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Agata Gintovt-Dabašinskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas

Pacientų po endoprotezavimo operacijų  
sveikatos mokymo ir savirūpos  
ugdymo sąsajos, atsižvelgiant į  

Dorothea’os Orem savirūpos modelį

Santrauka

Pagal Dorothea‘os Orem savirūpos modelį, geriausia pagal-
ba žmogui – sukurti aplinką, kurioje jis pats sau galėtų padėti 
ir būti nepriklausomas visais gyvenimo atvejais. Pagal sociali-
nio išmokimo teoriją, tarpusavyje reikia suderinti tris svarbius 
komponentus, kad žmonės elgtųsi palankiai sveikatos atžvil-
giu: juos turi supti sveikatai palanki aplinka, turi būti teikia-
ma aiški informacija ir instrukcijos, kaip elgtis, bei didinamas 
saviefektyvumas.

Pacientas, turintis reikalingų žinių apie pooperacines 
komplikacijas, gali ne tik gerai pasirūpinti savimi, bet ir pa-
gerinti savijautą, sveikatos būklę bei apsisaugoti nuo daugelio 
komplikacijų. Savirūpos gerinimas ir tinkamas mokymas yra 
sėkmės garantas greitam paciento pasveikimui po klubo sąna-
rio endoprotezavimo operacijų. Taigi, pagrindinis slaugytojų 
tikslas mokant pacientus – suteikti žinių ir sudaryti palankią 
aplinką, kuri skatintų pacientus keisti savo elgesį sveikatai pa-
lankia linkme.

Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti pacientų po klubo 
sąnario endoprotezavimo operacijų mokymo ir savirūpos są-
sajas, taikant D. Orem savirūpos modelį.

 
Įvadas

Klubo sąnarys yra vienas didžiausių ir svarbiausių sąna-
rių organizme. Jis turi didelį judėjimo diapazoną ir gerą 
stabilumą. Pirminė klubo sąnario funkcija – palaikyti kūno 
svorį [10]. Pacientams, kuriems pažeistas klubo sąnarys, sun-
ku atlikti kasdieninę veiklą, pablogėja jų gyvenimo kokybė. 
Šiems pacientams sąnario endoprotezavimas yra viena labiau-
siai paplitusių atkuriamųjų operacijų [13]. Klubo sąnario en-
doprotezavimas atliekamas, kai sąnarys pažeistas negrįžtamai. 
Pažeidimai žmonėms dažnai sukelia skausmą, disfunkciją ir 
mobilumo bei judrumo sumažėjimą, jiems sunku atlikti kas-
dieninę veiklą [11].

Pirmasis klubo sąnario pakeitimo standartinis gydymas 
Lietuvoje buvo pradėtas 1991 m. po klubo sąnario osteoart-
rito. Tais pačiais metais atliktas ir klubo sąnario endoproteza-
vimas lūžus šlaunikaulio kaklui [9]. Dabar kasmet Lietuvoje 
atliekama daugiau nei 4000 klubo sąnario endoprotezavimo 
operacijų [12].

Po endoprotezavimo operacijos pacientai nori kuo greičiau 
grįžti į normalią kasdieninę veiklą ir tam reikalinga slaugytojo 
pagalba. Slaugytojo pareiga – teikti tikslias ir informatyvias 

žinias pacientams apie atsiradusius pokyčius po atliktos en-
doprotezavimo operacijos. Jis turi įvertinti paciento būklę, 
aptarti atsiradusius pokyčius ir nustatyti slaugos poreikius, 
kuriuos reikės patenkinti [1].

Pacientų mokymas turėtų būti pritaikomas kiekvienam 
individualiai, atsižvelgiant į jo turimas žinias apie ligą [4]. 
Žinodami, kaip pacientai suvokia savo ligą, slaugytojai galės 
padidinti mokymo efektyvumą [3]. Slaugytojai ir kiti sveika-
tos priežiūros specialistai turi siekti, kad pacientas domėtųsi 
savo sveikatos būkle ir būtų motyvuotas stiprinti sveikatą. Šis 
tikslas turėtų išlikti viso mokymosi proceso metu [6].

Dorothea‘os Orem savirūpos modelis

Savirūpos modelį sukūrė žinoma JAV slaugos teoretikė 
Dorothea Elizabeth  Orem. Jos slaugos koncepcija pirmąkart 
paskelbta 1959 m. [5]. D. Orem savirūpos modelis grindžia-
mas samprata, kad žmogus turi labai didelį poreikį rūpintis 
savimi. Jis nori turėti pakankamai žinių, kad užsiimtų savirū-
pa ir išsaugotų bei susigrąžintų sveikatą po ligos arba sužalo-
jimo. Tokiems poreikiams patenkinti reikia elgesio pokyčių, 
susijusių su savirūpos poreikiu.

Savirūpos koncepcija besiremiantys slaugytojai vertina 
paciento teisę būti individu, turinčiu unikalių poreikių ir 
siekį pačiam pasirūpinti savimi. Tai reiškia, kad užuot tiesiai 
pasakę pacientams, ką jie turėtų daryti, arba atlikę už juos 
tuos veiksmus, slaugytojai sudaro jiems galimybę spręsti ir 
savimi rūpintis patiems, išskyrus tuos atvejus, kai tai neįma-
noma [5]. Galima teigti, kad savirūpos gerinimas ir tinkamas 
mokymas yra sėkmės garantas greitai pasveikti pacientams po 
klubo sąnario endoprotezavimo operacijų.

Pasak D. Orem, savirūpa – tai procesas, kurio metu žmo-
gus pats saugo sveikatą, diagnozuoja ligą ir ją gydo. Savirūpos 
koncepcija teigia, kad žmogui reikia leisti ugdyti savo svei-
katos pontencialą. Ji traktuojama kaip pagalba, kurią asmuo 
suteikia pats sau [5]. 

Savirūpos koncepcijoje ypač didelę reikšmę turi paciento 
ir slaugytojo asmenybių sąveika. Pagrindiniai D. Orem slau-
gos modelio principai yra tokie: slaugytojas veikia paciento 
vardu; nuolat jį palaiko; jam vadovauja; sukuria palankią 
aplinką, reikalingą paciento savirūpai; moko savirūpos [5]. 
Pagrindinė savirūpos modelio nuostata yra ta, kad savirūpos 
poreikis egzistuoja nuolat, žmogus turi teisę ir galimybę šį po-
reikį patenkinti. Tačiau pasitaiko situacijų, kai slaugytojams 
arba artimiesiems tenka tiesiogiai įsitraukti į priežiūrą. Slau-
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gymas padeda pacientui, kuriam buvo padaryta klubo sąnario 
endoprotezavimo operacija, patenkinti sveikatos sutrikimų 
nulemtus poreikius, naudojant D. Orem lavinamąją-paremia-
mąją slaugymo sistemą.

Lavinamoji-paremiamoji slaugymo sistema – sistema, 
kai pacientas visiškai sugeba patenkinti savo poreikius, 
slaugytojo veikla nukreipta į paciento mokymą ir lavini-
mą. Slaugytojas taip pat gali pamokyti paciento gimines ar 
artimuosius, kaip teikti pagalbą [5]. Slaugytojas turi mokyti 
ne tik pacientą, bet ir jo artimuosius, kaip reikia elgtis po ope-
racijos ir kokių veiksmų nereikia daryti.

Dorothea‘os Orem savirūpos modelio  
pritaikymas pacientams po klubo sąnario  

endoprotezavimo operacijų: sveikatos  
mokymas ir savirūpos ugdymas

Po operacijos labai svarbu, kaip pacientui seksis gyven-
ti toliau, kaip jis prižiūrės save, kaip norės sau padėti, kaip 
jam pavyks su tuo susitvarkyti. Tinkamas pacientų sveikatos 
mokymas veikia paciento savirūpą. Kad pacientai po klubo 
sąnario endoprotezavimo operacijų galėtų savimi pasirūpin-
ti, jie turi gauti informacijos apie savo sveikatos būklę. Labai 
svarbus yra slaugytojo vaidmuo, slaugytojas tampa mokytoju. 
Svarbu, kad mokymo programa būtų sudaryta, atsižvelgiant į 
paciento jau turimas žinias. Mokymo programa turi būti su-
daryta kiekvienam pacientui individualiai pagal jo poreikius. 
Mokymo turinys turi remtis dažniausiai pasitaikančiomis po-
operacinėmis komplikacijomis ir jų prevencija, taip pat paci-
entų savirūpos ugdymu ir pacientų aktyvinimu. 

Po endoprotezavimo operacijų pasitaiko komplikacijų, ku-
rios skirstomos į ankstyvąsias ir vėlyvąsias.

Plaučių arterijos tromboembolija yra pagrindinė mirtin-
gumo po endoprotezavimo priežastis. Veiksniai, kurie skatina 
tromboembolinių komplikacijų vystymąsi po endoprotezavi-
mo operacijų, yra senyvas daugelio ligonių amžius, chirurgi-
nės traumos, veninė stazė operacijos metu ir iš dalies po jos.

Kad nesusidarytų trombų, skiriamas mažos molekulinės 
masės heparinas. Antikoaguliantų dozavimas priklauso nuo 
paciento masės. Šių vaistų pacientas turėtų vartoti 4–5 sa-
vaites, skaičiuojant nuo operacijos atlikimo dienos. Tačiau 
svarbiausia tromboembolijos profilaktika yra kompleksinis 
gydymas: skiriami antikoaguliantai, atliekamos intraveninės 
kristaloidinių tirpalų infuzijos. Svarbiausia profilaktikos prie-
monė – aktyvi galūnių ir kūno raumenų mankšta. Be minėtų 
profilaktikos priemonių, pacientams pirmas keturias savaites 
rekomenduojama kojas tvarstyti elastiniu tvarsčiu arba mūvėti 
elastines spaudžiamąsias kojines. Jau pirmą dieną po operaci-
jos patariama gerti daug skysčių [8].

Ligonių mankšta pirmą parą pradedama lovoje kojų judi-
nimo ir kvėpavimo pratimais. Pastebėta, kad pratimai lovoje 
turi nemažos įtakos bendram organizmo fiziniam pasirengi-
mui ir ypač komplikacijų dažnio mažinimui. Mankšta lovoje 
padeda išvengti pragulų, kvėpavimo pratimai sumažina stazi-
nių pakitimų išsivystymą plaučiuose, o kojų judesiai – trom-
boembolijų komplikacijų grėsmę [2].

Šlaunikaulio išnirimas. Kad kaulas prisitaikytų prie pro-
tezo ir būtų išvengta klubo sąnario išnirimo, būtina griežtai 

laikytis specialaus režimo. Dar prieš operaciją pacientas su-
pažindinamas su galimais ir draudžiamais judesiais, nes neat-
sargus, neleistinas judesys gali sukelti endoprotezo išnirimą ir 
pailginti hospitalizacijos trukmę, komplikuoti gijimo procesą. 
Ši taisyklė galioja apie 2–3 mėn.

Draudžiami tokie operuotos kojos judesiai: kojų kryžiavi-
mas, operuotos kojos rotacija (priklausomai nuo operacinio 
pjūvio), daiktų kėlimas nuo žemės stovint ar sėdint kėdėje, 
pritūpimai.

