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4 Tyrimai

Raktažodžiai: probleminis mokymas, biomedicinos stu-
dijų programa, studijų procesas�

Santrauka

Straipsnyje analizuojama dėstytojų, organizuojančių prob- 
leminį mokymą biomedicinos studijų srityje, patirtys ir darbo 
specifika� Siekiant išsiaiškinti probleminio mokymo organi-
zavimo biomedicinos studijų srityje ypatumus, buvo atliktas 
kokybinis tyrimas� Tyrimo instrumentu pasirinktas pusiau 
struktūruotas individualus interviu su giluminio interviu ele-
mentais, nes tyrėjo ir informanto pokalbis nėra griežtai for-
malizuotas, sukuriama laisvesnė atmosfera� Rezultatai parodė, 
kad probleminis mokymas traktuojamas kaip inovatyvi šiuo-
laikinė technologija, kuri padeda besimokantiesiems ugdyti 
kritinį mąstymą, savarankiškumą, toleranciją vienas kitam, 
bendradarbiavimo ir viešojo kalbėjimo įgūdžius� Tinkamiau-
sias metas studentus mokyti, taikant probleminio mokymo 
technologiją, yra antras kursas� Probleminio mokymo procese 
studentas užima tyrėjo, problemos sprendėjo, dėstytojo, va-
dovo, sekretoriaus vertintojo ir įsivertintojo poziciją, o dės-
tytojas tampa studento koordinatoriumi, tutoriu, vertintoju, 
patarėju, stebėtoju� Tiek dėstytojui, tiek studentui reikalingas 
pasiruošimas probleminiam mokymui� Probleminis moky-
mas biomedicinos studijų srityje sukuria palankią aplinką ir 
padeda paruošti tinkamus biomedicinos studijų srities speci-
alistus�

Įvadas

Vadovaujantis mokymosi visą gyvenimą idėja, dėmesys 
kreipiamas į studento kompetencijų ir asmeninių savybių 
ugdymą� Aukštojoje mokykloje svarbu ugdyti studentą kaip 
reflektyvų praktiką, nuolat plėtojantį kompetencijas, reika-
lingas sėkmingai profesinei veiklai atlikti� Mokymo ir moky-
mosi procesai mokslinėje literatūroje įvardijami kaip dėstyto-
jų ir studentų, kartu kuriančių, besimokančių iš savo ir kitų 
patirties, teigiama sąveika� Dėstytojui, norinčiam ugdyti stu-
dento kompetencijas, būtina išmanyti šiuolaikines mokymo 
technologijas� Plačiausiai naudojama ir pritaikoma aukštaja-
me moksle šiuolaikinė mokymo technologija biomedicinos 
studijų srityje – probleminis mokymas [3]� Organizuojant 
probleminį mokymą didelis dėmesys skiriamas dėstytojui� 
Šiuo atveju dėstytojas tampa studento koordinatoriumi, o 
studentas – tyrėju [6]� Kiti autoriai probleminiame mokyme 
dėstytojo funkcijas įvardija kaip stebėtojo [7]� Šiandien prob- 
leminis mokymas geriausiai pasireiškia, kai studentai ir dės-
tytojai vienodai prisiima atsakomybę už mokymosi rezultatus 
ir sėkmingumą� Svarbus abipusis tiek dėstytojo, tiek besimo-

Probleminio mokymo organizavimas 
biomedicinos studijų procese

Viktorija Čepukienė
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

kančiojo motyvacijos sužadinimas ir nuolatinis siekimas savo 
mokymo(si) tikslų [2]� Nepaisant vien teigiamos probleminio 
mokymosi naudos studentams, dėstytojas jį organizuodamas 
patiria nemažai sunkumų� Probleminio mokymo metu yra 
sudaromos studentų grupės, kai kurie autoriai pastebi, kad 
studentų grupes darbo metu dėstytojui yra sunku suvaldyti 
ir užtikrinti efektyvų, tik su problema susijusį studentų dar-
bą [5]� Dėstytojai patiria sunkumų formuluodami tinkamus 
probleminius klausimus, planuodami darbo laiką� 

Mokslininkai probleminį mokymą pateikia kaip efektyvią 
ugdymo technologiją, kuri padeda pasiekti geresnių moky-
mosi rezultatų, o visas mokymasis studijų procese orientuoja-
mas į studentą� Mokslininkų H� S� Barrows ir  M� D� R� Tam-
blyn (1980) teigimu, medicinos studentams nepakanka tik 
teorinėmis žiniomis grindžiamo mokymosi – reikia skirti 
dėmesį konkrečių situacijų analizei�

Tyrimo tikslas – išanalizuoti probleminio mokymo orga-
nizavimą biomedicinos studijų procese�

Tyrimo medžiaga ir metodai

Siekiant išsiaiškinti probleminio mokymo organizavimo 
biomedicinos studijų srityje ypatumus, buvo atliktas koky-
binis tyrimas� Pasirinktas pusiau struktūruotas individualus 
interviu su giluminio interviu elementais� Tyrimo dalyviai tu-
rėjo atitikti tam tikrus kriterijus� Pasirinkti informantai turėjo 
dirbti kolegijoje biomedicinos studijų srityje ir turėti proble-
minio mokymo patirties� Siekiant kuo detaliau išsiaiškinti 
probleminio mokymo organizavimo biomedicinos studijose 
ypatumus bei įvertinus situaciją Lietuvoje, kad biomedicinos 
studijų srityje dėstytojų susidomėjimas probleminiu moky-
mu yra mažas, tiriamųjų darbo stažas nebuvo įvardijamas 
kaip atrankos kriterijus� Iš viso dalyvavo penki aukštosios 
mokyklos dėstytojai�

Tyrimo rezultatai

Tyrimo duomenys atskleidė veiksnius, kurie lėmė infor-
mantų susidomėjimą probleminiu mokymu biomedicinos 
studijų srityje� Visi informantai turėjo skirtingą probleminio 
mokymo technologijos taikymo pradžios patirtį (1 pav�)�

Nepaisant to, kad Lietuvoje probleminiu mokymu bio-
medicinos studijų srityje susidomėjimas nėra didelis, infor-
mantai teigia norintys orientuoti studijas į studentą ir keisti 
iš esmės studijų programas, siekdami skatinti studentų mo-
kymosi motyvaciją� Informantai pasidalijo skirtinga proble-
minio mokymo technologijos taikymo pradžios patirtimi� 
Tyrime galima įžvelgti kelis svarbius aspektus: dėstytojai savo 
noru tobulina paskaitų organizavimą ir domisi šių dienų nau-
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1 pav. Probleminio mokymo biomedicinos studijų procese 
organizavimo priežastys

2 pav. Probleminio mokymo modelis, taikomas biomedicinos studijų srityje, remiantis informantų patirtimi

jovėmis; rašomi projektai, skatinantys dėstytojų susidomė-
jimą probleminiu mokymu; studentai ir kiti studijų srityje 
dalyvaujantys asmenys skatina ir tiesiogiai dalyvauja gerinant 
studijų kokybę, siekdami efektyvesnio darbo bei inovatyvaus 
studijų medžiagos pateikimo�

Informantų patirties analizė atskleidė pagrindinius prob- 
leminio mokymo technologijos taikymo aspektus, kurie pa-
deda pasiekti probleminio mokymo efektyvumą� Apibendri-
nus visų tiriamųjų atsakymus, buvo sukurtas nenutrūkstamo 
gyvavimo ciklo modelis (2 pav�)� Ciklo kūrimo žingsniai tar-
pusavyje yra susiję ir suskaidyti į  etapus, kuriuos galima kon-
troliuoti� Kitaip tariant, kūrimo elementai susiję tarpusavyje 
tiesioginiais ir grįžtamaisiais ryšiais� Iš visų informantų patir-
čių pasidalijimų išaiškėjo 10 elementų, kurie nuolatos vyrauja 
tiriamųjų probleminio mokymo modelyje� Panašią modelio 
struktūrą yra pateikusi N� Čiučiulkienė (2004)� 

 

Asmeninės 

Individualus 
poreikis 

Sąlygotos studijų 
programų 

atnaujinimo  

Projekto 
įgyvendinimas 

Darbo sąlygos 

Dėl kitų asmenų 
paskatinimo 

Socialiniai 
partneriai 

Studentų 
grįžtamasis 

ryšys 

 

Teorinės 
medžiagos 
pateikimas 

Pogrupių 
pasiskirstymas 

Grupės sekretorių 
ir vadovų 

paskirstymas 

Probleminė situacija 

Diskusija 

Individualus 
darbas 

Darbas grupėse 

Sprendimo 
priėmimas 

Sprendimo 
pristatymas 

Vertinimas ir 
įsivertinimas 

Pirmasis ciklo elementas buvo pasirinktas teorinės me-
džiagos pateikimas� Kaip teigia V� Targamadzė ir V� Gražie-
nė (2012), besimokančiajam pirmiausiai reikalingos teorinės 
žinios, sprendžiant problemines klinikines situacijas� Tvir-
tos teorinės žinios reikalingos, norint pasiekti studijų srityje 
efektyvų probleminį mokymą� Problemų sprendimo įgūdžių  
plėtojimas, taikant įgytas teorines žinias, turi įtakos profesio-
naliam klinikiniam darbui tobulinti� Apie tai, kad pirmiausiai 
studentams reikalingas teorinis pasiruošimas, norint spręsti 
problemines situacijas, mintimis pasidalijo ir informantai� Jie 
teigia, kad probleminis mokymasis anksčiausiai gali būti or-
ganizuojamas su antro kurso biomedicinos studijų srities stu-
dentais, nes tik tada jie būna susipažinę su teorine medžiaga 
ir gali sėkmingai vykdyti probleminį mokymą� Informantai 
taip pat teigė, kad buvo bandyta organizuoti probleminį mo-
kymą su pirmo kurso biomedicinos studentais, tačiau gauti 
rezultatai lūkesčių nepatvirtino ir studentams buvo sunku be 
teorinių žinių ir pasiruošimo dalyvauti probleminiame moky-
me� Todėl šios technologijos pirmame kurse buvo atsisakyta�

Pagal informantų pateiktas įžvalgas apie probleminės situ-
acijos kūrimą galima pastebėti, kad akcentuojamas dėstytojo 
darbas� Čia svarbus ne tik jo individualus darbas, kuriant įvai-
rias situacijas, bet ir komandinis darbas su kolegomis� Labai 
svarbu dalytis patirtimi, siūlyti naujoves ir bendradarbiauti 
tarpusavyje� Tačiau kaip ir kiekviename komandiniame dar-
be neišvengiama nesusipratimų, nesusikalbėjimų, nuomonių 
išsiskyrimų� 

Studentai, spręsdami realias profesines problemas, lavi-
na kognityvinius ir metakognityvinius mąstymo gebėjimus� 
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Galima teigti, kad pats problemos sprendimo procesas yra 
daug svarbesnis nei jos išsprendimas� Probleminio mokymosi 
ypatybė yra ta, kad studentas pradeda spręsti problemą, dar 
negavęs pakankamai teorinių žinių jos sprendimui� Todėl 
studentams yra duodama laiko suprasti ir išsiaiškinti galimus 
sprendimo variantus, savarankiškai ieškoti informacijos� Vi-
sas šis nenutrūkstamo gyvavimo ciklo probleminio mokymo 
modelis, taikomas biomedicinos studijų srityje, parodo įvai-
rias galimybes tiek dėstytojui tiek studentui� Organizuojant 
probleminį mokymą, svarbu atsižvelgti į kiekvieno etapo tiks-
lą ir sistemingai bei nuosekliai spręsti probleminę situaciją�

Analizuojant dėstytojų patirtį, organizuojant probleminį 
mokymą biomedicinos studijų srityje, atskleisti dėstytojų ir 
studentų vaidmenys šiame procese� Kaip teigia informantai, 
dėstytojo įvertinimas studentams yra labai svarbus� Kiekvienas 
dėstytojas pagal savo arba pagal probleminio mokymo 
programą yra parengęs tam tikrus įvertinimo kriterijus, kuriais 
vadovaujasi studijų metu� Taip užtikrinamas sistemingesnis 
bei objektyvesnis darbas, palengvinantis tiek dėstytojui, tiek 
studentui mokymo(si) procesą�

Kalbant apie dėstytojų pasirengimą organizuoti proble-
minį mokymą, buvo pažymima jų profesinė patirtis� Anot 
informantų, dėstytojas, pradedantis dirbti pedagoginį darbą, 
susidurtų su probleminio mokymo organizavimo sunkumais� 
Nors mokslinėje literatūroje nėra apibrėžta, kokios pedagogi-
nio darbo patirties reikia, norint taikyti probleminį mokymą, 
tačiau, informantų nuomone, jaunas dėstytojas, ką tik atvy-
kęs dirbti su studentais, pirmiausiai turi žinoti, kas yra tradi-
cinis mokymas, o tik tada pereiti prie probleminio mokymo 
organizavimo� Analizuojant tyrimo duomenis, nustatyta, kad 
informantai probleminio mokymo procese didelį dėmesį ski-
ria kito šio proceso dalyvio – studento asmeninėms savybėms 
ir įgūdžiams� Anot informantų, probleminio mokymo nega-
lima organizuoti, kol studentai nėra išsistudijavę ar bent kiek 
susipažinę su tam tikra medžiaga, kurios reikės, sprendžiant 
konkrečias problemas� Čia ir atsiskleidžia visas biomedicini-
nės studijų srities specifiškumas taikant probleminį mokymą, 
kai studentas, spręsdamas klinikines situacijas, turi prisiminti 
anatomijos, patologijos, fiziologijos teorinę medžiagą ir kitas 
medicinines žinias�

Nors probleminis mokymas yra galimai taikomas 
įvairiems studentams, studijuojantiems skirtingus dalykus, 
svarbu išskirti asmenines besimokančiojo savybes, kurių 
reikia probleminiam mokymuisi� Studentai turi būti 
aktyvūs, tolerantiški vienas kitam, mokėti bendradarbiauti, 
būti motyvuoti ir sąmoningi, studijuodami medžiagą� Anot 
informantų, studentams yra sunku pereiti nuo mokyklinio 
mokymosi, kai jiems būdavo pateikiama mokomoji 
medžiaga, o studijų metu jau reikia daugiau jos ieškoti 
savarankiškai� Visus studijų metus besimokantieji susiduria 
su daugybe iššūkių� Tačiau ne mažiau iššūkių patiria ir 
dėstytojai, vykdantys probleminį mokymą� Besikeičiančioje 
visuomenėje jie turi išlikti inovatyvūs, domėtis šiuolaikinėmis 
edukacinėmis technologijomis� Jie turi nebijoti keistis ir 
tobulinti savo kvalifikaciją, būti aktyvūs mokymo procese, 
orientuotis į studentus, būti kantrūs ir motyvuoti, kūrybingi 
ir gebėti bendradarbiauti� Tad probleminis mokymas iš esmės 
keičia tradicinį požiūrį tiek į studentą, tiek į dėstytoją ir kuria 
naujas mokymosi paradigmas�

Tyrimo metu išanalizuoti sunkumai probleminio 
mokymo metu biomedicinos studijų srityje pateikė daug 
peno pamąstymams� Informantų išvardyti sunkumai yra 
išsprendžiami studijų metu arba pateikiami kaip natūralūs 
reiškiniai mokymosi metu� Nė vienas mokymo metodas 
nėra tobulas ir kiekvienas sukuria tam tikrą aplinką, kurioje 
neišvengiamai susiduriama su nenumatytomis kliūtimis, 
pokyčiais�

Išvados

1� Dėstytojų, organizuojančių probleminį mokymą biome-
dicinos studijų srityje, patirtis atskleidė, kad problemi-
nis mokymas nėra efektyvus studentams, neturintiems 
teorinių žinių pagrindo, o tinkamiausias metas studen-
tus mokyti, taikant probleminio mokymo technologiją, 
yra antras kursas, kai jau įgyta teorinių žinių ir studentai 
adaptavęsi studijų aplinkoje� 

2� Probleminio mokymo procese studentas užima tyrė-
jo-problemos sprendėjo, dėstytojo, vadovo, sekretoriaus 
vertintojo ir įsivertintojo poziciją, o dėstytojas tampa 
studento koordinatoriumi, tutoriu, vertintoju, patarėju, 
stebėtoju� Organizuojant probleminį mokymą biomedi-
cinos studijų srityje, dėstytojui reikia patirties, organiza-
cinių savybių, noro tobulinti savo kvalifikaciją, aktyvumo 
ir kūrybingumo�

3� Sunkumai, su kuriais susiduria dėstytojai, organizuodami 
probleminį mokymą, yra laiko stoka, probleminės situ-
acijos suformulavimas, persiorientavimas nuo tradicinio 
prie probleminio mokymo� Studentai patiria asmenišku-
mo problemų, nenorą mokytis, aktyvumo stoką adapta-
cijos laikotarpiu� 

4� Probleminis mokymas biomedicinos studijų srityje suku-
ria palankią aplinką ir padeda paruošti tinkamus biome-
dicinos studijų srities specialistus� 
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Raktažodžiai: nepageidaujama reakcija, vakcina, skiepiji-
mas�

Santrauka

Kaip ir bet kuris vaistinis preparatas, imuninis vaistinis 
preparatas, pavyzdžiui, vakcina, gali sukelti nepageidaujamą 
reakciją [1]� Nepageidaujama reakcija (toliau – NR) į skie-
pą – tai laikinas ar nuolatinis sveikatos būklės sutrikimas, su-
keliantis fizinių požymių, simptomų ir (arba) laboratorinių 
rodiklių pokyčių, prasidedančių po skiepijimo ir, manoma, 
jo nulemtų [2]� Remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvoje ga-
liojančiais teisės aktais, Europoje ir Lietuvoje veikia farma-
kologinio budrumo sistema, užtikrinanti nepageidaujamų 
reakcijų į skiepus priežiūrą [3]�

Tyrimo tikslas – išanalizuoti 2013–2018 m� laikotarpio 
nepageidaujamų reakcijų į skiepus pasireiškimą Lietuvoje�

Tyrimo medžiaga ir metodai. 2013–2018 m� laikotarpiu 
užregistruotų nepageidaujamų reakcijų į skiepus tyrimo pro-
tokolų analizė�

Rezultatai. Lietuvoje per 2013–2018 m� iš viso užregis-
truoti 453 pranešimai apie pasireiškusias NR į skiepus� Per 
minėtą laikotarpį užregistruotų NR skaičius svyravo nuo 50 
reakcijų 2013 m� (1,7 atv� / 100 tūkst� gyv�) iki 103 reakcijų 
2018 m� (3,7 atv� / 100 tūkst� gyv�)� 50,6 proc� NR sudarė 
kairiosios pažasties limfadenitas, pasireiškęs po BCG vakcinos 
įskiepijimo� Lietuvoje 56,5 proc� NR į skiepus patyrė vyriš-
kosios lyties atstovai ir 43,0 proc� – moterys� 2013–2018 m� 
užregistruota 55,6 proc� lengvų ir 44,4 proc� sunkių NR į 
skiepus� Lietuvoje 58,3 proc� užregistruota vietinių reakcijų 
(paraudimas, patinimas, skausmingumas injekcijos vietoje, 
kairiosios pažasties limfadenitas), 28,0 proc� – bendrų reak-
cijų, 12,1 proc� – vietinių reakcijų kartu su bendrais simpto-
mais� Per minėtą laikotarpį daugiausia NR į skiepus patyrė 
vaikai iki vienerių metų amžiaus (56,7 proc�), o mažiausiai – 
6–17 m� amžiaus vaikai (13,0 proc�) ir vyresni nei 18 m� am-
žiaus asmenys (0,7 proc�)� Išnagrinėjus 2013–2018 m� gautus 
pranešimus, 75,7 proc� pranešimų gauta iš sveikatos priežiū-
ros specialistų, 12,6 proc� – iš vaistinių preparatų registruo-
tojų, 9,5 proc� – iš tėvų, o 2,2 proc� – iš pacientų, patyrusių 
NR į skiepą�

Išvados. Per 2013–2018 m� laikotarpį daugiausia nepa-
geidaujamų reakcijų (NR) į skiepus pasireiškė 2018 m� Dau-
giausia NR registruota po BCG vakcinos įskiepijimo� Pagal 
lytį daugiau NR į skiepus registruota tarp vyriškosios lyties 
asmenų� Didžioji dalis užregistruotų NR į skiepus buvo len-
gvos� Daugiausia registruota vietinių reakcijų� Išnagrinėjus 
2013–2018 m� gautus pranešimus apie patirtas NR į skie-
pus, nustatyta, kad daugiausia NR į skiepus patyrė vaikai iki 

Nepageidaujamų reakcijų į skiepus Lietuvoje 
2013–2018 metais apžvalga

Kristina Žukauskaitė, Daiva Razmuvienė
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

vienerių metų amžiaus, o didžioji dalis pranešimų gauta iš 
sveikatos priežiūros specialistų�

Įvadas

Skiepijimas yra ne tik vienas didžiausių sveikatos priežiū-
ros laimėjimų, bet ir ekonomiškai efektyviausia visuomenės 
sveikatos intervencija, kuri kiekvienais metais visame pasau-
lyje sumažina sergamumą vakcinomis valdomomis ligomis, 
nedarbingumą, mirtingumą [4, 5]� Pasauliniame 2011–
2020 m� vakcinacijos veiksmų plane nurodoma, kad šiandien 
galime kontroliuoti daugiau nei 25 vakcinomis valdomas in-
fekcijas [6]� Kol nebuvo sukurta vakcinų, daug vaikų mirdavo 
visai maži arba būdavo suluošinti visam gyvenimui� Skiepi-
jant pavyko išnaikinti raupus ir beveik išnaikinti poliomielitą, 
be to, užkirstas kelias begalei mirčių nuo daugelio kitų ligų, 
tokių kaip tymai, difterija ir kt� [3]� Visame pasaulyje skie-
pais kasmet apsaugoma 2,7 mln� žmonių nuo tymų, 2 mln� – 
nuo naujagimių stabligės ir 1 mln� – nuo kokliušo� Europoje 
skiepais nuo sezoninio gripo kasmet apsaugoma apie 2 mln� 
asmenų [7]�

Lietuvoje visos vakcinos gaminamos laikantis itin griežtų 
geros gamybos praktikos standartų, o jų efektyvumas ir sau-
gumas patvirtinamas vakcinos registracijos metu [8]� Nors 
Lietuvoje naudojamos vakcinos saugios ir veiksmingos, ta-
čiau, kaip ir po įvairių vaistų, taip ir po imuninio vaistinio 
preparato, pavyzdžiui, vakcinos, vartojimo, gali pasireikšti 
nepageidaujamų reakcijų [1]� Todėl būtent dėl šios priežasties 
kiekvienas pranešimas apie patirtą nepageidaujamą reakciją į 
skiepą prisideda prie vakcinų saugumo� 

Nepageidaujama reakcija į skiepą – tai laikinas ar nuolati-
nis sveikatos būklės sutrikimas, sukeliantis fizinių požymių, 
simptomų ir (arba) laboratorinių rodiklių pokyčių, praside-
dančių po skiepijimo ir, manoma, jo nulemtų [2]� Nepagei-
daujamos reakcijos gali būti klasifikuojamos keliais aspektais� 
Pavyzdžiui, atsižvelgiant į atsiradimo priežastį, Pasaulio svei-
katos organizacija (toliau – PSO) nepageidaujamas reakcijas į 
skiepus skirsto į 5 kategorijas: reakcijas dėl vakcinoje esančių 
komponentų; reakcijas dėl vakcinų kokybės defektų; reakcijas 
dėl netinkamų vakcinų saugojimo, paskyrimo ar suleidimo; 
reakcijas, kurios siejamos su nerimu; taip pat atsitiktines re-
akcijas, kurios sutampa su skiepijimo laiku [9]�

Taip pat PSO nepageidaujamas reakcijas į skiepus skirsto 
į lengvas, sunkias ir rimtas� Lengvos reakcijos trumpalaikės, 
pasireiškia per pirmąsias kelias valandas po skiepijimo, daž-
niausiai vietiškai: paraudimu, patinimu, skausmingumu in-
jekcijos vietoje, limfadenitu ir bendrais simptomais: karščia-
vimu, bendru silpnumu, galvos, raumenų skausmais, apetito 
stoka� Sunkios nepageidaujamos reakcijos retai kelia pavojų 
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gyvybei, tačiau gali pasireikšti laikina negalia, priepuoliais, 
alerginėmis reakcijomis� Šios reakcijos apima ir rimtas reak-
cijas, kurios kelia pavojų gyvybei, reikalauja hospitalizavimo, 
baigiasi nuolatine arba akivaizdžia negalia, nedarbingumu, 
įgimtu apsigimimu, įgimta yda, mirtimi [10]�

Remiantis ES ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, Eu-
ropoje, o kartu ir Lietuvoje, funkcionuoja farmakologinio 
budrumo sistema [3]� Farmakologinis budrumas – tai veikla, 
skirta nepageidaujamoms reakcijoms į vaistą nustatyti, įver-
tinti ir stebėti bei perspėti apie galimą nepageidaujamą vaisto 
poveikį [11]� Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje įteisintais 
teisės aktais, nepageidaujamų reakcijų į imuninius vaistinius 
preparatus apskaitą, analizę vykdo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras (toliau – ULAC) bei Valstybinė vaistų kontrolės tar-
nyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT), ir 
apie patirtas nepageidaujamas reakcijas reikėtų pranešti vienai 
iš šių institucijų [2, 11]� Šių reakcijų priežiūra suteikia gali-
mybę įvertinti tendencijas, nustatyti skiepijimo klaidų, vakci-
nų gamybos, laikymo ir tiekimo problemas [3]�

Vadovaujantis VVKT duomenimis, 2018 m� iš viso buvo 
gauta 1450 pranešimų apie patirtas nepageidaujamas reakci-
jas į visus vaistinius preparatus (pavyzdžiui, vaistus, vakcinas 
ir kt�), 2017 m� – 861 pranešimas ir 2016 m� – 705 praneši-
mai� Taigi, 2018 m� gauta 1,7 karto daugiau pranešimų nei 
2017 m� ir 2 kartus daugiau nei 2016 m� Iš gautų 1450 pra-
nešimų 2018 m� apie patirtas nepageidaujamas reakcijas tik 
103 pirminiai pranešimai buvo registruoti dėl skiepų sukel-
tų nepageidaujamų reakcijų [12]� Nepaisant to, kad kasmet 
paskiepijami tūkstančiai asmenų, nepageidaujamų reakcijų 
skaičius į skiepus yra labai mažas [13]� Kasmet vidutiniškai 
ULAC registruojama nuo 50 iki 100 nepageidaujamų reakci-
jų į imuninius vaistinius preparatus ir apie 700 tūkst� atliktų 
skiepų dūrių (2018 m� iš viso įskiepytos 820 162 vakcinų 
dozės) [14], o tai sudaro 0,006–0,01 proc� nepageidaujamų 
reakcijų nuo atliekamų injekcijų�

Užregistruoti pranešimai apie vaistinių preparatų suke-
liamas nepageidaujamas reakcijas nereiškia, kad šie vaistiniai 
preparatai ar jų veikliosios medžiagos yra nesaugūs� Tik visų 
turimų duomenų išsamus mokslinis vertinimas leidžia dary-
ti patikimas išvadas dėl vaistinių preparatų naudos ir rizikos 
santykio [15]� Deja, tenka apgailestauti, kad skirtingose vi-
suomenės informavimo priemonėse skleidžiama dezinforma-

cija apie vakcinų saugumą, sudėtį, kokybę, pasireiškiančias 
nepageidaujamas reakcijas didina visuomenės nepasitikėjimą 
skiepų nauda� Dėl to kiekvienais metais mažėjant besiskiepi-
jančių asmenų skaičiui, mažėja skiepijimo aprėptys, o tai di-
dina tikimybę kilti ne tik užkrečiamųjų ligų protrūkiams, bet 
ir sugrįžti tokioms infekcijoms kaip difterija, raudonukė ir kt� 

Tyrimo medžiaga ir metodai

Nepageidaujamų reakcijų į skiepus pasireiškimas Lietuvo-
je nagrinėtas pagal 2013–2018 m� laikotarpiu užregistruotus 
NR į skiepus tyrimo protokolus, vadovaujantis sveikatos ap-
saugos ministro patvirtintomis formomis: Skiepų šalutinių 
reiškinių tyrimo protokolas (Forma Nr� 392-1/a), Sveikatos 
priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą 
nepageidaujamą reakciją (ĮNR), Paciento pranešimo apie 
įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) bei VVKT vaistinių 
preparatų informacinėje sistemoje (VAPRIS) tiesiogiai inter-
nete užpildytomis formomis – Įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos pranešimas� 

Rodikliams skaičiuoti naudoti Lietuvos statistikos depar-
tamento vidutinio metinio gyventojų skaičiaus duomenys� 
Nepageidaujamų reakcijų į skiepus Lietuvoje 2013–2018 m� 
duomenų apžvalga atlikta pasitelkus šiuos kintamuosius: vak-
cinos rūšį, lytį, nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo sun-
kumą ir lokalizaciją, amžių, pranešėjo, užregistravusio patirtą 
nepageidaujamą reakciją į skiepą, statusą� Duomenų analizė 
atlikta „Microsoft Office Excel (2016)“ programa�

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas

Lietuvoje per 2013–2018 m� iš viso užregistruoti 453 
pranešimai apie pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas į 
skiepus� Analizuojant nagrinėtą laikotarpį, nustatyta, kad 
daugiausia (103 atvejai) nepageidaujamų reakcijų į skiepus 
pasireiškė 2018 m� (3,7 atv� / 100 tūkst� gyv�)� 2017 m� 
užregistruoti 82 atvejai (2,9 atv� / 100 tūkst� gyv�), 2014 m� 
užregistruota 80 atvejų (2,7 atv� / 100 tūkst� gyv�), 2016 m� – 
73 atvejai (2,5 atv� / 100 tūkst� gyv�), 2015 m� – 65 atvejai 
(2,2 atv� / 100 tūkst� gyv�), 2013 m� – 50 atvejų (1,7 atv� / 
100 tūkst� gyv�)� Nepageidaujamų reakcijų į skiepus rodiklis, 
tenkantis 100 tūkst� gyventojų, svyravo nuo 1,7 atvejo iki 3,7 
atvejo (1 pav�)� 
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1 pav. Nepageidaujamų reakcijų į skiepus atvejų pasiskirstymas (abs. sk.) ir rodiklis, tenkantis 100 tūkst. gyventojų Lietuvoje 2013–2018 m.
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2 pav. Nepageidaujamų reakcijų į skiepus atvejų pasiskirstymas (proc.) pagal įskiepytą vakciną Lietuvoje 2013–2018 m.

