,1 proc.), apie tai net negalvoja (23,0 proc.).

Įvadas
Storosios žarnos vėžys (toliau – SŽV) yra trečias labiausiai 

paplitęs piktybinis navikas pasaulyje. Pasaulyje kasmet SŽV 
suserga 1 mln. ir miršta 0,5 mln. žmonių. Manoma, kad 
sergamumas SŽV pasaulyje didės dar du dešimtmečius [1]. 
O bendras vidutinis metinis sergamumas vėžiu nuo 14 mln. 
2012 m. per artimiausius dvidešimt metų išaugs iki 22 mln. 
Visame pasaulyje 2012 m. vyrams dažniausiai buvo diagno-
zuojamas plaučių, prostatos, gaubtinės ir tiesiosios žarnos, 
moterims – krūtų, gaubtinės ir tiesiosios žarnos bei plaučių 
vėžys [2]. Europoje storosios žarnos vėžys sudaro 12,9 proc. 
diagnozuotų naujų vėžio atvejų [3]. 

50–74 metų amžiaus žmonių informuotumas 
apie storosios žarnos vėžio prevencinę programą

Lietuvoje SŽV naujų susirgimų atvejų skaičius per pas-
tarąjį dešimtmetį nuolat didėjo. 2009 m. buvo diagnozuoti 
1608 nauji SŽV atvejai [4], 2011 m., remiantis Vėžio registro 
duomenimis, diagnozuoti 905 nauji gaubtinės žarnos ir 724 
tiesiosios žarnos vėžio atvejai [5]. 2000–2011 m. laikotarpiu 
SŽV užėmė ketvirtą vietą tarp visų dažniausiai diagnozuojamų 
piktybinių navikų tiek moterims, tiek ir vyrams [6]. 2009 m.  
sergamumas SŽV buvo 9,0 proc., mirštamumas – 12,2 proc. 
visų vėžio atvejų [4]. 

Ypač daug žmonių šios lokalizacijos vėžiu serga ekono-
miškai išsivysčiusiose šalyse, tai – didelė sveikatos priežiūros 
problema [7]. Išgyvenamumas sergant onkologinėmis ligomis 
priklauso nuo įvairių veiksnių: gydymo efektyvumo, socioe-
konominių veiksnių, o ypač svarbu ankstyva diagnostika [8]. 

Nelieka abejonių, jog profilaktinės programos labai svar-
bios gyvenimo trukmės ilgėjimui bei ankstyvam ligų diagno-
zavimui. Įvairiose Europos šalyse SŽV profilaktikos programa 
pradėta įgyvendinti skirtingais metais: Lenkijoje – 2000 m., 
Didžiojoje Britanijoje ir Suomijoje – 2004 m., Vokietijoje – 
2002 m. ir vykdoma visos šalies mastu [9]. Lietuvoje storosios 
žarnos vėžio profilaktinė programa vykdoma nuo 2009 m. 
[10]. 

Per pirmus dvejus metus SŽV profilaktikos programa pasi-
naudojo apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų [11]. Pacientams 
su teigiamu slapto kraujavimo išmatose testu (iFOBT) didžią-
ja dalimi nustatomi polipai, didesni nei 10 mm, t. y. dažnai 
pasitaiko pažengusios adenomos [12]. 

Jei SŽV diagnozuojamas ankstyvojoje stadijoje, visiškai 
pagydyti galima daugiau nei 80 proc. visų pacientų, kuriems 
nustatyta ši liga. Žmonės gėdijasi tirtis žarnyną, todėl, kartais 
net ir jausdami tam tikrus žarnyno sutrikimo požymius, ne-
sikreipia į medikus. Pagrindinė to priežastis yra tai, jog žmo-
nėms su žarnynu susiję tyrimai kelia nemalonius išgyvenimus, 
todėl jie vengia tikrintis [11]. 

Lietuvoje SŽV ankstyvosios diagnostikos programos vyk-
dymas stringa ir dėl to, kad daugelis žmonių šią programą lai-
ko trumpalaike ir nelabai svarbia, kad jai reikėtų skirti pakan-
kamai dėmesio [13]. Slaugytojo vaidmuo šioje prevencinėje 
programoje turėtų būti labiausiai susijęs su paciento informa-
vimu. Kaip nurodoma sveikatos apsaugos ministro įsakyme 
„Dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansa-
vimo programos patvirtinimo“ pacientas pirmiausia turi gauti 
informacinį pranešimą apie vykdomą programą, jam turi būti 
paaiškinami SŽV ankstyvosios diagnostikos metodai, iFOBT 
reikšmė ir atlikimo technika bei tolimesni veiksmai, jei testo 
atsakymas teigiamas [10]. Tačiau gana dažnai pacientai jau-
čiasi iki galo neišklausyti, ne visiškai supratę, ką jiems norėjo 
pasakyti slaugytojai [14].  

Vilija Gendvilaitė
Šiaulių valstybinė kolegija
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Vienas iš prevencinių programų įgyvendinimo efektyvu-
mo rodiklių yra tikslinių grupių dalyvavimo jose mastai. SŽV 
prevencinė programa įgyvendinama jau ne vienerius metus, 
tačiau dalyvavimo joje mastai išlieka maži [15]. Todėl tiks-
linga tirti tikslinės grupės informuotumą, siekiant išsiaiškinti 
šios asmenų grupės žinias bei elgseną programos atžvilgiu.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 50–74 metų amžiaus žmonių 
informuotumą apie SŽV prevencinę programą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti pasirinktas kiekybinis tyrimas: anketinė 

apklausa. 50–74 metų amžiaus žmonių informuotumui apie 
SŽV prevencinę programą išsiaiškinti autorė parengė 29 klau-
simų anketą. Klausimai buvo suskirstyti į 3 grupes: bendra 
tiriamųjų charakteristika, tiriamųjų dalyvavimo ir (ar) neda-
lyvavimo SŽV prevencinėje programoje priežastys, slaugytojo 
vaidmuo SŽV prevencinės programos vykdyme. Tyrimo im-
čiai nustatyti buvo taikyta netikimybinė patogioji – tikslinė 
atranka. Atrinkti tiriamieji, kuriuos surasti patogu ir kurie 
atitinka atrankos kriterijus. Tiriamųjų atrankos kriterijai:  
1) 50–74 metų amžiaus žmonės; 2) savanoriškas tiriamojo 
sutikimas dalyvauti tyrime; 3) tiriamasis supranta ir kalba lie-
tuvių kalba. 

Apklausoje dalyvavo 122 50–74 metų amžiaus tiriamieji 
(60 vyrų ir 62 moterys), prisiregistravę vienoje Šiaulių rajo-
no pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje. Prieš pateikiant 
tiriamiesiems apklausos anketas, buvo paaiškintas tyrimo 
tikslas, prašyta žodinio sutikimo dalyvauti tyrime, taip pat 
paaiškinta, kad rezultatai yra konfidencialūs ir asmeniniai 
tiriamųjų duomenys nebus viešinami. Buvo atsakoma į vi-
sus tiriamiesiems kilusius klausimus prieš pildant anketą bei 
pildymo metu. 

Duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės 
„SPSS Windows 7.0“ ir  ,,Excel 2007“ programas. Aprašo-
mosios statistikos metodu apskaičiuotos skaitinės charakte-
ristikos: bendras stebėjimų skaičius, atsakymų pasiskirstymas 
absoliučiais skaičiais ir procentais, skaitinių rodiklių vidurkis, 
standartinis nuokrypis. Dviejų požymių statistinių ryšių ana-
lizei taikytas Chi kvadrato (χ2) testas. Reikšmingumo lygmuo 
laikytas α = 0,05, rezultatai buvo vertinami kaip statistiškai 
reikšmingi, kai p ≤ 0,05.

Tyrimo rezultatai
Tiriamiesiems buvo pateiktas klausimas, ar jie žino, kad 

yra vykdoma SŽV ankstyvosios diagnostikos programa. 
Rezultatai rodo, kad 80,0 proc. (n = 48) apklaustų vyrų ir  
82,3 proc. (n = 51) moterų žinojo, kad vykdoma SŽV anks-
tyvosios diagnostikos programa. Nežinojo 20,0 proc. (n = 12) 
apklaustų vyrų ir 17,7 proc. (n = 11) moterų. Apibendrinant 
galima teigti, kad dauguma apklaustųjų, tiek vyrų, tiek mo-
terų, yra girdėję apie vykdomą SŽV prevencinę programą  
(1 pav.).

Tyrimo dalyvių, kurie žinojo, kad yra vykdoma SŽV anks-
tyvosios diagnostikos programa, prašyta pažymėti, iš kur jie 
sužinojo apie šią prevencinę programą. 2 pav. pateikti duome-
nys rodo, kad pagrindiniai informacijos šaltiniai buvo: šeimos 

gydytojas – 46,7 proc. visų tiriamųjų; informacinės priemo-
nės – (43,4 proc.). Iš slaugytojų apie šią prevencinę programą 
sužinojo tik 15,6 proc. tiriamųjų.
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1 pav. 50–74 metų amžiaus žmonių (n = 122) pasiskirstymas 
pagal tai, ar žino, kad yra vykdoma SŽV ankstyvosios diagnos-
tikos programa
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2 pav. 50–74 metų amžiaus žmonių (n = 122) pasiskirstymas 
pagal tai, iš kur jie sužinojo apie SŽV profilaktikos programą  

Tyrimo dalyvių klausta, ar jie dalyvauja (dalyvavo) SŽV 
ankstyvosios diagnostikos programoje. Daugiau nei pusė  
(60,7 proc. (n = 74)) tiriamųjų teigė nedalyvaujantys šioje pre-
vencinėje programoje. Programoje nedalyvaujančių vyrų ir mo-
terų skaičius reikšmingai nesiskyrė, atitinkamai: 65,0 (n = 39) 
ir 56,5 proc. (n = 35). Tiriamieji, kurie pažymėjo dalyvaujan-
tys SŽV prevencinėje programoje, sudarė 39,3 proc. (n = 48) 
visų tiriamųjų. Iš jų vyrų buvo 21 (35,0 proc.), o moterų – 27  
(43,5 proc.) (1 lentelė).