Taip pat viena iš klubo sąnario endoprotezo išnirimo prie-
žasčių ankstyvuoju pooperaciniu periodu – raumenų tonuso 
sumažėjimas. Todėl iškart, kitą dieną po operacijos, paciento 
palatoje yra pradedama gydomoji mankšta: iš pradžių lovoje, 
kiek vėliau – atsistojus. Taip siekiama sustiprinti raumenis.

Giliųjų venų trombozė. Kai kurios aplinkybės gali sukelti 
giliųjų venų trombozę. Nejudrumas, sužeidimas bei operacija 
yra žinomi rizikos veiksniai, kaip ir senyvas amžius ir širdies 
nepakankamumas. Tipiškas pacientas, priklausantis rizikos 
grupei, yra žmogus, gulintis po atliktos klubo sąnario ope-
racijos.

Šie veiksniai didina giliųjų venų trombozės riziką: chro-
ninis venų uždegimas, nejudrumas lovoje, padidėjęs kraujo 
krešumas. Venų trombozės galima išvengti, tinkamai gydant 
ir slaugant. Ankstyvas judinimas ir aktyvūs pratimai, elastinių 
tvarsčių nešiojimas yra svarbūs veiksniai, mažinantys trombų 
susidarymą.

Ankstyva ir vėlyva infekcija. Infekcija yra sunki kom-
plikacija, kuri dažniausiai priverčia šalinti protezą ir sukelia 
paciento neįgalumą. Ankstyva infekcija paprastai vystosi dėl į 
žaizdą iš operacinės oro arba nuo instrumentų patekusių mi-
kroorganizmų, nesilaikant aseptikos ir antiseptikos. Pagrindi-
niai efektyvios infekcijų komplikacijų profilaktikos aspektai 
yra: griežta aseptika operacinėje, būtina vengti operuoti pa-
cientus su septiniais židiniais, antibiotikų vartojimas. Vėlyva 
infekcija paprastai susijusi su bakteriemija. Kuo daugiau laiko 
praėjo po operacijos iki infekcijos pasireiškimo, tuo labiau ti-
kėtina, kad ją sukėlė bakteriemija.

Taip pat po operacijos gali pasitaikyti psichologinio po-
būdžio komplikacijų, tokių kaip delyras. Delyras dažniau pa-
sireiškia vyresnio amžiaus žmonėms. Delyras gali pasireikšti 
sąmonės, dėmesio, suvokimo, mąstymo, atminties, elgesio, 
emocijų bei miego ir budrumo ritmo sutrikimais. Delyro 
išsivystymą gali lemti operacija, raminamųjų medikamentų 
vartojimo nutraukimas, taip pat kitų vaistų vartojimas (pvz., 
analgetikai, nuo uždegimo) [7]. Kadangi pacientai anestezijos 
metu gauna opioidų, tai gali sukelti delyrą po operacijos.

Svarbu prieš operaciją pacientui ir jo artimiesiems papasa-
koti, kad delyras po operacijos gali pasireikšti kaip poopera-
cinė komplikacija. Svarbu išsiaiškinti, ar pacientas vartoja ra-
minamuosius ir miegui skirtus vaistus, ir įspėti pacientą, kad 
jam po operacijos negalima bus vartoti šių vaistų. Svarbu, kad 
ligoninės aplinka pacientui būtų artima, kad šeimos nariai ga-
lėtų pabūti su juo po operacijos. Jei pacientą ištinka delyras, 
personalas ir paciento artimieji turėtų išnaudoti kiekvieną ga-
limybę paaiškinti pacientui jo buvimo ligoninėje ir taikomų
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procedūrų prasmę, padrąsinti jį, sustiprinti jo orientavimąsi.
Po operacijos galimos tokios komplikacijos kaip šlapimo 

takų infekcijos, šlapinimosi sutrikimai (dažnas šlapinima-
sis, šlapimo susilaikymas). Per operaciją įstatomas šlapimo 
kateteris, kuris turi būti ištrauktas jau kitą parą, tačiau kartais 
būna atvejų, kai pacientas prašo neištraukti, nes kol negali 
vaikščioti, jis nenori šlapintis į basoną. Jeigu kateteris šlapimo 
pūslėje yra per ilgai, tai gali sukelti šlapimo pūslės infekciją, 
o ištraukus kateterį gali būti šlapinimosi sutrikimų. Svarbu 
pacientui prieš operaciją paaiškinti, kad šlapimo kateterį rei-
kia pašalinti kuo anksčiau, siekiant išvengti šių pooperacinių 
komplikacijų.

Dar viena galima komplikacija po operacijos – vidurių 
užkietėjimas. Kartais pacientai patys negali nueiti į tualetą, 
bet neprašo basono ir tiesiog užlaiko norą tuštintis – tai pro-
vokuoja vidurių užkietėjimą. Viduriai gali užkietėti ir dėl to, 
kad pacientas mažai juda, geria mažai vandens ir valgo netin-
kamą maistą. Vidurių užkietėjimas gali pabloginti paciento 
būklę ir sveikimo procesą. Dar prieš operaciją reikia pacientui 
paaiškinti, kad pasituštinti yra svarbu. Reikia skatinti pacientą 
daugiau judėti, gerti daug vandens.

Planuojant pacientų po endoprotezavimo operacijos mo-
kymo programą, slaugytojas gali vadovautis D. Orem savi-
rūpos modelio lavinamąja-paremiamąja slaugymo sistema. 
Pagal D. Orem savirūpos modelį, slaugytojas gali padėti paci-
entams vadovaudamasis penkiais metodais [5]:
1.  Viską atlikti už pacientą. Pirmas dvi paras po operaci-

jos pacientas turi gulėti lovoje, jis yra priklausomas, todėl 
pacientui reikia padėti atlikti būtiniausius veiksmus, t. y. 
asmens higienos palaikymas, tuštinimasis ir šlapinimasis, 
valgymas. Pacientas gali pats nusiprausti, tačiau kadangi 
jis negali atsikelti iš lovos, jam turi būti suteiktos palan-
kios sąlygos asmens higienos veiklai atlikti (atnešti van-
dens, paduoti asmens higienos priemones, rankšluostį, 
jeigu reikia, padėti pasikeisti drabužius). 

2.  Mokyti konkrečios veiklos. Slaugytojas gali pamokyti 
pacientą, kaip jis turėtų elgtis, kai jam skauda. Reikia pa-
aiškinti, kad esant skausmui pacientas neturėtų kentėti, 
o iškart turėtų kviesti slaugytoją, kuris suleis vaistų. Pa-
cientams reikia paaiškinti, kad jiems gali skaudėti ir tai 
normalu, taip pat reikia paaiškinti, kad nereikia bijoti pa-
prašyti vaistų. Pacientui reikia paaiškinti, kad adekvatus 
pooperacinis skausmo malšinimas būtinas. Skausmas ne 
tik veikia centrinę nervų sistemą, sukeldamas diskomfor-
tą, baimę, nerimą, bet ir neigiamai veikia visas organiz-
mo funkcijas ir sudaro pagrindą vystytis pooperacinėms 
komplikacijoms.

3.  Vadovauti paciento veiklai. Pacientų aktyvumo palai-
kymas yra labai svarbi slaugos dalis ankstyvuoju poope-
raciniu periodu. Dar prieš operaciją pacientas supažindi-
namas su galimais ir negalimais judesiais. Jeigu pacientas 
daro neteisingai, slaugytojas turi jį pataisyti. Pacientas 
pats turi pasakyti ar parodyti, kokių judesių jis negali da-
ryti arba kokius gali daryti, nes tik tokiu atveju jis viską 
supras ir taps nepriklausomas.

4.  Teikti paramą, atliekant veiklą. Slaugytojas turi skatinti 
pacientą kuo anksčiau būti savarankišką. Slaugytojas gali 
stebėti, gali paaiškinti, prireikus padėti pacientui atlikti 

tam tikrą veiklą, tačiau pacientas turi kuo daugiau daryti 
pats.

5.  Suteikti aplinką, kurioje pacientas galėtų tobulinti 
savo žinias. Slaugytojas gali paduoti pacientui skrajučių, 
knygelių su informacija apie pooperacines komplikacijas, 
jų prevenciją, judesių ribojimus.

Pagal D. Orem savirūpos modelį, slaugytojas savo veiks-
mais (pvz., informacijos pateikimas apie pooperacinių komp-
likacijų prevenciją) taip pat gali padėti pacientui įveikti savi-
rūpos apribojimus. Slaugytojas viso mokymo proceso metu, 
uoliai mokydamas pacientą pooperacinių komplikacijų iš-
vengimo būdų, vadovauja pacientui, ką ir kaip jis turi daryti, 
sukuria palankią aplinką, kurioje pacientas galėtų tobulinti 
jau turimas žinias, nuolat pacientą palaiko ir papildo žinias 
esant neaiškumams.

Išvados

Slaugytojai didelį dėmesį turėtų skirti pacientų savirūpos 
mokymui ir ugdymui, atsižvelgdami į esamą paciento būklę. 
Paciento psichikos paruošimas ir jo mokymas prieš operaciją 
sudaro prielaidas tolesniam jo mokymui ir priežiūrai. 

D. Orem savirūpos modelis pritaikomas pacientams po 
klubo sąnario endoprotezavimo operacijų, nes didžiausias dė-
mesys yra sutelkiamas į paciento savirūpos ugdymą bei moky-
mą, o ne tik į pagrindinius paciento poreikius ir jų tenkinimą. 
Socialinio išmokimo teorija ypač pabrėžia aplinkos, elgesio 
ir asmenybės veiksnių įtaką ir bendrą poveikį. Tarp žmogaus 
ir aplinkos egzistuoja abipusis priežastingumas, t. y. žmogus 
ir aplinka veikia vienas kitą, todėl slaugytojo, kaip paciento 
sveikatai palankų elgesį skatinančio profesionalo, įsikišimas 
yra svarbus ir reikalingas.
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Santrauka

Nepakankama mityba tampa vis svarbesnė išsivysčiusių 
šalių problema [1]. Mitybos nepakankamumas (MN) – mi-
tybos būklė, siejama su neigiamais fizinės, funkcinės būklės 
ir klinikinių ligos baigčių padariniais. Maždaug 10–25 proc. 
pacientų, susidūrusių su kardiochirurginėmis problemomis, 
nustatomas MN [2]. Nepakankamos mitybos rizika padidėja 
susirgus širdies liga. Pacientai dažnai imasi koreguoti savo 
mitybą, tai darydami savarankiškai, nepasitarę su profesiona-
lais arba laikydamiesi medicininės mitybos terapijos (dietos), 
o tai dažnai vyresnio amžiaus pacientams lemia MN. MN taip 
pat lemia ligos, socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Slau-
gytojams svarbu laiku įvertinti ir pastebėti MN požymius, 
siekiant greičiau užkirsti kelią mitybos būklės pablogėjimui ir 
išvengti sukeltų komplikacijų. 

Straipsnio tikslas – apžvelgti MN išsivystymo priežastis, 
pasekmes ir paplitimą tarp kardiochirurginių pacientų Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose. 

Raktažodžiai: nepakankama mityba, kardiochirurginiai 
pacientai, mitybos terapija. 

