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Slaugos mokslas

Paliatyviosios pagalbos (PP) apibrėžimas evoliucionavo 
keletą metų ir priklausė nuo paliatyviosios pagalbos plėtros 
įvairiose šalyse. PP apibūdinama kaip sritis, kuri nepriklauso-
mai nuo organų būklės, amžiaus, ligos ar patologijos tipo ten-
kina specifinius individualaus paciento ir jo šeimos poreikius 
[10]. Žodis „paliatyvus“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio pallium 
ir reiškia apsiaustą, kaukę, stogą, skydą. Etimologiškai paliaty-
vioji pagalba suprantama kaip nepagydomų ligonių sveikatos 
problemų mažinimas. Tai pagalba tiems, kuriems gydomoji 
medicina padėti negali, todėl teikiama pagalba, mažinanti 
simptomus, ligonio kentėjimą [5].

Mokslininkai D. Clark ir J. Seymur, kalbėdami apie 
skausmo malšinimą, vartoja žodį palliation ir analizuoja jį 
dviem aspektais. Pirmasis aspektas remiasi lotyniškojo žo-
džio palla (drabužis) ar pallium (apsiaustas) reikšme, o tai 
inicijuoja žmogiškojo veiksmo pasyvumą, lyg pats žmogus 
nieko negali daryti [1]. Antrasis aspektas remiasi indoeuro-
pietiškąja tradicija, kuri paliatyviąją priežiūrą supranta kaip 
skydą – saugią priemonę apsaugoti pacientą nuo simptomų 
agresyvumo [4]. 

Be sąvokos paliatyvioji priežiūra (angl. palliative care), 
dar vartojama sąvoka paliatyvioji medicina (angl. palliative 
medicine), kuri apibrėžiama kaip specialus gydymo būdas, 
jungiantis įvairias medicinos disciplinas: farmakoterapiją, 
chirurgiją, chemoterapiją, radioterapiją, imuninę terapiją, 
siekiant užtikrinti paciento, sergančio nepagydoma liga, 
fizinę, psichologinę, dvasinę ir socialinę gerovę. Ji nesiekia 
išgydyti, bet siekia pagerinti paciento ir jo šeimos gyvenimo 
kokybę [3].

Pateikdama šiuolaikinę paliatyviosios priežiūros api-
brėžtį, PSO paliatyviąją priežiūrą nusako kaip aktyvią, vi-
sapusišką pacientų, sergančių nepagydoma liga, priežiūrą, 
siekiant skausmo ir kitų simptomų, taip pat ir psicholo-
ginių, socialinių bei dvasinių problemų kontrolės. Palia-
tyviosios priežiūros tikslas – siekti kuo geresnės ligonių 
ir jų šeimos narių gyvenimo kokybės [7]. 2002 m. PSO 
pateiktas naujas, išplėstas apibrėžimas labiau akcentuoja 
kentėjimo profilaktiką: „Paliatyvioji priežiūra – tai būdai, 
gerinantys gyvenimo kokybę ligoniams ir jų šeimos na-
riams, susiduriantiems su problemomis, kylančiomis dėl 
gyvybei gresiančių ligų, kentėjimų išvengimo ir sumažini-
mo, skausmo bei kitų (fizinių, psichosocialinių ir dvasinių) 
problemų ankstyvo atpažinimo, tikslų įvertinimo, gydymo 
bei sprendimo“ [7, 8].

Literatūroje taip pat nurodoma, kad vieningo paliatyvio-
sios pagalbos modelio nėra net tokiose šalyse kaip Didžioji 
Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), kuriose se-
niai diegiama ši pagalbos rūšis. Paliatyviosios priežiūros mo-
deliai kiekvienoje šalyje yra saviti dėl kultūrinių skirtumų, 
siekiant padėti žmonėms, sergantiems terminalinėmis (angl. 
terminal) ligomis. Aptardama paliatyviosios priežiūros sam-
pratos skirtumus ir panašumus Jungtinėje Karalystėje ir JAV, 
J. Higginson teigia, kad Jungtinėje Karalystėje paliatyviosios 

pagalbos modelyje labiau akcentuojamas gyvenimo kokybės 
gerinimas iki mirties, o JAV modelyje priešingai – pagrindi-
nis dėmesys skiriamas gydomosios priežiūros (angl. curative 
treatment) pasirinkimo galimybėms, užtikrinant orią mirtį. 

Paliatyvioji slauga turi tapti lanksti ir priimti naujus iššū-
kius, susijusius su paliatyviosios slaugos tikslų ir priemonių 
kaita. Tradiciškai paliatyvioji slauga siūloma žmonėms, ken-
čiantiems nuo vėžio, iš dalies todėl, kad onkologinių ligų eiga 
yra labiau nuspėjama, lengviau planuoti pacientų ir jų šeimų 
poreikių tenkinimą [13].

Anksčiau vyravusią nuomonę, kad paliatyviosios slaugos 
taikymas yra tikslingas tik paskutinėmis žmogaus gyveni-
mo savaitėmis ir tai gali atlikti tik specializuotas personalas, 
dabartiniu metu keičia supratimas, jog ši slauga turi pradėti 
veikti jau nustačius nepagydomos ligos diagnozę. Pacientai ir 
jų šeimos ligos metu patiria daugybę sunkumų, todėl pagal-
bos jiems reikia nuolatos, o ne tik prieš pat mirtį. Paliatyvioji 
slauga turėtų būti taikoma kartu su medicininiu (priešvėži-
niu) gydymu [13].

PP tikslas – išvengti arba sumažinti kančias ir maksi-
maliai pagerinti gyvenimo kokybę, nepagreitinant ir ne-
nutolinant mirties, užtikrinti psichologinę ir dvasinę prie-
žiūrą, suteikti paramą šeimai ligos ir gedėjimo metu. PP 
integruoja psichologinius ir dvasinius paciento slaugos as-
pektus, siūlydama paramos sistemą, padedančią pacientui 
iki mirties gyventi aktyviai, siekiant, kad pacientas iki pat 
pabaigos galėtų gyvenimą paversti tobulėjimo ir pasiekimų 
patirtimi [11]. 

PP apibrėžimas ir tikslas turi didelės reikšmės slaugyto-
jo veiklai. Dirbant paliatyviojoje medicinoje, svarbūs pačių 
medikų patirti išgyvenimai dėl artimųjų netekties bei gilini-
masis į dvasinius poreikius ir religiją. Sugebėti atjausti, būti 
kantriems ir geranoriškiems, pasiaukojamai dirbti įmanoma 
tik turint gilų suvokimą ir motyvaciją. Slaugytojų ir kitų 
paliatyviosios priežiūros specialistų veikla turi būti pagrįsta 
sąžine ir abipusiu pasitikėjimu.

Nustatyta, jog žmogaus gyvybines veiklas – bendravimą, 
kvėpavimą, judėjimą, darbą, valgymą, gėrimą ir kt. – lemia fizi-
niai, socialiniai, kultūriniai, aplinkos, politiniai ir ekonominiai 
veiksniai. Todėl vertindami žmogaus gyvybines veiklas slaugy-
tojai remiasi klinikine patirtimi, pagrįsta A. Maslow 1968 m. 
pateiktu poreikių hierarchijos piramidės modeliu [6]. 

Pagal A. Maslow poreikių teoriją, kurioje nurodoma, kad 
pirmiausia turi būti tenkinami fiziologiniai, po to – saugumo, 
meilės, savęs vertinimo ir savęs aktualizavimo poreikiai, gali-
ma teigti, jog paliatyviojoje priežiūroje specialistų komanda 
turi tenkinti visus reikalingus poreikius.

Kaip teigia E. Rideout ir R. N. Montemuro (1986), medi-
cinos holistinis požiūris skatina stiprinti pacientų viltį, gydy-
mo pasirinkimo galimybę ir autonomiją, padeda geriau pri-
sitaikyti prie ligos. Šiuo metu yra keletas vertinimo schemų, 
pagrįstų holistiniu požiūriu į žmogų. Daugeliui slaugos mo-
delių buvo taikytas holistinis vertinimo ir slaugos planavimo 

Paliatyviosios pagalbos samprata ir principai
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modelis. N. Roper ir kt. (1980) teigė, kad pacientų poreikius 
reikia vertinti remiantis kasdienės veiklos analize. Šie autoriai 
nurodo, kad reikia vertinti fizines, psichines, socialines ir dva-
sines pacientų problemas, susijusias su mirtimi, atsižvelgiant 
ir į šeimos problemas [12]. 

Pasak A. Šeškevičiaus (2005), mūsų šalyje didėjantis serga-
mumas lėtinėmis ir onkologinėmis ligomis, taip pat gyvento-
jų senėjimas skatina medikus plėsti paslaugas, formuoti naują 
humanistinį požiūrį į sunkiai sergantį ligonį, suteikti jam ir 
jo šeimai visavertę sveikatos priežiūrą iki mirties. Holistinis 
požiūris į žmogų skatina suvokti ne tik biologinius jo porei-
kius, kurie ypač aktualūs gyvenimo saulėlydyje, bet ir psicho-
logines, dvasines problemas. Todėl tai reikalauja iš slaugytojų, 
socialinių darbuotojų, gydytojų ir dvasininkų savarankiškos 
veiklos ir atsakomybės už savo sprendimus bei jų įgyvendi-
nimą [14]. 

Slaugytojui labai svarbu tenkinti fiziologinius poreikius, ypač 
jei pacientas nepajėgus. Tačiau, remiantis poreikių hierarchijos 
modeliu, matoma, kad kuo aukštesnė pakopa, tuo didesnis 
šių poreikių vaidmuo pacientui. Ir jau aukščiausioje pakopoje 
savirealizacijos ar aktualizacijos poreikio specialistų komanda 
patenkinti negali, tačiau turi padėti pacientui to siekti. Todėl 
svarbu pirmiausia padėti pacientui tenkinti žemesnius porei-
kius, kad jo savęs realizavimas taptų kiek įmanoma kokybiš-
kesnis.

PSO nurodo pagrindinius PP principus:
•	 mažinti skausmą ir kitus simptomus
•	 teigti gyvenimą ir vertinti mirtį kaip normalų procesą
•	 nesiekti nei paspartinti, nei atidėti mirties
•	 integruoti psichologinius ir dvasinius paciento priežiūros 
aspektus
•	 siūlyti paramos sistemą, t. y. stengtis padėti pacientui gy-
venti kuo aktyvesnį gyvenimą iki pat mirties
•	 siūlyti padėti šeimai susidoroti su paciento liga ir netektimi
•	 taikyti komandinį požiūrį ir stengtis patenkinti paciento ir 
jo šeimos poreikius, taip pat ir konsultuoti netekties atvejais, 
jeigu to reikia
•	 gerinti gyvenimo kokybę, teigiamai veikti ligos eigą

Atsižvelgdamas į PSO suformuluotis PP principus, S. H. 
Meghani išskiria keturis PP veiksmus: 1) visapusišką, akty-
vią ir individualizuotą paciento priežiūrą, 2) paramą šeimai, 
3) daugiaprofilinę darbinę komandą, 4) efektyvią komuni-
kaciją [9]. Jo nuomone, esminiai principai, sudarantys visų 
PP paslaugų pagrindą, yra pastangos teikti geriausią įma-
nomą gyvenimo kokybę kiekvienam pacientui ir jo šeimai. 
Tai sudaro: griežtas dėmesys simptomų kontrolei, holistinis 
požiūris, atsižvelgiant į žmogaus gyvenimo patirtį ir situaci-
ją, atviras bei jautrus bendravimas su pacientais. Akcentuo-
jama, kad agresyvų gydymą reikia taikyti su raminančiąja, 
paguodžiančiąja paliatyviąja pagalba. Taip pat teigiama, kad 
terminalinė priežiūra yra kvalifikuojama kaip paliatyvioji, 
bet ne visa paliatyvioji priežiūra yra terminalinė [15]. 