1 lentelė. 50–74 metų amžiaus vyrų ir moterų (n = 122)  dalyva-
vimas SŽV ankstyvosios diagnostikos programoje

Storosios žarnos vėžio  
ankstyvosios diagnostikos 

programoje

Visi tiria-
mieji

(n = 122)
n (%)

Lytis

Vyrai
(n = 60)

n (%)

Moterys
(n = 62)

n (%)

dalyvauja 48 (39,3) 21 (35,0) 27 (43,5)

nedalyvauja 74 (60,7) 39 (65,0) 35 (56,5)

Rezultatų duomenimis, daugiausia tiriamųjų priežastimi, 
kodėl dalyvauja šioje profilaktikos programoje, įvardijo rū-
pinimąsi savo sveikata. Jie sudarė 72,9 proc. (n = 35) visų 
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dalyvavusiųjų programoje. 43,8 proc. (n = 21) apklaustųjų 
pažymėjo, kad dalyvauja SŽV prevencinėje programoje, nes 
rekomendavo šeimos gydytojas. Slaugytojas tai daryti reko-
mendavo tik 9 tiriamiesiems (18,8 proc.). Apie trečdalį tiria-
mųjų 29,2 proc. (n = 14), dalyvaujančių profilaktikos progra-
moje, kaip priežastį nurodė baimę susirgti SŽV (3 pav.).
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3 pav. 50–74 metų amžiaus žmonių, dalyvavusių (n = 48) SŽV 
profilaktikos programoje, nurodytos dalyvavimo priežastys

Tiriamųjų, kurie nedalyvavo SŽV ankstyvosios diagnos-
tikos programoje, pasiskirstymas pagal priežastis pateiktas  
4 pav. Daugiau nei trečdalis – 36,5 proc. (n = 27) apklaustųjų 
nurodė, jog jie nedalyvauja programoje, nes trūksta informa-
cijos. Beveik tiek pat – 35,1 proc. (n = 26) mano, jog reikė-
tų dalyvauti programoje ir pasitikrinti, bet dar to nepadarė.  
23,0 proc. (n = 17) pažymėjo, jog negalvojo apie SŽV pro-
filaktikos programą; 12,2 proc. (n = 9) – nemato tikslo joje 
dalyvauti, nes jaučiasi gerai.
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4 pav. 50–74 metų amžiaus žmonių, nedalyvavusių (n=74) 
SŽV profilaktikos programoje, pasiskirstymas pagal priežastis

Taip pat vertintas tiriamųjų dalyvavimas kitose prevenci-
nėse programose. 5 pav. pateikti duomenys rodo, kad daugu-
ma moterų, 71,0 proc. (n = 44), yra dalyvavusios atrankinės 
mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje. Taip pat 
nemaža dalis apklaustų moterų, 61,3 proc. (n = 38), pažy-

mėjo, kad dalyvauja gimdos kaklelio piktybinių navikų pre-
vencinėje programoje. Apie trečdalis tiriamųjų – 27,4 proc.  
(n = 17), dalyvauja širdies ir kraujagyslių ligų prevencinių 
priemonių programoje. 
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5 pav. 50–74 metų amžiaus moterų (n = 62) pasiskirstymas pa-
gal dalyvavimą kitose prevencinėse programose

Tiriamų vyrų pasiskirstymas pagal dalyvavimą kitose pre-
vencinėse programose pateiktas 6 pav. Daugiau nei pusė ty-
rime dalyvavusių vyrų, 66,7 proc. (n = 40), yra pasinaudoję 
priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 
Trečdalis tirtų vyrų, 33,3 proc. (n = 20), teigė dalyvaujantys 
širdies ir kraujagyslių ligų prevencinių priemonių programoje.
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6 pav. 50–74 metų amžiaus vyrų (n = 60) pasiskirstymas pagal 
dalyvavimą kitose prevencinėse programose

Tyrimo metu aiškintasi, ar esama ryšio tarp dalyvavimo 
SŽV ankstyvosios diagnostikos programoje ir dalyvavimo 
kitose profilaktikos programose. Iš 27 (43,5 proc.) tiriamų 
moterų, kurios dalyvavo SŽV profilaktikos programoje, net 
24 (88,8 proc.) dalyvavo ir atrankinėje mamografinės pati-
kros dėl krūties vėžio programoje. O iš 35 tiriamų moterų, 
kurios nedalyvavo SŽV profilaktikos programoje, atrankinėje 
mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje dalyvavo 
20 (57,1 proc.). Dalyvavimas SŽV ankstyvosios diagnostikos 
programoje yra statistiškai reikšmingai susijęs su dalyvavimu 
atrankinėje mamografinės patikros dėl krūties vėžio progra-
moje (χ2 = 8,61;  l.l. = 2; p = 0,013).

Taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp da-
lyvavimo SŽV ankstyvosios diagnostikos programoje ir da-
lyvavimo gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos 
programoje (χ2 = 16,75; l.l. = 2; p = 0,0001). Moterys, kurios 
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dalyvauja SŽV ankstyvosios diagnostikos programoje, yra ak-
tyvios ir kitose prevencinėse programose. Tuo tarpu moterys, 
kurios nedalyvauja SŽV ankstyvosios diagnostikos programo-
je, mažiau aktyvios ir kitose prevencinėse programose. 

Tiriamųjų nuomonė apie slaugytoją, kaip informacijos, 
susijusios su SŽV ankstyvosios diagnostikos programa, tei-
kėją, išsiskyrė. 36,1 proc. (n = 44) tiriamųjų nurodė, jog jie 
informacijos šia tema gavo pakankamai. 26,2 proc. (n = 32) 
apklaustųjų teigė, jog nepakankamai – slaugytojai galėtų išsa-
miau papasakoti apie šią programą. O daugiau nei trečdalis 
visų tiriamųjų 32,8 proc. (n = 40) pabrėžė, jog negavo jokios 
informacijos apie SŽV prevencinę programą iš slaugytojo.

Rezultatų aptarimas
Analogiškų tyrimų, skirtų įvertinti žmonių informuotumui 

apie SŽV ankstyvąją diagnostiką, Lietuvoje atlikta nedaug. 
Vertinant tiriamųjų žinojimą apie SŽV prevencinę pro-

gramą, nustatyta, kad 80 proc. vyrų ir 82,3 proc. moterų 
yra girdėję apie šią prevencinę programą. Pagrindiniais in-
formacijos šaltiniais jie įvardija šeimos gydytoją ir žiniasklai-
dos priemones. Tyrimo, atlikto siekiant išsiaiškinti vilniečių 
informuotumą apie onkologinių ligų prevencines progra-
mas, metu apklausti 1065 nuolatiniai Vilniaus miesto savi-
valdybės gyventojai 20–64 metų amžiaus. Paaiškėjo, kad tik  
39,1 proc. sostinės gyventojų yra girdėję apie SŽV ankstyvo-
sios diagnostikos programą, iš jų daugiau moterų (50,5 proc.) 
nei vyrų (25,5 proc.) bei vyresnio amžiaus gyventojų. Galin-
čių šioje programoje dalyvauti 50–64 metų amžiaus moterų 
apie ją girdėjo 73,2 proc., vyrų – 55,6 proc. Dauguma vilnie-
čių apie šią profilaktikos programą sužinojo iš savo gydymo 
įstaigos (64,2 proc.), daugiau nei pusė – iš draugų ir kaimynų 
[15]. Tyrimo, apimančio visą Lietuvą, duomenimis, apie SŽV 
prevencinę programą žinojo 29,1 proc. moterų ir 22,9 proc. 
vyrų, o dalyvavusiųjų skaičius sudarė 7,1 proc. visų Lietuvos 
gyventojų [16]. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, SŽV 
ankstyvosios diagnostikos programoje 2009 m. dalyvavo apie 
44 tūkst. žmonių, 2010 m. šis skaičius išaugo iki 88 tūkst., o 
2011 m. sumažėjo iki 67 tūkst. žmonių [17]. 

Analizuojant priežastis, kurios lemia 50–74 metų amžiaus 
žmonių apsisprendimą dalyvauti arba nedalyvauti SŽV anks-
tyvosios diagnostikos programoje, nustatyta, kad pagrindinės 
dalyvavimą lemiančios priežastys yra rūpinimasis savo svei-
kata, šeimos gydytojo rekomendacija, baimė susirgti SŽV, 
nedalyvavimo – informacijos trūkumas, neapsisprendimas 
bei šios programos ignoravimas apie ją negalvojant. Kadangi 
50–74 metų amžiaus moterų dalyvavimas SŽV ankstyvosios 
diagnostikos programoje yra statistiškai reikšmingai susijęs su 
dalyvavimu kitose (krūties vėžio, gimdos kaklelio piktybinių 
navikų) prevencinėse programose, tikslinga paanalizuoti, kiek 
jos aktyvios kitose onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos 
programose.

Remiantis tyrimu, kuris buvo atliktas siekiant įvertinti 
moterų nuomonę apie gimdos kaklelio vėžio profilaktikos 
programą, nustatyta, kad beveik visos (95 proc.) apklausoje 
dalyvavusios moterys buvo girdėjusios apie šią programą. Ti-
riamosios kaip pagrindinį informavimo šaltinį apie programą 
nurodė šeimos gydytoją (46 proc.), o slaugytoją nurodė  tik 
9,5 proc.  tyrime dalyvavusių moterų. Pagrindinės pasyvumo 

priežastys dalyvaujant gimdos kaklelio vėžio prevencinėje pro-
gramoje yra šios: tikslo nematymas (14,5 proc.), laiko stoka 
(9,5 proc.), baimės jausmas (7,5 proc.), informacijos stoka 
(7,5 proc.) [17].  