Įvadas

Pacientų, sergančių širdies nepakankamumu ir kitomis 
širdies ligomis, mirštamumas išlieka didelis, nepaisant visų 
medicininių pastangų. Šiam rodikliui įtaką daro daugybė 
veiksnių: amžius, cukrinis diabetas, kairiojo skilvelio išstūmimo 
frakcijos sutrikimas, nepakankama mityba ir kt. [3]. Kar-
diochirurginiams ligoniams MN lemia daugelis priežasčių: 
pagrindinė liga, sunki bendroji būklė (prieš operaciją ir kurį 
laiką po jos), vyresnis amžius, pablogėjusi maisto medžiagų 
rezorbcija ir virškinimas (dėl sąstovio kepenyse, žarnyne), 
vaistų vartojimas (kai kurie vaistai gali slopinti apetitą, sukelti 
pykinimą), stresas, didelės apimties tyrimų planas, kurių metu 
pacientas būna priverstas badauti, elgesio pokyčiai sužinojus 
apie ligą ir kt. [4]. Dėl šių veiksnių po operacijos lėčiau gyja 
žaizdos, vystosi infekcinės komplikacijos, didėja sepsio rizika 
bei pooperacinis mirštamumas. Įrodyta, kad MN susijęs su 
pailgėjusia gydymo stacionare trukme, pakartotiniu staciona-
rizavimu, ligos komplikacijomis, ankstyvu institucionaliza-
vimu, gyvenimo trukmės sutrumpėjimu, gyvenimo kokybės 
pablogėjimu ir padidėjusiu mirštamumu [5]. Ligonio MN 
atpažinti kartais nėra lengva. Netgi antsvorio turintis žmogus 
gali būti nepakankamos mitybos. Todėl mitybos vertinimas 
yra būtinas, norint užtikrinti geros mitybos praktiką [2]. 

Kiekvieno paciento mitybos vertinimas turi būti individual-
us, atsižvelgiant į paciento mitybos istoriją, dabartinę sveika-
tos būklę ir dabartinį nepakankamos mitybos laipsnį [6]. Dėl 
dalies MN atsiradimo atvejų pats pacientas nedaro jokio po-
veikio, tačiau kitai daliai pacientų MN išsivysto dėl jų pačių 
elgesio. Asmenų elgsena, sukelianti MN, atitinka transteorinį 
modelį. Sekant modelio etapais palaipsniui išsivysto MN. 

Mitybos nepakankamumo išsivystymas

MN dažniausiai atsiranda dėl neadekvataus suvartojamų 
maisto medžiagų ir energijos kiekio bei organizmo maisto 
medžiagų ir energijos poreikio – organizme mažėja baltymų, 
riebalų, glikogeno, mikroelementų ir vitaminų [7]. Pagal Pa-
saulio sveikatos organizacijos apibrėžimą, MN yra tada, kai 
KMI < 18,5 kg/m2 [7]. Europoje per mažas kūno svoris nus-
tatomas 1–6 proc. pagyvenusių žmonių. Mažesnis nei 20 kg/
m2 KMI lemia didelę MN tikimybę, žmonės, per 3–6 mėnesius 
netenkantys daugiau nei 10 proc. kūno svorio, taip pat gali 
būti priskiriami MN rizikos grupei. Pagrindiniai veiksniai, le-
miantys MN: ligos, socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Su 
liga susiję veiksniai, sukeliantys MN: nepakankamas suvar-
tojamo maisto kiekis (anoreksija, skonio sutrikimas, pykini-
mas, vėmimas, šalutinis vaistų poveikis, kramtymo ir rijimo 
sutrikimai); sutrikęs maisto medžiagų virškinimas ir absorb-
cija (ypač vyresnio amžiaus pacientams ir sergant virškinimo 
trakto ligomis); padidėjęs maisto medžiagų poreikis (sepsis, 
trauma, endokrininė liga); padidėjęs maisto medžiagų nete-
kimas (per žaizdas, fistules, malabsorbcija, kt.); pagrindinė 
liga, sunki bendroji būklė (prieš operaciją ir kurį laiką po jos); 
vaistų vartojimas (kai kurie vaistai gali slopinti apetitą, netgi 
sukelti pykinimą); didelės apimties tyrimų planas, kurių metu 
ligonis būna priverstas badauti. Socialiniai ir psichologiniai 
veiksniai, sukeliantys MN: vyresnis amžius; funkcinės būklės 
pokyčiai, sutrikdantys maisto pirkimą ir gaminimą; nerimas, 
depresija, liūdesys, gedulas; skurdas; žinių stoka, negebėjimas 
pasirinkti tinkamą ir skanų maistą; aplinkos veiksniai (slauga 
namuose ir kt., patekimas į institucijas); nervinė anoreksija; 
ribojančių dietų laikymasis; stresas; bado streikas [2, 4, 9].

Dažniausiai MN atsiranda dėl pasikeitusios žmonių el-
gsenos, t. y. nepakankamo suvartojamo maisto kiekio. To-
kiam elgesiui apibūdinti labai tinka transteorinis modelis 
(The Transtheoretical Model). Šį modelį sukūrė Rod Ailando 
universiteto psichologai Jamesas O. Prochaska ir Carlo  
C. DiClemente, remdamiesi 15 metų tyrinėjimo praktika ir 18 
psichologinių ir elgesio teorijų apie pokyčių atsiradimą [10]. 

Nepakankamos mitybos išsivystymo priežastys, 
pasekmės ir paplitimas tarp kardiochirurginių 

pacientų Lietuvos sveikatos mokslų  
universiteto Kauno klinikose
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Transteoriniame modelyje pokyčių procesas apibūdinamas 
etapų seka, kurių metu žmonės paprastai juda į priekį: galvoja 
apie naują elgesį, pradeda jį ir tęsia [10]. Modelis naudotas 
norint apibūdinti elgesio, kuris tapo įpročiu, nutraukimą, o 
pastaruoju metu taikomas ir sveikatą skatinančio elgesio pla-
navimui. Modelis buvo taikytas rūkymo įpročiui panaikinti, 
priklausomybei nuo alkoholio ir narkotikų mažinti, svorio 
kontrolei, streso valdymui, prezervatyvų naudojimui, siekiant 
apsisaugoti nuo ŽIV [11]. Transteorinis modelis didžiausią 
dėmesį skiria individo sprendimų priėmimui. Šis modelis 
aiškina, kad asmens noras pasikeisti yra procesas, kuris 
užtrunka penkias stadijas, kol elgesys visiškai pasikeičia [12]. 
Prochaska ir DiClemente išskyrė penkias pokyčių stadijas: 
prekontempliacija, kontempliacija, pasiruošimas, vykdymas 
ir palaikymas [10]. Lietuvos literatūros šaltiniuose dažniausiai 
šios stadijos vadinamos nesusimąstymo, svarstymo, apsispren-
dimo, veiksmo, išlaikymo [13]. 

Nesusimąstymo stadijoje pacientas savo ligos ar sveikatos 
problemos dar nepripažįsta, žmogus nesvarsto galimybės keis-
tis, savo elgesyje (mitybos įpročiuose ir režime) nemato prob-
lemos ar netiki, kad elgesys yra problemiškas. Pirmame etape 
žmonės artimiausioje ateityje (t. y. ateinančius šešis mėnesius) 
neplanuoja imtis jokių veiksmų. Svarstymo stadija – pra-
sidedantis judėjimas į priekį. Žmogus suvokia, kad jo elge-
sys, šiuo atveju mityba, jam kelia problemų, ir svarsto, kiek 
jam naudinga keistis ir kiek naudinga nieko nedaryti. Todėl 
svarstymo stadijoje svarbiausia yra suteikti informacijos. Ap-
sisprendimo stadija – tai įsipareigojimas keisti elgesį. Žmonės 
numato nedelsiant (ateinantį mėnesį) imtis mitybos pokyčių, 
ieško keitimosi strategijos, kuri būtų jam prieinamiausia ir 
efektyviausia. Veiksmo stadija – tai konkretūs elgesio pasikeiti-
mai. Asmenys jau galutinai pasirenka maitinimosi strategiją ir 
pradeda ją įgyvendinti. Žmonės iš tiesų įgyvendina pasikeiti-
mus ir jų elgesys pasikeičia, tačiau dar nėra nusistovėjęs. Šiame 
etape labai svarbu būti budriems ir vengti atkryčio. Daugumai 
ši stadija tęsiasi nuo 3 iki 6 mėnesių. Išlaikymo stadija – tai 
mitybos įpročių stabilizavimas. Jos metu asmuo stengiasi, kad 
veiksmo stadijoje pasiekti pokyčiai būtų išlaikyti ir neįvyktų 
atkrytis. Transteoriniame modelyje atkryčiai yra natūralus 
dalykas, nes dauguma pacientų „keliauja“ pirmyn ir atgal 
per visas stadijas, kol pasiekia stabilius pokyčius [10]. Tokie 
cikliški judėjimai stadijomis, kai žmogus tarsi užstringa tarp 
veiksmo ir išlaikymo stadijų, pasitaiko dažnai. Buvo pastebėta, 
kad tokiai nesureguliuotai mitybai tęsiantis daugiau negu šešis 
mėnesius, pradeda vystytis nepakankama mityba [14]. 

Kai žmogui nepavyksta išlaikyti pasiekto mitybos pokyčio 
ir jis vėl grįžta prie senų mitybos įpročių, prasideda atkryčio 
stadija. Atkryčiai pasitaiko gana dažnai, todėl laikomi daugiau 
taisykle negu išimtimi. Atkryčio stadijoje dažnai prade-
da vystytis NM dėl tokių pat priežasčių kaip ir išlaikymo 
stadijoje. Ilgai užsitęsus atkryčio stadijai, žmogus, norėdamas 
vėl keisti mitybą, pradeda visą pokyčių ciklą nuo pradžių.

Mitybos nepakankamumo pasekmės  
kardiochirurginiams pacientams

Studijos parodė, jog MN turi stiprią neigiamą įtaką atsiga-
vimo laikui po traumos ar operacijos, didina mirtingumo rizi-
ką ir sutrikdo įvairių organų funkcijas [15]. Tyrėja Chia ir kiti 
įrodė, kad nepakankama mityba 100 proc. pailgina chirurgi-

nių pacientų gydymo trukmę ir šie pacientai palyginti su kitais 
pacientais patiria daug daugiau komplikacijų [16]. Mokslinin-
kė Giner su kolegomis savo studijoje įrodė, jog mityba turi 
tiesioginį poveikį sunkiai sergančių žmonių išgyvenamumui. 
Tyrime jie stebėjo 129 intensyviosios terapijos pacientus ir nu-
statė, kad iš jų 43 proc. turi MN. Palyginti su normalios mity-
bos pacientais, jie turėjo blogesnes ligos baigtis ir ilgesnį laiką 
praleido ligoninėje [17]. Pagal Vakarų šalyse atliktų tyrimų 
duomenis, MN daro tiesioginę nepalankią įtaką kardiochirur-
ginių pacientų gydymo rezultatams ir prognozei: lėtiniu širdies 
nepakankamumu sergančių MN pacientų mirštamumas paly-
ginti su normalios mitybos pacientais per 18 mėnesių padidėjo 
50 proc. Taip pat įrodyta, kad MN, buvęs iki operacijos, lemia 
daug didesnį nesėkmingų operacijos baigčių dažnumą [4].