Pasak T. Kleffen ir kitų autorių, labai svarbu, kaip sveikatos 
profesionalai integruos šį paliatyviosios priežiūros supratimą 
į kasdienių paslaugų teikimą. Minėtas autorius išskiria ir ak-
centuoja du momentus:
•	 skausmo kontrolę ir kitų simptomų valdymą (kaip apibrė-
žia PSO)
•	 negydančiąją priešvėžinę terapiją

Šių pastangų tikslas – išsaugoti ir pagerinti gyvenimo ko-
kybę arba pailginti sergančiojo onkologine liga gyvenimą. Pa-
liatyvioji terapija kartais reiškia tiesiog priežiūrą be pastebimų 
gerėjimo rezultatų, kuria siekiama optimizuoti paciento gyve-
nimo kokybę [2].

Apibendrinant galima teigti, kad paliatyvioji pagal-
ba – medicinos mokslo ir praktikos šaka, besirūpinanti 
pacientais, sergančiais aktyvia, toli pažengusia ir progre-
suojančia liga, kai prognozė ribota ir gydymo tikslas – 
gyvenimo kokybės gerinimas. Paliatyvioji pagalba skatina 
ne tik pacientus, bet ir medicinos darbuotojus apmąstyti 
gyvenimo prasmę, ieškoti atsakymo į klausimą apie ben-
dražmogiškąsias vertybes. Veiksminga paliatyvioji slauga 
pacientams garantuoja aktyvesnį gyvenimą iki mirties, o 
artimiesiems padeda įveikti problemas, susijusias su paci-
ento liga ir jo netektimi. 
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Europos paliatyviosios pagalbos asociacija (European 
Association for Palliative Care), Tarptautinė paliatyviosios 
pagalbos ligoninių (angl. hospice) ir paliatyviosios pagal-
bos asociacija (International Association for Hospice and 
Palliative Care), Pasaulio paliatyviosios pagalbos aljansas 
(Worldwide Palliative Care Alliance) ir Tarptautinė žmo-
gaus teisių stebėjimo organizacija (Human Rights Watch). 

Žmogaus teisė į paliatyviąją pagalbą
Teisė į paliatyviąją pagalbą yra juridinė prievolė, pripažinta 

Jungtinių Tautų konvencijomis ir įvairių tarptautinių asociacijų 
ginama kaip žmogaus teisė, paremta teise į aukščiausius įmano-
mus fizinės ir psichinės sveikatos standartus. Tais atvejais, kai 
pacientai kenčia dėl stipraus skausmo, vyriausybės nesugebėji-
mas užtikrinti paliatyviąją pagalbą gali būti traktuojamas kaip 
žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys su pacientais. Pa-
liatyvioji pagalba gali veiksmingai palengvinti kančias arba net 
padėti jų išvengti, ji nereikalauja didelių sąnaudų.

Vis dėlto daugelio pasaulio šalių vyriausybės nesiima tinkamų 
priemonių nepagydomomis ligomis sergantiems pacientams už-
tikrinti galimybės realizuoti savo teisę į paliatyviąją pagalbą.

Paliatyviosios pagalbos apibrėžimas
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimą, 

paliatyvioji pagalba skirta pacientų ir jų šeimos narių gyveni-
mo kokybei pagerinti susidūrus su problemomis, susijusiomis 
su gyvybei grėsmingomis ligomis. Siekiama pacientą apsau-
goti nuo kančių arba jas sumažinti, anksti nustatyti, įvertinti 
ir gydyti skausmą bei kitas fizines, psichologines, socialines ir 
dvasines problemas.

Paliatyvioji pagalba yra tarpdisciplininio pobūdžio veikla, į 
kurią įtraukiamas pacientas, jo šeima ir bendruomenė. Tam ti-
kra prasme paliatyvioji pagalba įkūnija pačią pagrindinę pagalbos 
sampratą – individualių paciento poreikių tenkinimą nepriklau-
somai nuo to, kur pacientas yra prižiūrimas – namie ar ligoninėje.

Paliatyvioji pagalba teigia gyvenimą, o mirtį traktuoja kaip 
normalų procesą: ji mirties nei pagreitina, nei atitolina. Šia pa-
galba siekiama išlaikyti kuo geresnę gyvenimo kokybę iki mirties.

Europos paliatyviosios pagalbos asociacija, Tarptautinė pa-
liatyviosios pagalbos ligoninių ir paliatyviosios pagalbos aso-
ciacija, Pasaulio paliatyviosios pagalbos aljansas ir Tarptautinė 
žmogaus teisių stebėjimo organizacija

Pripažindamos, kad:
•	 širdies ir kraujagyslių ligos bei vėžys daugiausia gyvybių 
nusineša išsivysčiusiose šalyse ir dauguma sergančiųjų šiomis 
ligomis kenčia skausmą, nuovargį, depresiją, dusulį ar kito-
kius simptomus;

•	 įrodyta, kad paliatyvioji pagalba suteikia veiksmingas pa-
galbos priemones tiek šiems pacientams, tiek kitiems, ser-
gantiems paskutinės stadijos lėtine obstrukcine plaučių liga 
(LOPL), inkstų nepakankamumu ar neurologinėmis ligomis, 
tokiomis kaip išsėtinė sklerozė, šoninė amiotrofinė sklerozė 
(ŠAS) ir vėlyvos stadijos silpnaprotystė;
•	 paliatyvioji pagalba siūlo unikalų novatorišką sveikatos ir 
socialinės strategijos modelį, kur pagrindinis dėmesys skiria-
mas pacientų poreikiams ir holistiniam požiūriui, apiman-
čiam žinias (pvz., apie simptomų palengvinimą), įgūdžius 
(pvz., bendravimo) ir požiūrius (pvz., į kiekvieną pacientą 
žiūrėti kaip į asmenybę su jo turtinga gyvenimo istorija).

Patvirtindamos, kad:
•	 besivystančiose šalyse ŽIV/AIDS tebėra viena pagrindinių 
mirties priežasčių, kad nuo ŽIV/AIDS mirštantiems pacien-
tams dažnai išsivysto išsekinantys simptomai ir kad nemaža 
dalis gydomų pacientų vis tiek kenčia dėl skausmo, nuovargio 
ir kitų sekinančių simptomų;
•	 kitos infekcinės ligos, tokios kaip maliarija ar tuberkuliozė, 
gali progresuoti iki nepagydomų stadijų ir tokiais atvejais pa-
cientams reikalinga paliatyvioji pagalba;
•	 buvo įrodyta, jog paliatyviosios pagalbos paslaugų įdiegi-
mas besivystančiose šalyse turi įtakos ir palengvina ŽIV/AIDS 
ar kitomis ligomis sergančių pacientų kančias bei pagerina 
gyvenimo kokybę;
•	 ligai progresuojant daugeliui pacientų reikia paramos 
sprendžiant psichologines, socialines ar dvasines problemas.

Pareikšdamos, kad:
•	 paliatyvioji pagalba gali veiksmingai palengvinti šias kan-
čias ir gali būti teikiama skiriant mažas sąnaudas;
•	 paliatyviosios pagalbos teikiama nauda neapsiriboja prie-
žiūra gyvenimo pabaigoje, kadangi buvo įrodyta, jog ankstyva 
paliatyviosios pagalbos integracija pagerina gyvenimo kokybę 
ir sumažina agresyvaus gydymo poreikį.

Susirūpinusios kad:
•	 nepaisant patvirtinto veiksmingumo, paliatyviosios pagal-
bos prieinamumas daugelyje šalių (ypač besivystančių) yra ri-
botas arba jos iš viso nėra, dėl ko kasmet bereikalingai kenčia 
milijonai pacientų.

Ragina vyriausybes:
1. Sukurti sveikatos priežiūros strategijas, kuriose būtų 

atsižvelgiama į pacientų, sergančių gyvenimą ribojančiomis ar 
mirtinomis ligomis, poreikius:
•	 sukurti visapusiškos priežiūros strategijas, užtikrinančias, 

Prahos chartija: vyriausybė privalo užtikrinti 
kančios palengvinimą ir pripažinti, kad gauti 

paliatyviąją pagalbą – žmogaus teisė
Prof. Arvydas Šeškevičius, Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas
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kad šalia kitų sveikatos priežiūros paslaugų būtų įtraukta pa-
liatyvioji pagalba;
•	 užtikrinti, kad įstatymuose būtų numatyta parama paci-
entų giminėms priežiūros laikotarpiu ir po paciento mirties.

2. Užtikrinti esminių vaistų, įskaitant kontroliuojamuo-
sius, prieinamumą visiems, kuriems jų reikia:
•	 identifikuoti ir pašalinti per daug ribojančias kliūtis, truk-
dančias kontroliuojamųjų vaistų prieinamumą legaliam me-
dicininiam naudojimui;
•	 užtikrinti, kad būtų sukurta tinkama sistema tokių vaistų 
poreikio įvertinimui, kad būtų garantuotas nekliudomas šių 
vaistų prieinamumas;
•	 užtikrinti, kad būtų sukurtos saugios ir patikimos vaistų iš-
davimo sistemos, kad pacientai galėtų gauti opioidinių vaistų 
nepriklausomai nuo ligos prognozės, gydymo vietos ar geo-
grafinės vietovės.

3. Užtikrinti, kad sveikatos priežiūros sistemos darbuo-
tojai būtų tinkamai baigę mokymus ir įgiję pakankamai žinių 
apie paliatyviąją pagalbą bei skausmo malšinimą – ikidiplo-
minių studijų ir aukštesniuose lygmenyse:
•	 tobulinti asmens sveikatos darbuotojų (medicinos, slau-
gos, farmacijos, psichologijos, kineziterapeutų, ergoterapeutų 
ir t. t.) mokymo programas ikidiplominių studijų lygmenyje 
siekiant užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų pagrindinių ži-
nių apie paliatyviąją pagalbą ir sugebėtų ją suteikti pacientams 
nepriklausomai nuo to, kurioje asmens sveikatos priežiūros 
sistemos grandyje jie dirba;
•	 remti paliatyviosios pagalbos podiplominių ir specialybės 
studijų programų kūrimą bei įgyvendinimą, kad pacientai su-
silauktų tinkamos priežiūros;
•	 užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros sistemos dar-
buotojams būtų prieinami tinkami tęstinių paliatyviosios pa-
galbos studijų kursai.

4. Užtikrinti paliatyviosios pagalbos integraciją į sveika-
tos priežiūros sistemą visuose lygmenyse:
•	 Sukurti ir išplėtoti planus paliatyviosios pagalbos įstaigų, 
grupių ir programų kūrimui bei diegimui pagal sergamumo 
ir mirtingumo indikatorius bei gyventojų pasiskirstymo pagal 
gyvenamąją vietą duomenis

Regioninių ir tarptautinių organizacijų atstovai pasira-
šė šį dokumentą

ragindami:
•	 vyriausybes visame pasaulyje užtikrinti, kad pacientai ir jų 
šeimos galėtų realizuoti savo teisę į paliatyviąją pagalbą inte-
gruojant šią pagalbą į asmens sveikatos priežiūros strategijas, 
taip pat užtikrinant esminių vaistų, įskaitant opioidinius anal-
getikus, prieinamumą;
•	 didžiąsias tarptautines organizacijas ir forumus, tokius 
kaip Europos Taryba (Council of Europe), Europos Sąjunga 
(European Uninion), Pasaulio sveikatos organizacija (World 
Health Organization), Pasaulio sveikatos asamblėja (World 
Health Assembley), Pasaulio gydytojų asociacija (World Medi-
cal Assocation) ir Tarptautinė slaugytojų taryba (International 
Council of Nurses) propaguoti teisę į paliatyviąją pagalbą.

kviesdami:
•	 regionines ir valstybines paliatyviosios pagalbos asociacijas 
paremti paliatyviosios pagalbos filosofiją, kuri ne tik apima 
specialiųjų paslaugų plėtrą, bet ir remiasi visuomenės sveika-
tos požiūriu.
•	 akademines institucijas, mokomąsias ligonines ir universite-
tus besivystančiose bei išsivysčiusiose šalyse rengti ir motyvuoti 
pirminės priežiūros srityje dirbančius sveikatos priežiūros spe-
cialistus į savo teikiamas paslaugas įtraukti paliatyviąją pagalbą.