Analizuojant pirmuosius SŽV ankstyvosios diagnostikos 
rezultatus Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių kliniko-
se, išsiaiškinta, kad didžiausias tirtų pacientų aktyvumas buvo 
56–65 metų amžiaus grupėje, jie sudarė 45 proc. visų tyrimo 
dalyvių. Taip pat jiems dažniausiai rasta patologinių pokyčių. 
Todėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai ir slau-
gytojai turi kuo aktyviau kviesti tikslinės grupės asmenis daly-
vauti patikroje dėl SŽV [13].

Išvados
1) Dauguma 50–75 metų amžiaus asmenų žinojo, kad yra 

vykdoma SŽV ankstyvosios diagnostikos programa, ir teigė, 
kad ji yra reikalinga. Apie galimybę pasinaudoti šia prevenci-
ne programa daugiau nei pusę tyrime dalyvavusių asmenų in-
formavo šeimos gydytojas, slaugytojas šią informaciją suteikė 
tik kas šeštam.

2) SŽV prevencinėje programoje dalyvavo 39,3 proc., ne-
dalyvavo – 60,7 proc. visų 50–74 metų amžiaus tirtų asmenų. 
Dalyvaujančių ir nedalyvaujančių programoje vyrų ir moterų 
skaičius reikšmingai nesiskyrė.

3) 50–75 metų amžiaus asmenys dalyvavo SŽV prevencijos 
programoje nes: rūpinasi savo sveikata, rekomendavo šeimos 
gydytojas, bijo susirgti SŽV. Asmenys, kurie dar nepasinau-
dojo šia prevencine programa, teigia, jog trūksta informacijos, 
galvoja, bet dar nespėjo pasitikrinti, apie tai negalvoja.

4) 50–75 metų amžiaus moterų dalyvavimas SŽV anks-
tyvosios diagnostikos programoje yra statistiškai reikšmingai 
susijęs su dalyvavimu kitose (krūties vėžio, gimdos kaklelio 
piktybinių navikų) prevencinėse programose. 

50–74 YEARS OLD PEOPLE  
AWARENESS ON COLORECTAL  

CANCER PREVENTION PROGRAM

Summary
Keywords: awareness, preventive programs, colorectal 

cancer.
Preventive program of colorectal cancer is designed to de-

velop colorectal cancer screening in Lithuania, using effecti-
ve methods of medical science and practice. The aim of this 
program – to determine more cases of colorectal cancer in 
the early stages and reduce death – rate of this oncological 
disease.

The aim of research work: to evaluate the awareness of 
50–74 years – old respondents about the colorectal cancer 
preventive program.

Materials and methods. Methods of research – quantita-
tive research: questionnaire. A questionnaire consisting of 29 
questions was prepared by author to evaluate the awareness 
and motivation of 50–74 years – old respondents to partici-
pate in preventive program of colorectal cancer. 122 respond-
ents in total participated in the research. All of them were 
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from one health care institution of Šiauliai district. 
Results. 80 % of men and 82.3 % of women interviewed 

knew that the colorectal cancer early diagnostics program was 
being carried out. 50–74 years old people learned about this 
preventive program in most cases from family doctors (46.7 
%) and information measures (43.4 %). Only (15.6%) re-
spondents learned about this preventive program from nurses. 
Awareness of the colorectal cancer early diagnostics program is 
statistically significantly related to education (p = 0,014). More 
than half 50–74 years old people (60.7 %) were not taking part 
in this preventive program. Most of the respondents as the rea-
son they were taking part in this preventive program indicated 
the taking care of their health (72.9 %). Reasons of not taking 
part in the program: lack of information (36.5 %); thinking 
about it but have not had time to get checked yet (35.1 %); not 
thinking about it (23.0 %).
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Daugiajutimė meninės veiklos muziejuje  
programa demenciją turintiems asmenims

Ieva Petkutė
 VšĮ „Socialiniai meno projektai“

Pažengusi demencija bendrosios praktikos gydytojų kaip 
specialusis poreikis oficialiai pripažinta tik 2008 m. Lietuva 
neturi demencijos strategijos, jaučiamas reikšmingas specialių 
žinių apie demenciją trūkumas socialiniame, sveikatos prie-
žiūros ir globos sektoriuose. Daugiausia su demencija susiju-
sių paslaugų suteikia valstybė, tačiau šių paslaugų tinkamu-
mas ir prieinamumas mūsų šalyje yra riboti, žmonės, turintys 
demenciją, beveik neturi jokių galimybių dalyvauti socialinėje 
veikloje. Nėra sukurta psichologinės pagalbos infrastruktūros 
ar atitinkamų priemonių, skirtų minėtų asmenų globėjams. 
Tik kelios nevyriausybinės organizacijos teikia psichologinį 
konsultavimą asmenims, turintiems demenciją, ir šių asmenų 
globėjams. Nesant demencijai palankių bendruomenių ir itin 
stokojant su tuo susijusių paslaugų, asmenys, turintys demen-
ciją, ir jų globėjai patenka į socialinę atskirtį. 

Šiandien meno muziejai visose šalyse siekia tapti bend-
ruomenės centrais – rasti būdų, kaip pritraukti auditoriją. 
„Muziejus yra socialinė erdvė, tyrinėjimo ir atradimų vieta, 
formuojanti bendruomenės identitetą. Suburdamas skirtingas 
visuomenės grupes, suteikdamas vietą ir erdvę bendrauti, mu-
ziejus skatina visuomenės raidą. Muziejus – tai vieta, kurioje 
gimsta idėjos, gali rastis naujos bendravimo ir sąveikos for-
mos, gyvastis, reikšmingos ir transformuojančios patirtys“, –  
teigia europinio projekto „Muziejai, Menas ir Alzheimeris“ 
(Museums Art & Alzheimer’s, toliau – MAA) partneriai. 

MAA projekto kontekstas
2015–2017 m. Airijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Lietuvo-

je vykdomas „Erasmus+“ programos projektas siekia didinti 
muziejų prieinamumą asmenims, sergantiems Alzheimeriu ir 
turintiems kitas demencijos formas, taip pat jų šeimos nariams 
bei specialistams. MAA projekto partnerius bendradarbiauti 
paskatino bendra vizija: „Atviro Europos muziejų tinklo de-
menciją turintiems asmenims atsiradimas, didesnis kultūros, 
socialinio ir sveikatos priežiūros sektorių bendradarbiavimas, 
kuris prisidėtų prie demenciją turinčių asmenų įtraukimo į vi-
suomenės gyvenimą.“ Projekte MAA kuriamos mokomosios 
programos muziejų edukatoriams ir demenciją turinčius as-
menis globojantiems šeimos nariams, globėjams, socialiniams 
darbuotojams. Šios programos turėtų suteikti žinių ir įgūdžių, 
kaip rengti meninę veiklą demenciją turintiems asmenims, jų 
šeimos nariams, globėjams ir specialistams.

Viena iš projekto partnerių Lietuvoje – VšĮ „Socialiniai 
meno projektai“. 2013 m. įkurta kultūros organizacija įgy-
vendina ir vykdo meno poveikio sveikatai praktiką bei tyri-
mus, kuriais siekiama stiprinti asmens gerovę didinant meno 
prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. Plėtodami 
tarpsektorinį ir tarpsritinį bendradarbiavimą, „Socialiniai 
meno projektai“ į veiklą įtraukia menininkus, kultūros, svei-
katos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistus, mokslinin-
kus, pažeidžiamas visuomenės grupes ir asmenis, turinčius 

specialiųjų poreikių. MAA projekte parengta daugiajutimė 
veiklos muziejuje programa pagal ankstesnę patirtį, įgyvendi-
nant projektus „Susitikime muziejuje“, „Šokio laboratorija“ ir 
„Menas žmogaus gerovei“, kurie paskatino muziejus pradėti 
vykdyti specialias meno prieinamumo programas, skirtas as-
menims, turintiems demenciją, sudarė galimybes socialinio 
darbo ir slaugos specialistams dalyvaujant meninėje veikloje 
įgyti naujų kompetencijų darbe, stiprinti sveikatą ir gerovę. 

Daugiajutimė veiklos programa

Programą sudaro trejos dirbtuvės (vizitai), kurių sieki-
nys – pasitelkiant kūrybines priemones ir įvairią jusles sti-
muliuojančią veiklą stiprinti demenciją turinčių asmenų ir 
jų globėjų gerovę, teigiamai veikti bendravimą. Programoje, 
kuria stengiamasi jautriai atsižvelgti į auditorijos poreikius, 
taikomi įvairūs verbalinės ir neverbalinės komunikacijos me-
todai: žvelgiant į meno kūrinį, stebint individualų ir grupės 
kūrybinį procesą, stimuliuojama rega; dalyvaujant praktinėse 
dirbtuvėse – lytėjimas; klausant muzikos, kitų garsų, taip pat 
sudarant sąlygas pokalbiams ir diskusijoms grupėje – klausa; 
veikloje taip pat galima pasitelkti kvapus. Per šokį ir judesį 
skatinama emocinė komunikacija, kur taip pat pasitelkiamas 
lytėjimas, išraiška. 