Apibendrinant galima išskirti dažniausias MN sukeltas 
komplikacijas po širdies operacijų: didesnis mirtingumas 
palyginti su normalios mitybos pacientais; elektrolitų disba-
lansas; virškinimo trakto struktūros ir funkcijos pažeidimai; 
lėtesnis žaizdų gijimas; ilgesnė stacionarizavimo trukmė; di-
desnė ligos komplikacijų rizika; pooperacinės kvėpavimo takų 
infekcijos (bronchitas, pneumonija); anemija (Hb < 110 g/l); 
pooperacinės šlapimo takų infekcijos (prostatitas, cistitas, pie-
lonefritas); pragulos; didesnė pakartotinio stacionarizavimo 
tikimybė; tikėtinas gyvenimo kokybės pablogėjimas; tikėtinas 
gyvenimo trukmės sumažėjimas; didesnės gydymo įstaigos 
išlaidos [18, 19, 20]. Tiesiogiai širdies ir kraujagyslių siste-
mą MN veikia taip: skatina miokardo baltymų sunaudojimą, 
trikdo širdies metabolizmą ir funkciją, mažėja širdies raumens 
masė, minutinis širdies tūris, vystosi hipotenzija, blogėja kitų 
organų kraujotaka, jų aprūpinimas deguonimi. Elektrolitų ir 
mikroelementų stoka gali sukelti širdies ritmo sutrikimą.

Taigi, galima teigti, jog MN padariniai labai neigiami, 
ypač silpniausiems, labiausiai sergantiems ir operacijas paty-
rusiems pacientams.  

Mitybos nepakankamumo paplitimas

Atliktas mitybos vertinimo tyrimas Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Kauno klinikų Širdies chirurgijos aneste-
ziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuje ir Širdies chirur-
gijos skyriuje nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. vasario mėn., 
naudojantis standartizuotu NRS-2002 klausimynu ir ESPEN 
draugijos sudaryta anketa. 

Pastebėta, kad tarp 222 apklaustų pacientų 1,8 proc. turėjo 
MN, t. y. jų KMI buvo ≤ 18,5 kg/m2. Tačiau pacientų, kurių 
KMI mažesnis negu 20 kg/m2, gerokai daugiau – 7,2 proc., 
t. y. 16 tirtų pacientų. Toks žemas KMI rodo didelę MN išsi-
vystymo tikimybę. Taip pat galima išskirti dar vieną pacientų 
grupę, kuri gali būti priskiriama MN rizikos grupei. Tai pa-
cientai, per 3–6 mėnesius netekę daugiau nei 10 proc. kūno 
svorio. Tai yra beveik pusė (42,6 proc.) visų tirtųjų. Didelė 
dalis apklaustų pacientų skundėsi negalavimais, kurie galėjo 
lemti mitybos pokyčius: 68,5 proc. teigė mažiau suvalgan-
tys negu įprastai; 25,9 proc. po operacijos jautė pakitusį sko-
nį ar kvapą; 50,9 proc. pastebėjo, jog yra sumažėjęs apetitas;  
35,2 proc. skundėsi kramtymo ar rijimo sutrikimais;  
54,6 proc. jautė burnos sausumą; 62,9 proc. turi gretutinių 
susirgimų (neskaitant širdies problemų); 38,9 proc. skundėsi 
vidurių užkietėjimu. 
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Taigi, daug pacientų, priskiriamų MN rizikos grupei, 
skundėsi mažiau suvalgantys negu įprastai, po operacijos jau-
tė pakitusį skonį ar kvapą, pastebėjo, jog yra sumažėjęs ape-
titas, skundėsi kramtymo ar rijimo sutrikimais, jautė burnos 
sausumą, turi gretutinių susirgimų (neskaitant širdies proble-
mų), skundėsi vidurių užkietėjimu. Todėl galima manyti, jog 
išgydžius ar bent sumažinus šiuos sutrikimus, dalies pacientų 
mityba taptų geresnė.

Išvados

Mitybos pokyčiai, lemiantys MN atsiradimą, dažniausiai 
išsivysto dėl ligų, socialinių ar psichologinių veiksnių. Trans-
teorinis modelis aiškiai ir tiksliai atspindi žmonių mitybos 
pokyčių stadijas.

Kardiochirurginiams pacientams MN sukelia daug neigia-
mų pasekmių. 

LSMU Kauno klinikų Širdies chirurgijos anesteziologijos 
ir intensyviosios terapijos skyriuje ir Širdies chirurgijos skyriu-
je daugiau negu pusė pacientų priklauso didelei MN rizikos 
grupei.
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ko pasiekėte, kokios svajonės dar neįgyvendintos.

Prisiminkite, kad gyvenimo pilnatvė – tai ne tik karjeros aukštumos, profesinė sėkmė, bet ir brangios 
akimirkos, praleistos kartu su artimais ir mylimais žmonėmis, žinojimas, kad esi reikalingas. 

Tegu visi širdies lobiai, kuriais dalijatės su kitais, padėkos ir meilės žodžiais grįžta Jums atgal.

Jubiliejaus proga sveikiname:
Dalią Šinkūnienę, Respublikinės Panevėžio ligoninės  

Onkologijos ir chemoterapijos skyriaus slaugytoją
Arvydą Burneikį, Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoją chirurgą
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Dažniausios stomų komplikacijos

Atliekant stomos formavimo operaciją, esama rizikos, bū-
dingos bet kuriai atliekamai operacijai. Nors paprastai komp-
likacijų pasitaiko retai, svarbu iš anksto žinoti, kas gali nutikti 
ir kaip vienu ar kitu atveju elgtis, kilus problemų.

Infekcija. Pilvo žaizda yra labai arti stomos, todėl gresia in-
fekcijos tikimybė, jei į žaizdą patektų turinio likučių. Šios prob-
lemos galima išvengti atsargiai bei rūpestingai prižiūrint stomą. 
Retkarčiais infekcija gali paplisti aplink stomą, tai dažniausiai 
pasireiškia kietos, paraudusios srities aplink stomą susidarymu. 
Infekcijos gydymui gali būti naudojami antibiotikai.

Stomos nekrozė. Stomai būtinas geras kraujo pritekėjimas, 
kuris nusakomas pagal stomos spalvą. Jeigu stoma sveika, ji 
paprastai būna rausvos spalvos, šiek tiek tamsesnės nei burnos 
gleivinė. Nekrozė atsiranda, kai kraujo pritekėjmas į stomą 
sutrikdomas (paprastai pasireiškia per 24–48 val. po operaci-
jos). Pradžioje stoma būna tamsiai raudona, gali net pajuo-
duoti. Iš to sprendžiama, kad kraujo tiekimas yra sutrikęs. 
Būtina imtis priemonių ir atidžiai stebėti stomą. Jeigu per 
tam tikrą laiką nepagerėja, gali prireikti dar vienos operacijos.

Stomos įkritimas. Taip atsitinka, kai stomos anga įdumba 
žemiau odos ir nebeišsikiša virš odos paviršiaus. Yra keletas 
priežasčių, dėl ko taip nutinka: 

• buvo sunku ištraukti žarną į odos paviršių
• žarnyno tempimas
• padidėjęs kūno svoris
Stomos turinio pratekėjimas gali būti didelė problema, 

todėl svarbu pasirinkti tinkamas priemones. Jei bus naudo-
jami plokštelės ar maišeliai įdubusiai stomai, pratekėjimo 
pavyks išvengti.

Kraujavimas. Žarnynas turi labai gerą aprūpinimą krauju, 
kuris reikalingas absorbuoti naudingoms medžiagoms, 
esančioms maiste. Mažos kraujagyslės, vadinamos kapiliarais, 
valant stomą gali kraujuoti. Tai panašu į dantenų kraujavimą 
valantis dantis, ir tai gana įprastas reiškinys. Tačiau, jei varto-
jami antikoaguliantai, kraujo krešėjimą mažinantys vaistai, gali 
padidėti kraujavimo tikimybė. Jeigu kraujavimas gausus ir nuo-
latinis ar kraujuoja iš stomos vidaus, būtina kreiptis į gydytoją.

Nuotrynos. Nuotrynų gali atsirasti stomai trinantis su 
maišelio jungiamąja dalimi arba esant per didelei maišelio 
skylei. Gali atsirasti išopėjimų, panašių į burnos gleivinės 
opas. Naudojant tinkamas priemones  galima viso to išvengti. 

Granulomos yra švelnios raudonos sritys, atrodančios 
kaip žiedinio kopūsto paviršius ir susidarančios apie stomos 

kraštą. Jos dažniausiai susidaro siūlių aplink stomą vietose, 
bet gali atsirasti ir po daugelio metų po stomos operaci-
jos. Kartais kraštelio ar plokštelės trynimasis gali sukelti šią 
problemą. Granulomos sukeltas kraujavimas gali trukdyti 
maišelio pritvirtinimui. Reikėtų odos paviršių aplink stomą 
atidžiai apžiūrėti ir kreiptis į gydytoją. Kai kuriais atvejais gali 
prireikti kreiptis į chirurgus, kad granuloma būtų pašalinta 
chirurginiu būdu.

Stomos obstrukcija. Žarnyno nepraeinamumą gali su-
kelti nesuvirškinto maisto sankaupa, žarnos susiaurėjimas 
ar persisukimas. Dėl to gali sutrikti stomos veikla ar atsir-
asti pilvo skausmų. Jeigu obstrukciją sukelia nesuvirškinto 
maisto sankaupa, galima apsieiti be operacijos, reikia tik poil-
sio ir gerti daug vandens, kol sankaupa išsiskirstys. Jei žarna 
susiaurėjo ar persisuko, bus reikalinga operacija.

Parastominė išvarža. Išvarža yra raumens silpnumas, 
kuris gali atsirasti aplink stomą ir dažniausiai pasireiškia 
turintiems kolostomą. Išvarža gali būti skirtingo dydžio, nuo 
mažo burbulo iki didelės išvaržos. Išvaržos dažniau pasitai-
ko vyresniems ar turintiems antsvorį žmonėms, taip pat gali 
būti sunkaus svorio kėlimo ar įtemptų treniruočių padarinys. 
Išvaržos operacija reikalinga tik kraštutiniais atvejais, bet net 
ir po operacijos išlieka kitos išvaržos susidarymo tikimybė. 
Kad pavyktų išvengti išvaržos, reikėtų dėvėti specialius pilvą 
prilaikančius korsetus.

Stomos iškritimas – tai žarnos pailgėjimas į kūno išorę, 
panašiai kaip teleskopo pailginimas (pailgėti gali iki kelių cm). 
Kartais atsigulus iškritimas sumažėja. Tinkamai prižiūrint 
stoma išlieka nepakitusios spalvos ir toliau normaliai funk-
cionuoja, tai nėra pavojinga. Pakitimą būtina taisyklingai 
prižiūrėti, gali prireikti naudoti didesnius stomos rinktuvus. 
Jeigu iškritimo priežiūra pasidaro komplikuota, galima atlikti 
operaciją. Stomos priežiūros specialistas gali patarti, kokius 
prilaikančius korsetus ar diržus reikėtų naudoti.

Pasitaikančios ligos. Labai retai aplink stomą gali pa-
sitaikyti Krono liga ar žarnyno vėžys. Jeigu pastebima nerimą 
keliančių pakitimų, būtina kreiptis į gydytojus.

Kraujagyslių trūkinėjimas pasireiškia mažais poodinių 
kraujagyslių, esančių aplink stomą, įtrūkimais. Dėl to oda 
aplink stomą tampa rausvai violetinės spalvos. Kraujagyslių 
trūkinėjimas gali būti spaudimo, susidarančio aplink stomą, 
rezultatas arba kartais dėl kepenų ligų. Tuomet patariama 
naudoti dviejų dalių rinktuvus. Stomos priežiūros specialistas 
gali patarti, kurias priemones pasirinkti. 