Tikimės, kad visuomenė pripažins būtiną paliatyviosios 
pagalbos prieinamumą visiems pagal poreikį, ir žmonės, pa-
sirašydami šią peticiją, parems Prahos chartiją dalyvaudami 
socialinėje ir visuomenės informavimo veikloje.

Europos paliatyviosios pagalbos asociacija (Europe-
an Association for Palliative Care – EAPC), Tarptautinė 
paliatyviosios pagalbos ligoninių (angl. hospice) ir palia-
tyviosios pagalbos asociacija (International Associaton for 
Hospice and Palliative Care – IAHPC), Pasaulio paliaty-
viosios pagalbos aljansas (Worldwide Palliative Care Al-
liance – WPCA) ir Tarptautinė Žmogaus teisių stebėjimo 
organizacija (Human Rights Watch – HRW) bendradar-
biauja, siekdamos propaguoti paliatyviąją pagalbą kaip 
žmogaus teisę.

Džiaugiamės kartu su Jumis, švenčiančiais gražiausią savo gyvenimo dieną. 
Linkime kuo geriausios profesinės sėkmės, asmeninės laimės, gyvenimo pilna-

tvės pojūčio. Kiekvieną išaušusį rytą priimkite kaip nuostabią dovaną.

Širdingai sveikiname: 

Mieli kolegos,

Ingridą Butvydienę, Panevėžio kolegijos MSM fakulteto lektorę 
Aidą Žygelienę, Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui 

Audronį Steikūną, Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoją reabilitologą 



2014-ieji – Vaikų sveikatos metai8

2013 m. gruodžio 19 d.  
Seimas priėmė nutarimą 
„Dėl 2014 metų paskel-
bimo Vaikų sveikatos me-
tais“. Paskelbtieji  Vaikų 
sveikatos metai natūraliai 
pratęs 2013-aisiais, Svei-
katingumo metais, pra-
dėtų visuomenės sveikati-
nimo darbų ir uždavinių 
įgyvendinimą, svarbiau-
sią dėmesį skiriant vaikų 
sveikatos rodiklių gerini-
mui, su sveikata susijusių 
naudingų įpročių bei vertybių skatinimui, sveikos gyven-
senos ugdymui. 

 „Ypač svarbu, kad sveikos gyvensenos įgūdžiai būtų die-
giami nuo pat mažumės. Tai turi tapti natūraliu gyvenimo 
būdu“, – priminė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkė Dangutė Mikutienė. Tai reiškia, kad visos visuome-
nės sveikata priklauso nuo dabartinių vaikų sveikatos. Deja, 
Lietuvos sveikatos statistikos duomenys rodo, kad Lietuvos 
vaikų populiacijos sveikatos būklė prastėja. 2010 m. atliktas 
Moksleivių gyvensenos tyrimas, kurio metu vertinta vaikų 
mityba, fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, vaikų emocinė 
savijauta, atskleidė, kad vaikų mityba nėra visavertė. PSO 
rekomenduoja vaisius ir daržoves vartoti kasdien po kelis 
kartus, tačiau, apklausos duomenimis, kasdien daržoves var-
tojo 22,4 proc., vaisius – 30,7 proc. mokinių. Užtat saldai-
nius ir šokoladą kasdien ar keliskart per dieną nurodė varto-
jantis kas ketvirtas mokinys, gazuotų gėrimų kasdien vartojo 
kas dešimtas mokinys. Atkreiptinas dėmesys, kad pusryčiai 
yra vienas svarbiausiųjų dienos valgymų. Apklausos duome-
nimis, prieš eidami į mokyklą pusryčiavo tik 61 proc. moki-
nių, 21 proc. nurodė, kad niekada nevalgo pusryčių.  

Ne mažiau už tinkamą maitinimąsi svarbi ir fizinė 
veikla, pagal PSO rekomendacijas, vaikas kasdien turėtų 
būti fiziškai aktyvus ne mažiau kaip vieną valandą. Ta-
čiau, apklausos duomenimis, tik 15,5 proc. mokinių fizi-
nis aktyvumas atitiko rekomenduojamą normą.

Sveikos gyvensenos, tinkamos higienos įpročių stoka la-
biausiai lemia sergamumą įvairiomis ligomis. Nerimą ke-
lia faktas, kad Lietuvos vaikų dantų ligų rodikliai yra vieni  

prasčiausių Europoje. 2010–
2012 m. duomenimis, iš iš-
tirtų 950 Lietuvos vaikų dau-
giau nei pusė turėjo ėduonies 
pažeistų dantų. Lietuvos vai-
kų sergamumas tuberkulioze 
(toliau – TB) išlieka vienas 
didžiausių Europos Sąjungo-
je. 2012 m. registruota 13,9 
TB atvejų 100 tūkst. vaikų. 
Didėja atvira TB susirgusių 
vaikų skaičius – 23 proc. visų 
2012 m. TB sirgusių vaikų. 
Daugėja vaistams atsparios 

vaikų TB atvejų. Nuo 2010 m. daugėja vaikų, ku-
riems pirmą kartą nustatytas neįgalumo lygis (2010 m. –  
1974 vaikai, 2011 m. – 2040 vaikų, 2012 m. – 2107 vaikai).

Be fizinės sveikatos, ne mažiau svarbu ir vaikų bei pa-
auglių dvasinė savijauta. Ypač neramina faktas, kad dažnai 
mokiniai mokykloje patiria patyčių. Apklausos duomeni-
mis, per 2 mėnesius patyčias patyrė daugiau negu pusė 
vaikų, kas dešimtas mokinys nurodė, kad iš jo buvo ty-
čiojamasi keletą kartų per savaitę. Pažymėtina, kad aukš-
ti Lietuvos paauglių ir jaunuolių savižudybių rodikliai. 
Mokslinių tyrimų duomenimis, 41 proc. moksleivių turi 
psichikos sveikatos problemų, o 13 proc. – diagnozės lygį 
siekiančių psichikos sutrikimų. Pastebėtina, kad neįgalu-
mo lygis vaikams dažniausiai nustatomas dėl psichikos ir 
elgesio sutrikimų

Visos šios aplinkybės nemažai prisideda prie mokinių 
pasitenkinimo gyvenimu rodiklių. Vertinant mokinių 
pasitenkinimą jų gyvenimu, nustatyta, kad labai laimin-
gas jautėsi kas penktas (19,4 proc.) mokinys, 16,4 proc. 
nesijautė laimingi, 1,8 proc. nurodė, kad jie yra visiškai 
nelaimingi. 

Seimo nutarimu „Dėl 2014 metų paskelbimo Vaikų 
sveikatos metais“ Vyriausybei pavedama patvirtinti Vaikų 
sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių planą ir 
numatyti lėšas šioms priemonėms vykdyti. Tikimasi, kad 
minėtomis priemonėmis bus valstybės mastu tęsiamas vi-
suomenės sveikatinimo procesas.

Parengta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją

Svarbiausias rūpestis – vaikų sveikata

Informuojame, kad pasikeitė SDTS centro Mokymo ir programų 
skyriaus Mokymo organizavimo poskyrio Kaune kontaktai. 

Tel. (8 37) 707 419
El. pašto adresai: 
jovita.maleviciene@sdtsc.lt, 
daiva.pineviciene@sdtsc.lt

Pramonės pr. 38,
Lt-50347 Kaunas

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 
mokymų dalyvių dėmesiui

Nuo šiol dėl visų iškilusių klausimų su mokymo 
organizatorėmis Kaune 
Jovita Malevičiene ir Daiva Pinevičiene  
galite susisiekti:
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Sergančiųjų skrandžio ligomis maitinimasis
Doc. dr. Laisvūnė Petkevičienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, Nacionalinės dietetikos federacija

Įvadas
Mityba yra vienas svarbiausių fiziologinių procesų. Mityba –  

tai procesai, kurie vyksta organizme, kai maistas virškinamas, įsi-
savinamas, panaudojamas. Į virškinimo sistemą patekęs maistas 
daugelio organų ir sudėtingų biocheminių procesų yra skaido-
mas iki maistinių medžiagų. Maistinės medžiagos (nutrientai) 
reikalingos kūnui augti, ląstelėms atkurti, energijai teikti ir orga-
nizmo gyvybinėms funkcijoms užtikrinti. Iš maistinių medžiagų 
susidaro fermentai, hormonai, kiti medžiagų apykaitos reguliato-
riai. Medžiagų apykaita – visų ląstelių, audinių ir organų funkcija 
ir struktūra, priklausanti nuo organizmo mitybos.

Organizmo mitybos sutrikimų atsiranda, kai per mažai ar 
per daug valgoma, dėl įvairių priežasčių sutrikus kai kurių orga-
nų funkcijai, tam tikros ligos atveju ir kt. 

Sergantiems virškinamojo trakto ligomis, be gydymo vais-
tais, labai svarbus veiksnys sveikatai gerinti yra dietos pri-
taikymas (adaptavimas), tikslinant (koreguojant) maistinių 
medžiagų ir energijos kiekį pagal individualius organizmo, pa-
tofiziologinius pokyčius tam tikros ligos atveju.

Maisto, jo gamybos būdo ir kiekio įtaka skrandžio funkcijai
Sergantiesiems skrandžio ligomis reikėtų žinoti apie maisto 

ir jo gamybos būdo įtaką sekrecinei (skrandžio sulčių, druskos 
rūgšties, pepsino susidarymas) ir skrandžio susitraukimų funkci-
jai. Maisto poveikis skrandžio sekrecijai gali būti stiprus ir silpnas.

Stiprūs maisto dirgikliai:
•	 turtingi ekstraktyvinių medžiagų mėsos ir žuvies sulti-

niai, grybų ir daržovių nuovirai
•	 keptas maistas
•	 savo sultyse troškinta mėsa ir žuvis
•	 mėsos, žuvies, grybų ir daržovių padažai
•	 sūdyta, rūkyta mėsa ar žuvis
•	 sūdyti, marinuoti ar rauginti vaisiai ir daržovės
•	 mėsos, žuvies ir daržovių konservai, ypač pomidorų padaže
•	 kietai virti kiaušiniai, ypač trynys
•	 ruginė duona
•	 rūgštūs ir neprinokę vaisiai bei uogos
•	 prieskoniai
•	 rūgštūs pieno produktai, liesas pienas, išrūgos
•	 seni ar perdegę riebalai
•	 kava, ypač juoda
•	 visi gėrimai ir alkoholis
Silpni maisto dirgikliai:
•	 gleivingos kruopų sriubos
•	 trintos pieniškos sriubos
•	 trintos daržovių sriubos, virtos daržovių nuovire
•	 trinta virta mėsa ar žuvis
•	 daržovių tyrė iš virtų daržovių (bulvės, morkos, žiediniai 

kopūstai ir kt.)
•	 minkštai virti kiaušiniai, garuose virtas omletas ir plakti 

kiaušinių baltymai
•	 pienas ir grietinėlė
•	 trinta nerūgšti varškė
•	 trintos skystos, pustirštės košės
•	 nešviežia kvietinė duona
•	 kisielius, putėsiai, želė iš saldžių vaisių ar jų sulčių

•	 šarminiai negazuoti mineraliniai vandenys
•	 augaliniai aliejai
Skrandyje geriau virškinamas skystas ar tyrės bei košės kon-

sistencijos maistas. Jis silpniau mechaniškai dirgina skrandį nei 
kietas maistas, kuris yra lėtai virškinamas. Keptas ar apkeptas 
maistas veikia skrandžio gleivinę mechaniškai stipriau nei van-
denyje ar garuose virtas maistas.