Pirmajame programos vizite – diskusija ir laisvos meninės 
kūrybos dirbtuvės. Pokalbis-diskusija rengiama pagal Moder-
niojo meno muziejaus Niujorke sukurtą aiškios struktūros 
metodą. Pagal jį pokalbis pradedamas formaliųjų paveikslo 
elementų apibūdinimu, vėliau aptariamas kūrinio konteks-
tas ir skatinama emocinė meno kūrinio interpretacija. Vizi-
to metu susitelkiama ties nedideliu skaičiumi (4–5) kūrinių 
pagal interpretacijoms atvirą temą (pavyzdžiui, gamta, metų 
laikai, emocijos). Aiški veiklos struktūra sukuria erdvę apmąs-
tymams, galimybę pasidalyti mintimis ir įžvalgomis. Muziejaus 
edukatoriaus gebėjimas moderuoti procesą (pavyzdžiui, rea-
guoti į nuolat kintantį kontekstą, padrąsinti dalyvius, pastebėti 
kiekvieno indėlį ir kt.) padeda į veiklą įsitraukti tiek demenciją 
turintiems asmenims, tiek jų globėjams ir šeimos nariams.

 
Projekto „Susitikime muziejuje“ vizitas, Kaunas. Eglės 

Gudonytės nuotr. 

Slaugymo praktika
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Antrojo programos vizito metu keli meno kūriniai, daž-
niausiai skulptūros, tyrinėjami lytėjimu. Uždengti audiniu ir 
atidengti meno kūriniai pasiūlo galimybę pajusti skirtingus 
paviršius. Veikloje dažnai pasitelkiami kiti juslių dirgikliai, pa-
vyzdžiui, kvapas ar garsas. Tai padeda paskatinti prasmingas 
asmenines ir grupines patirtis. Po dalyvavimo šioje veikloje de-
menciją turintys asmenys ir jų globėjai pastebėjo, kad meno kū-
rinio tyrinėjimas lytėjimu skatina vaizduotę ir žadina smalsumą. 

Lytėjimo dirbtuvės daugiajutimėje veiklos programoje 
Nacionalinėje dailės galerijoje. Ievos Petkutės nuotr.

Trečiojo apsilankymo muziejuje metu dalyviai kviečiami 
tyrinėti pasirinktus muziejaus kolekcijos kūrinius šokio bei 
judesio dirbtuvėse. Šiuo atveju susipažinimo su meno kūriniu 
patirtis, susieta su šokiu ir judesiu, lytėjimu, stebėjimu ir emo-
ciniu bendravimu, tarsi apibendrina visos programos patyri-
mą. Šioje veikloje demenciją turintys asmenys ir jų globėjai 
yra skatinami įsitraukti spontaniškai, ne atliekant užduotis. 
Taip sumažėja vidiniai apsaugos mechanizmai, dėl kurių gali 
būti sunkiau prisiliesti prie kito asmens, komunikuoti nežodi-
niu būdu. Šokio ir judesio dirbtuvėse svarbu garsas ir muzika. 
Garsai sustiprina vizualinę ar taktilinę patirtį, tad jie pasitel-
kiami derinant prie veiklos temos ar konkrečių meno kūrinių. 

Daugiajutimės veiklos programai turtingą vizualinį kon-
tekstą, sutelktą į juslinę stimuliaciją, suteikė Nacionalinės dai-
lės galerijos Vilniuje kolekcija. 

Šokio ir judesio dirbtuvės daugiajutimėje veiklos programoje 
Nacionalinėje dailės galerijoje. Eglės Gudonytės nuotr.

Programos vertinimas
Trijų etapų programa, sudaryta iš diskusijų, laisvos meninės 

kūrybos dirbtuvių, meno kūrinio tyrinėjimo liečiant ir šokio bei 
judesio dirbtuvių, dalyviams pasiūlė nuoseklią patirtį, nukreip-
tą į gilesnį bendravimo pažinimą. Pasak socialinės darbuotojos, 
„Tarp mūsų atsiranda daugiau bendrystės. Procesas neturi įtam-
pos, jaučiamas atsipalaidavimas.“ Padrąsinanti aplinka muziejuje 

ir dalyvavimas programoje suteikė teigiamos, atpalaiduojančios 
ir prasmingos veiklos patirtį visiems jos dalyviams, demenciją 
turintiems asmenims, jų globėjams ir šeimos nariams. 

Rengiant šią programą pastebėta, kad kasdieninis kontekstas 
turi didelę įtaką, kaip dalyviai – tiek demenciją turintys asmenys, 
tiek šeimos nariai – įsitraukia į veiklą. Jeigu kasdieninėje aplin-
koje stokojama galimybių išsakyti savo nuomonę, pasidalyti savo 
mintimis pokalbyje – pirmąkart atvykę į muziejų dalyviai prati-
nasi naujo – diskusijos dalyvio – vaidmens. Programos reguliaru-
mas keičia jų įsitraukimą ir suinteresuotumą dalyvauti: „Jeigu ko 
nors jo paklausi, jis atsakys, bet daugiau nieko nepasakys. O čia, 
muziejuje, jis labai atsipalaidavęs“ (socialinė darbuotoja). 

Visi dalyviai pažymėjo, kad kūrinio suvokimas kinta su-
sitelkiant į kitas jusles – lytėjimą, klausą, o ne, kaip įprasta, 
į regą. Demenciją turinčių asmenų globėjai taip pat atkreipė 
dėmesį, kad ši veikla leido geriau įvertinti lytėjimo svarbą kas-
dieniniame gyvenime, užmegzti glaudesnį ryšį su globojamu 
asmeniu: „Jau seniai neturėjau tokio gyvo ir prasmingo pokal-
bio su savo vyru“ (globėja).

Programos dalyviai įvardijo, kad lėtas proceso tempas atitiko 
jų poreikius. Veikla muziejuje rengiama kiekvieno vizito metu ty-
rinėjant 4–5 meno kūrinius interpretacijoms atvira tema. Taigi, 
tai yra kiek kitoks nei įprasta žiūrėjimas į meno kūrinį – užuot 
skubotai peržvelgę šimtus darbų, lankytojai skatinami stabtelėti 
ir ilgiau patyrinėti tik keletą meno kūrinių. 

Tiek demenciją turintys asmenys, tiek jų globėjai pažymėjo 
vertingą galimybę dalyvauti grupinėje veikloje, jausti, kad jų in-
dėlis yra vertinamas. Pasak vienos globėjos: „Mačiau, kad mano 
vyras jautėsi savimi pasitikintis ir išklausytas.“

Šeimos nariai ir socialiniai darbuotojai pažymėjo, kad vizitas 
į muziejų yra išskirtinė galimybė pabėgti nuo kasdienybės ruti-
nos ir susitikti su kitais žmonėmis: „Mums reikėtų dažniau kur 
nors išvažiuoti. Matyt, tai darome per retai... Tai yra vienintelė 
vieta, kur išvažiuojame“ (socialinė darbuotoja). Dalyvavimas 
programoje taip pat padėjo pasidalyti gyvenimo istorijomis, tai 
buvo teigiama ir džiugi patirtis: „Tai buvo maloni patirtis, man 
patiko būti šiame paveiksle. Būdamas čia jaučiausi labai gerai“ 
(dalyvis). Meno kūrinių tyrinėjimas skatino smalsumą, vaizduo-
tės pasitelkimą. Daugeliui ši veikla buvo galimybė atrasti meno 
pasaulį, diskusijoje priimti įvairias nuomones: „Man labai pati-
ko klausyti, ką kiti galvoja, nors man nepatiko meno kūriniai“ 
(globėja). Dauguma programos dalyvių pažymėjo, kad veikla 
dalyviams padėjo geriau pažinti vieniems kitą: „Taip gerai, kad 
mes čia atėjome kartu. Dabar mano žmona žinos, kaip čia viskas 
yra... Dabar ji žinos, kas tai yra“ (dalyvis).

Dalis demenciją turinčius asmenis atlydėjusių šeimos narių 
ir socialinių darbuotojų pažymėjo, kad kai kurie programos as-
pektai gali būti pritaikyti kasdienybėje, gerinant komunikaciją 
su globojamaisiais. 

Daugiajutimės veiklos programos rezultatai bus pristaty-
ti tarptautiniame renginyje „Meno prieinamumas: muziejai, 
bendruomenės ir socialinės atskirties grupės“ 2017 m. birželio 
14–15 d. Projektą „Museums, Art & Alzheimer‘s“ finansuoja 
Europos Komisija. Viena iš projekto vykdytojų Lietuvoje – 
VšĮ  „Socialiniai meno projektai“. Projekto partneriai Lietu-
voje: Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos muziejų asociacija, 
Fabijoniškių socialinių paslaugų centras, Globos namai „Se-
nevita“, Mančesterio Metropolijos universitetas. Visos teisės 
saugomos. Daugiau apie VšĮ „Socialiniai meno projektai“:  
www.menasgerovei.lt; „Facebook“: Socialiniai meno projektai.
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Ilgametė draugystė su Vokietijos Halle (Salle) 
miesto St. Elisabeth ligonine

Loreta Stalnionienė
VšĮ Visagino ligoninė

VšĮ Visagino ligoninė

Visagino ligoninė yra viena iš asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų, kuriose įgyvendinami įvairūs tarptautiniai projektai bei 
teikiamos kokybiškos paslaugos. Be to, tai viena iš stambes-
nių gydymo įstaigų Lietuvos pietryčių krašte, įsteigta 1978 m., 
teikti medicinines paslaugas Ignalinos atominės elektrinės bei 
tuometinio Sniečkaus miesto statytojams. Per pastaruosius de-
šimtmečius ligoninės darbo mastai, teikiamų paslaugų įvairovė, 
tyrimo, diagnostikos ir gydymo galimybės bei paslaugų kokybė 
tobulėja. Ligoninėje, kaip ir daugumoje didesnių Lietuvos as-
mens sveikatos priežiūros įstaigų, diegiami nauji diagnostikos, 
tyrimo ir gydymo metodai, taikomos modernios medicinos 
technologijos. Ligoninės kolektyvas džiaugiasi išskirtiniu, net 
24 metus trunkančiu bendradarbiavimu su Vokietijos Respub-
likos Halle miesto (liet. Halė prie Zalės) St. Elisabeth ligonine, 
jų teikiama vertinga humanitarine pagalba. Po keletą kartų per 
metus jie atgabena siuntas. Jau dešimtmetį tęsiasi intensyvus 
Visagino ligoninės gydytojų bei kitų medikų tobulinimas, gy-
dytojai iš Vokietijos dalyvauja bendrose operacijose mūsų li-
goninėje, ligoninės gydytojai ir kiti medikai vyksta į Vokietiją 
tobulintis ir įsisavinti naujausias chirurginių ligonių gydymo 
metodikas. Beveik viskas mūsų ligoninėje – vokiečių rankos 
palytėta. Nežinome kitos gydymo įstaigos šalyje, kuri tiek metų 
nuosekliai bendradarbiautų su kolegomis užsienyje. 