Nuotolinis mokymas

Stomų priežiūra
3 tema. Dažniausios stomų komplikacijos.  

Peristominės odos pažeidimų klasifikavimas.  
Klinikiniai atvejai ir slaugos patarimai

1 Dr. Valdemaras Jotautas, 2 Milda Trakimienė, 2 Loreta Sakalauskienė
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Pilvo chirurgijos centras, 2 UAB „Linus Medical“



11Nuotolinis mokymas

Peristominės odos pažeidimai

Peristominė oda – tai oda, esanti apie 12 cm spinduliu ap-
link stomą. Peristominės odos pažeidimai – tai dažniausios 
po stomos operacijų pasitaikančios komplikacijos. 
Peristominės odos pažeidimų dažniausiai atsiranda pirmais 
mėnesiais grįžus iš ligoninės namo, kol pacientai išmoksta 
teisingai naudoti rinktuvus, naujų higienos įgūdžių. Įvairių 
klinikinių tyrimų duomenimis, peristominės odos pažeidimų 
paplitimas pirmais mėnesiais po operacijos yra labai dažnas – 
iki 40–55 proc.

Kaip nebūna vienodų žmonių, taip ir stomų priežiūroje – 
labai retai pasitaiko vienodų stomų. Stomų būna įvairiausių: 
iškilių, plokščių ar įdubusių; gali būti taisyklingų – apvalių; 
netaisyklingų – ovalių, pailgų, nelygiais kraštais ir t. t. Jei pa-
ciento stoma ne apvali, o netaisyklingos formos – tai ne kom-
plikacija, tačiau slaugant reikia didesnio atidumo paruošiant 
rinktuvus, nes jų anga turi atitikti stomos kontūrus, kad sto-
mos turinys nepratekėtų po rinktuvų plokštele. Peristominės 
odos pažeidimų dažniausiai atsiranda, kai agresyvus žarnyno 
turinys patenka ant odos. Herlufsen (British Journal of Nurs-
ing) atlikto tyrimo duomenimis, net 45 proc. pacientų per 
pirmus tris mėnesius po stomos suformavimo operacijos 
turėjo odos pažeidimų aplink stomą. Šiame tyrime dalyvavę 
pacientai naudojo kerpamas rinktuvų plokšteles ir maišelius. 
Tik 38 proc. iš jų patys suprato, kad taip neturėtų būti, kad jų 
oda yra pažeista. Tačiau net 80 proc. iš šių pacientų su pažeista 
peristomine oda nesikreipė į medikus pagalbos. Peristominės 
odos pažeidimai neigiamai veikia gyvenimo kokybę, nes esant 
pažeistai odai ne tik skauda, bet ir blogai laikosi rinktuvai, 
jų ima trūkti, nebepakanka kompensuojamojo mėnesinio 
kiekio, sklinda nemalonus kvapas, tai apsunkina bendravimą, 
mažina pasitikėjimą savimi ir žeidžia orumą.

Peristominės odos pažeidimų įvertinimas ir 
klasifikavimas

Normali peristominė oda turi būti sveika, neparaudusi, 
epidermis nepažeistas, neturi būti jokių niežėjimo, kaitimo 
ar skausmo pojūčių. Taigi, bet kokio pobūdžio odos aplink 
stomą vientisumo pažeidimas vadinamas peristominės odos 
pažeidimu. Peristominės odos pažeidimų dažniausiai atsiran-
da šiose trijose būdingose vietose: 

1. Po rinktuvo plokštelės hidrokoloidine dalimi, dažniau-
siai dėl neteisingai iškirptos angos plokštelėje (1 pav.).

2. Po rinktuvo plokštelės pleistru, jeigu pleistras alergizuo-
ja, yra nekokybiškas (2 pav.).

3. Ant rinktuvo plokštelės krašto, kuris ribojasi su neap-
klijuota oda, kai plokštelė būna nekokybiška ir kieta, judant 
pacientui „prapjauna“ odą toje vietoje, kur liečiasi plokštelės 
kraštas (3 pav.).

          
    1 pav.   2 pav.   3 pav. 

Visada svarbu nustatyti peristominės odos pažeidimų prie-
žastį ir ją pašalinti, ir tik tada galima pradėti efektyvų odos 
pažeidimų gydymą. Odos aplink stomą pažeidimų nustatymo 
įvertinimo algoritmas padeda vieningai interpretuoti pažeidi-
mus ir vertinti paskirto odos pažeidimų gydymo efektyvumą.  

SACS™ klasifikacija

Atlikta sisteminė literatūros šaltinių analizė parodė, kad iki 
šiol nebuvo vieningos universalios sistemos objektyviai įver-
tinti peristominės odos pažeidimus pagal pažeidimo pobūdį ir 
vietą.  Tarptautiniu mastu pripažintam SACS™ peristominės 
odos pažeidimų klasifikavimui pavadinimą suteikė mokslinin-
kų grupė, sukūrusi šį klasifikavimą. SACS™ klasifikacija sutei-
kia galimybę visiems – ir medikams, ir pacientams – vienodai 
suprantamai standartizuotai įvertinti, klasifikuoti ir žymėti 
peristominės odos pažeidimus. SACS klasifikaciją gali naudoti 
visi sveikatos priežiūros specialistai: slaugytojai, gydytojai.

SACS™ klasifikacija leidžia sutrumpintai aprašyti ir vienin-
gai interpretuoti klinikinius peristominės odos pažeidimų po-
žymius; tai yra pripažintas matavimo įrankis, skirtas odos pa-
žeidimų gylio ir vietos klasifikavimui objektyvi klasifikavimo 
sistema padeda diferencijuoti odos aplink stomą pažeidimus.

Pagal SACS klasifikaciją peristominės odos pažeidimai 
nustatomi ir aprašomi trimis etapais: pirmiausiai nustatomas 
pažeidimo gylis, tada nustatoma pažeidimo vieta (ketvirtis) ir 
viskas aprašoma paciento ligos dokumentuose. Taigi, tai yra 
paprastas 3 žingsnių procesas:

1 žingsnis: peristominės odos pažeidimo gylio nustatymas 
(žymimas L1, L2, L3, L4 ar LX). Nustatant pažeidimo gylį, 
šalia L (angl. lesion – pažeidimas) raidės arabiška numeracija 
skaičiumi nurodomas odos pažeidimo gylis, t. y.:

            

       
L1 – hipereminis pakitimas. Tai peristominės odos pa-

raudimas, bet odos vientisumas dar nepažeistas, paraudimo 
vietoje nėra pūslelių ar atsivėrusių opų.

L2 – erozinis pažeidimas. Atsivėrusi paviršinė opa nepa-
žeidžia gilesnių audinių. Dalies odos storio (paviršinis) pažei-
dimas.

L3 – opinis pažeidimas. Atvira opa, apimanti poodinius 
audinius ir giliau. Tai viso odos storio pažeidimas, tačiau žaiz-
da švari, be apnašų.

L4 – opinis pažeidimas su apnašomis. Viso odos storio 
pažeidimas su negyvų audinių apnašomis (kerotinėmis, fibri-
ninėmis).

Vienintelis skirtumas tarp L3 ir L4 – tai nekrotinių, negy-
vybingų audinių buvimas žaizdoje L4 atveju.

L1 L3L2

L4 LX



12 Nuotolinis mokymas

LX – proliferacinis pakitimas arba iškilęs audinių augi-
mas (o ne išopėjimas) dėl hiperplazijos, granuliomos, neo-
plazmos ar neaiškios kilmės. 

2 žingsnis: suskirsčius peristominę odą į 4 ketvirčius, nu-
statoma pažeistos odos lokalizacija, t. y. nurodomas atitin-
kamas ketvirtis. Pažeidimo vieta žymima romėniška numera-
cija ir raide T: TI, TII, TIII, TIV arba TV.

Topografinis pažeidimo vietos žymėjimas (laikrodžio 
rodyklės kryptimi): 

TI – kai pažeidimas yra 12–3 val. srityje (žr. schemą)
TII – kai pažeidimas yra 3–6 val. srityje
TIII – kai pažeidimas yra 6–9 val. srityje
TIV – kai pažeidimas yra 9–12 val. srityje
TV žymime, kai pažeidimas yra aplink visą stomą, t. y. 

visuose ketvirčiuose.
3 žingsnis: nustatyti odos pažeidimai turi būti aprašomi 

medicininiuose įrašuose: paciento ligos istorijoje, stomos 
kortelėje ar pan. dokumente, kad būtų galima įvertinti pažei-
dimų gijimą ir paskirto gydymo efektyvumą. 

 Kaip išvengti stomos pažeidimų?

Dažniausiai pasitaikantys odos pažeidimai yra šie: parau-
dusi oda, šlapiuojančios žaizdos, dermatitas, opos, nek-
rozuotos žaizdos, folikulitas. Jų atsiranda, kai neteisingai 
parenkamas rinktuvo dydis ir (ar) plokštelės forma, netei-
singai iškerpama anga stomai plokštelėje, neįvertinamos 
peristominės odos raukšlės ar kiti nelygumai, neskutami plau-
kai plokštelės klijavimo plote, nesilaikoma tinkamos asmens 
higienos. Siekiant to išvengti, pirmiausia reikia tinkamai lai-
kytis asmens higienos. Svarbu atsiminti, kad kiekvieną kartą, 
keičiant rinktuvus, odą aplink stomą reikia švariai nuplauti 
ir nusausinti. Negali likti jokių nešvarumų, rinktuvų lipnios 
medžiagos likučių. Tik tada užklijuoti naują plokštelę ir ant 
plokštelės uždėti naują rinktuvo maišelį. Vyrams patariama, 

jei plokštelės klijavimo plote yra plaukų, būtina juos nuskusti 
vienkartiniu skustuvu. Norint išvengti odos pažeidimų ap-
link stomą, reikia mokėti tuos pažeidimus atpažinti ir šalinti 
priežastis, sukėlusias šiuos pažeidimus. Tokiems pažeidimams 
gali būti priskiriami įvairaus dydžio ir intensyvumo paraudi-
mai, erozijos, opos, atsirandantys užklijuotos plokštelės plote. 
Šių problemų gali atsirasti dėl daugelio priežasčių tiek iškart, 
tiek praėjus net keliems mėnesiam po stomos suformavimo 
operacijos. Dažnai užtenka parinkti pagal stomą tinkamos 
formos plokštelę, tinkamai prižiūrėti stomos odą arba tiesiog 
papildomai naudoti dirželį.

Tinkamai parinkta plokštelė. Labai svarbu, kad plokštelė 
būtų saugi, patikima, bet ne mažiau svarbu, kad plokštelę 
būtų patogu naudoti. Tokios yra pirštais formuojamos 
plokštelės, kurias naudojant galima pamiršti apie netinkamai 
suformuotą angą, nes suformavus net ir didesnę angą, for-
muojamoji medžiaga linkusi grįžti, taip apsaugant odą nuo 
turinio sąlyčio su oda. Idealiausia, kad plokštelės formuo-
jamoji medžiaga būtų apglėbusi stomą iš visų pusių, nes tuo-
met turinys negali pakliūti po plokštele. Taip oda išlieka sau-
gi, nepažeista, nesukelia perštėjimo bei nemalonių pojūčių. 
Naudojant žirklėmis kerpamas plokšteles, labai svarbu iškirpti 
plokštelėje stomos dydį atitinkančią angą. Kirpti reikia taip, 
kad užklijavus plokštelę neliktų neuždengtos odos aplink 
stomą, nes palikus nors ir nedidelį neuždengtos odos plotelį 
šalia stomos, kyla grėsmė pažeisti odą, sukelti paraudimų, il-
gainiui gali net atsirasti opelių. Lygios plokštelės naudojamos, 
kai aplink stomą nėra raukšlių, stoma lygioje vietoje, nėra 
įdubimo, pilvo siena stangri. Išgaubta plokštelė naudojama, 
kai stoma yra įdubusi, šalia stomos yra raukšlių, pilvo oda 
suglebusi. 