3 pav. Nepageidaujamų reakcijų į skiepus atvejų pasiskirstymas (proc.) pagal sunkumo laipsnį Lietuvoje 2013–2018 m.

Kaip ir kasmet daugiausia nepageidaujamų reakcijų per 
nagrinėtą laikotarpį buvo pastebėta po BCG vakcinos įskiepi-
jimo (50,6 proc�), sukėlusio kairiosios pažasties limfadenitą� 
Antroji pagal dažnumą vakcina, sukėlusi mažiau nei dešimta-
dalį (7,1 proc�) nepageidaujamų reakcijų, buvo vakcina nuo 
difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinio), poliomielito ir 
Haemophilus influenza B tipo infekcijos („Pentaxim“), vakci-
na nuo meningokokinės B infekcijos („Bexsero“) (6,6 proc�), 
vakcina nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės („Prio-
rix“) (5,5 proc�) ir kt� vakcinos (2 pav�)� 

Lietuvoje daugiau nepageidaujamų reakcijų į skiepus 
patyrė vyriškosios lyties atstovai (56,5 proc�) nei moterys 
(43,0 proc�)� Dviejų pacientų (0,4 proc�), patyrusių nepagei-
daujamą reakciją, lytis nėra žinoma�

2013–2018 m� užregistruota 55,6 proc� lengvų ir 44,4 proc� 
sunkių nepageidaujamų reakcijų į skiepus� Daugiausia sunkių 
nepageidaujamų reakcijų užregistruota 2015 m�, o lengvų – 
2018 m� Vertinant nepageidaujamų reakcijų į skiepus pasis-
kirstymą pagal reakcijų sunkumą pastebima, kad pastaruosius 
trejus metus vis daugiau registruojama pranešimų apie lengvas 
nepageidaujamas reakcijas į skiepus nei apie sunkias (3 pav�)�
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2013–2018 m� Lietuvoje asmenims, patyrusiems nepagei-
daujamų reakcijų į skiepą, pasireiškė vietinių ir bendrų simp-
tomų� Daugiausia (58,3 proc�) registruota vietinių reakcijų: 
paraudimas, patinimas, skausmingumas injekcijos vietoje, 
kairiosios pažasties limfadenitas, o mažiausiai – vietinių re-
akcijų kartu su bendrais simptomais (12,1 proc�)� Per minėtą 
laikotarpį daugiau nei ketvirtadalį sudarė bendros reakcijos 
(28,0 proc�), o septynių pacientų (1,5 proc�) nepageidauja-
mos reakcijos pasireiškimo simptomatika nėra žinoma� Ver-
tinant nepageidaujamų reakcijų į skiepus pasiskirstymą pagal 
reakcijų lokalizaciją pastebima, kad pastaruosius šešerius me-
tus, išskyrus 2016 m�, daugiausia buvo užregistruota nepagei-
daujamų reakcijų, pasireiškusių vietiškai, pranešimų (4 pav�)� 

Per minėtą laikotarpį daugiausia nepageidaujamų reakcijų į 
skiepus pasireiškė vaikų iki vienerių metų amžiaus (56,7 proc�) 
grupėje� Daugiau nei penktadalį nepageidaujamų reakcijų 
patyrė 1–5 metų amžiaus vaikai (23,8 proc�)� Mažiausiai ne-
pageidaujamų reakcijų registruota 6–17 metų amžiaus vaikų 
(13,0 proc�) ir vyresnių nei 18 metų amžiaus asmenų grupėse 
(0,7 proc�)� Trijų pacientų (0,7 proc�), patyrusių nepageidau-
jamą reakciją, amžius nežinomas� Atsižvelgiant į rezultatus, 
galima daryti prielaidą, kad vaikų iki vienerių metų amžiaus 
grupėje daugiau registruota nepageidaujamų reakcijų dėl to, 
kad pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinio skiepijimo 
kalendorių šio amžiaus vaikai dažniau skiepijami nuo vakcino-
mis valdomų infekcijų nei vėlesniame amžiuje�

Išnagrinėjus 2013–2018 m� gautus pranešimus apie patir-
tas nepageidaujamas reakcijas į skiepus nustatyta, kad sveika-
tos priežiūros specialistų atsiųsti pranešimai sudarė tris ketvir-
tadalius (75,7 proc�) visų gautų pranešimų� 12,6 proc� sudarė 
pranešimai iš vaistinio preparato registruotojų, 9,5 proc� – iš 
tėvų, o 2,2 proc� – iš pacientų, patyrusių nepageidaujamą re-
akciją į skiepą� Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad  didžiąją 
dalį pranešimų atitinkamoms institucijoms siunčia asmens 
sveikatos priežiūros specialistai dėl to, kad asmuo, pastebėjęs 
nepageidaujamą reakciją po skiepo, pirmiausia kreipiasi į savo 
šeimos gydytoją, kuris įvertina paciento sveikatos būklę ir in-
formuoja atitinkamas institucijas� 
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Išvados

1� Per 2013–2018 m� laikotarpį daugiausia nepageidaujamų 
reakcijų (NR) į skiepus pasireiškė 2018 m� Daugiausia NR 
registruota po BCG vakcinos įskiepijimo� 

2� Analizuojant asmenų, patyrusių reakcijas, sudėtį pagal lytį, 
nustatyta, kad daugiau NR į skiepus registruota tarp vyriš-
kosios lyties asmenų� 

3� Vertinant NR į skiepus pasiskirstymą pagal sunkumo 
laipsnį, nustatyta, kad didžioji dalis užregistruotų NR į 
skiepus buvo lengvos� 

4� Analizuojant patirtas NR pagal lokalizaciją, nustatyta, kad 
daugiausia registruota vietinių reakcijų� 

5� Išnagrinėjus 2013–2018 m� gautus pranešimus apie patir-
tas NR į skiepus nustatyta, kad daugiausia NR į skiepus 
patyrė vaikai iki vienerių metų amžiaus� 

6� Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis pranešimų apie 
patirtas NR į skiepus gauta iš sveikatos priežiūros specia-
listų�

REVIEW OF ADVERSE REACTIONS 
EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION IN 

LITHUANIA IN 2013–2018

Keywords. adverse reaction, vaccine, vaccination�

Summary

Like any medication, vaccines can cause an adverse reac-
tion [1]� Adverse reactions events following immunization are 
temporary or persistent impairment of health status, leading 
to changes in the physical signs, symptoms and (or) labora-
tory parameters beginning after immunoprophylaxis and it is 
believed to be for this reason [2]� In accordance with the legal 
acts of the European Union and also Lithuania, pharmacov-
igilance system is implemented in Europe and in Lithuania 
that ensures supervision of adverse reactions events following 
immunization in Lithuania [3]�
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The aim of the research: to analyse the situation of ad-
verse reactions events following immunization in Lithuania 
in 2013-2018�

Materials and methods. Analysis of reports of the report-
ed adverse reactions events following immunization in 2013–
2018 made by the Centre for Communicable Diseases and 
AIDS in accordance with Orders of the Minister of Health of 
the Republic of Lithuania� 

Results. In 2013-2018 453 adverse reactions events to 
vaccines were registered in Lithuania� During that period 
the number of registered adverse reactions events to vaccine 
ranged from 50 reactions (1�7 cases per 100 000 population) 
in 2013 to 103 reactions (3�7 cases per 100 000 population) 
in 2018� 50�6 percent of registered adverse reactions events 
to vaccine were related to BCG vaccine that caused lym-
phadenitis� In 2013-2018, 56�5 percent of adverse reactions 
events to vaccine were registered in the male group and 43�0 
percent – in females� In the same period 55�6 percent of 
adverse reactions events were attributed to easy and 44�4 
percent  to severe adverse reactions events� According to re-
ports, 58�3 percent of in Lithuania registered reactions were 
local (redness, swelling, pain at the injection site, lymphad-
enitis), 28�0 percent - general reactions, 12�1 percent - lo-
cal reactions with general reactions symptoms� During this 
period, the most adverse reactions events to vaccine were 
identified in infants under one year of age (56�7 percent) 
and the lowest number of adverse reactions events to vac-
cine were identified in 6-17 year-old children (13�0 percent) 
and  in the group over 18 years old (0�7 percent)� Analysis 
of  2013-2018 adverse reactions reports showed that the 
most adverse reactions events to vaccine (75�7 percent) were 
reported by healthcare professionals, 12�6 percent – by drug 
registrants, 9�5 percent – by parents and 2�2 percent – by 
patients� 

Conclusions. During 2012-2018 the registered number 
of adverse reactions events following immunization in Lith-
uania was the highest in 2018� The major part of adverse re-
actions events to vaccines were caused by BCG vaccine� Ac-
cording to gender, more adverse reactions events to vaccine 
were registered among men� Most of the registered adverse 
reactions events to vaccine were easy� Local reactions were 
registered the most� In 2013-2018 those mostly suffered 
from adverse reactions events to vaccine were  infants under 
one year of age and majority of all adverse reactions events to 
vaccine were reported by healthcare professionals�
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Mikroelemento seleno reikšmė sveikatai
Rimantas Stukas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto
Visuomenės sveikatos katedra

Daugybėje mokslinės literatūros šaltinių teigiama, kad dėl nuolat didėjančios aplinkos taršos, ultravioletinių spindulių, alkoholio 
vartojimo, rūkymo, nevisavertės mitybos ir streso žmogaus organizme atsiranda sveikatai kenksmingų molekulių, vadinamų 
laisvaisiais radikalais. Jie pažeidžia ląsteles, sutrikdo medžiagų apykaitos procesus. Dėl to spartėja ląstelių senėjimas, silpnėja imuninė 
sistema, sukuriamos palankios sąlygos atsirasti įvairioms ligoms. Šiuolaikinis mokslas atranda vis naujų medžiagų, padedančių 
organizmui apsisaugoti nuo ardančio laisvųjų radikalų poveikio. Itin plačiai tyrinėjama antioksidantų įtaka apsauginių ląstelių 
savybių stiprinimui, įvairių ligų plitimo mažinimui, imuninės sistemos stiprinimui. 