Stiprų mechaninį poveikį skrandžiui turi toks maistas, 
kurio sudėtyje yra:

•	 daug skaidulinių medžiagų: ankštiniai, grybai, rupaus mali-
mo duona, kruopos, riešutai, kai kurios daržovės, vaisiai ir uogos

•	 daug jungiamojo audinio: mėsa su sausgyslėmis, žuvies 
ir paukščių oda

temperatūros poveikis skrandžio gleivinei:
•	 mažiausias poveikis yra tuomet, kai temperatūra yra apie 

+37º C
•	 esant aukštesnei nei 60–62º C gali būti dirginantis po-

veikis skrandžio gleivinei ir lėtinti skrandžio išsituštinimą
•	 šiltas maistas greičiau pašalinamas iš skrandžio nei šaltas 

(žemesnės nei +25º C).
Gausaus maisto poveikis skrandžio funkcijai. Didelis mais-

to kiekis turi neigiamą poveikį skrandžio motorinei ir sekrecinei 
funkcijai. Dėl to sergantiesiems ūminėmis skrandžio ligomis ir 
paūmėjus lėtinėms skrandžio ligoms reikėtų valgyti dažniau, bet 
mažomis maisto porcijomis – 5–6 kartus per dieną. Reikėtų ma-
žinti dienos raciono kiekį – įprastą 3–3,5 kg iki 2–2,5 kg.

Sergančiųjų gastritu ir opalige maitinimosi planavimas
Gastritas – tai skrandžio gleivinės uždegimas. Jis gali būti 

ūminis ir lėtinis. Ūminio gastrito priežastimi gali būti alkoholis, 
vaistai (aspirinas), kiti cheminiai dirgikliai, seni maisto produk-
tai, patogeniniais mikrobais užkrėstas maistas, netinkamai pa-
ruoštas maistas. Lėtinio gastrito priežastys nežinomos. Gali būti 
organiniai skrandžio pokyčiai (vėžys, opa), infekcija (Helicobac-
ter pylori, tuberkuliozė), maisto alergija (pienui, kiaušiniams ir 
kt.), miokardo funkcijos nepakankamumas, nefritas, nervinė 
įtampa. Lėtinis gastritas dažnai paūmėja sergantiesiems, kurie 
netinkamai maitinasi, rūko ir vartoja alkoholinius gėrimus. Dėl 
šios ligos gali atsirasti mitybos nepakankamumas, nes per mažai 
suvalgoma maisto.

ūminio gastrito simptomai:
•	 šleikštulys
•	 vėmimas
•	 nevalgumas
•	 pilvo skausmas
•	 galvos skausmas
•	 kraujavimas iš skrandžio ir skausmas
•	 dažnesnis tuštinimasis
Gastritas gali paūmėti persivalgius ar suvalgius netoleruojamų 

maisto produktų, išgėrus alkoholio, vartojant aspiriną ir kt. Be to, 
turi įtakos traumos, operacijos, šokas, karščiavimas, gelta, inkstų 
funkcijos nepakankamumas, nudegimai, radioterapija, rūkymas.

Esant gastrito ūminiam periodui būtina kreiptis į šeimos 
gydytoją.

Sergantiesiems ūminiu gastritu svarbu poilsis ir ramybė, bū-
tina skirti dėmesį dehidratacijai, elektrolitų balansui.
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Patarimai:
•	 ūminiu periodu, atsižvelgiant į ligos eigą, reikėtų 1–2 

dienas (24–48 val.) badauti, kad skrandis pailsėtų. Gerti sil-
pną arbatą ar virintą vandenį su citrina, vaisių sultis (jei to-
leruojama), ramunėlių arbatą, erškėtuogių nuovirą, galima 
valgyti džiūvėsių, ryžių košę be sviesto

•	 3-ią dieną gerti arbatą su citrina, liesą mėsos sultinį, glei-
vingą nuovirą, valgyti ryžių košę, miltinius gaminius, kisielių

•	 vengti valgyti vaisių ir daržovių, saldumynų, pieno, ga-
zuotų gėrimų

Būklei gerėjant, toliau dieta pritaikoma atsižvelgiant į ligos 
simptomus reguliuojant maisto konsistenciją: 

•	 skystas maistas
•	 pustirštis trintas maistas
•	 tirštas trintas maistas
•	 laipsniškai pradėti valgyti daugiau baltymingo maisto
Sergantiesiems lėtiniu gastritu būna blogas apetitas, paval-

gius greitai atsiranda pilnumo jausmas, pilvo pūtimas, skaus-
mas po duobute, šleikštulys ir vėmimas.

Sergantiesiems lėtiniu gastritu būtina:
•	 keisti maitinimosi įpročius
•	 nerūkyti
•	 pagal galimybę mažiau vartoti vaistų, negerti alkoholio
 Jeigu gastritas nepaūmėja, sergančiajam patariama laikytis svei-

kųjų pagrindinės dietos reikalavimų. Esant padidėjusiam skran-
džio sulčių rūgštingumui, rinktis maistą, neutralizuojantį rūgštin-
gumą, o esant sumažėjusiam skrandžio sulčių rūgštingumui tinka 
maistas, skatinantis sulčių sekreciją. Skrandžio sekreciją skatina be-
veik viskas, kas pakliūna į skrandį, – didelis maisto kiekis, baltymai, 
angliavandeniai, kvapas, skonis, vanduo, maisto temperatūra ir kt.

Patariama:
•	 gerai sukramtyti maistą
•	 valgyti tik šviežią maistą
•	 vartoti toleruojamus, lengvai virškinamus maisto produktus
•	 valgyti virtą troškintą maistą
•	 šalinti iš raciono maistą, kuris dirgina skrandžio gleivinę 

ir didina rūgštingumą (alkoholį, kavą, arbatą, kakavą, aitrius 
prieskonius, pomidorus, raudonuosius pipirus, sultis – ypač 
citrinų ir pomidorų, šokoladą, svogūnus, česnaką, konservuo-
tą, marinuotą, raugintą, keptą maistą)

•	 vengti valgyti kietą maistą bei skatinantį pilvo pūtimą 
(pupelių, žirnių, sojų, pupų, kopūstų ir kt.)

•	 vengti pieno produktų (varškės), nes jie stimuliuoja 
skrandžio sekreciją

•	 vengti valgyti sunkiai virškinamo riebaus maisto: grybų, 
riešutų, daugiau valgyti baltymingo maisto

•	 mažiau valgyti košių, kad neužkietėtų viduriai
•	 vengti sultinių, nes jie skatina skrandžio sulčių gamybą, 

geriau tinka tyrsriubės
Patartina valgyti lėtai, dažnai, po truputį, gerai sukramtyti 

maistą, nepersivalgyti, kad neišsitemptų skrandis, reguliariai 
(5–6 kartus per dieną). Būtina siekti optimalaus kūno svorio. 
Po valgio naudinga išgerti virinto vandens. Vakarieniauti reko-
menduotina ne vėliau kaip 3–3,5 val. iki miego (iki 22 val.).

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos funkcijos sutrikimai 
Skrandžio bei dvylikapirštės žarnos funkcijos sutrikimai turi 

stiprų poveikį maitinimuisi ir įmitimui. Jų reguliavimui, be 
medikamentinio ar chirurginio gydymo, didelės reikšmės turi 
maitinimosi įpročių pokyčiai ir svorio reguliavimas. Labai svar-
bu yra tikslinti ir pritaikyti dietą pagal individualius maistinių 
medžiagų ir energijos fiziologinius poreikius.

Dažniausiai pasitaikantis simptomas yra šleikštulys. Jo prie-
žastys gali būti įvairios: 

•	 maistas, alkoholis
•	 gydymas (chemoterapija, vaistų vartojimas) 
•	 fiziologinės (nėščiosios) 
•	 psichologinės (bulimija) ir kt.
Vėmimą gali sukelti apsinuodijimas maistu. Tokiu atveju 

reikėtų nevalgyti, kol pranyks simptomas. Būtina atkurti pra-
rastą skysčių ir maistinių medžiagų kiekį. Praėjus vėmimui, ger-
ti mažais gurkšniais daug skysčio ar mineralinį vandenį. Esant 
gausiam vėmimui būtina kreiptis į šeimos gydytoją.

Patartina:
•	 valgyti sėdint
•	 valgyti tada, kada gerai jaučiamasi
•	 valgyti ir gaminti maistą tada, kai šleikštulys yra mažiausias 
•	 valgyti po mažai, dažnai, lėtai ir reguliariai (pagal gali-

mybes kas 3 val.)
•	 pavalgius neprigulti mažiausiai 20 min., jei būtina pagu-

lėti – geriau būtų pusiau sėdimoje padėtyje
•	 esant šleikštuliui nevalgyti mėgstamo maisto
•	 jei pradeda pykinti, suvalgyti džiūvėsių, džiovintos duonos
•	 sausą maistą valgyti ir skysčius gerti atskirai kas 1–2 val., 

valgant geriau negerti
•	 vemiant būtina išgerti mažiausiai iki 8 puodukų skysčio
•	 šleikštulį didina gaminamo maisto kvapai, todėl būtų 

gerai, jei maistą gamintų kitas asmuo
•	 vengti labai riebaus, stipriai kvepiančio prieskoningo 

maisto ar gėrimų – kavos, keptos mėsos bei žuvies
•	 margarino, aliejaus, sviesto racione turi būti mažai
•	 vengti rūgščių ir saldžių maisto produktų, vietoj jų ge-

riau valgyti švelnų, lengvai virškinamą šaltą maistą
•	 gėrimus gerti šaltus ar su ledu, geriau kaloringus ir bal-

tymingus
•	 imbieru paskaninti gėrimai bei produktai mažina šleikštulį
•	 išsivėmus reikėtų pagal galimybes kuo greičiau pradėti 

valgyti ir gerti
•	 vemiant valgyti švelnų maistą ir laipsniškai pradėti varto-

ti kietą maistą tik nustojus vemti
•	 šleikštulį mažina citrinos skiltelė, citrinos sultys su karš-

tu vandeniu ar arbata
•	 ledo gabaliukai kartais padeda atgaivinti burną
Nevirškinimas ar sutrikęs virškinimas – tai neįprastas 

pilnumo jausmas pavalgius. Nevirškinimo ar sutrikusio 
virškinimo priežastys: 

•	 antsvoris ar nutukimas
•	 netinkami maitinimosi ir valgymo įpročiai – valgoma 

retai ir daug
•	 greitas valgymas
•	 dažnas valgymas sunkaus (sunkiai virškinamo) riebaus maisto;
•	 valgymas vėlai vakare
•	 gausus arbatos, kavos ar alkoholio vartojimas, rūkymas
•	 įtampa
•	 skausmas
•	 liesėjimas
Maitinimosi įpročių bei gyvensenos pokyčiai turi didelės 

reikšmės virškinimo sutrikimų reguliavimui. Svarbu keisti mai-
tinimosi įpročius, reguliuoti suvalgomo maisto kiekį – 60 % 
suvalgyti iki pietų ir 40 % po pietų lengvai virškinamo maisto 
iki 18–19 val. Valgyti malonioje aplinkoje. Esant psichologinei 
dispepsijai – šalinti priežastis. 
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Praėjo šešeri metai nuo to laiko, kai 
buvo surengtos pirmosios Lietuvos grei-
tosios pagalbos medikų žaidynės, kurių 
tikslas – įvertinti savo profesinius gebė-
jimus, pamatyti, kaip dirba ne tik šalies, 
bet ir kitų valstybių atitinkamos tarny-
bos. Todėl jau nuo pat pirmųjų žaidynių 
į renginius mūsų šalyje – kaip dalyviai 
ar svečiai – kviečiami ir užsienio valsty-
bių specialistai. Kasmet norą dalyvauti 
žaidynėse pareiškia ne viena dešimtis 
skubios pagalbos specialistų komandų 
iš įvairių Lietuvos regionų. Ruošiantis 
būsimoms kovoms, o ypač jose dalyvau-
jant, įgyjama vertingų žinių ir įgūdžių, 
būtinų siekiant išgelbėti žmogaus sveikatą ir gyvybę. Vadinasi, 
šie kasmetiniai renginiai yra naudingi visai šalies visuomenei. 
2013 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais įvyko du dideli renginiai, 
skirti greitosios pagalbos specialistų žinioms ir įgūdžiams pati-
krinti: Aukštaitijos pagalbos tarnybų čempionatas Panevėžyje ir 
VII-osios Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės Mo-
lėtų rajone, Dubingiuose. Organizuojant Greitosios pagalbos 
žaidynes visuomet aktyviai dalyvauja ir Lietuvos paramedikų 
asociacijos (LPA) nariai. 