Tinkamo dydžio plokštelė. Ne mažiau svarbu parinkti 
tinkamo dydžio plokštelę. Iškart po operacijos stoma būna 
paburkusi, neretai gana didelė, siekianti apie 60 mm ar dar 
didesnė. Praėjus keliems mėnesiams, stoma linkusi trauktis, 
mažėti ir pasiekia vos 13–22 mm dydį. Todėl labai svarbu 
pacientams stebėti savo 
stomą, sekti jos pokyčius. 
Dažnai jau ligoninėje 
parinktos plokštelės dydis 
nesikeis per visą stomos 
naudojimo laiką, tačiau, 
jei buvo parinkta 57, 70 
dydžio plokštelė, tai jau po 
mėnesio reikėtų pagalvoti, ar pacientui nereikia mažesnio dy-
džio plokštelės. Naudojant didesnio nei priklauso dydžio plokš- 
telę, padidėja tikimybė žarnų turiniui pakliūti ant odos ir 
pažeisti odą.

Dirželio naudojimas. Prižiūrint stomą, reikia nepamiršti 
apie specialaus būtent stomai skirto dirželio naudojimą. 
Daugelis pacientų kažkodėl vengia naudoti dirželį, tačiau 
tikrai rekomenduotina jį nešioti ypač tiems, kieno stoma yra 
įdubusi ir naudojama gaubta plokštelė. 

Tinkama odos priežiūra. Prižiūrint stomą, labai svarbu 
tinkamų priemonių naudojimas, bet ne ką mažiau svarbu tin-
kamai prižiūrėti odą aplink stomą. Oda turi būti plaunama 
vandeniu, galima naudoti muilą (tinka vaikiškas), specialias 
valymo putas („Aloe Vesta“), valomąsias ar apsaugines „Conva-
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Care“ servetėles. Jokiu būdu 
nenaudoti odos priežiūrai 
spirito, dezinfekuojančių tir- 
palų. Jie sausina odą, pa-
daro ją pažeidžiamesnę, o 
stoma nuo išsausėjimo gali 
sutrūkinėti, pradėti skaudėti 
ir kraujuoti. Plaukai aplink 

stomą turėtų būti šalinami kruopščiai nuplovus odą muilu, 
kad nepatektų infekcijos į plauko folikulą. Tiems, kuriems 
po paprasto plaukų skutimo peiliuku atsiranda odos bėrimų, 
niežulys, plaukai turėtų būti šalinami elektriniu skustuvu arba 
žirklėmis. 

Siūlai aplink stomą. Jeigu tuoj po operacijos jau atsira-
do odos žaizdelių aplink stomą, reikia įsitikinti, ar tinkama 
plokštelė, ar naudojamas dirželis, ar tinkamai prižiūrima 
oda, bet gali būti, kad aplink stomą dar yra siūlų, kurie dar 
neiškrito ir yra to pažeidimo priežastis. Jeigu siūlai praėjus 
po operacijos daugiau kaip 3–4 savaitėms dar neiškrito, juos 
reikėtų pašalinti. 

„Stomahesive“ pastos-užpildo naudojimas. Norint 
išvengti pažeidimų aplink stomą ir plokštelės pratekėjimų, 
neretai naudojama speciali apsauginė „Stomahesive“ pasta 
ir užpildas, kuriuo užpildomas esamas odos nelygumas ar 
raukšlė, todėl po užklijuota plokštele negali patekti stomos 
turinys arba tokia tikimybė yra labai maža. Be to, ši pasta ska-
tina pažeistos odos gijimą.

Stomos komplikacijų klinikiniai atvejai  
ir slaugos patarimai

1 atvejis. Dvivamzdė ileostoma (7 pav.). Ileostoma yra 
netaisyklinga, vienas šonas dumbantis. Aplink stomą jau yra 
susiformavusi atvira, šlapiuojanti žaizda. Žaizdos kraštai pra-
dėjo randėti. Tai yra nuolat po plokštele pratekančio agre-
syvaus žarnyno turinio pasekmė. Taip atsitinka naudojant 
kerpamą plokštelę ir neteisingai parinkus plokštelės formą.

Slaugos patarimai. Odą ir stomą gerai nuplauti vaikišku 
arba ūkišku muilu ir šiltu vandeniu arba „Aloe Vesta“ valo-
mosiomis putomis. Jeigu klijų 
likučiams nuvalyti naudojama 
„ConvaCare“ valomoji servetėlė, 
po to reikia odą aplink stomą vėl 
nuplauti muilu ir šiltu vandeniu 
arba „Aloe Vesta“ valomosiomis 
putomis. „ConvaCare“ valomo-
sios servetėlės yra pagamintos aliejiniu pagrindu, tad jas 
panaudojus odą reikia nuplauti. Ant šlapiuojančios žaizdos 
aplink stomą klijuojamas hidrokoloidinis „Granuflex Ex-
traThin“ tvarstis: patariama klijuoti ant žaizdos taip, kad jis 
dengtų dar ir apie 1,5 cm sveikos odos. Tuomet ant paruoštos 
odos aplink stomą klijuojama „Natura Convex Moldable“ 
išgaubta, pirštais formuojama plokštelė ir ant priklijuotos 
plokštelės užspaudžiamas „Natura+“ atviras maišelis su filtru. 
Prie maišelio prisegamas rinktuvus prilaikantis dirželis.

2 atvejis. Kolostoma (8 pav.). Matyti, kad šalia kolosto-
mos yra išvarža. Stoma yra plokščia, netaisyklingos formos. 

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo „Stomų priežiūra“
3 temos  „Dažniausios stomų komplikacijos. Peristominės odos 

pažeidimų klasifikavimas. Klinikiniai atvejai ir slaugos patarimai“

Klau s ima i

1. Kas yra peristominė oda:
a) oda, esanti apie 12 cm spinduliu aplink stomą 
b) plona, rausva stomos gleivinė
c) oda, esanti apie 3–4 cm spinduliu aplink stomą

2. Kokios yra dažnausios komplikacijos pirmais  
    mėnesiais po stomos operacijų: 

a) infekcija
b) kraujavimas
c) peristominės odos pažeidimai

3. Nustatykite peristominės odos pažeidimą pagal  
    SACS klasifikaciją šio straipsnio 1 pav. esančiam  
    atvejui:

a)  LX, T1
b) L3,TIII-IV
c) L1,TII
 
4. Kas svarbu siekiant išvengti peristominės odos 

pažeidimų:
a) būtinai parinkti tinkamo dydžio plokštelę ir  

geriausia – formuojamą pirštais, o ne kerpamą 
b) visada  naudoti odą apsaugančias priemones – sanda-

rinančią pastą ir kt. 
c) kuo rečiau keisti rinktuvus

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.
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Aplink stomą – odos nelygumai. Šalia stomos yra šlapiuojanti 
opa surandėjusiais kraštais. Peristominė oda yra paraudusi, su 
daugybe smulkių žaizdelių, kurios atsirado: 1) dėl neteisin-
gai pasirinktos gydymo priemonės (odos alergija naudotam 
vietiniam antiseptikui); 2) dėl neteisingai parinkto rinktuvų 
plokštelės dydžio; 3) dėl to, kad nebuvo skutami plaukai 

plokštelės klijavimo plote. Dėl visų 
šių priežasčių atsirado nuolatinis 
išmatų pratekėjimas po plokštele, 
kuris sukėlė  odos paraudimą, smul-
kių žaizdelių peristominės odos 
plote, opa aplink stomą šlapiuoja.

Slaugos patarimai. Norint švelniau nuimti plokštelę nuo 
odos, galima ją iš viršaus apipurkšti nedirginančiu „Niltac“ 
medicininiu klijų valikliu. Jis greitai, neskausmingai ir švariai 
nuvalo klijų likučius ir palengvina plokštelės nuklijavimą – 
rinktuvo plokštelė pati atsiklijuoja nuo odos. Peristominė oda 
ir stoma gerai nuplaunama vaikišku arba ūkišku muilu ir šiltu 
vandeniu arba su „Aloe Vesta“ valomosiomis putomis. Vien-
kartiniu skustuvu kuo švariau nuskutami plaukai plokštelės 
klijavimo plote.

Pažeista oda aplink stomą apibarstoma „Stomahesive“ ap-
sauginiais milteliais (9 pav.) ir tapšnojama oda tol, kol milte-

liai visiškai susigeria. Ant odos li-
kęs miltelių perteklius nuvalomas 
švelnia sausa servetėle. Hidroko-
loidiniai „Stomahesive“ milteliai 
sausina žaizdas, skatina jų gijimą, 
sudaro apsauginę plėvelę ant pa-
žeistos odos.

Kadangi aplink stomą yra opa 
surandėjusiais kraštais, kurie su-
kelia nelygumus ir matosi odos 
raukšlė, naudojama hidrokoloi-
dinė „Stomahesive“ apsauginė 
pasta odos nelygumams užpildyti  
(10 pav.). Užpildžius odos nely-
gumus oda apsaugoma nuo išmatų pratekėjimo bei skausmin-
go sudirginimo. Pasta aplink stomą tepama plonu sluoksniu ir 
užpildoma raukšlė.  

Užtepus „Stomahesive“ apsau-
ginę pastą, reikia palaukti apie  
2 min., kad pasta apdžiūtų, ir tik 
tada ant paruoštos odos klijuoja-
ma „Natura Convex Moldable“ 
išgaubta, pirštais formuojama 
plokštelė (11 pav.).

Ant plokštelės užspaudžiamas „Natura+“ atviras maišelis 
su filtru, lipniu užsegimu (12 pav.). Prie „Natura+“ maišelio 
prisegamas dirželis, kuris suteikia papildomo komforto ir 
saugumo, ypač žmonėms su antsvoriu ir tiems, kurių stomos 
plokščios ar įdubusios. Rinktuvą prilaikantį dirželį patartina 
nešioti ir dieną, ir naktį. Alter-
natyva rinktuvų dirželiui – tai 
platus visą juosmenį juosiantis 
„StomaSafe Classic“ diržas-juosta, 
sukurtas specialiai rinktuvams pri-
laikyti ir prispausti po drabužiais, 
kad rinktuvų maišelis būtų mažiau 
pastebimas ir nekliudytų.

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo 
„Stomų priežiūra“ dalyvio kortelė

 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

3

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki 2015 m. gegužės 4 d. adresu:

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

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2015 m. gegužės 4 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 

SVARBU! Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti „ConvaTec“ logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta
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Giliųjų venų trombozė

Giliųjų venų trombozė (GVT) – tai susirgimas, kuris gali 
baigtis paciento mirtimi. Kodėl pastaruoju metu tiek daug 
kalbama apie GVT profilaktiką? Kodėl sakoma, kad GVT – 
tai tylusis žudikas? 1999 m. gydytojas Sandler Journal of Royal 
Society Medicine paskelbė tokią statistiką. Apibendrinęs 2399 
autopsijų ataskaitas, jis konstatavo, kad 10 % mirusiųjų tu-
rėjo plaučių emboliją, 83 % – giliųjų venų trombozę, tačiau 
tik 19 % turėjo klinikinę simptomatiką, kuri tik 3 % buvo 
diagnozuota prieš mirtį.