Vokietijos Halle miesto St. Elisabeth ligoninės ryšys su Vi-
saginu yra išskirtinis – tokią labdarą jie teikia tik šio miesto 
gydymo įstaigai. Dėl glaudaus bendradarbiavimo su vokie-
čiais ligoninė buvo aprūpinta vienkartinėmis priemonėnims, 
skirtomis pacientų slaugymui, medicinine aparatūra, inven-
toriumi ir kt. Parama labai svarbi ligoninei, tai leido išgyventi 
sunkius laikus po nepriklausomybės atkūrimo, tapti konku-
rencinga sveikatos priežiūros įstaiga regione.

Glaudus bendradarbiavimas iš pradžių vyko tarp trijų li-
goninių (Visagino, St. Elisabeth ir dabar prie jos prijungtos 
St. Barbaros ligoninės), jis užsimezgė dar 1992-ųjų rudenį.

Į Visagino ligoninę atkeliavo medicinos įranga,  
padovanota kolegų vokiečių

Geroji patirtis
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Pirmą kartą atvykę į Visagino ligoninę vokiečiai įvertino, 
jog įstaigai reikia pagalbos. Tai ir buvo daugiametės draugys-
tės pradžia. 

Sėkmingo tiek ilgai trunkančio bendradarbiavimo paslap-
tis ir pagrindas – nuoširdūs tiesioginiai ryšiai. Per visą tą laiką 
Lietuvoje apsilankė daug bičiulių iš Vokietijos. Žmonių sve-
tingumas – šiltos, kiekvienais metais stiprėjančios tautų drau-
gystės pagrindinė priežastis. Dabar esame kaip didelė šeima, 
visi kartu užaugome, perėjome į kitą amžiaus tarpsnį. Daug 
metų vokiečiai išlaikė Visagino ligoninės sterilizacinę, reani-
macijos skyrių, aprūpino dializei skirtais tirpalais bei pačiais 
dializės aparatais, funkcinės diagnostikos, narkozės aparatais, 
echoskopais.

Visagino ligoninės palatos aprūpintos 
vokiečių padovanota įranga

Dažnai dalijamės gauta parama su kitomis gydymo įstai-
gomis. Dauguma baldų – visos lovos, spintelės prie jų ir kt. –  
irgi atvežti vokiečių. Lovos vokiečių pastangomis pakeistos 
jau keletą kartų. Vokietijoje pagamintų baldų, medicininių 
priemonių įrangos kokybė labai aukšta. Ligonių komfortą ir 
paslaugų kokybę pagerins kitąmet vokiečių planuojami atvež-
ti televizoriai. Tai praskaidrins nelinksmą ligonio kasdienybę, 
tai prisidės prie sveikimo, padės nukreipti mintis, bent trum-
pam pamiršti sunkią būseną. Įstaigos darbuotojai bus aprū-

pinti medicinine apranga, kuri jau pradėta siūti Vokietijoje. 
Svečiai iš užsienio nuolatos domisi, ko labiausiai trūksta ir 
kuo galėtų dar pagelbėti ligoninei. 

Branginame šį bendradarbiavimą, jei ne nuolatinė daugelį 
metų trunkanti vokiečių pagalba, ligoninei tektų verstis daug 
sunkiau ir kukliau. Tokiam bendradarbiavimui ir nuoširdiems 
ryšiams palaikyti reikia nuolatinio įdirbio ir pasiaukojimo. 
Išlaikyti glaudžius ryšius su Vokietijos ligonine – vienas pa-
grindinių Visagino ligoninės iššūkių ir strateginių uždavinių. 
Kaskart vykdami į Lietuvą vokiečiai stengiasi pasiimti po vie-
ną du naujus asmenis, taip užtikrindami tradicijos tęstinumą. 
Kiekvieną kartą vaikščiodami po ligoninę ir matydami jų at-
gabentą ir sėkmingai naudojamą įrangą bei priemones vokie-
čių kolegos džiaugiasi, kad jų parama yra reikalinga. 

VšĮ Visagino ligoninėje kartu su vokiečių gydytojais atliktų 
operacijų akimirkos

Tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas sunku nuspė-
ti, tačiau siekiame išlaikyti užsimezgusius glaudžius bendra-
darbiavimo ryšius su vokiečių kolegomis.

 
Vaizdo konferencijos VšĮ Visagino ligoninėje fragmentas, jos 
metu buvo transliuojama operacija, kurią vokiečiai kartu su 

Visagino ligoninės chirurgais atliko operacinėje

Abipusė pagarba ir šiltas bendravimas – tai ir yra glaudaus 
ilgamečio bendradarbiavimo ir draugystės paslaptis.
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Slaugytojo ir paciento komunikacija
Daiva Žukauskienė 

Geštalto terapeutė, psichikos sveikatos specialistė

Iš vieno pacientui artimo žmogaus išgirdau iškalbingus 
žodžius apie stacionarą ir jo darbuotojus: „Norėjosi pačiam 
pasiraitoti rankoves ir eiti reikalų tvarkyti.“ Labai daug ne-
rimo ir bejėgiškumo, o kartu ir ryžto skambėjo iš žmogaus 
lūpų. Mano pasakojimas ne apie tai. Jis apie bejėgiškumą, 
nerimą, kartais net baimę. Apie emocijas ir jausmus, kuriuos 
išgyvena abi pusės: ir artimieji, ir darbuotojai. 

Daugiau kaip 15 metų man teko būti stacionaro 
darbuotojų gretose. Sunku viską suvokti ir aiškiai matyti, kol 
esi tame „miške“. Tik išėjus iš jo lengviau kalbėti ir suprasti, 
kas vyksta jo viduje. Dažnai klientai (pacientai) skundžiasi, 
kad patekę į stacionarą jie gauna nepakankamai informacijos, 
kad nėra skiriama laiko adaptacijai, personalas tik šykščiai 
paaiškina, nenuramina. Sutinku, su viskuo sutinku, tačiau 
noriu sakyti „bet“. Tame „bet“ ir slypi daug bejėgiškumo. 
Laiko bendravimui, neskubriam pokalbiui tikrai trūksta. O 
jei laiko ir atsiranda, išlenda dar vienas „bet“ – bendravimas 
yra įgūdis, menas, kompetencija, kurio žemesnysis medicinos 
personalas neturi. Mediko bendravimas su pacientu ir jo arti-
maisiais labai skiriasi nuo kasdienio bendravimo šeimoje, su 
draugais, klube ar parduotuvėje. Bejėgiškumas užklumpa, kai 
pacientas skundžiasi, o medikas nežino, ką atsakyti. Sutrikęs, 
kad nežino, kaip elgtis tam tikroje situacijoje, medikas dangs-
tosi dideliu užimtumu, darbo krūviu ir bėga nuo paciento 
akių. Tai nėra priekaištas medikams, priešingai – stengiuosi 
juos suprasti ir net pateisinti. Jaunas žmogus, rinkdamasis 
profesiją, turėtų pamąstyti, kad intravertams mediko profe-
sija bus labai sunki. Komunikaciniai gabumai turėtų būti tai, 
kas skatintų rinktis slaugytojo profesiją, o ne nuvalkiota frazė: 
„jei nebijo kraujo – tai viskas gerai“. Kraujo tikrai retas bijo, 
o bendravimo šiais laikais vengia daugelis. Tikro tiesioginio 
bendravimo, kontakto, santykio su kitu bijo daugelis žmonių. 

Filosofas Martinas Buberis savo veikaluose pabrėžia, kad 
santykį, dialogą „AŠ – Tai“ lengvai gali kurti bet kas. Bet žengti 
į tikro bendravimo lygmenį „Aš – Tu“ sugeba retas. „Tai“ – 
tas pacientas, kuris vadinamas pavarde, kuris turi kortelės 
numerį ir diagnozę. Jis yra tas, kuris lovų užimtumo lape reg-
istruojamas kaip vienetas, jis – tai valgyklos porcija su paskir-
ta dieta. Jis yra žmogus tarsi darbinė medžiaga, kuriam reikia 
atlikti tam tikrą kiekį procedūrų, užsakyti pakankamą kiekį 
medikamentų ir stebėti, kad neišgulėtų daugiau lovadienių, 
nei priklauso. Apie tokį santykį neturiu ūpo kalbėti, jis sau-
sas, šaltas, formalus. Noriu sustoti ties kitokiu ir kokybišku 
santykiu „Aš – Tu“. „Aš – Tu“ yra dialoginis santykis, kuriame 
lygiomis teisėmis dalyvauja abi pusės. Tai santykis, kontak-
tas, kuris apima rūpinimąsi kitu žmogumi. Bendravimas kaip 
susitikimas, sustojant, sąmoningai skiriant laiko, žvelgiant į 
akis kaip į sielos veidrodį. Medikai žvelgia savo pacientams 
į akis su intencija sužinoti, ar neišsiplėtę vyzdžiai, ar ne-
simato nistagmo, ar neblizga akių obuoliai, bet neturi laiko 
ar drąsos pažvelgti į akis pacientui kaip žmogiškai būtybei. 