Greitosios pagalbos žaidynės tampa populiariu skubios 
pagalbos specialistų užsiėmimu. Likus dviem savaitėms iki 
VII-ųjų žaidynių Dubingiuose, rugpjūčio 30 dieną Panevė-
žyje įvyko pirmosios Aukštaitijos pagalbos tarnybų žaidynės, 
kuriose kaip viena komanda dalyvavo ne tik greitosios pagal-
bos medikai, bet ir ugniagesiai-gelbėtojai, policininkai ir net-
gi Panevėžio įgulos kariškiai.

Dalyviai į šias varžybas susirinko iš Panevėžio miesto ir 
rajono savivaldybių gelbėjimo tarnybų, Pasvalio, Biržų, Ro-
kiškio, Kupiškio rajonų, Zarasų, Anykščių, Utenos, Ignalinos 
ir Molėtų savivaldybių. Dalyvauti atvyko ir paramedikų ko-
manda iš Kauno. Jau yra tapę tradicija, kad į varžybas Lietu-
voje atvyksta komandų iš užsienio. Panevėžyje rungtyniavo 
Lenkijos, Estijos ir Ukrainos atstovai. Žaidynės vyko Panevė-
žio „Cido“ arenoje. Nugalėtojais tapo ir 1–3 vietas pasidalijo 
Molėtų (pirma vieta), Panevėžio (antra vieta) ir Ignalinos (tre-
čia vieta) komandos. 

Komandų sudėtis – septyni nariai. Iš jų du skubios pa-
galbos specialistai, tiek pat policijos pareigūnų ir trys ugnia-
gesiai-gelbėtojai. Dalyviai varžėsi trijose rungtyse. Pirmoji 
rungtis – pasiruošimas gelbėjimo operacijai arba greičio ruo-
žas buvo sudaryta iš kelių etapų: krovinio nešimas per buomą, 
nukentėjusiojo transportavimas neštuvais įveikiant kliūtis, 
dirbtinio kvėpavimo atlikimas. Būtina pažymėti, jog visuose 
etapuose dalyviai privalėjo su savimi gabenti ir dėžes su gelbė-
jimo įranga. Antrojoje rungtyje komandos privalėjo parodyti 
sugebėjimą suteikti pagalbą eismo įvykio metu. Trečioji rung-
tis turėjo humoristinę potekstę – dalyviai privalėjo linksmai 
ir išradingai pristatyti savo komandas. Laimėjo greičiausiai ir 

Žaidynėse patikrinti paramedikų įgūdžiai
Mantas Lideikis, Lietuvos paramedikų asociacija

Skubios pagalbos slaugos specialisčių 
komanda, užėmusi antrą vietą.

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties  
paramedikų komanda.

tiksliausiai užduotį atlikusi, mažiausiai 
baudos balų surinkusi komanda. Vienas 
iš šių varžybų teisėjų buvo Lietuvos pa-
ramedikų asociacijos prezidentas Rytis 
Malašauskas. 

Beje, nors pergalę šventė lietuvių 
komandos, visgi bendroje įskaitoje ge-
riausiai pasirodė ukrainiečiai. Ukrainos 
komanda į varžybas atvyko ne visos su-
dėties, tad jiems atlikti užduotis padėjo 
Lietuvos atstovai, Visagino ugniagesiai-
gelbėtojai. Čempionate, kaip jau minėta, 
nugalėjo ir pirmą vietą užėmė Molėtų 
komanda – Greitosios medicinos pagal-
bos darbuotojai: slaugytoja Gražina Ge-

čienė ir paramedikas Gediminas Dilys, Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos darbuotojai Mindaugas Agurkis, Donatas Kulionis 
ir Vitalijus Miškinis bei šios savivaldybės policininkai Aleksas 
Strumila ir Romas Norvilas. 

Panašiose žaidynėse vis dažniau sėkmingai dalyvauja 
naujosios kartos skubios pagalbos specialistai – paramedi-
kai. Paramedikai šiandien dirba ne vienoje greitosios medi-
cinos pagalbos stotyje, taip pat ligoninių skubios pagalbos 
skyriuose. 

Panevėžyje puikiai pasirodė Lietuvos paramedikų asociacijos 
narių komanda iš Kauno: Simona Ginkutė, Tomas Pašakinskas 
ir Dominykas Dvylys, kurie bendroje įskaitoje buvo treti. 

Žaidynės Panevėžyje buvo tarsi preliudija į šių metų rug-
sėjo 19–21 dienomis Molėtų rajone Dubingiuose įvykusias 
VII-ąsias Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynes. 
Renginyje dalyvavo 25 komandos iš Lietuvos miestų ir ra-
jonų bei 4 komandos iš užsienio: Ukrainos, Vokietijos ir 2 
komandos iš Kazachstano. GMP žaidynių dalyviams teko 
vienodo sudėtingumo užduotys, o vertinant nebuvo daroma 
jokių nuolaidų. Užduotys, savaime suprantama, imituojan-
čios situacijas, kuo labiau priartintos prie realios nelaimingų 
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atsitikimų aplinkos, situacijų, kuriose žmogų ištinka ūmios 
būklės, netikėti sveikatos sutrikimai. Tai gali nutikti bet kur: 
namuose, gatvėje, kavinėje, biure ar autobuse. Dalyviams 
teko parodyti gaivinimo įgūdžius reanimuojant pacientą, su-
sidoroti su psichologine streso apimto paciento ir jo artimų-
jų situacija, gaivinti naujagimį, teikti pagalbą ūmios būklės 
atveju, įveikti estafetės rungtį. Viena iš sudėtingiausių užduo-
čių, be jokios abejonės, – masinė nelaimė. Tai yra situacija, 
kurioje vienu metu dėl vieno ar kelių žalojančių poveikių 
nukenčia daug žmonių. Čia komandos privalo atsižvelgti ne 
tik į sužeistuosius ir jų poreikius, bet ir sugebėti atlikti medi-
cininį nukentėjusiųjų rūšiavimą, nuolat stebėti aplinką, kuri 
iš nepavojingos akimirksniu gali tapti mirtina tiek nuken-
tėjusiesiems, tiek ir medicinos personalui. Šioje situacijoje 
labai svarbu yra sugebėti bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
kitomis pagalbos tarnybomis. Būtina paminėti, jog varžybų 
metu buvo siekiama atkreipti dėmėsį į pavojingų susirgimų ir 
būklių – miokardo infarkto, insulto, ūmaus apsinuodijimo –  
diagnostiką ir skubią, laiku suteiktą pagalbą.

VII-osiose žaidynėse nugalėtojai paskelbti trijose grupėse. 
Didžiųjų miestų grupėje nugalėtojais tapo Klaipėdos miesto 
greitosios medicinos pagalbos stoties komanda, sudaryta iš 
vairuotojo Sauliaus Aleksandravičiaus ir slaugytojų Jurgitos 
Toliušienės bei Vidos Kluonienės. Rajonų (mažųjų miestų) 
grupėje nugalėjo Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pir-
minės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos pagal-
bos skyriaus atstovai, o trečiojoje (užsieniečių) grupėje geriau-
si buvo svečiai iš Kazachstano. 

Net 5 komandos buvo iš Kauno miesto. Keturios parame-
dikų komandos iš Kauno miesto greitosios medicinos pagal-
bos stoties: D. Urbonas, N. Urbonė, D. Paliulionis, parame-
dikai N. Vaidotas, J. Bakanauskaitė, gydytojas E. Šimonis, 
paramedikai D. Buivydas, A. Kukanauskas, skubios pagalbos 
slaugos specialistas G. Vyšniauskas, skubios pagalbos slaugos 
specialistės I. Malašauskienė, V. Gutienė, D. Nagienė (šios 
specialistės žaidynėse sudarė atskirą komandą, pačios vairavo 
automobilį ir bendroje įskaitoje užėmė antrą vietą) ir VšĮ Ka-
raliaus Mindaugo profesinio rengimo centro, ruošiančio para-
medikus, komanda – S. Ginkutė, D. Dvylys, T. Pašakinskas.

Būtina pasakyti, jog kauniečiai paramedikai kasmet akty-
viai rengiasi ir dalyvauja ne tik respublikinėse, bet ir kitose 
tarptautinėse, užsienyje rengiamose skubios pagalbos specia-
listų varžybose Vokietijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Čekijoje ir 
kitur. Visus šiuos jaunus žmones vienija ne tik Lietuvos pa-

ramedikų asociacija, į kurią yra susibūrę, bet ir siekis nuolat 
tobulėti, parodyti kuo geresnius gebėjimus, visiškai atitikti 
numatytus standartus šiai specialybei. 

Pastebima, jog kasmet žaidynėse dalyvaujantys LPA nariai 
paramedikai pasirodo geriau, efektyviau, dirba labiau orga-
nizuotai, naudojasi modernesnėmis priemonėmis ir įranga. 
Tačiau ribų tobulėjimui nėra ir ateityje tikimės tik geriausių 
rezultatų. Žaidynėse įgytą patirtį paramedikai neabejotinai 
panaudoja teikdami skubią ir neatidėliotiną pagalbą pacien-
tams tikrose situacijose. 

Greitoji medicinos pagalba visuomet išliks pirmoji grandis 
tarp ūmią ligą, nelaimę patyrusio žmogaus ir tolimesnio, sta-
cionaraus gydymo ligoninėje. Tai – ikistacionarinis tarpinin-
kas, nuo kurio paslaugų kokybės, darbuotojų kvalifikacijos, 
požiūrio į darbą priklauso susirgusio, nukentėjusio žmogaus 
sveikata ir netgi jo požiūris į medikus ir visą sveikatos priežiū-
ros sistemą. 

Lietuvos paramedikų asociacijos tikslas ir uždavinys – ska-
tinti jaunus žmones domėtis paramediko profesija, bendra-
darbiauti su šalies ugdymo institucijomis rengiant parame-
dikus, tobulinti jau dirbančiųjų kvalifikaciją, supažindinti 
visuomenę su šiais naujos kartos specialistais, jų funkcijomis 
ir teikiamomis paslaugomis. LPA ne tik dalyvauja organizuo-
jant aukšto lygio greitosios pagalbos darbuotojų žaidynes, bet 
ir aktyviai eina į visuomenę. LPA nariai kuria įvairius projek-
tus, kurių tikslas – mokyti gyventojus skubios pagalbos teiki-
mo principų, patys atlieka mokymus mokyklose, įstaigose ir 
organizacijose.

VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro paramedikų komanda S. Ginkutė, D. Dvylys ir T. Pašakinskas atlieka užduotis.

Lietuvos paramedikų asociacijos nariai  
su Ukrainos komanda Panevėžyje.
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Smurto apraiškos ir kaip jo išvengti darbe
Džiuljeta Serapinienė,  

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Ūmių alkoholinių psichozių skyrius,  
LSSO psichikos sveikatos slaugytojų draugija

Kad padėtum kitam žmogui, reikia suprasti daugiau nei jis pats, 
tačiau pirmiausia būtina žinoti, ką jis supranta, antraip visos pastan-
gos ir žinios bus bevaisės, genialios pastangos padėti prasideda nuolan-
kumu tam, kuriam nori padėti, ir supratimu, kad padėti – tai reiškia 
ne dominuoti, bet tarnauti. To nesuvokiantis niekam nepadės.

(Ellen Dalgaard Jensen, slaugytoja ir akušerė)

2013 m. lapkričio 28 d. Lietuvos slaugos specialistų organiza-
cija, Psichikos sveikatos slaugytojų draugija organizavo respubli-
kinę mokslinę-praktinę konferenciją tema „Smurto fenomenas 
slaugoje: komunikacija, prevencija, sklaida“. Ši tema pasirinkta 
neatsitiktinai, nes smurtas sveikatos sektoriuje yra globali pro-
blema, todėl jai spręsti būtinas bendradarbiavimas tiek tarp 
slaugytojų, tiek tarp įvairių institucijų bei socialinių partnerių 
šalies viduje. Psichikos sveikatos slaugytojų patiriamo smurto bei 
saugumo problema buvo aptarta 2013 m. rugsėjo 25 d. I-ajame 
psichikos sveikatos slaugytojų forume. Forumo tikslas – įvertinti 
psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkos poveikį slaugytojų 
saugumui, gyvenimo bei teikiamų paslaugų kokybei. Su forumo 
rezoliucija galite susipažinti LSSO tinklalapyje (www.lsso.lt).

Labai džiugu, jog mokslinė-praktinė konferencija, kuri įvy-
ko Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (RVPL), su-
būrė slaugytojas iš visos Lietuvos. Manau, jog skaudi Šiaulių 
psichiatrijos ligoninės keturių slaugytojų patirtis, kai už fizinį 
suvaržymą jiems teko praleisti už grotų, tiek kitose psichiatrijos 
įstaigose dirbančių slaugytojų saugumo problema ir buvo vie-
nas iš pagrindinių motyvų atvykti bei aktyviai joje dalyvauti.

Konferencijos dalyvius pasveikino RVPL direktoriaus pava-
duotoja slaugai Marija Skvarčevskaja bei LSSO psichikos svei-
katos slaugytojų draugijos pirmininkė Džiuljeta Serapinienė. 
Konferenciją pradėjo LSSO prezidentė Danutė Margelienė, 
kuri pranešime „LSSO vaidmuo slaugos praktikos pokyčių 
procese 2013 m.“ informavo apie organizacinius bei profesi-
nius veiklos rezultatus, taip pat akcentavo, jog LSSO – tai gy-
vas organizmas, sukurtas visiems slaugytojams, kad sustiprintų 
profesijos harmoningą galią. Slaugytojai, veikiantys kartu, gali 
labai daug ką pakeisti. Solidarumas organizacijoje bei profesinė 
išmintis padės įveikti iššūkius ir kovoti su grėsmėmis. 

RVPL Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sky-
riaus vedėja Violeta Dapšienė skaitė pranešimą ,,Agresijos ri-
zikos įvertinimas ir smurto prevencija psichiatrijos praktiko-
je“. Psichologė akcentavo, jog psichikos sveikatos slaugytojai, 
pagalbinis personalas yra labiau pažeidžiami, nes su pacientais 
susiduria nuolat. Adekvačių mokymų, kaip išvengti ar tvarky-
tis su smurto apraiškomis, beveik nerengiama arba jie būna 
paviršutiniški. Smurtiniai incidentai dažniausiai neanalizuo-
jami, todėl personalas dažnai nemato prasmės skųstis, nes ne 
visada jaučia palaikymą iš administruojančių asmenų. Labai 
svarbu atsiminti, jog agresyvaus elgesio tikimybė padidėja:
•	 kai pacientas yra elgęsis agresyviai anksčiau
•	 1-ąją hospitalizacijos savaitę

•	 26–35 metų amžiaus vyrams
•	 36–45 metų amžiaus moterims
•	 kaimo vietovių gyventojams
•	 kai iš paciento reikalaujama arba jam neleidžiami tam tikri 
veiksmai
•	 kai pacientas yra ignoruojamas

Psichologė V. Dapšienė taip pat pabrėžė, jog klausantis ir ste-
bint pacientus galima išvengti paprastų pykčio reakcijų peraugi-
mo į pavojingus ekscesus. Labiausiai dėmesį reikia kreipti į tai:
•	 Kaip pacientas mąsto ir suvokia aplinką. Pacientas gali turėti 
haliucinacijų ar kliedesių, kurie skatina ar įsakinėja jam kam 
nors pakenkti.
•	 Koks paciento motorinis aktyvumas. Psichomotoriškai susi-
jaudinusiam pacientui reikia daugiau asmeninės erdvės.
•	 Kokia paciento nuotaika ir afektinės reakcijos. Ar paciento 
nuotaika keičiasi, ar jis kalba vis pikčiau ir garsiau, ar ženkliai 
pasikeičia jo saviraiška.
•	 Kokia paciento fizinė būklė. Gal pacientui prasidėjęs prie-
puolis, jis yra delyro būsenos arba jo smegenys yra pažeistos, 
todėl jis negali tinkamai komunikuoti.
•	 Ar yra paciento anamnezėje buvusių suicidinių bandymų ar 
išpuolių prieš kitus asmenis, įskaitant ir kriminalinius.  

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro tyrimų ir tech-
nologijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė, slaugos magis-
trė Vaida Jakubynaitė pristatė temą „Vilniaus miesto slaugytojų, 
dirbančių palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose, patiriamo 
psichologinio ir fizinio smurto darbe sąsajos su psichosocialinės 
darbo aplinkos veiksniais ir virškinamojo trakto sutrikimais“. 
Konferenciją pagyvino Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fa-
kulteto lektorė Ramunė Komžienė, pristatydama temą „Judesio, 
fizinės mankštos džiaugsmas ir atpildas“. Pranešėja akcentavo, 
kaip rasti motyvaciją sportui. Tai ne tik padeda pasiekti sveiką 
kūno svorį ir jį išlaikyti, bet ir padeda sumažinti kraujospūdį, ma-
žina vėžio riziką, padeda kovoti su depresija. R. Komžienė pasiūlė 
slaugytojams naudotis internetine svetaine www.judamkartu.lt – 
tai unikali galimybė nemokamai, net neišeinant iš namų, daly-

Konferencijos organizatoriai (iš dešinės)  
D. Margelinė, Dž. Serapinienė, Ž. Barkovskaja.
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vauti profesionalių sporto instruktorių vedamose treniruotėse ir 
pasirinkti sau tinkančią programą. 

LSSO Klaipėdos skyriaus direktorė Vaida Lebedeva skaitė 
pranešimą tema ,,Darbo aplinka psichiatrijos stacionaruose“. 
V. Lebedeva siūlė atkreipti dėmesį į tai, jog vidutinis psichikos 
sveikatos slaugytojų amžius yra 48,1 metų. Didžiausia dalis šių 
slaugytojų yra 40–49 metų, o darbo krūvių nustatymas yra bū-
tinas kriterijus, siekiant užtikrinti kokybišką slaugą ir pacientų 
priežiūrą visą parą. Slaugytojų padėjėjai lengvina mechaninį 
darbą, tačiau į slaugos procesą įeina ir slaugos dokumentacijos 
pildymas, kurį atlieka tik slaugos specialistai. Darbo organiza-
vimo trūkumai, dideli darbo krūviai sudaro prielaidas atsirasti:
•	 nepageidaujamiems įvykiams
•	 nepakankamai kokybei
•	 ilgalaikiam ir trumpalaikiam stresui
•	 slaugos personalo perdegimo sindromui
•	 sumažėjusiam darbo aplinkos saugumui

V. Lebedeva pabrėžė, kad tam, jog visi būtų patenkinti, o 
slauga būtų kokybiška ir nepriekaištinga, reikia: 
•	 įvertinti riziką darbo vietose ir nustatyti pavojus, kurie gali būti 
nelaimingų atsitikimų, sužalojimų, profesinių ligų priežastimi
•	 stebėti rizikos veiksnius ir numatyti prevencines priemones, 
vertinti šių priemonių efektyvumą
•	 apdrausti personalą nuo nepageidaujamų įvykių iš išorės 
(dėl pacientų kaltės)

Taip pat rekomendavo:
•	 atlikti ekonominius slaugos žmogiškųjų ir materialinių iš-
teklių paskaičiavimus
•	 nustatyti gydytojų ir slaugytojų santykį, atitinkantį Europos 
Sąjungos šalyse vyraujančią praktiką, ne mažiau 1:2,5
•	 oficialiai reglamentuoti ir įdiegti į praktiką šiuolaikinę slau-
gos dokumentaciją, privalomą slaugos istorijų pildymą, slaugos 
epikrizės perdavimą kitoms įstaigoms, taip užtikrinant slaugos 
tęstinumą, ambulatorinės slaugos istorijų pildymą, kuriose atsi-
spindėtų ne tik fizinės, bet ir psichologinės, dvasinės, socialinės 
pacientų problemos ir jų sprendimas

Dėl dažno personalo iš pacientų patiriamo smurto atvejų yra 
būtinas įvykių su pacientais registracijos žurnalas (informacijos 
rinkimui ir pasikeitimui).

Higienos instituto, Profesinės sveikatos centro, Tyrimų ir 
technologijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija 
Kuodytė pristatė temą „Pacientų smurtas psichikos sveikatos 
slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos kontekste“. V. Kuo-
dytė informavo, jog psichikos sveikatos įstaigose dirbančių slau-
gytojų darbo aplinka nėra pakankamai saugi. Dėl šios priežasties 
Higienos institutas atlieka tyrimą ,,Vilniaus miesto slaugytojų, 
dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių 
psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psicho-
socialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas“. 
Remiantis tyrimo išvadomis bus teikiamos rekomendacijos slau-
gytojų psichosocialinės darbo aplinkos gerinimui.

V. Kuodytė paragino slaugytojus dalyvauti vienoje iš šio 
tyrimo dalių – interviu, kurio pagalba siekiama išsiaiškinti, 
kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis slaugytojai, dirbantys 
psichiatrijos skyriuose, patiria pacientų smurtą. Interviu metu 
Jūsų bus klausiama apie realią pacientų smurto patirtį darbe, 
prašoma pasidalyti pasiūlymais, kaip būtų galima pagerinti 
darbo aplinką, kad ji būtų saugesnė Jums ir Jūsų kolegoms. 
Jūsų patirtis ir nuomonė, teikiant pasiūlymus apie psichosoci-
alinės darbo aplinkos pagerinimą, yra labai svarbios.