75 % giliųjų venų trombozės atvejų išsivysto per pirmąsias 
48 val. po operacijų, dažniausiai pirmąją pooperacinę dieną. 
Tačiau GVT profilaktika svarbi nuo pirmosios paciento pate-
kimo į ligoninę valandos. Todėl ypač svarbios GVT profilakti-
kos priemonės ne tik operacijų metu, bet prieš ir po jų.

Pagrindinis GVT profilaktikos tikslas – sumažinti komp-
likacijų, ypač plaučių arterijos tromboembolijos, riziką. Pa-
saulyje naudojama tiek farmakologinė, tiek kompresinė me-
todika. Iš farmakologinių preparatų dažniausiai skiriamas 
heparinas, kuris lašinamas į veną. Vaistas veikia krešėjimo sis-
temą, neleisdamas susidaryti trombui. Nuolat stebimi kraujo 
krešėjimo rodikliai, nes perdozavus heparino, gali kilti krau-
javimo pavojus. Atsižvelgiant į krešėjimo rodiklius, heparino 
dozė koreguojama. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad far-
makologinė profilaktika yra nepakankama. Be to, daliai paci-
entų dėl įvairiausių priežasčių negalima jos skirti. Naujausių 
tyrimų duomenimis geriausią rezultatą užtikrina profilaktinė 
kompresinė terapija.

GVT priežastys: kraujagyslių sienelių, kraujotakos greičio 
ir kraujo struktūros pakitimai. Prevenciniai metodai:

1. Stazės ir endotelio pažeidimų prevencija (mechaninė)
2. Hiperkoaguliacijos prevencija (farmacinė)
Mechaninės prevencinės priemonės skirstomos į pasyvias 

ir aktyvias. Pasyvi – tai graduotos kompresinės kojinės gu-
linčiam pacientui. 1973 m. gydytojas Sigel ištyrė (vandens 
manometrais + pripučiamomis kameromis) ilgai gulinčių 
pacientų apatinių galūnių kraujotakos greitį. Jis nustatė, kad 
optimalus spaudimas nuo pėdos iki šlaunies viršaus yra skir-
tingas: 18 mmHg – kulkšnies srityje, 14 mmHg – blauzdoje, 
8 mmHg – pakinklio srityje, 10 mmHg – apatinėje šlaunies 
dalyje, 8 mmHg – šlaunies viršuje. Esant šiai kompresijai, 
vidutinis šlaunies venų kraujotakos greitis padidėja 38,4 %. 
Gydytojo Sigel atrasti 5 skirtingi kojinės kompresijos lygiai, 
pavadinti auksiniu standartu, galioja iki šių dienų. Profilak-
tika svarbi tiek blauzdos, tiek šlaunies srityje. Todėl šiandien 
rekomenduojamas tokių kojinių ilgis – iki šlaunies viršaus. 

T.E.D. ANTIEMBOLINĖS KOJINĖS

T.E.D. antiembolinės kojinės giliųjų venų  
ir plaučių trombozės profilaktikai

Antiembolinės kojinės turi kompresiją, stipriausią ties 
čiurna, skirtingą įvairiose apatinės galūnės vietose.

Iki kelių (12 dydžių)

Nerilė Senulytė 
UAB „Litfarma“ 

Iki šlaunies viršaus (18 dydžių)
Matuojami parametrai: blauzdos, šlaunies apimtis ir ilgis. 

Balta spalva.

•  Moksliniais tyrimais pagrįsta suspaudimo gradacija ati-
tinka fiziologinį spaudimą apatinėje galūnėje: 

18 mmHg – kulkšnis, 14 mmHg – blauzda, 8 mmHg – 
kelias, 10 mmHg – šlaunies vidurinė dalis, 8 mmHg –  šlau-
nies viršus.

• Kelio srityje esantis 8 mmHg spaudimas leidžia kraujui 
fiziologiškai cirkuliuoti pakinklinėje venoje. 

• Nespaudžianti kišenės formos zona vidinėje šlaunies pu-
sėje apsaugo esant prieš ir pooperacinei edemai.

• Vertikalus ir horizontalus siūlų pynimas garantuoja toly-
gų suspaudimą visose vietose.

• Atvira pirštų zona skirta pėdos būklės patikrai ar atlikti 
EKG, nenuimant kojinės.

• Nealergiškos (be latekso), gerai pritaikomos (didelė dy-
džių lentelė), lengvai užmaunamos.

 

   Naudojimas: visiems gulintiems pacientams prieš operaciją, 
operacijos metu, pooperaciniu laikotarpiu (iki 28 d.). Dėvima 
24 val. per parą (rekomenduojama nusiimti ne ilgiau kaip 30 
min. per parą, išskyrus procedūrų laiką). Kojinės dėvimos visą 
laiką, kol pacientas pradeda aktyviai judėti. Išlyginti raukšles!

Indikacijos:
Giliųjų venų trombozės ir plaučių embolijos profilaktika, 

esant šiems atvejams:
• Visos situacijos, didinančios trombozės riziką
• Operacijų metu (ypač pilvo ir dubens srities)
• Apatinių galūnių kaulų lūžiai ar sutrenkimai
• Lovos režimas (pooperacinė būklė, reabilitacija, slauga ir 

t. t.)

Trombas Vožtuvas

Kraujas teka 
greičiau

Kraujotaka be kojinės  Kraujotaka su kojine  
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Kolegų iš Tadžikistano viešnagė SDTS centre

2015 m. kovo 26 d. Slau-
gos darbuotojų tobulinimosi 
ir specializacijos centre (to-
liau – SDTS centras) viešėjo 
svečiai iš Tadžikistano Res-
publikos Medicinos kolegi-
jos. Svečiai į Lietuvą atvyko 
su moksliniu vizitu, kurio 
tikslas – kokybės kontrolė ir 
kokybės laidavimas rentgeno 
diagnostikoje bei susipažini-
mas su tarptautiniais ir Lie-
tuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimais mokymo centrų 
pripažinimui bei mokymo programų radiologijos technolo-
gams sukūrimui ir su radiacinės saugos mokymus organizuo-
jančiomis institucijomis.

SDTS centro metodininkė Virginija Kriauzienė Tadži-
kistano Respublikos Medicinos kolegijos direktoriaus pa-
vaduotojai Mizhgoni Sorbon ir Metodinio skyriaus vedėjui 

Saidshokh Nasirov pristatė 
tobulinimosi programas, skir-
tas radiologijos technologams. 
Svečius labiausiai domino pro-
gramos „Radiologijos pagrin-
dai“, kurios trukmė – 4 mėn. 
(640 val.), mokymo turinys, 
atsiskaitymų formos, teorinių 
ir praktinių užsiėmimų santy-
kis, baigiamųjų egzaminų or-
ganizavimas, vertinimas ir kiti 
klausimai.

Susitikime taip pat dalyva-
vo Radiacinės saugos centro Ra-

diacinės saugos mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Olga 
Sevriukova ir SDTS centro Mokymo ir programų skyriaus 
vedėja Loreta Gudeliene-Gudelevičienė.

Tadžikistano Respublikos Medicinos kolegijos atstovų 
mokslinį vizitą Lietuvoje organizavo Radiacinės saugos cent-
ras kartu su Tarptautine atominės energijos agentūra.

Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui!
2015 m. rugsėjo–2016 m. sausio mėn. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir  

specializacijos centre pradedamas naujas nuotolinis mokymas

Navikai odoje ir gleivinėse
Nuotolinio mokymo turinys:

1. Karpos veido, plaštakų, pėdų srityse. Karpų gydymas
2. Apgamai. Normalaus apgamo požymiai. Piktybinio ir nepiktybinio apgamo skirtumai.  
Savistabos ir savitikros būdai, kaip apsižiūrėti įvairias kūno vietas ir pasitikrinti apgamus

3. Odos vėžys, jo formos, požymiai ir gydymo galimybės
4. Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma. Melanomos požymiai  

ir piktybiai dariniai odoje, iš kurių dažniausiai išsivysto melanoma
5. Kiti piktybiniai ir nepiktybiniai navikai odoje ir matomose gleivinėse,  

jų požymiai ir šalinimo būdai

Mokymo medžiagą parengė Juozas Prušinskas, Navikų profilaktikos centras „Apgamas“

Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami 20 val. 
mokymosi trukmės SDTS centro tobulinimosi pažymėjimai.

Nuotolinis mokymas skirtas sveikatos priežiūros specialistams.
Atkreipiame dėmesį, kad naujas nuotolinis mokymas prasidės 2015 m. rugsėjo mėn.

Informacija apie registraciją bus pateikta žurnalo 5-ame numeryje

Svečiai iš Tadžikistano SDTS centre

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė  
SDTS centro Mokymo ir programų skyrius
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Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 
ištakų 75 metų sukaktis

Mediko profesija pagrįsta vienu esmingiausių principų – 
mokymosi visą gyvenimą principu. Kalbos mokymasis yra 
tų nenutrūkstamų studijų dalis. Tačiau šį kartą nesimokysim 
kalbos. Šiandien tiesiog pakalbėkim, prisiminkim, nes šian-
dien šventė. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 
ištakų 75 metų jubiliejus, vadinasi, daugelio medikų, baigu-
sių tą mokymo įstaigą, sukaktis. Jau aštuntą dešimtmetį ug-
domos vis naujos medikų kartos. Tame prasmingame kely-
je gausu garsių pavardžių, svarbių minčių, veikalų, darbų... 
Todėl drąsiai galima teigti, kad  vienos švietimo institucijos 
istorija – ne tik jos istorija, tai kartu ir viso švietimo, tau-
tos istorijos dalis, daugybės žmonių istorijos. Pavartykime jos 
reikšmingiausius puslapius. 
•	 Vilniuje 1940 m. sausio 1 d. prie šv. Jokūbo ligoninės 

(Lukiškių g. 11) įsteigta Valstybinė akušerių mokykla. 
Su šia data ir vieta siejama įstaigos veiklos pradžia. Mo-
kyklai vadovavo gydytojas akušeris Vytautas Baronas. Jis 
buvo ne tik puikus organizatorius, bet ir patyręs, energin-
gas gydytojas, puikus diagnostas. 

•	 Nuo 1954 m. Valstybinė akušerių mokykla pervadinta 
Respublikine Vilniaus medicinos mokykla Nr. 2. Iki 
1957 m. jai vadovavo gydytoja akušerė Elena Bergienė. 
Nuo 1940 iki 1957 m. parengta daugiau kaip 910 specia-
listų.

•	 1944 m. Vilniuje įsteigiama dar viena mokykla – Gailes-
tingųjų seserų mokykla. Nuo 1957 m. ji pavadinta Res-
publikine Vilniaus medicinos mokykla Nr. 1. Mokyklai 
vadovavo  medicinos sesuo Kazė Vitkauskaitė. Rengiamos 
tik medicinos seserys, tuo metu vadintos gailestingosio-
mis medicinos seserimis. Nuo 1944  iki 1957 m. parengti 
782 specialistai.