Lengviausia bendrauti su pacientu palinkus prie anketos, li-
gos ar slaugos istorijos, pildant paciento kūno temperatūros 
lapus, bet sunku ir bejėgiškai nedrąsu pažvelgti į klausiančias 
žmogaus akis ir jam atsakyti. Atsakyti žmogiškuoju lygme-
niu „Aš – Tau“. Pažįstu kylantį norą pabendrauti su sergančiu 
žmogumi, bet iškart prisimenu baimę. Įstatymiškai medikas 
labai suvaržytas, ką, kam, kiek galima sakyti – konfidencialu-
mo įstatymas. Kitoks bendravimas jau yra ribų peržengimas. 
Savo ir kito ribų peržengimas. 

Prisiminiau vieno psichoterapeuto – S. Gingerio – 
išvardytus bendravimo stilius. Bendravimas gali būti 
empatiškas, simpatiškas ir apatiškas. Visi medikai draugiškai 
kels rankas ir rinksis empatiją. Ar tikrai empatija yra tas stilius, 
kuris labiausiai tinka bendrauti su sergančiu žmogumi? Em-
patija, ne apibrėžimo, o medikų suvokimu, reiškia įsijautimą į 
kitą žmogų, bandymą jausti, ką jaučia ir jis. Vadinasi, jei kitam 
skauda, tai skauda ir man. Kas iš to? Jis verkia, ir man graudu, 
liūdna. Kas toliau? Ar susitapatinimas, susiliejimas su kitu 
padeda sveikti? Ar depresišką žmogų guodžia, kad ir jo slau-
gytojui liūdna, ar apatiškam pacientui geriau, jei ir gydytoją 
apėmusi apatija? Renkuosi simpatiją. Ne tą simpatiją, kuri 
skamba pavasariais, ne tą, kuri kyla tarp dviejų žmonių. Sim-
patija yra bendravimas su intencija: tu man įdomus, tu man 
rūpi, aš noriu tave pažinti, aš esu geranoriškai nusiteikęs. Sim-
patija gimsta „Aš – Tu“, kai du žmonės atvirai klausia, atsako, 
klausosi ir girdi, jei nežino atsakymo, prisipažįsta, kad nežino. 
Kai kito žmogaus liūdesys kelia norą jį traukti iš liūdesio 
liūno, kai pacientui, kuriam reikia skausmą malšinančių 
vaistų, atnešama tabletė ir papildomai pamatuojamas spaudi-
mas. Simpatija, kai ryte klausiama, ar gerai miegojai, ir palin-
kima geros dienos. 

Būtina paminėti ir apatišką bendravimo stilių. Medikai 
puikiai jį įvaldę. Jis skamba lediniu įsakymo balsu, kai liepia-
ma nusirengti, pasiruošti injekcijai, kai tyloje rašomas recep-
tas, net girdisi, kaip skrebena plunksna ar kaukši klaviatūros 
mygtukai. Apatiška veido išraiška pranešama diagnozė, 
paskiriamas naujas gydymo metodas, pareiškiama, kad laikas 
„išsirašyti“, nes kitas pacientas jau laukia stacionarinio gydy-
mo. Apatija – toks bendravimo stilius, kai vengiama jausmų, 
kai nepasakoma nė žodžio daugiau nei reikia, kai nerandama 
laiko pasidžiaugti, kad atėjo pavasaris. 

Norisi būti optimistiškai ir tikėti, kad vis daugiau medikų 
bendrauja, domisi, gilinasi į savo pacientų gyvenimus, o ne 
sprendžia problemas, diagnozuoja, taiko gydymo algoritmus, 
sudaro gydymo ir slaugos planus, pamiršdami, kad šalia jų 
yra gyvas paprastas žmogus, kuriam tiesiog skauda. Šiandien 
esu vienoje barikadų pusėje, rytoj galiu būti kitoje. Vakar bu-
vau medikas, šiandien esu psichoterapeutas. Norėčiau, kad 
šiuolaikinės žinios apie bendravimą būtų pasiekiamos kiekvie-
nam medikui. Gydo ne vien vaistai, gydo žodis, gydo santykis 
su kitu žmogumi. 

Naudinga žinoti
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Gerbiamieji,

Šiame numeryje skelbiame žaidimo-loterijos klausimus, parengtus pagal žurnale
„Slauga. Mokslas ir praktika“ Nr. 5 išspausdintą straipsnį „Rankų higiena“ (klausimus rasite p. 15).

Burtų keliu iš teisingai atsakiusiųjų į pateiktus klausimus bus išrinkta 10 laimėtojų.  
Jiems bus įteiktas Chemi Pharm (Estija) gamintojo produkcijos prizas. 

Prizo rinkinį sudaro
„5D Auksinė grožio kaukė“ (7 ml x 3 vnt.), „5D Jauninanti kaukė“ (7 ml x 3 vnt.) ir  

rankų dezinfekantas „Healthy skin gel“ (250 ml, 1 vnt.). Prizo vertė – 54,00 Eur.
Teisingą atsakymo variantą pažymėkite langelyje (langeliuose) raudonu rašikliu.

Atsakymus iškirpkite ir siųskite adresu: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, Rugių g. 1,

LT-08418 Vilnius. Ant voko užrašykite „Loterija“.
Nufotografuotus atsakymus taip pat galite siųsti elektroniniu paštu adresu: sigita@chemipharm.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti!
Atsakymų lauksime iki rugpjūčio 15-os dienos.

4-ame viršelyje galite pamatyti prizą, kuris bus įteiktas laimėtojams.

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

Adresas ....................................................................................................................................................................................

Kontaktinis telefonas ...............................................................................................................................................................

Gerbiami žaidimo-loterijos dalyviai,

Dėkojame už dalyvavimą žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ Nr. 3 paskelbtame žaidime-loterijoje, 
parengtame pagal straipsnį „Biocidai. Biocidų ženklinimas ir naudojimas dezinfekcijai asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose“. Nors burtai palankūs buvo tik 10-čiai dalyvių, tačiau visi atsiuntusieji užpildytą klau-
simyną turėjo galimybę praturtinti arba pasitikrinti savo žinias.

Kviečiame ir toliau visus žurnalo skaitytojus aktyviai dalyvauti kituose žaidimuose-loterijose. Tikime, 
kad burtai kitą kartą bus palankūs ir tiems, kuriems šį kartą nepasisekė.

Širdingai sveikiname burtų keliu išrinktus žaidimo-loterijos dalyvius, teisingai atsakiusius į klausimus, 
kurie bus apdovanoti vertingais Chemi Pharm (Estija) gamintojo produkcijos prizais:   

1. Daivą Bartuševičienę, Raseiniai

2. Gražiną Dabužinskienę, Elektrėnai

3. Aureliją Dielininkaitienę, Šakiai

4. Rasą Dilienę, Jurbarko r.

5. Ireną Grambienę, Alytus

6. Simoną Paulikienę, Vilnius

7. Danutė Rakauskienę, Molėtų r.

8. Vaidą Šukienę, Panevėžys

9. Liną Zdanavičienę, Vilnius

10. Jūratė Žūkienę, Druskininkai
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1. Kokios patalpos, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012, išskiriamos kaip ypatingos infekcijos 
rizikos aplinka?
c operacinės, intensyviosios terapijos ir reanimacijos, nudegimų, transplantacijos, onkohematologijos, neišnešiotų 
naujagimių skyriai, izoliavimo, gimdymo ir dializės palatos
c terapinių, slaugos ir kt. (aukščiau neišvardytų  skyrių) palatos
c poliklinikų, pirminių sveikatos priežiūros centrų kabinetai
c sanatorijose esančios palatos bei kabinetai
c visi atsakymai teisingi

2. Kokie rankų higienos įrangos reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012, taikomi 
ypatingos infekcijos rizikos aplinkoje?
c dozatoriaus indas ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartiniu indu ir pompa arba vienkartine 
rankų paruošimo sistema
c dozatoriaus indas gali būti papildomas dezinfekantu jam pasibaigus
c abu atsakymai teisingi

 3. Kokie rankų higienos įrangos reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012, taikomi kitose 
patalpose (asmens sveikatos priežiūros centruose, poliklinikose, gydytojų kabinetuose, palatose ir t. t.)?
c dozatoriaus indas ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartiniu indu ir pompa arba vienkartine 
rankų paruošimo sistema
c dozatoriaus indas papildomas dezinfekantu ar skystu muilu, kai jis yra tuščias
c abu atsakymai teisingi

4. Ar yra papildomų reikalavimų, norint pakartotinai naudoti daugkartinio naudojimo skysto muilo ir antiseptiko 
dozatorius ir jo priedus? 
c NE     c  TAIP   Jei taip, nurodykite, kokie .....................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................

5. Kokiais atvejais, pagal Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012, medicinos darbuotojams būtina plauti rankas?
c prieš pradedant darbą
c kai rankos vizualiai nešvarios ar užterštos paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais
c slaugant ir atliekant procedūras pacientui, kuriam įtariama ar nustatyta Clostridium difficile arba Bacillus anthracis 
sukelta infekcija
c prieš duodant ligoniui paskirtus neįpakuotus vaistus (tabletes), maisto produktus, gėrimus
c nusimovus paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais užterštas pirštines ar pirštines su talku
c pasinaudojus tualetu
c visi atsakymai teisingi 

6. Pagal ką nustatomas antiseptikų efektyvumas?
c pagal Europos Farmakopėjos reikalavimus
c pagal AFNOR standartus
c pagal Europos Farmakopėjos reikalavimus ir AFNOR standartus

7. Išvardykite pagrindines antiseptikų savybes: ................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................