Psichikos sveikatos slaugytojos, slaugos bakalaurės, RVPL 
moterų skyriaus vyresniosios slaugos administratorės Liucijos 
Juckevič darbo tema – ,,Psichikos ligomis sergančiųjų agresijos 
įtaka slaugytojų pasitenkinimui darbu“. Pranešėja pristatė atlik-
tą tyrimą, kurio tikslas – įvertinti psichikos ligomis sergančiųjų 
agresijos įtaką slaugytojų pasitenkinimui darbu, bei pasidalijo 
tyrimo išvadomis:
•	 Teikiant slaugos paslaugas agresyviems pacientams slaugyto-
jų psichologinė būklė keičiasi. 20 % respondentų visada išgy-
vena stresą, 42 % slaugytojų stresą išgyvena priklausomai nuo 
agresijos pasireiškimo formos. Fizinė agresijos išraiška – smur-
tas daugeliu atvejų slaugytojams sukėlė psichologinės sveikatos 
nuostolį: 42 % patyrė lengvą psichologinę traumą, net 17 % 
slaugytojų patyrė sunkią psichologinę traumą.
•	 Pacientų agresyvus elgesys slaugytojams sukelia psichologi-
nio streso reakcijas, kurios pasireiškia tam tikromis emocijomis. 
67 % išgyvena stiprias negatyvias emocijas. Dažniausiai slaugy-
tojų išgyvenamos emocinės reakcijos dėl pacientų agresijos – tai 
nesaugumo jausmas, nerimas, įtampa, baimė, bejėgiškumas bei 
pyktis.
•	 Psichikos sveikatos slaugytojai stresui įveikti dažniausiai 
imasi savo emocijų valdymo strategijos – šį metodą nurodo 
dauguma respondentų (97 %). Nemažai respondentų gru-
pei įveikti stresą labai padeda galimybė išsikalbėti apie trau-
muojantį patyrimą su kolegomis (93 %). 82 % respondentų 
stengiasi ilgai negalvoti apie stresinį įvykį. 78 % slaugytojų 
nurodo, kad sugeba laiku atpažinti pacientų agresijos pasireiš-
kimo riziką bei tinkamai reaguodami moka išvengti rimtesnių 
agresijos pasekmių, taip pat ir streso. Dažniausiai slaugytojai 
pasirenka kelis streso įveikimo metodus.

Taikomosios fizinės veiklos specialistė Jūratė Upskutė-Šepo-
raitienė ir Vilmantas Balčikonis iš „EVS Group“ pristatė temą 
,,Fizinės agresijos valdymas“. J. Upskutė-Šeporaitienė pabrėžė, 
jog sveikas elgesys yra toks, kai siekiame savo tikslų su pagarba 
asmeniui ir aplinkai. Elgesys, kai asmuo praranda pagarbą ki-
tam asmeniui ir aplinkai siekdamas savo tikslo, laikomas agre-
syviu elgesiu. Profesionalus slaugos personalo elgesys, susidūrus 
su agresyviu paciento elgesiu pasireiškia gebėjimu:
•	 kontroliuoti agresyvų ir smurtinį elgesį
•	 padidinti impulsų kontrolę taip, kad asmuo nustotų elgtis 
agresyviai ar smurtaujančiai

Konferencijos dalyvai  įgijo  ne tik teorinių, bet ir prakti-
nių žinių – pagalbiniai darbuotojai po išklausytų „EVS Group“ 
mokymų pademonstravo kai kuriuos savigynos veiksmus.

Apie agresyvių pacientų slaugos ypatumus skaitykite kitame 
žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ numeryje. 

Kviečiami dalyvauti slaugytojai, kurie:
•	 šiuo metu dirba psichiatrijos ligonininėje arba psichia-
trijos skyriuje Vilniaus nieste
•	 turi 6 mėnesių ar ilgesnį darbo stažą dabartinėje dar-
bovietėje
•	 dabartiniame darbe yra patyrę pacientų smurtą

Interviu atlikimo vieta: Higienos instituto patalpose 
(Etmontų g. 3/6, Vilnius)

Dėl dalyvavimo interviu ir kilus klausimų prašome su-
sisiekti su tyrėja Vilija Kuodyte tel. (8-5) 2122817 arba 
elektroniniu paštu vilija.kuodyte@hi.lt
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Anglų gydytojas Edward Jenner XIX a. pabaigoje išpo-
puliarino apsaugos nuo raupų metodą, sveikiems žmonėms 
įskiepijant karvės raupų bėrimo elementų turinį, kurį jis pir-
mą kartą gavo nuo melžėjos rankos. Karvių raupams žmogus 
neimlus, bet po įskiepijimo susidaro apsauga ir nuo žmonių 
(tikrųjų) raupų. Karvė lotyniškai „vacca“, karvių raupai va-
dinti „vaccinia“ – iš to kilo  visos aktyviam imunizavimui 
(skiepijimui) naudojamų preparatų (vakcinų) klasės pavadi-
nimas. Vakcinų skiepijimas pasirodė esąs itin veiksmingas. 
Realizavus plataus masto tarptautines programas, pasaulyje 
išnaikinti raupai, beveik išnaikintas poliomielitas, dramatiš-
kai sumažėjo sergamumas tokiomis anksčiau „privalomo-
mis“ laikytomis, bet šiuo metu skiepais valdomomis ligo-
mis – difterija, kokliušu, tymais. PSO duomenimis, per visą 
medicinos istoriją geriamojo vandens kokybės svarbos išaiš-
kinimas buvo veiksmingiausia priemonė pagal išsaugotų gy-
vybių ir išvengto neįgalumo skaičių. Antroji veiksmingiausia 
priemonė yra vakcinų skiepijimas. Šiuo metu turima vakci-
nų, kuriomis galima kontroliuoti 28 užkrečiamąsias ligas. 

Ne visos jų naudojamos Lietuvoje, pvz., geltonojo drugio 
problema Lietuvoje neaktuali, todėl ši vakcina skiepijama 
tik keliaujantiems į šios ligos didelio paplitimo šalis. Kita 
vertus, Lietuvoje sergama, pavyzdžiui, tuberkulioze, viru-
siniu hepatitu B, erkiniu encefalitu, todėl skiepijamos šios 
vakcinos, nors kituose kraštuose jos nebūtinos.

Skiepijimo sėkmę lėmė gausūs XI–XX amžiaus biologijos 
mokslo atradimai. Mikrobiologijos raida, mikroorganizmų 
struktūros pažinimas, jų tyrimo technologijų sukūrimas 
padėjo tvirtus mokslinius pamatus vakcinų sukūrimui ir 
gamybai. Itin svarbus žingsnis plėtojant mokslinius imu-
noprofilaktikos pagrindus žengtas XX amžiaus viduryje, 
kuomet buvo suformuluoti kertiniai šiuolaikinės imuno-
logijos pagrindai. Nustatyta, kad pagrindinė imuninės sis-
temos funkcija – saugoti organizmo genetinį vientisumą. 
Šiam vientisumui grėsmė kyla dauginantis mūsų organizmo 
ląstelėms. Kiekviena ląstelė turi tik tam asmeniui būdingą 
unikalų genetinį kodą, tačiau veikiant paveldimumo ir kin-
tamumo dėsniams, mūsų kūne nuolat atsiranda išsigimusių 

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo „Viso gyvenimo skiepai“
1 temos „Skiepai ir jų valdomos ligos“

Klau s ima i

                                 

Viso gyvenimo skiepai
1 tema. Skiepai ir jų valdomos ligos

Prof. habil. dr. Vytautas Usonis, VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vedėjas,  
Vaikų ligoninės, VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikų filialo Pediatrijos centro direktorius,  

Baltijos imunoprofilaktikos asociacijos (BALTIPA) valdybos pirmininkas

1. Kokia yra žodžio „vakcina“ kilmė?
a) Pagaminta naudojant vakuumo technologijas
b) Nuo angliškojo žodžio „vacate“ – apleisti, palikti, 

atlaisvinti (nuo ligos)
c) Nuo lotyniško žodžio „vacca“ – karvė
2. Nurodykite, kuri iš išvardytų sveikatos poveikio 

priemonių per visą medicinos istoriją buvo veiksmin-
giausia pagal išsaugotų gyvybių ir išvengto neįgalumo 
skaičių:

a) Geriamojo vandens kokybės svarbos išaiškinimas
b) Skiepų prieš užkrečiamąsias ligas sukūrimas
c) Antibiotikai
d) Modernioji chirurgija
3. Kokio amžiaus žmonėms skiepijamos vakcinos?
a) Vaikams
b) Suaugusiesiems
c) Ir vaikams, ir suaugusiesiems
4. Kas yra veiklioji vakcinų medžiaga?
a) Gyvi mikroorganizmai

b) Negyvi mikroorganizmai
c) Mikroorganizmų komponentai
d) Visa, kas išvardyta
5. Į kelis antigenus vienu metu gali reaguoti žmogaus 

imuninė sistema?
a) Ne daugiau nei į 10
b) Į 10–100
c) Į kelis tūkstančius
6. Kiek ligų pasaulyje šiuo metu galima kontroliuoti 

vakcinomis?
a) 5
b) 28
c) 37
7. Kas yra kontraindikacijos vakcinų skiepijimui?
a) Nustatyta alergija vakcinos komponentams
b) Ūmi liga planuojamo skiepijimo metu
c) Gydymas antibiotikais
d) Žindymas (tiek žindomam kūdikiui, tiek žindančiai 

moteriai)
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ląstelių. Paskaičiuota, kad bet kuriuo momentu žmogaus or-
ganizme gali būti mažiausiai 10 000 genetiškai pakitusių (iš-
sigimusių) ląstelių, kurias atpažįsta ir neutralizuoja imuninė 
sistema. Žmogus gyvena mikroorganizmų apsuptyje, kartu 
su jais. Išorės mikroorganizmo poveikiui neutralizuoti ar 
atsakui į vakcinų įskiepijimą sužadinama tik labai nedidelė 
imuninės sistemos pajėgų dalis. 

Šiuolaikinės vakcinos – modernūs biologiniai preparatai, 
sukurti naudojant moderniausius mokslo pasiekimus ir ga-
mybos technologijas. Vakcinų veiklioji medžiaga gali būti 
tiek gyvi susilpninti mikroorganizmai (pvz., tymų, parotito, 
raudonukės, vėjaraupių vakcinos), tiek negyvi visos ląste-
lės mikroorganizmai (pvz., šiuo metu Lietuvoje skiepijama 
inaktyvinta negyvo poliomielito viruso vakcina), tiek įvairūs 
mikroorganizmų komponentai (pvz., difterijos ar stabligės 
toksoidai, kokliušo lazdelės komponentai, suskaldytos gripo 
viruso dalelės). Paminėtina, kad vakcinų kokybei keliami iš-
skirtiniai reikalavimai. Iki vakcinų registravimo atliekama 
daug mokslinių tyrimų, vakcinų kokybės stebėjimas tęsiamas 
ir po oficialaus vakcinų registravimo. Visose šalyse stebimi 
nepageidaujami povakcininiai reiškiniai, kurių pasitaiko labai 
retai. Galima paminėti, kad Lietuvoje kasmet įskiepijama apie 
800 000 dozių vakcinų ir užregistruojama apie 50 nepagei-
daujamų reakcijų, o jos visos yra trumpalaikės ir praeina be 
liekamųjų reiškinių. Lietuvoje skiepijamos tik ES užregistruo-
tos vakcinos, tokios pačios, kaip ir kitose Europos šalyse.

Vakcinos pradedamos skiepyti nuo naujagimių ir skie-
pijamos įvairaus amžiaus žmonėms. Vaikų skiepijimo ka-
lendorius sudaromas atsižvelgiant į grėsmę susirgti viena 

ar kita liga, įvertinant vaiko anatominius ir fiziologinius 
ypatumus bei injekcijų skaičių vieno vizito metu. Pami-
nėtina, kad skiepijimo kalendoriuje išvardytos tik valsty-
bės finansuojamos vakcinos. Greta jų siūlomos ir kitos ES 
užregistruotos vakcinos (pvz., prieš rotavirusinę infekciją, 
vėjaraupius), kurių šiuo metu valstybė apmokėti neišgali, 
todėl už jų skiepijimą būtina susimokėti. Industrinėse vals-
tybėse rekomenduojamų skiepijimų kalendoriai sudaryti 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.