•	 1957 m. rugpjūčio 15 d. Respublikinė Vilniaus medici-
nos mokykla Nr. 1 ir Respublikinė Vilniaus medicinos 
mokykla Nr. 2 sujungtos į vieną – Vilniaus medicinos 
mokyklą. Tokiu pavadinimu gyvavo net iki 1991 m., kai 
LR potvarkiu Vilniaus medicinos mokykla reorganizuota 
į Vilniaus aukštesniąją medicinos mokyklą. Per tą lai-
kotarpį keitėsi ir mokyklos adresas. Iš pradžių ji glaudėsi 
prie šv. Jokūbo ligoninės (Lukiškių g. 11), nuo 1963 m. 

Diana Žėkienė  
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

įsikuria atskirame pastate Kęstučio g. 45, o nuo 1986 m. 
rugsėjo 1 d. – Didlaukio g. 45. Keitėsi ne tik pavadinimai, 
vietos, bet ir vadovai: gyd. Elena Bergienė, gyd. Monika 
Žebrauskaitė-Motiejūnienė, gyd. Romualdas Markaus-
kas, gyd. Irena Grakauskienė (ji mokyklai vadovavo net 
35 metus). Tuo laikotarpiu mokykla vykdė nuo 8 iki 10 
skirtingų mokymo programų ir parengė apie 11,5 tūkst. 
sveikatos priežiūros specialistų. Didžiausia dalis jų – me-
dicinos seserys ir vaikų įstaigų medicinos seserys.

•	 2000 m. Lietuvoje įgyvendinant Aukštojo mokslo įstatymą 
nelieka aukštesniųjų studijų sektoriaus. Stipriausių to meto 
aukštesniųjų  mokyklų pagrindu kuriasi kolegijos. 2000 m. 
įkuriama Vilniaus kolegija, o 2001 m. Vilniaus aukštesnio-
ji medicinos mokykla reorganizuota į Vilniaus kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakultetą. 2001–2013 m.  fakultetui 
vadovauja dekanė dr. Žymantė Jankauskienė. Nuo 2013 m. 
fakulteto dekanė –  Birutė Gostevičienė. Dabar fakultetas 
vykdo šešias kolegines studijų programas: Bendrosios prak-
tikos slaugos, Biomedicininės diagnostikos, Kineziterapi-
jos, Dietetikos, Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, 
Ergoterapijos. Per Sveikatos priežiūros fakulteto gyvavimo 
laikotarpį aukštojo mokslo studijas baigė beveik 3 tūkst. 
absolventų, kuriems suteiktas profesinio bakalauro laipsnis. 
Kasmet į pirmuosius kursus priimama apie 300–330 stu-
dentų. Bendras konkursas į visas studijų programas pirmu 
pageidavimu – 3–4  asmenys į vieną vietą. Absolventų įsi-
darbinimas per visą Sveikatos priežiūros fakulteto gyvavimo 
laikotarpį yra 95–100 proc. 

Tai tik keli Sveikatos priežiūros fakulteto istorijos pus-
lapiai. Per 75 įstaigos gyvavimo metus keitėsi ne tik jos 
pavadinimas, statusas, vadovai, darbuotojai, vieta, bet svar-
biausia – parengta daugiau kaip 16 tūkst. sveikatos priežiūros 
specialistų, kuriems, norėtųsi tikėti, ši įstaiga visą gyvenimą 
išliks kaip didingo kelio švieslentė, gailestingumo ir atjau-
tos žmogui mokykla. Vadinasi, drąsiai galime pasveikinti 
daugybę medikų su jų jubiliejumi! Yra sakoma, kad jubiliejus 
yra požymis to, kad ne metai įveikia žmogų ar organizaciją, o 
žmonės įveikė tuos metus. Meilės, išminties, kantrybės jūsų 
prasmingame darbe, sveikatos jums ir jūsų šeimoms.  

Skelbimas
Biudžetinei įstaigai Laisvės atėmimo vietų ligoninei  naujai steigiamiems stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skyriams Pravieniškėse, adresu  Pravieniškių g. 57, Pravieniškių-2 gyv., Kaišiadorių r., 
reikalingi bendrosios praktikos slaugytojai, psichikos sveikatos slaugytojai,  

operacinės slaugytojai, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojai.
Planuojama darbo pradžia – 2016 m. sausio mėn.

Informacija apie įsidarbinimą teikiama Laisvės atėmimo vietų ligoninės  
Personalo skyriuje tel. (8 5) 231 4609 arba elektroniniu paštu ligonine@lavl.lt.
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„Kartais aš vedžioju teptuką, o kartais jis mane...“

Vasario 24 d. Lietuvos medicinos 
bibliotekoje atidaryta Vaidos Kunigė-
lytės (gim. 1964 m. Vilniuje) paroda 
Egészségedre (vengrų k. – Į sveikatą).  
V. Kunigėlytė 1982 m. baigė keturmetę 
Vilniaus J. Vienožinskio  dailės mokyk-
lą, 1987 m. – dizaino studijas Vilniaus 
dailės institute (dab. Vilniaus dailės 
akademija). Prieš keletą metų studijavo 
meno terapiją. Vaida sako esanti dėkin-
ga likimui,  kad jai teko bendrauti su  
T. Rožanskaite, A. Šalteniu, I. Piekuru, V. Šeriu, V. Kisaraus-
ku, A. Gursku ir daug kitų šviesių asmenybių.

Keletą metų ji mokė formos plastikos Vilniaus 31-ojoje vi-
durinėje mokykloje (dab. Tuskulėnų vidurinė mokykla), vė-
liau dirbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais Muzikos švietimo 
centro studijoje „Gama“.  Dabar dėsto Vilniaus technologi-
jų ir dizaino kolegijoje. Dirba grafinio dizaino srityje. Kuria 
ženklus, iliustracijas, etiketes.  

Nuo 2002 m. dalyvauja grupinėse 
parodose Lietuvoje ir užsienio šalyse. 
Du kartus (2012 ir 2013 m.) dalyva-
vo tarptautiniame plenere Vengrijoje. 
Čiongrado meno kolonijoje sukūrė daug 
darbų. Pasak autorės, juos įkvėpė Veng-
rijos gamta, šilti svetingi vengrai, dai-
ninga kalba ir įstabusis Čiongradas, į 
kurį vis norisi sugrįžti. Taip gimė paroda 
Egészségedre. 

V. Kunigėlytė – E. F. Andrė klubo 
narė. Ji prisipažįsta, kad daugiausia darbų sukuria vasarą vyks-
tančiuose pleneruose. Mėgsta eksperimentuoti,  dažus  pasiga-
mina iš augalų, kevalų, lukštų.  Popieriaus paviršius, faktūra ir 
atspalvis jai tarsi padiktuoja darbo turinį. Vaida sako, kad kū-
rinį inspiruoti gali pušis, vėjas, vandens paviršius, pelkės, žolių 
stagarai apsnigtoje pievoje, medžio žievė ar atsitiktinė dėmė. 

„Kartais aš vedžioju teptuką, o kartais jis mane: taip ir žai-
džiame“, – pasakoja menininkė.

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Gydytojas ir pacientas: bendravimas, 
gynybos mechanizmai, asmenybės: mo-
komoji knyga / Rytis Leonavičius. - Kau-
nas, 2014. - 135, [1] p.

Gydytojas savo darbe negali išvengti 
tiesioginio ar netiesioginio bendravimo 
su pacientu. Tiek gydytojas, tiek paci-
entas siekia bendrų tikslų ir ieško būdų 

jiems pasiekti. Autorius tikisi, kad knyga bus labai naudinga 
gerinant gydytojo ir paciento santykius.

Knygoje pateikiamos gydytojo ir paciento bendravimo ir 
bendradarbiavimo sąvokos. Atskleidžiami šių santykių ypa-
tumai, aprašomos jų problemos ir galimybės. Rekomenduo-
jama, kaip užtikrinti bendro sprendimų priėmimo kūrimą. 
Nurodomi psichinės gynybos mechanizmai, kurie gali trikdy-
ti bendrų sprendimų priėmimą. Atsakoma į klausimą, kodėl 
reikia bendrauti.

Analizuojamas kokybiškai naujas gydytojo ir paciento tar-
pusavio santykių modelis – bendro sprendimų priėmimo mo-
delis, kurio iniciatorius ir kūrėjas yra gydytojas. Apžvelgiama, 
kokių grėsmių ir trikdžių gali kilti kuriant šį bendrą modelį. 

Gydytojas psichiatras R. Leonavičius knygoje sistemingai 
remiasi savo klinikine praktika, kolegų patirtimi bei naujau-
siais mokslo laimėjimais. Kiekvieno skyriaus pabaigoje patei-
kiama savikontrolės klausimų. Greta lietuviškų terminai patei-
kiami ir originalo kalba. 

Tai pirmoji tokio pobūdžio mokslinė mokomoji knyga lie-
tuvių medicinos literatūroje. Ji skirta visų sričių specialistams 
bei medicinos studentams ir tiems, kurie domisi psichikos 
fenomenais. 

Reabilitacijos pagrindai : vadovėlis / Aleksandras Kriščiū-
nas. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Kaunas, 2014. - 399, [1] p.

Tai antrasis vadovėlio „Reabilitacijos pagrindai“ leidimas, 

papildytas naujausiomis fizinės medicinos, reabilitacijos, ki-
neziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos žiniomis. Leidinyje 
pateikiama šiuolaikinė reabilitacijos samprata, aprašoma rea-
bilitacijos sistema, metodai bei priemonės. Gausu iliustracijų, 
spalvotų nuotraukų. Atskirą skyrių sudaro priedai – įstatymai, 
programos, testai, klausimynai ir kt.

Nors vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, stu-
dijuojantiems kineziterapiją, ergoterapiją, socialinį darbą, jis 
sudomins ir Medicinos fakulteto studentus bei praktinį darbą 
dirbančius gydytojus, kineziterapeutus, ergoterapeutus, slau-
gytojus ir kitus reabilitacijos specialistus.

Slaugos procesas ir dokumentavimas : metodinė moko-
moji knyga / Natalja Istomina, Virginija Kriauzienė. - Klaipė-
da, 2013. - 163, [1] p. 

Ši metodinė mokomoji knyga skirta 
slaugos profesijos dėstytojams, dirbantiems 
su studentais, kuriems skaitomos slaugos 
teorijos paskaitos. 

Knygoje pateikiama žinių apie slaugos 
procesą ir dokumentavimą, slaugos istori-
jos raidą, sampratą apie slaugą, slaugos teo-
rijas ir modelius, detali praktinių užduočių 
analizė, pagrindinių terminų žodynėlis. 

Prie kiekvienos temos pateikta svarbiausia teorinė medžiaga ir 
užduotys.

Slaugos dokumentacija reikalinga ne siekiant apsunkinti 
slaugytojo darbą, o patobulinti slaugos proceso kokybę, taip 
pat ir paciento pasitenkinimą sveikatos priežiūra. Slaugytojo 
pagrindinis tikslas yra ne patenkinti kliento norus, o padėti 
kuo greičiau pasveikti arba sumažinti ligos padarinius bei pa-
sekmes. Kokybiškai tvarkoma slaugos dokumentacija padės 
pasiekti aukščiausius slaugos tikslus.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medicinos 
bibliotekos.

Parodos autorė dailininkė Vaida Kunigėlytė
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