8. Išvardykite dažniausiai rankų antiseptikai naudojamus alkoholius (kaip veikliąją medžiagą): ..................................

 ........................................................................................................................................................................................

9. Apibūdinkite etanolio savybes: ......................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

10. Išvardykite rankų antiseptikai naudojamus antrinius alkoholius ir jų savybes: ...........................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

11. Kokiais atvejais, pagal Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012, medicinos darbuotojams privaloma higieninė 
rankų antiseptika?
c prieš ir po tiesioginio kontakto (sąlyčio) su pacientu
c prieš pradedant darbą skyriuose, kuriuose ypač didelė infekcijos įgijimo rizika pacientui ir personalui
c prieš atliekant invazines procedūras, prieš užsimaunant pirštines 
c po sąlyčio su užterštais daiktais, skysčiais ar paviršiais
c visi atsakymai teisingi 

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“
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Chirurginė slauga : moko-
moji knyga / Viktorija Piščal-
kienė. - Kaunas, 2017. - 363, 
[1] p. 

Bendrosios ir chirurginės 
slaugos mokymo priemonė 
skirta būsimiesiems bendrosios 
praktikos slaugos, akušerijos, 
radiologijos ir kitų specialybių 
studentams, taip pat bus nau-
dinga ir praktikams. Knygą su-
daro dvi dalys. Pirmojoje dalyje 
pateikiami pagrindiniai chirur-

ginės slaugos principai. Aptariamas psichologinis, klinikinis 
pacientų paruošimas chirurginei procedūrai, atskirai išskiria-
mas pacientų mokymas ikioperaciniu laikotarpiu. Aprašomos 
ne tik operacinės, bet ir trauminės žaizdos. Išsamiai aptaria-
ma galimos vienos iš pooperacinių komplikacijų – vietinės 
ir bendrosios chirurginės infekcijos (sepsis) klinika ir slauga. 

Specialiosios chirurginės slaugos dalyje trumpai pateikia-
mos chirurginių ligų priežastys, klinikiniai požymiai, diag-
nostikos ir gydymo principai. Kiekvienos temos pabaigoje 
aptariami konkretūs slaugos savitumai, pateikiamos galimos 
slaugos diagnozės, slaugos tikslai bei slaugos veiksmai.

Temų pradžioje pateikiamas trumpas žodynėlis, kuriame 
paaiškinamos temos sąvokos, o pabaigoje trumpai apžvelgia-
mi esminiai klausimai. Skaitytojų motyvacijai skatinti patei-
kiami savikontrolės klausimai.

Knygos autorė naudojosi ne tik mokslinės literatūros duo-
menimis, bet rėmėsi ir asmenine – pacientės, mamos bei pro-
fesine – operacinės slaugytojos, chirurginės slaugos dėstytojos 
patirtimi.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto docentė V. Piščalkie-
nė taip pat parengė ir išleido penkias mokomąsias knygas, 
skaitė daugiau kaip penkiasdešimt pranešimų slaugos, eduko-
logijos ir kt. temomis Lietuvoje ir užsienyje. Ji yra mokslinių 
žurnalų „Sveikatos mokslai“, „Taikomieji tyrimai Lietuvos 
kolegijose“ redkolegijos narė, žurnalo „Slauga. Mokslas ir 
praktika“ mokslinė redaktorė, nacionalinių ir tarptautinių 
projektų grupių narė, vadovė. 2015 m. apdovanota SAM pa-
dėkos raštu už aktyvią mokslinę ir akademinę veiklą. 

Knygų lentyna

Kompleksinė pagalba neįga-
liems asmenims : mokslo studi-
ja / Giedrė Kvieskienė, Renaldas 
Čiužas, Violeta Vaicekauskienė, 
Rimantė Šalaševičiūtė. - Vilnius, 
2015. - 195, [1] p. 

Mokslo studijos „Komp-
leksinė pagalba neįgaliems as-
menims“ autoriai nagrinėja 
lygių galimybių užtikrinimą 
ir socialinę visų piliečių ir jų 
grupių įtrauktį. Leidinyje at-
kreipiamas dėmesys į tai, kad 

nors formaliai šios galimybės užtikrintos, tačiau kompleksinė 
pagalba neįgaliesiems dar nėra įtvirtinta norminiais aktais ir 
todėl neįgalūs asmenys negali šiomis galimybėmis pasinaudo-
ti, o pagalba yra netolydi ir neturi sisteminės (kompleksinės) 
ir tarpsektorinės pagalbos bruožų. Ribotos ir socialinės bei 
profesinės neįgalių asmenų pasirinkimo galimybės. Teigiama, 
kad taip yra dėl negalios, ugdymo proceso inkliuzijos ir ne-
pakankamo atvirumo, visuomenės požiūrio ir kitų veiksnių, 
kurie daro didelę įtaką asmens apsisprendimui, motyvacijai, 
siekiant edukacinių socialinio dalyvavimo tikslų, sprendžiant 
tolygaus ugdymo ir įsidarbinimo problemas. 

Antrame studijos skyriuje nagrinėjamuose teisės aktuose 
apibrėžiamos neįgalių asmenų socialinės integracijos į visuo-
menę galimybės, nurodomos būtinos prielaidos sėkmingai 
socialinei įtraukčiai. Trečiame ir ketvirtame skyriuose kons-
tatuojama, kad nors Lietuvoje sukurta pakankama neįgaliųjų 
teises reglamentuojanti teisinė bazė, atitinkanti valstybės eko-
nomines galimybes ir padedanti tenkinti neįgaliųjų poreikius, 
vis tiek išlieka būtinumas toliau ją tobulinti, užtikrinant daug 
funkcijų, kriterijų ir sektorių apimantį požiūrį.

Mokslo studijoje pateikti tyrimai iliustruojami 34 paveiks-
lais ir 34 lentelėmis. Taip pat pateikiami priedai ir klausimynai. 
Nurodomi naudoti teisės aktai, dokumentai ir kiti šaltiniai.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos 
medicinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  Nau-
dojimosi biblioteka taisyklėse  arba tel. 261 77 96  (Abonementas) 

Parengė  Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Aplankykite parodą žurnalo 20-mečiui paminėti
Pranešame, kad pratęsta Lietuvos medicinos bibliotekoje veikianti paroda  

„Žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“ – 20. Slaugytojo profesijos portretas nuo  
gailestingosios sesers iki slaugos daktaro, slaugytojo mokslininko“. 

Paroda veiks visą liepos mėnesį Lietuvos medicinos bibliotekoje, Kaštonų g. 7, Vilniuje.
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Paroda „Su šiaudu delnuos saulę nešuos“

Gegužės mėnesį Lietuvos medicinos bibliotekoje atidary-
ta tautodailininko Osvaldo Žvirblio paroda ,,Su šiaudu del-
nuos saulę nešuos“.

Tai antroji O. Žvirblio personalinė paroda. Pirmoji pa-
roda surengta 2014 m. Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centro Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje. O. Žvirblio 
mokytojas, dailės terapeutas Mantas Televičius pristatė 
parodos autorių. Jis teigė, kad ši paroda kviečia atsigręž-
ti į mūsų tradicinę tautodailę. O. Žvirblis kūryboje bando 
atkartoti verpstės motyvą, kad ji išliktų gyva. O. Žvirblio 
darbai mums nušvinta kaip saulė. Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius kal-
bėjo apie įspūdį, kuris liko pamačius darbus pirmą kartą: 
„Kabančius sodus žinome visi, o šios technikos niekur pa-
saulyje neteko matyti. Oskaro darbai kabo mano namuose, 
juos perku ir dovanoms. Jie spinduliuoja kažką gero, šildo. 
Niekur tokių darbų nemačiau.“ Prisipažino esąs vienas iš  
O. Žvirblio darbų pirkėjų. Daug jo darbų puošia privačių asme-
nų ir Psichikos centro interjerus. Direktorius, neseniai matęs  
O. Žvirblio mokinių darbus iš šiaudų, pasidžiaugė, kad gali 
juos perduoti kitiems. Pasak M. Marcinkevičiaus, dalytis tuo 
yra dar didesnis pasiekimas. 

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėjas psichiatras 
Janas Hilbigas, pradėjęs dirbti centre tuo pačiu metu, sakė: 
„Oskaras kuria ne tik meną, jis skyriuje sukuria daug šilu-
mos, pastebi, ko reikia kitiems. Tikiuosi, kad dar ilgą kelią 
galėsime eiti kartu.“ Tautodailininkė, karpinių meistrė Irma 
Barauskaitė pastebėjo, kad jie su O. Žvirbliu vis atsiduria 

greta. Abu 2016 m. įstojo į Tautodailininkų sąjungą. Prisimi-
nė, kaip O. Žvirblis atėjo į Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centrą ir atsinešė savo darbelius, papasakojo apie juos, apie 
šiaudą. I. Barauskaitė džiaugėsi, kad O. Žvirblis patobulėjo, 
išaugo. Pirmieji jo darbeliai buvo maži, dabar – dideli. Ji nu-
sistebėjo, kad Lietuvoje yra tiek daug žmonių savamokslių. 
Palinkėjo jam kūrybinės sėkmės. LMB Informacijos skyriaus 
vedėja Regina Vaišvilienė taip pat palinkėjo daugiau parodų. 

Kanklėmis grojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
ketvirto kurso studentė Ramunė Balčiūnaitė.