Šiuolaikinės vakcinos yra itin saugios, todėl jas galima 
skiepyti beveik visiems vaikams. Kontraindikacijų vak-
cinų skiepijimui yra labai nedaug, jas nustato gydytojas. 
Čia paminėsime tik kai kurias dažniausias situacijas, ku-
rias turėtų žinoti ir slaugos specialistai. Kontraindikaci-
jos vakcinų skiepijimui yra žinoma sisteminė alergija bet 
kuriam vakcinos komponentui (alergija, pasireiškianti 
anafilaksiniu šoku ar kita sistemine reakcija) bei ūmi liga 
planuojamo skiepijimo metu. Gydymas antibiotikais nėra 
kontraindikacija, tačiau reikia atsižvelgti į tai, dėl kokios 
priežasties asmuo gydomas, t. y. ar pati liga nėra kontra-
indikacija skiepijimui. Žindymas nėra kontraindikacija 
tiek žindančios moters, tiek jos kūdikio skiepijimui. Didelį 
nerimą kelia nepagrįstas tėvų nepasitikėjimas Nacionaline 
imunoprofilaktikos programa ir atsisakymas skiepyti savo 
vaikus. Labai svarbu, kad visų specialybių medikai atsakin-
gai atliktų savo profesinę pareigą, vadovautųsi įrodymais 
pagrįstos medicinos principais ir pacientų interesais. Kal-
bant apie vaikus, vakcinų skiepijimas yra geriausios vaikų 
sveikatos priežiūros pavyzdys.

Kirpimo linija

Kirpimo linija

2
Nuotolinio mokymo 

„Viso gyvenimo skiepai“ 
dalyvio kortelė

  Vardas

Pavardė

   Dalyvio numeris (ID)

       Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį.
Nepamirškite, kad užpildytą pirmosios temos „Perdegimo sindromas ir jo prevencija“ atsakymų kortelę privalote atsiųsti 

kartu su antrosios temos „Lėtinio nuovargio sindromas. Slaugytojo vaidmuo slaugos procese“ atsakymų kortele.
Abiejų temų atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki vasario 10 dienos adresu:

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

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei vasario 10 d., nebus tikrinami.
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.).

Logotipo 
vieta

SVARBU: Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti SDTS centro logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios! 
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17Žodis gydo, žodis žeidžia

Įvairios žmonių grupės, kurias sie-
ja profesinė veikla, amžius, laisvalaikis, 
gyvenamoji vieta, pomėgiai, turi ir savo 
kalbai būdingų bruožų. Pats žmogus 
įvairiose gyvenimo situacijose elgiasi 
skirtingai. Vadinasi, ir kalba nevieno-
dai. Kalba kaip niekas kitas atskleidžia 
žmogaus išprusimo, kultūros lygį, daly-
kinę kompetenciją, tradicijas, vertybes, 
emocijas, net moralę. Niekas neabejoja, 
kad  kalba – asmenybės atspindys. Juk ne 
veltui sakoma: „Pagal drabužį sutinka, 
pagal žodį palydi“. Savo kalba žmogus 
gali išsiskirti iš kitų, daryti įspūdį. Va-
dinasi, dažnai kalba yra ir įvaizdžio kū-
rimo būdas. Tačiau siekiamam įvaizdžiui sukurti reikia ne 
tik noro, bet ir nemažai žinių. Žmogui, pasirinkusiam me-
diko profesinį kelią, ko gero, nekelia nuostabos mintis apie 
mokymąsi visą gyvenimą. Tai profesijos dalis, neatsiejama 
profesionalumo sąlyga. Kalbos mokymasis profesionalui 
galėtų būti suvokiamas kaip profesijos tęstinumas. Juk me-
dikas, rūpindamasis žmogaus sveikata, privalo būti jautrus 
žodžiui, nes žodis gali ir padėti, ir pakenkti. Svarbu ne tik 
emocinis žodžio poveikis, bet ir mokėjimas tinkamai var-
toti lietuvišką medicinos terminiją, tiksliai reikšti mintis. 

Kiekvienais metais, susitikusi su savo studentais pirmakur-
siais, būsimaisiais medikais, stengiuosi tą mintį jiems įdiegti 
dėstydama specialybės kalbos kursą. Stengiuosi pažinti bū-
simuosius medikus, jų kalbinius įpročius ir ugdyti švarios 
kalbos poreikį, stiprinti gimtosios kalbos vertę pirmiausia jų 
pačių akyse.

Ką šiandien naujo galima pasakyti apie kalbą? Kaip ir visa 
visuomenė, kalba keičiasi. Kalba pajuto didesnę laisvę, atsi-
rado daugiau alternatyvų. Kalba tampa lankstesnė, prisitaiko 
prie vartotojo, jo poreikių. Tačiau laisvė negali būti beribė. 
Juk egzistuoja kalbos tradicijos, dėsniai, normos, yra skirtin-
gos vartojimo sritys, kur tos laisvės gali būti daugiau ar ma-
žiau. Kalba yra labai platus reiškinys. Svarbu išmokti atskirti, 
kur kas tinka, ir neskubėti lengvabūdiškai atsisakyti vertingo 
palikimo.

2014 metais žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ kuria 
naują medikų kalbos poreikiams skirtą skyrelį „Žodis gydo, 
žodis žeidžia“. Jame ketinu pasidalyti savo darbo su studentais 
kalbine patirtimi, aptarti dažnesnes medikų kalbos negeroves 
ar problemas, diskutuotinus klausimus, kai kur patarti, gal kai 
kada pamokyti.

Mano studentams ir dažnai kolegoms medikams sun-
kiausias ir daugiausiai problemų keliantis lietuvių kalbos 
dalykas yra kirčiavimas. Neretai net gerai neišmanant kir-
čiavimo taisyklių – klausa atlieka savo darbą. Juk būna 
taip: klausai kokios naujos „žvaigždės“ dainavimo ir girdi –  
traukia pro šalį. Žinoma, ne visada galėtum pademons-
truoti, kaip reikėtų dainuoti, tačiau tikrai girdi netinkamą 
natą. Taip ir kirčiavimas. Atrodytų, viskas aišku, bet kai 

paklausai paskaitose, seminaruose ar kon-
ferencijose kalbančių medikų, vis dėlto su-
pranti, kad ne viskas taip paprasta. Tiesą 
sakant, kirčiavimas ir nėra pats lengviau-
sias dalykas, Tačiau ir tai yra įveikiama. 
Juk svarbiausia – sistema ir dar – šiek tiek 
žaismės. 

Nuosekliai visos kirčiavimo sistemos, ži-
noma, nesirengiu aiškinti, tačiau kai kuriuos 
dalykus nesudėtinga ir pravartu prisiminti. 
Šį kartą, manau, pravartu pakalbėti apie kai 
kuriuos dažniausiai vartojamus tarptautinius 
žodžius. Medikų specialybės žodyne tikrai 
gausu jų. Kai kurie iš jų kaip kokioje karuse-
lėje, RATE, sukasi beveik kiekvienoje kalbo-

je, pranešime ar projekto pristatyme. Tai antrosios kirčiuotės 
tarptautiniai žodžiai, kuriuos būtų galima priskirti savotiškai 
RATO grupei. Juos visus galima kirčiuoti pagal žodžio RA-
TAS analogiją. Svarbiausia, nepamiršti, kad jie negali būti kir-
čiuojami toliau nei antrame nuo galo skiemenyje, ir pirmyn 
paskui RATĄ. 

 

Kalba – asmenybės veidrodis
Diana Žėkienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Rãtas – simptomas, medikamentas, receptas, me-
todas, procesas
Ratù –  simptomu, medikamentu, receptu, me-
todu, procesu
Ratè – simptome, medikamente, recepte, meto-
de, procese
Rãtų – simptomų, medikamentų, receptų, me-
todų, procesų  
Ratùs – simptomus, medikamentus, receptus, 
metodus, procesus
Rãtuose – simptomuose, medikamentuose, re-
ceptuose, metoduose, procesuose

Šiame RATE  be rūpesčių gali suktis ir daugiau tarp-
tautinių žodžių:

Pamėginkime:

Nieko sudėtingo – prisiminkime RAtĄ ir kirčiuo-
kime taisyklingai.

- èktas: afektas, aspektas, defektas, efektas, kom-
plektas, konspektas, objektas, projektas...
- eñtas: akcentas, argumentas, docentas, doku-
mentas, eksperimentas, instrumentas, momen-
tas, pigmentas, temperamentas, testamentas... 
- ètas: biudžetas, dekretas, diabetas, imunitetas, 
kabinetas, komitetas, magnetas, pincetas... 
- lògas: analogas, biologas, dialogas, fiziologas, gi-
nekologas, histologas, katalogas... oftalmologas, pa-
tologas, psichologas, rentgenologas, technologas... 
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Slaugos procesas ir dokumentavimas : metodinė mo-
komoji knyga / Natalja Istomina, Virginija Kriauzienė. - 
Klaipėda, 2013. - 163, [1] p.

Knygos tikslas – pateikti metodinių rekomendacijų apie 
studijų proceso organizavimą, kad slaugos specialybės stu-
dentai galėtų įgyti žinių apie slaugos procesą ir dokumenta-
vimą: slaugos istorijos raidą, slaugos teorijas, modelius bei 
jų kūrimą ir įgytų kompetencijos kokybiškai suteikti slaugos 
paslaugas. Dėstoma svarbiausia teorinė medžiaga ir užduo-
damos savarankiškos užduotys. Pateikiami atsakymai klau-
simų pasitikrinimui, literatūros sąrašai. Ypatingas dėmesys 
skiriamas slaugos proceso sudedamosioms dalims – verti-
nimui, planavimui, plano įgyvendinimui, slaugos rezultatų 
įvertinimui. Slaugos procesas neįmanomas be tinkamos ir 
kokybiškos slaugos dokumentacijos, kuri reikalinga tobu-
linant slaugos proceso kokybę ir paciento pasitenkinimą 
sveikatos priežiūra. Įgyvendinant slaugos procesą praktiko-
je, slaugos specialistui reikia tinkamų įgūdžių. Slaugytojas 
turi sugebėti išanalizuoti naujausias žinias ir jas pritaikyti 
praktikoje.

Knygoje suteikiama žinių apie slaugos raidą pasaulyje, 
Lietuvoje, jos įtaką šiuolaikinei slaugos sampratai. Paaiški-
namas slaugos procesas, jo reikšmė teikiant kokybiškas slau-
gos paslaugas.  Mokoma sudaryti slaugos planą ir jį tinkamai 
dokumentuoti. Aiškinama, kaip nustatyti gyvybinių funkci-
jų sutrikimus, atrasti slaugos prioritetus.

Ši metodinė mokomoji knyga skirta slaugos profesijos 
dėstytojams ir studentams.

Knygą skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medicinos 
bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse arba  

 Tel. (8-5) 261 77 96  (Abonementas)

Parengė  JaninaValančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Priemonė mokytis ir mokyti

Gerbiami slaugos darbuotojai ir visi  
šio žurnalo skaitytojai,

Indeksas 5105

 SLAUGA
mokslas ir praktika

Prenumeratos kaina: 
metams – 60,00 Lt
6 mėn. – 30,00 Lt
3 mėn. – 15,00 Lt 
1 mėn. – 5,00 Lt 

Žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
galite užsiprenumeruoti visuose  

Lietuvos pašto skyriuose.
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