Antioksidantai – tai medžiagos, kurios mažina laisvųjų radikalų kenksmingumą, saugo organizmą nuo ardančio oksidacinio 
streso poveikio. Antioksidantai veikia priešingai nei laisvieji radikalai. Jie aktyvina imuninę sistemą, stiprina ląsteles, palaiko jų 
gyvybingumą. Tyrimais nustatyta, kad tie žmonės, kurių kraujyje antioksidantų yra sumažėję, dažniau serga uždegiminėmis ligomis, 
miokardo infarktu, smegenų insultu bei vėžiu.

Kai kuriuos antioksidantus gamina pats organizmas, kitus – būtina gauti su maistu, o jei mityba nevisavertė – su maisto 
papildais. Ypač svarbus antioksidantas – mikroelementas selenas. Didžiausia problema, kad net ir gerai subalansavus mitybą, iš esmės 
neįmanoma gauti su maistu reikalingo seleno kiekio. Susirūpinimą kelia nedidelis seleno kiekis augaluose, todėl žmogus valgydamas 
žalumynus negauna reikiamo kiekio seleno. Patiems augalams seleno nereikia, jie puikiausiai gali vešėti seleno neturinčioje dirvoje. 
O kokią riziką žmogaus sveikatai gali kelti seleno stygius? 

Kas lėmė, kad mes su maistu negauname reikalingo 
seleno kiekio?

Viena pagrindinių sumažėjusio seleno kiekio augaluose 
priežasčių yra jo stoka Šiaurės Europos, taip pat ir Lietuvos, 
dirvožemyje� Manoma, kad selenas iš dirvožemio buvo išplau-
tas dar ledynmečiu, jo sumažėjo dėl šiuolaikinių žemės dirbimo 
metodų, dėl rūgščiųjų lietų, dėl intensyvaus trąšų naudojimo�

Kokioms žmonių grupėms ypač galima seleno stoka?
Pagyvenę ir seni žmonės, kurie dažnai maitinasi nevisa-

verčiu maistu, paaugliai, turintys nesveikos mitybos įpročių, 
žmonės, ilgai besilaikantys dietos, rūkantieji – tai žmonių 
grupės, kuriose dažniausiai pasitaiko seleno stokos atvejų�

Koks pagrindinis seleno vaidmuo žmogaus organizme?
Selenas slopina laisvųjų radikalų susidarymą organizme� 

Laisvųjų radikalų reakcijas ląstelėje slopina antioksidantai bei 
įvairios peroksidazių sistemos, pavyzdžiui, superoksido dis-
mutazės, katalazė, glutationo peroksidazės ir kitos; kai kurių 
jų aktyviai formai palaikyti būtinas selenas� Jis yra pagrindi-
nis svarbaus antioksidacinio fermento glutationo peroksidazės 
komponentas� Šis fermentas – viena pagrindinių apsaugos nuo 
laisvųjų radikalų mechanizmo dalių� Taigi, selenui būdingas 
antioksidanto veikimas� Sutrikus pusiausvyrai tarp laisvųjų ra-
dikalų formavimosi ir antioksidacinės sistemos gebėjimo neu-
tralizuoti tuos radikalus, organizme vystosi oksidacinis stresas� 
Antioksidantai – medžiagos, kurios padeda apsaugoti ląsteles 
nuo žalingo oksidacinio streso poveikio� Šia savybe ir pasižymi 
glutationo peroksidazė, stimuliuojanti glutationo oksidaciją ir 
organinių hidroksiperoksidų ar vandenilio peroksido redukci-
ją� O selenas yra glutationo peroksidazės – fermento, kuris yra 
antioksidantas, – koveiksnys� Šitaip ląstelių membranų lipidai 
bei kitos makromolekulės apsaugomi nuo peroksidų sukeliamų 
pažeidimų� Antioksidantinėse reakcijose selenas veikia kaip vi-
tamino E kofaktorius ir stabdo aterosklerozės vystymąsi� Seleno 
veiksmingumas stiprėja, kai organizme daug vitamino E� 

Seleno antioksidacinis vaidmuo moksliškai įrodytas. 
Kuo dar selenas naudingas žmogui?

Selenas saugo nukleino rūgštį nuo bet kokio pažeidimo, 
didina organizmo atsparumą įvairioms ligoms� Jis veikia kaip 
antikancerogeninė medžiaga� Ląstelės, kuriose yra pakankamai 
seleno, ne tokios jautrios egzogeniškai ar endogeniškai susida-
rančioms aktyviosioms deguonies formoms, atakuojančioms 
ląstelės DNR, sukeliančioms mutacijų� Selenas slopina DNR 
sintezę, taip dalyvaudamas kancerogenezės iniciacijoje ir pro-
mocijoje� Seleno antikancerogeninės savybės gali būti siejamos 
ir su jo poveikiu ląsteliniam imunitetui� Nustatyta, kad selenas 
stimuliuoja limfocitų proliferaciją, citokinų receptorių raišką, 
natūralių kilerių aktyvumą� Taigi, seleno junginiai  – svarbi an-
tikancerogeninių medžiagų grupė, tinkanti vėžio chemopro-
filaktikai� Tai rodo ir eksperimentiniai, ir epidemiologiniai 
tyrimai� Nustatyta, kad tose vietovėse, kur dirvoje mažai sele-
no,  – dėl to jo mažai ir vietiniuose maisto produktuose – daž-
niau sergama piktybiniais navikais, ypač virškinimo organų� 
Tyrimų, atliktų Japonijoje, Suomijoje ir kitose šalyse, duo-
menys rodo, kad mažas seleno kiekis serume ar plazmoje gali 
būti padidėjusios skydliaukės, burnos ertmės, storosios žarnos, 
plaučių, skrandžio, prostatos ir kt� vėžio rizikos žymuo�

Nustatyta, kad seleno junginiai slopina įvairių cheminių 
junginių mutageninį aktyvumą bei pasižymi antikancerogeni-
nėmis savybėmis� Tyrimai parodė, kad jeigu žmonės mitybą 
papildytų seleno preparatais, vėžinių susirgimų gerokai suma-
žėtų� Selenas, kaip ir vitaminas E, būdamas antioksidantas, 
mažina kenksmingą ląstelių oksidaciją, neleidžia joms defor-
muotis, saugo DNR ir laiduoja normalų audinių gyvavimą� Jis 
stiprina imuninę sistemą, atitolina senatvę, palengvina meno-
pauzę, suteikia energijos, stiprina lytinį pajėgumą, padeda iš-
vengti autoimuninių ligų, tokių  kaip artritas, išsėtinė sklerozė, 
padeda išvengti degeneracinių ligų, tokių kaip vėžys, ateroskle-
rozė� Selenas veikia kaip sunkiųjų metalų antagonistas� Jis su-
jungia sunkiuosius metalus, todėl labai efektyvus, kai apsinuo-
dijama gyvsidabrio ar kitais sunkiųjų metalų garais� Nustatytas 
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seleno protekcinis poveikis prieš tabako dervų toksinį aktyvumą� 
Eksperimentai su laboratoriniais gyvūnais rodo, kad jis mažina 
kadmio, švino toksiškumą� Selenas nukenksmina aflatoksinus 
ir kartu apsaugo ląsteles nuo šių nuodų kancerogeninio povei-
kio, be to, jis naikina aflatoksinus gaminančius pelėsius�

Su kokiais maisto produktais galima gauti seleno?
Lietuvos teritorijoje dirvožemyje seleno beveik nėra, todėl čia 

išaugusios daržovės bei kiti augalai seleno taip pat kone netu-
ri� Gyvūnai taip pat ėsdami čia išaugusią žolę seleno negauna� 
Taigi Lietuvos tiek augaliniuose, tiek gyvūniniuose produktuose 
seleno beveik nėra� Šiaip natūralūs seleno šaltiniai yra kepenys, 
inkstai, žuvis, ypač silkė, tunai, grūdai, kviečių gemalai, brazi-
liški riešutai, mėsa, alaus mielės� Seleno taip pat turi svogūnai, 
česnakai, juoda duona, grybai, jūros druska, kalmarai, kiaušinių 
tryniai, krabai, krevetės, kukurūzai, kviečių sėlenos, langustai, 
omarai, pomidorai, unguriai, vištiena� Pagrindinis seleno šalti-
nis – grūdiniai produktai ir mėsa� Apie seleno poreikį sprendžia-
ma iš gliutationperoksidazės aktyvumo kraujyje ir paties seleno 
koncentracijos� Moksliškai įrodyta, kad organinis selenas orga-
nizme biologiškai daug aktyvesnis negu neorganinis selenas�

Didžiausi seleno priešai yra angliavandeniai, nes organiz-
mas negali pasisavinti seleno kartu su angliavandeniais� Py-
ragaičiai, saldūs kepiniai ir kiti saldumynai gali visiškai arba 
iš dalies jį sunaikinti� Atsisakydami cukraus, savo organizme 
galime išsaugoti seleną�

Žinodami teigiamą seleno poveikį sveikatai žmonės 
vartoja seleno maisto papildų. Ar viršijus nustatytą reko-
menduojamą dozę galima rizika sveikatai?