O. Žvirblis prisiminė kūrybos pradžią. Krikšto tėvo na-
muose, pamatęs darbą iš šiaudų, užsiplieskė pats pabandyti. 
Pirmieji kūriniai sukurti dar mokantis mokykloje-internate. 
Kūrė auklėtojoms pasveikinimo atvirukus su liaudies orna-
mentais. Tada į jį kreipėsi Geležinkeliečių profesinės tech-
nikos mokyklos dramos būrelio vadovas, kad pagamintų iš 
šiaudų sodą jų spektakliui. 

Šioje parodoje O. Žvirblis pristato ir pirmuosius darbus 
iš šiaudų, kuriuose gėlių kompozicija, žvejas, stumiantis val-
tį į jūrą, Gedimino pilis. Po kariuomenės jis pradėjo kurti 
vis daugiau įvairių ornamentinių vaizdų. O. Žvirblis sako: 
„Kaip auga rugys, mano paveikslas taip pat didėja, auga. Kur 
nors išvažiavęs stebiu, ar auga rugiai.“ Daugiausia jis mėgsta 
naudoti rugio šiaudą. O. Žvirblis dalyvauja bendrose tauto-
dailininkų parodose, meno pleneruose, mugėse. Nuo 2014 m.  
savanoriauja Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, nuo 
2016 m. kovo dirba užimtumo terapeutu. 

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Autorius (antras iš dešinės) su parodos rengėjais ir svečiais. Ingridos Tomaševskienės nuotr.
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Poezijos popietė Lietuvos medicinos bibliotekoje
Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka

Birželio 15 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje  buvo 
surengta  poetės, gydytojos dietologės, dr. Laisvūnės Pet-
kevičienės poezijos ir kūrybos popietė. Bibliotekos direk-
torė Salvinija Kocienė pristatė papildytą ir naujai išleistą 
Lietuvos medicinos bibliotekos parengtą L. Petkevičienės 
bibliografijos rodyklę (sudarytoja Ramutė Stankevičienė). 
Pirmasis toks leidinys pasirodė prieš dešimt metų. Per tą lai-
kotarpį išleista naujų knygų, publikuota straipsnių. Į bibli-
ografijos rodyklę  įtraukti moksliniai straipsniai ir knygos, 
pranešimai, pokalbiai, komentarai, poezijos knygos, eilėraš-
čiai spaudoje, garso įrašai, apdovanojimai, literatūra apie ją 
ir kolegų atsiminimai. 

Gydytojos darbą pradėjusi Šiauliuose Greitosios pagal-
bos stotyje, vėliau – miesto gimdymo namuose, L. Petkevičie-
nė 1975 m. persikėlė į Vilnių. Dirbo geležinkelio apygardos 
ligoninės gydytoja, Vilniaus miesto valgyklų tresto, prekybi-
nių organizacijų valdybos gydytoja, dietologe.  Šešiolika metų 
dirbo SAM vyriausiąja specialiste konsultante dietologijos 
klausimais. Iki 2005 m. dirbo VU Santariškių klinikų Hepa-
tologijos, gastroenterologijos  ir dietologijos centro, Dietinio 
gydymo poskyrio vyriausiąja specialiste gydytoja dietologe. 
1999–2013 m. dirbo Santariškių klinikų centro filialo gydy-
toja dietologe, dėstė dietetiką ir dietologiją studentams bei 
kvalifikacijos tobulinimo kursų klausytojams. Dr. L. Petke-
vičienės iniciatyva 1989 m. įkurta profesinė Lietuvos dieto-
logų draugija, kurios prezidente ji buvo 15 metų. 2015 m. 
L. Petkevičienė apdovanota Nusipelniusio Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo diplomu ir garbės ženklu.

Gydytoja dietologė, dr. L. Petkevičienė, Nacionalinės die-

tetikos federacijos prezidentė, paskelbusi daug straipsnių, iš-
leidusi knygų dietologijos ir dietetikos klausimais, daug kartų 
pelniusi medikų poezijos pavasario laureatės vardą, laisvalaikį 
skiria kūrybai. Eilėraščius rašo nuo dešimties metų, spausdi-
na juos nuo 1967 m. Yra išleidusi knygas „Laumžirgių šokis“ 
(1993), „Paskutinis tango“ (2005), „Paklydę metai“ (2013), 
knygelę vaikams „Žvirblis Kika tvarkdarys“ (1998). Jos poezi-
ja publikuota medikų poezijos rinkiniuose „Skrenda paukštė 
baltaplunksnė“ (1991), „Iš nakties tamsių akių“ (2008), „Su-
grįžusi šviesa“ (2013), „Plekšnės“ klubo leidinyje „Į vakaro 
tylą“ (2002), taip pat periodinėje spaudoje. L. Petkevičienės 
leilėraščiams „Paskutinis tango“, „Paklydę metai“, „Rudeninės 
spalvos“ kompozitorius Algimantas Raudonikis sukūrė muzi-
ką. Pagal jos eiles sukurtos dainos skamba koncertuose, tele-
vizijos ir radijo eteryje.  L. Petkevičienė yra apdovanota dau-
gybe talentų. Bendraklasiai prisiminė, kaip ji, ką tik atėjusi į 
gimnaziją, subūrė mergaičių pučiamųjų orkestrą, pasižymėjo 
aktoriniais sugebėjimais, nuo penkerių metų vaidino profe-
sionaliame Šiaulių vaikų teatre. L. Petkevičienė ir šiandien 
yra geriausia savo eilėraščių skaitovė. Tad ir poetės eilės „Ar 
tu gali išgirst mane“ tą popietę bibliotekoje sulaukė atgarsio 
susirinkusiųjų širdyse. Romantišką foną poezijai sukūrė jos 
anūkė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos absolventė Agota 
Budvydytė, kuri puikiai paskambino kanklėmis. Gerbiamą 
poetę, daktarę nuoširdžiai sveikino kolegos, klasės draugai iš 
buvusios Šiaulių J. Janonio gimnazijos, Vilniaus universiteto  
kurso draugai, Šiaulių klubo atstovai, profesorius Rimantas 
Stukas, kompozitorius Algimantas Raudonikis. Renginį vedė 
LMB direktorė S. Kocienė.

Savo eiles skaito dr. Laisvūnė Petkevičienė Kanklėmis skambina Agota Budvydytė 
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Andragogų meistriškumo tobulinimas – 
suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti

Birželio pradžioje į Sveikatos priežiūros ir farmaci-
jos specialistų kompetencijų centrą Palangoje susirinko 
ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų 
meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei 
didinti“ (projekto dotacijos sutarties numeris 2016-1-LT01-
KA104-022902) grupė. Šį sykį ne mokytis, o kurti metodinę 
priemonę andragogams ir pasidalyti žiniomis, įgytomis 
Vokietijoje. Metodinė priemonė padės Lietuvos andrago-
gams ugdytis pedagogines kompetencijas, sudarys galimybę 
susipažinti su naujais aktyviais mokymo metodais, leis pada-
ryti suaugusiųjų mokymą dar įdomesnį ir prieinamesnį.

Dar šilti mokymosi  
Vokietijoje prisiminimai

Pirmosiomis balandžio dienomis devynių andragogų gru-
pę iš Lietuvos pasitiko Heidelbergas, miestas Vokietijos pie-
tuose, ir šio miesto pedagoginio universiteto tęstinių studijų 
akademija. Būtent čia vyko pirmieji ERASMUS+ progra-
mos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobuli-
nimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ mokymai, 

kuriuose dalyvavo aštuoni Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos narių – Klaipėdos valstybinės kolegijos, Valsty-
bės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, 
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (to-
liau – Kompetencijų centras) atstovai ir Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacijos biuro darbuotoja.

Kompetencijų centras į mobilumo projekto mokymus 
Vokietijoje delegavo Kompetencijų vertinimo skyriaus vedė-
ją Rimantą Zajarską ir direktoriaus pavaduotoją Raimondą 
Natką, kuris pasidalijo įspūdžiais: „Mokymai Heidelbergo 
aukštojoje pedagogikos mokykloje parodė kelią nuo moky-
tojo iki padėjėjo. Padėjo suprasti, kad kiekvienas mokinys yra 
individualus, skirtingai suvokia dėstomą medžiagą, turi indi-
vidualius poreikius ir individualų mokymosi greitį. Mokymai 
išmokė kurti paskaitos struktūrą, atsižvelgiant į mokymo da-
lyvių tikslus ir aplinkos veiksnius, pritaikyti mokymo ir mo-
kymosi metodus ir būdus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio 
motyvaciją, įvertinti savo darbą.“

Kompetencijų centro inf.

ERASMUS+ programos mobilumo projekto „Andragogų meistriškumo tobulinimas –  
suaugusiųjų mokymosi kokybeididinti“ dalyviai Palangoje

Gerbiami žurnalo skaitytojai,

Kviečiame mokytis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų centre 2018 metais. Išsamią 
informaciją galima rasti www.sskc.lt

arba kreiptis į Kompetencijų ugdymo organizavimo specialistus  
Vilniuje (85 271 2279; 85 2701362),  Kaune (837 707 419),  

Klaipėdoje (846 273 171, 8686 51907), Šiauliuose (841 524 309), Panevėžyje (845 507 183).



Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

Gerbiamieji,
Žurnalo puslapiuose toliau tęsiame straipsnių ciklą, pagal kuriuos 

rengiamas žaidimas-loterija. Kitas straipsnis apie paviršių dezinfekciją bus 
paskelbtas žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ Nr. 9. Klausimai, parengti 
pagal šio straipsnio medžiagą, bus išspausdinti žurnale „Slauga. Mokslas ir 

praktika“ Nr. 10. Teisingai atsakę į šiuos klausimus, turėsite galimybę laimėti 
vertingus prizus. Burtų keliu išrinkti 10 laimingųjų bus apdovanoti Chemi 

Pharm (Estija) gamintojo produkcijos prizais. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą  
ir dalyvauti žaidime-loterijoje.