Seleno perteklius žalingas� Per didelis seleno kiekis sukelia 
selenozę, kuriai būdinga dermatitas, nagų distrofija, neurolo-
giniai reiškiniai – parastezija, paralyžius, hemiplegija� Taigi, 
vartojant maisto papildus, reikia atidžiai perskaityti informa-
ciją vartotojui� Ant pakuotės visada rasime užrašą – „Neviršyti 
nustatytos rekomenduojamos dozės“� Vadinasi, jei nurodyta, 
kad maisto papildo gerti reikia po vieną tabletę per dieną, 
taip ir reikia daryti� Jei seleno yra daugiakomponenčio maisto 
papildo sudėtyje, į tokį maisto papildą dedama saugi seleno 
dozė, tad vartojant kaip nurodyta, perdozavimo rizikos nebus�

Kiek seleno vidutiniškai per parą žmogus turėtų gauti?
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m� 

birželio 23 d� įsakymu Nr� V- 836 patvirtintos Rekomenduo-
jamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos� Patvir-
tintos ir mikroelemento seleno rekomenduojamos normos 
Lietuvos gyventojams� Suaugusiems vyrams rekomenduoja-
ma seleno paros norma 60 mikrogramų, moterims – 50 mi-
krogramų� Šiek tiek didesnė nėščiosioms – 60 mikrogramų, o 
žindyvėms – 70 mikrogramų per parą�

Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad vartojant seleno kaip 
maisto papildo po 200 mikrogramų per parą, šalutinio po-
veikio nėra� Jungtinėse Amerikos Valstijose rekomenduojama 
seleno dozė moterims yra 70 mikrogramų, vyrams – 100 mi-
krogramų� Mažiausias kiekis, sukeliantis šalutinį poveikį, yra 
910 mikrogramų� Šalutinis poveikis nepasireiškia, jei per parą 
suvartojama ne daugiau kaip 200 mikrogramų seleno� 

Kodėl žmogaus organizmui selenas toks svarbus?
Lietuvos, kaip ir daugelio kitų šalių, gyventojų mityba 

yra nevisavertė, per mažai vartojama šviežių daržovių, vaisių, 
uogų, grūdinių kultūrų, žuvies� Per dieną žmogų atakuoja 
toksinų gausa, tad vien mitybos teikiamas apsauginis efektas 
dažnai yra nepakankamas� Mūsų gyvenimo būdas paprastai 
padeda reaktyvioms deguonies dalims pasiekti tą lygį, kai 
mityba nebeatlieka savo apsauginės funkcijos� Paminėtini šie 
antioksidantų poreikį didinantys veiksniai:
•   rūkymas, kai į organizmą patenka tūkstančiai laisvųjų ra-

dikalų rūšių;
•  gausus alkoholio vartojimas, didinantis žalingą poveikį 

smegenims, kepenų bei inkstų veiklai� Dėl oksidacijos po-
veikio sulėtėja smegenų veikla, nes dėl alkoholio poveikio 
antioksidantų koncentracija smegenyse yra daug mažesnė� 
Be to, smegenų audinyje gausu polinesočiųjų riebalų rūgš-
čių, kurios ypač lengvai pažeidžiamos;

•   aplinkos užterštumas, kurį lemia pramonės įmonių sklei-
džiami dūmai, ozonas, didina laisvųjų radikalų poveikį;

•  dėl saulės spindulių poveikio didelis kiekis vienvalenčių de-
guonies atomų sukelia vėžio vystymąsi;

•   intensyvus fizinis darbas;
•   nevisavertė mityba�  

Kuo gali pasireikšti seleno trūkumas?
Seleno trūkumas gali pasireikšti nuovargiu, gali padidėti 

jautrumas infekcinėms ligoms, polinkis sirgti vėžiu� Seleno trū-
kumas gali pasireikšti miopatija� Seleno trūkumas yra viena iš 
pirmalaikio pasenimo priežasčių� Susilpnėja lytinis pajėgumas – 
selenas telkiasi vyriškosiose lytinėse liaukose ir pašalinamas eja-
kuliacijos metu� Seleno trūkumas gali sukelti nevaisingumą� 
Spermos ląstelės viduje esančios mitochondrijos aprūpina šias 
ląsteles energija� Seleno trūkumas lemia mažą spermos ląstelių 
pajėgumą� Kitaip tariant, kai organizmui trūksta seleno, sper-
mos ląstelės tampa nefunkcionalios� Esant seleno trūkumui, 
didėja aterosklerozės rizika, miokardo infarktų rizika�

Kuo gali pasireikši seleno perteklius?
Seleno perteklius yra žalingas� Kolumbijoje, kurios terito-

rijoje jo yra daug, žmonės plinka, praranda nagus� Gyvuliai 
taip pat jaučia panašius simptomus: sutrinka virškinimo or-
ganų darbas, genda ir krenta dantys, dantenas ir odą apninka 
uždegimai, padažnėja galūnių traumų�

Perdozavus seleno preparatų, gali pasireikšti šalutinis po-
veikis� Jautriems žmonėms, per parą vartojusiems 910 mi-
krogramų arba didesnę seleno dozę, gali pasireikšti plaukų 
slinkimas, nuovargis, silpnumo jausmas, nagai auga keliais 
sluoksniais, vystosi kepenų cirozė�

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį vartojant seleno maisto 
papildus?

Nors seleno maisto papildų vartojimas gali sumažinti įvai-
rių ligų plitimą, svarbu atidžiai išstudijuoti pakuotės informa-
ciją ir neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės� Jei vienu 
metu vartojami keli maisto papildai ir jų visų sudėtyje yra 
seleno, reikėtų vartoti tik vieną, o kitų papildų atsisakyti� Taip 
išvengsime seleno perdozavimo rizikos� 
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Sergančiųjų reumatoidiniu artritu ir 
osteoartritu organizmo mitybos sutrikimų priežastys

Laisvūnė Petkevičienė
Nacionalinė dietetikos federacija

Kas yra reumatoidinis artritas?
Reumatoidinis artritas (RA) – tai lėtinė progresuojanti už-

degiminė sąnarių liga, dažniausiai pažeidžianti smulkiuosius 
sąnarius bei kitus audinius ir organus – raumenis, plaučius, 
širdį, kraujagysles, odą, nervus, akis ir kt� Reumatoidinio ar-
trito pažeistuose sąnariuose vyksta lėtinis uždegimas, sąnarių 
sandaros irimas, atsiranda vidinio dangalo (sinovijos) užde-
gimas� Uždegimo metu patinsta sąnariai� Kai sunyksta sąna-
rio ertmė, kaulai tarpusavyje liečiasi, trinasi� Dėl to atsiranda 
skausmas ir sumažėja sąnario lankstumas�

Reumatoidinio artrito priežastys nežinomos� Manoma, 
kad juo susergama dėl autoimuninės sistemos ligų, kiti veiks-
niai – paveldimumas, infekcija ar trauma� Reumatoidinėms 
ligoms būdinga skausmas, jungiamojo audinio ar sąnarių 
pokyčiai� Dažniausiai pažeidžiamas tarpinis (intersticinis) 
audinys, kraujagyslės, kremzlės, kaulai, sausgyslės ir raiščiai, 
sąnarių paviršiaus  tepalinės plėvės (sinovijinės) membranos�

Reumatoidinis artritas turi dvi ligos fazes – ankstyvąją ir 
vėlyvąją� Ankstyvojoje fazėje pasireiškia ūminis sąnarių užde-
gimas, vėlyvojoje – antrinė osteoartrozė ir sąnario deformaci-
ja� Dažniausi simptomai: sąnario patinimas, skausmas, rytinis 
sustingimas� Ligai būdingi atoslūgiai (remisijos) ir atkryčiai, 
lėta eiga ir laipsniškas progresavimas� Ūminiai artritai yra 
trumpalaikiai� Lėtinis artritas yra susijęs su pasikartojančiais 
atoslūgiais�

Kaip reumatoidinis artritas veikia sergančiojo įmitimą?
Pakenkti sąnariai mažina fizinį aktyvumą, sunkėja apsi-

rūpinimas maistu, apsunkinta maisto gamyba, maitinimasis� 
Esant smilkininio kaulo, susijusio su apatinio žandikaulio 
sąnariu, pakenkimui, sutrinka kramtymas ir rijimas� Dėl ne-
tinkamo maitinimosi blogėja sergančiojo sveikata, gali mažėti 
kūno svoris, atsirasti mitybos nepakankamumo rizika, nes 
sergantiesiems reumatoidiniu artritu dėl uždegiminio proceso 
padidėja energijos, gaunamos iš baltymų, poreikis� 

Kokios yra sergančiųjų reumatoidiniu artritu mitybos 
nepakankamumo priežastys?

Ligos aktyvumas blogina apetitą� Dėl nejudrumo ir sąna-
rio deformacijos sergantieji tampa fiziškai neįgalūs� Daugelis 
jų maitinasi neadekvačiai� Dėl to gali būti įvairių maistinių 
medžiagų stygius� Sergantiesiems reumatoidiniu artritu daž-
nai būna mažakraujystė dėl geležies stokos (dėl neadekvačios 
dietos ar kraujavimo iš virškinamojo trakto vartojant ne-
steroidinius priešuždegiminius vaistus)� Mažakraujystė gali 
atsirasti ir paūmėjus ligai, nes sisteminis uždegimas slopina 
hemoglobino gamybą� Jei artritas yra sėkmingai gydomas, už-
degimas silpnėja, hemoglobino gamyba gerėja�

Vartojant steroidinius hormonus didėja cinko, kalcio ir 
magnio išsiskyrimas su šlapimu� Dėl sumažėjusio albumino 
kiekio organizme būna mažiau baltymų� Vartojant steroidus 

gali padidėti gliukozės kiekis kraujo serume bei kūno svoris� Dėl 
uždegiminio proceso pagreitėja medžiagų apykaita, didėja kai 
kurių maistinių medžiagų poreikiai�

Progresuojant artritui, atsiranda vitamino D stoka� Priežas-
tys nėra žinomos� Aprūpinti organizmą reikiamu vitamino D 
kiekiu pagal poreikius, pasitarus su gydytoju, galima varto-
jant žuvies taukus arba vitaminų preparatus� Esant vitami-
no C stokai reikėtų valgyti reikiamą kiekį vaisių ir daržovių, 
kurios patenkintų vitamino C poreikius ir nereikėtų vartoti 
maisto papildų� Greitai progresuojant artritui gali atsirasti 
seleno stoka� Be įprastinio maisto (mėsa, žuvis), pasitarus su 
gydytoju, galima vartoti seleno turinčius preparatus�

Skonio pokyčiai atsiranda dėl kserostomijos, nosies gleivinės 
sausumo (džiūvimo), o antrinė disfagija (springimas) – dėl ry-
klės ir stemplės gleivinės sausumo� Dėl vaistų vartojimo, nuo-
vargio ir skausmo blogėja apetitas, suvalgomas mažesnis maisto 
kiekis� Apetito pokyčių dažniausiai atsiranda dėl gydymo medi-
kamentais� Priešuždegiminiai vaistai gali turėti šalutinį poveikį� 
Jie dažnai trikdo skrandžio, kepenų ir inkstų veiklą� Dėl to kar-
tais jaučiamas šleikštulys, irzlumas ar galvos skausmas. Kai ku-
rie vaistai gali būti vidurių užkietėjimo ar vėmimo priežastimi� 
Dažniausi šalutiniai reiškiniai – šleikštulys ir skrandžio opa� 
Taikant gydymą, svarbu medikamentus vartoti valgio metu�

Virškinamojo trakto gleivinės pokyčiai veikia maisto virš-
kinimą ir įsisavinimą (absorbciją)� Reumatoidinis artritas ir 
medikamentinis jo gydymas veikia visą virškinamąjį traktą – 
nuo burnos ertmės iki storosios žarnos� Dėl netinkamo maiti-
nimosi gali keistis svoris – nevalingas svorio mažėjimas�

Įmitimą galima gerinti tinkama dieta� Racionas turėtų 
būti subalansuotas, maistas lengvai virškinamas� Valgymas po 
mažai ir dažnai toleruojamas geriau nei valgymas gausiai ir 
retai� Patartina gaminti tokį maistą, kuriame yra pakankamai 
biologiškai vertingų maistinių medžiagų (nutrientų)� Esant 
jų stokai, pasitarus su gydytoju, gali būti vartojami maisto 
papildai, užtikrinantys reikalingą būtinų maistinių medžiagų 
kiekį organizme�

Svarbu žinoti:
• RA yra autoimuninis uždegiminis sutrikimas, kurio pasek- 

mė – jungčių destrukcija, raumenų nykimas ir daug kitų 
įvairių pokyčių;

• RA gydymui vartojama daug įvairių vaistų, kurie daro po-
veikį maitinimuisi;

• ligos ar jos gydymo pasekmė sergantiesiems RA yra pa-
didėjusi mitybos nepakankamumo, mažakraujystės, oste-
oporozės, nutukimo ir kardiovaskulinių ligų rizika�

Kodėl ypač svarbus tinkamas maitinimasis sergantie-
siems reumatoidiniu artritu?

Sergantieji reumatoidiniu artritu priklauso asmenų, kuriems 
gali atsirasti mitybos nepakankamumas, rizikos grupei, nes:
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• skausmas ir negalia, susiję su ligos paūmėjimu, kai sergama 
jau ilgą laiką ir yra atsiradusi depresija, gali bloginti apetitą 
ir maisto vartojimą�

• apsunkintas judėjimas, susijęs su skausmu ir sąnarių defor-
macija, mažina fizinį aktyvumą, todėl kinta maisto pasi-
rinkimas;

• vaistų vartojimas gali didinti kai kurių maistinių medžiagų 
(nutrientų) poreikį ar mažinti jų įsisavinimą; šalutinis vais-
tų poveikis taip pat turi įtakos apetitui�

Sergantieji reumatoidiniu artritu yra rizikos grupės asme-
nys, kuriems dėl sumažėjusio fizinio aktyvumo bei vartojamų 
hormonų (kortikosteroidų) poveikio gali didėti kūno svoris� 
Kortikosteroidai didina cinko, kalcio ir fosforo išsiskyrimą su 
šlapimu, dėl to kyla osteoporozės atsiradimo rizika� Patarimų 
tinkamo maitinimosi klausimais tikslas – mažinti tokią rizi-
ką� Kai kuriais atvejais, pasitarus su gydytojais, būtina vartoti 
mineralų ir vitaminų papildus�

Kokią dietą pritaikyti sergantiesiems reumatoidiniu 
artritu?

Sergantiesiems reumatoidiniu artritu maitinimosi plane 
numatomas šalintinės (eliminacinės) dietos planas� Serganty-
sis reumatoidiniu artritu šalina iš dietos vieną ar kelis maisto 
produktus� Praėjus 3–4 savaitėms, iš raciono pašalintus mais-
to produktus vėl leidžiama vartoti� Stebima, ar toks maistas 
nėra įvairių ligos paūmėjimo simptomų priežastis� Jei taip, 
reikėtų vengti tokių produktų� Tyrimais įrodyta, kad laikantis 
šalintinės dietos, sumažėja tik skausmas, bet nepagerėja fizinis 
aktyvumas ir nepranyksta sąnarių sąstingis�

Jeigu liga nėra labai įsisenėjusi, sergančiajam galima taikyti 
standartinės dietos reikalavimus pagal indvidualius maistinių 
medžiagų ir energijos fiziologinius poreikius� Jeigu liga yra 
labai įsisenėjusi, didėja energijos ir baltymų poreikis� Neaprū-
pinant organizmo reikiamu maistinių medžiagų kiekiu, pra-
deda mažėti raumenų masė ir kūno svoris� Šį procesą galima 
pristabdyti, vartojant daugiau baltymingo maisto, prieš tai 
pasitarus su gydytoju� Būtina stebėti kūno svorio pokyčius – 
nuolat tikrinti kūno svorį�

Kas yra osteoartritas?
Osteoartritas (OA) yra viena iš artrito formų� Dažniausiai jis 

pasireiškia kūno svorį laikančiuose sąnariuose – stuburo ir kojų� 
Osteoartritas yra susijęs su amžiumi� Tai pagyvenusių ir vyresnio 
amžiaus žmonių problema� Osteoartrito protarpiniai ūminiai 
simptomai yra gerai žinomi, tačiau jų atsiradimo priežastys nėra 
aiškios� Dažniausiai tai būna susiję su netinkamu maitinimusi�

Pagrindinė artrito problema yra sąnario kremzlės, kuri 
dengia kaulų galus, vienalytiškumo, tamprumo, elastingumo 
pokyčiai� Tokie pokyčiai turi įtakos sąnarių slydimui virš vie-
nas kito ir amortizavimui�

Osteoartritas dažniau vadinamas osteoartroze ar artroze, 
nes jam būdingesni degeneraciniai sąnario pokyčiai nei užde-
gimai, kurie dažnėja su amžiumi�

Artrozė (osteoartrozė, osteoartritas, liaudyje vadinamas 
druskų nusėdimu) – tai neuždegiminė degeneracinė sąnarių 
ir stuburo liga, kuria sergant labiausiai pažeidžiama sąnario 
kremzlė� Ja dažniau serga moterys nei vyrai�

Kokios osteoartrito atsiradimo priežastys?
• paveldėjimas;
• persirgti ūminiai artritai;
• medžiagų apykaitos pokyčiai;
• nutukimas;
• amžius;
• klimatas;
• lytis; 
• trauma�

Koks yra pagrindinis skirtumas tarp osteoartrito ir reu-
matoidinio artrito?

Sergantiesiems osteoartritu dažniausiai pažeidžiami stam-
bieji sąnariai: klubo, kelių ir stuburo, o sergantiesiems reuma-
toidiniu artritu dažniau pažeidžiami smulkieji sąnariai�

Kokie asmenys dažniau serga osteoartritu?
Osteoartritu dažniau serga nutukę asmenys nei turintieji 

optimalų kūno svorį�  Nutukimas yra papildomas svoris sąna-
riams� Per didelis kūno svoris didina sąnarių skausmą ir varžo 
judesius� Tokie asmenys dažnai dėl sąnarių skausmų vengia 
fizinių pratimų ir mažai juda� Kuo didesnis kūno svoris, tuo 
sunkiau vaikščioti, tuo skausmingesnis kiekvienas žingsnis, 
nes sąnariai yra mažiau lankstūs� Be to, nutukimas yra dau-
gelio kitų ligų priežastis: padidėjusio kraujospūdžio, cukrinio 
diabeto, širdies ligų ir kt� Dėl to būtina mažinti kūno svorį� 
Sergantiesiems osteoartritu kūno svoris mažinamas individua-
liai, nes liga mažina galimybę didinti energijos išeikvojimą fi-
zinių pratimų metu� Fizinis aktyvumas yra būtinas, nepaisant 
klubo ar čiurnos sąnario skausmų, ypač naudinga vaikščioti�

Kokie yra osteoartrito simptomai ir požymiai?
Osteoartritas apsunkina vaikščiojimą, galimybė vaikščioti 

pamažu blogėja per kelis mėnesius ar metus� Pagrindiniai po-
žymiai yra sąnario sustingimas ir nelankstumas bei skausmas� 
Skausmas yra stipresnis judinant sąnarį ir vakarėjant� Sąnario 
sustingimas ir nelankstumas susilpnėja pradėjus judėti� Są-
nariai sunkiai lankstosi, judinant girdimas jų girgždėjimas ar 
traškėjimas� Dažnai sąnariai atrodo patinę� Raumenys apie są-
narį būna plonesni� Bendrą raumenų silpnumą galima stiprin-
ti įvairiais specialiais pratimais, konsultuojantis su specialistais�

Simptomai sergant osteoartritu dėl neaiškių priežasčių 
būna įvairūs� Jie gali pasireikšti ramybės būsenoje ar naktį� 
Sąnarių skausmai gali atsirasti po fizinių pratimų ir keičiantis 
oro sąlygoms� Oro permainos (kylant ar krentant atmosferos 
slėgiui) turi įtakos sąnariams – stiprėja skausmas� Kitiems as-
menims sąnarių skausmą stiprina fizinis aktyvumas� Skaus-
mas gali būti susijęs su judėjimu – skauda vaikščiojant� Be 
to, skausmas gali atsirasti, kai tam tikram sąnariui, kelio ar 
klubo, tenka krūvis – lipant laiptais aukštyn ar žemyn, lipant 
į automobilį, sėdant ar maunantis kojines, aunantis batus� 
Tokie simptomai riboja asmens savarankiškumą judėti, jis 
tampa priklausomas nuo kitų�

Osteoartritas yra dažniausia neįgalumo priežastis� Tai de-
generatyvinė rankų, kelių, šlaunikaulio ar stuburo liga� Pa-
sekmės – skausmas ir sąnarių sustingimas bei nelankstumas, 
deformacija ir neįgalumas, laipsniškas sąnario kremzlių pagal-
vėlių, kurios yra abiejuose kaulų galuose, nykimas� Dėl to jos 
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XIII greitosios medicinos 
pagalbos žaidynės

Virginija Gutienė
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Geroji patirtis

Šių metų gegužės 23–25 dienomis Birštone įvyko XIII 
tarptautinės greitosios medicinos pagalbos žaidynės� Tai grei-
tosios medicinos pagalbos sistemą reprezentuojantis renginys, 
skirtas greitosios medicinos pagalbos specialistų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimui, bendradarbiavimo tarp organi-
zacijų stiprinimui, visuomenės mokymui ir švietimui� Mes, 
medikai, esame pasirengę teikti pagalbą, turime modernią 
įrangą, nuolat mokomės ir tobulinamės� Vis dėlto, kad išsau-
gotume paciento gyvybę, labai svarbus kiekvieno žmogaus 
pasiruošimas padėti nelaimės ištiktajam� Juk nėra sudėtinga 
praradusiajam sąmonę atlikti krūtinės ląstos paspaudimus, 
kol atvyks medikai� O defibriliatorių panaudoti sugeba net 
vaikai, nes jį įjungus girdimos nuorodos, ką daryti� Nėra su-
dėtinga padėti užspringusiajam ar sustabdyti kraujavimą, jei 
nors vieną kartą dalyvavai pirmosios pagalbos mokymuose�

Šios žaidynės – tarptautinis renginys, kuriame dalyvauja 
greitosios medicinos pagalbos medikai iš Lietuvos ir užsienio 
šalių� Šiais metais žaidynėse dalyvavo daugiau nei 400 grei-
tosios medicinos pagalbos specialistų – aštuonios medikų 
komandos atvyko iš Kazachstano, Latvijos, Vokietijos, Bal-
tarusijos, šešiolika komandų iš didžiųjų Lietuvos miestų ir 
šešiolika komandų iš mažųjų miestų� Komandos varžėsi tri-
jose kategorijose – didžiųjų ir mažųjų greitosios medicinos 
pagalbos įstaigų bei užsienio svečių� Apie 300 dalyvių buvo 
apgyvendinti Birštono „Eglės“ sanatorijoje�

Greitosios medicinos pagalbos žaidynes organizuoja Lietu-
vos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija, Krizių ty-
rimo centras, Lietuvos skubiosios medicinos draugija ir kt� Prie 
žaidynių aktyviai prisidėjo Lietuvos šaulių sąjunga, Ukrainos ir 
Izraelio taktinės medicinos instruktoriai, Birštono savivaldybė� 

Įspūdingą renginį pradėjo greitosios medicinos pagalbos 
automobilių paradas� Su įjungtais garsiniais signalais bei švy-
turėliais 40 automobilių kolona pravažiavo pagrindinėmis 

Birštono gatvėmis – pasisveikino ir padėkojo miestui už gali-
mybę surengti žaidynes� 

Renginio metu viešosiose Birštono erdvėse buvo parengta 
įvairių užduočių komandoms� Žaidynėse akcentuojama, kas 
tuo metu pasaulyje yra aktualiausia, todėl užduotys parengtos 
pagal dažniausiai pasitaikančias greitosios medicinos pagalbos 
iškvietimų priežastis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje� Dvi 
dienas Birštono gyventojai ir svečiai galėjo iš arti pamatyti 
imitacines situacijas, kurias sprendė medikai, bei suprasti 
greitosios medicinos pagalbos specialistų darbo specifiką ir 
sudėtingumą� Žaidynių metu greitosios medicinos pagalbos 
ir Krizių tyrimo centro medikai visiems norintiesiems vedė 
praktinius pirmosios pagalbos mokymus, naudodami mane-
kenus bei automatinį išorinį defibriliatorių�

Kiekvienai komandai teko atlikti po septynias užduotis� 
Kiekvienai užduočiai parengta klinikinė situacija� Užduo-
tims atlikti pasitelkiami manekenai arba gyvi statistai, kurie 
tampa pacientais� Teikiant pagalbą, vadovaujamasi Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Amerikos 
širdies asociacijos (American Heart Association, AHA), Euro-
pos gaivinimo tarybos (European Resuscitation Council, ERC) 
rekomendacijomis�

Teikdama pagalbą komanda veiksmus ir tyrimus atliko eta-
pais, t� y� pagal situaciją ir reikalingumą nuosekliai vykdo veiks-
mus: paciento pirminį ir antrinį ištyrimą, anamnezės surinki-
mą, aktualiausios problemos nustatymą, gydymo paskyrimą, 
transportavimą� Atvykus komandai į inscenizuotą nelaimės 
vietą, teisėjas per 1 min� pristato užduotį� Gavęs komandos 
patvirtinimą, kad užduotis aiški, teisėjas leidžia komandai 
pradėti teikti pagalbą� Užduočiai atlikti skiriamas nustatytas 
laikas� Pasibaigus skirtam laikui, teisėjas vertina komandos at-
liktą darbą, surašomas protokolas� 36 teisėjų komandą sudarė 
Krizių tyrimo centro instruktoriai, atestuoti AHA arba ERC�

trinasi viena į kitą, o tai yra skausmo, sutinimo, uždegimo ir 
pablogėjusių judesių priežastis� Naujas kaulinis audinys gali 
būti gaminamas žemiau nusidėvėjusios kremzlės� Rezulta-
tas – peraugimas į pentinus ir padidėjęs kaulinių išaugų (os-
teofitų) augimas, kurios vėliau deformuoja sąnarį ir judant 
atsiranda pasikartojantis skausmas� Paprastai liga progresuoja 
asmenims nuo 50 iki 75 metų amžiaus� Dažnai tai siejama su 
fiziologiniais amžiaus pokyčiais�

Be to, osteoartritas gali atsirasti dėl traumos ar uždegimi-
nių sąnario pokyčių� Osteoartritas yra dinaminis procesas, 
kuris periodiškai gali paūmėti�

Sergantieji osteoartritu turi daug problemų, susijusių su 
maitinimusi� Stiprus skausmas ir neįgalumas yra susiję su dau-

giniu osteoartritu ir yra rizikos veiksniai mitybos nepakanka-
mumui atsirasti� Kita vertus, sumažėjęs judrumas ir netinkami 
maitinimosi įpročiai gali būti antsvorio ar nutukimo priežastis�

Išvados:
• OA yra viena pagrindinių neįgalumo priežasčių;
• judrumą ir gyvenimo kokybę gali pagerinti dauginė įvairių 

specialistų priežiūra, įskaitant skausmo vadybą, individua-
lias fizinių pratimų programas ir dietos tikslinimą (korega-
vimą) bei pritaikymą (adaptavimą);

• sergančiojo aprūpinimas tinkama dieta turėtų būti nutuki-
mo ar mitybos nepakankamumo, širdies kraujagyslių ligų 
prevencija�
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Paruoštos užduotys buvo gana sudėtingos ir beveik visose 
užduotyse teko teikti pagalbą vienu metu dviem ar daugiau 
pacientų� Viena iš užduočių – eismo įvykis, kuriame nukentė-
jo mama su trijų mėnesių kūdikiu� Moteriai lūžo abi kojos, ji 
sąmoninga, būtina skubiai malšinti skausmą, imobilizuoti ir 
ištraukti iš automobilio, o iškritusiam kūdikiui prasidėjo kvė-
pavimo nepakankamumas, jam nedelsiant reikia papildomos 
ventiliacijos ir stabilizuoti būklę� 

Antroji situacija taip pat sudėtinga� Pavojus kilo iš gaisro 
išbėgusiam keturiolikmečiui bei jo išneštam keturių mėnesių 
broliukui� Paauglys apsinuodijo anglies monoksidu, pažeisti 
kvėpavimo takai, o kūdikiui dėl apsinuodijimo dūmais išsi-
vystė kvėpavimo nepakankamumas ir bradikardija� Teikiama 
pagalba abiem, kviečiamos papildomos pajėgos� Kūdikio gai-
vinimas kai kurioms komandoms nebuvo sėkmingas, nes jos 
laiku neužtikrino deguonies tiekimo� 

Taip pat komandoms teko gaivinti bandžiusįjį pasikarti ir 
tuo pačiu metu teikti psichologinę pagalbą jo žmonai� Mote-
ris trukdė komandoms gaivinti vyrą, emocingai išreikšdama 
savo sielvartą� Komandoms teko teikti medicinos ir psicholo-
ginę pagalbą�

Trečioji užduotis – stalo žaidimas, esant ekstremaliai situa-
cijai� Geležinkelio avarija, kurios metu dega vienas iš vagonų, 
jame yra apie 30 žmonių� Atvykus pirmajai greitosios medi-

cinos pagalbos komandai paaiškėja, kad aplinka nesaugi� Dis-
pečerinė informuojama, kad kviestų specialiąsias tarnybas, 
policiją ir gelbėtojus� Aptariamas gelbėjimo darbų planas ir, 
tik sulaukus visų tarnybų, kai užtikrinamas saugumas, prade-
damas pacientų skirstymas bei pagalbos teikimas, transporta-
vimas į saugią vietą�

Ketvirtoji situacija – gimdymas, po kurio gimdyvei prasideda 
smarkus kraujavimas, o naujagimis nustoja kvėpuoti� Medikai 
turi greitai įvertinti situaciją, kad galėtų išgelbėti dvi gyvybes�

Daugiausiai įtampos ir diskusijų sukelia masinės nelaimės 
užduotis� Šiose žaidynėse buvo imituota, kad mokykloje įvy-
ko teroro aktas, susišaudymas, sužalota daug žmonių� Me-
dikai dirba kartu su policijos pareigūnais (Lietuvos policijos 
mokyklos kursantais ir instruktoriais)� Aukų daug, todėl me-
dikai turi labai greitai įvertinti, suskirstyti nukentėjusiuosius 
bei suteikti jiems pagalbą� Masinės nelaimės užduotis žaidy-
nių dalyvius verčia pagalvoti ne tik apie turimus įgūdžius, bet 
ir apie priemones, reikalingas nekasdienių sužalojimų atveju� 

Maloni staigmena medikams buvo užduotis, kai per vieną 
valandą kiekviena komanda turėjo išmokyti grupę moksleivių 
taisyklingai teikti pirmąją pagalbą ir tinkamai elgtis nelaimės 
atveju� Užduotyje dalyvavo Birštono gimnazijos moksleiviai�

Žaidynių metu vyko paskaitos, seminarai, buvo aptartos 
užduotys, pristatytos naujovės� Specialius mokymus vedė sve-

Greitosios medicinos pagalbos žaidynių akimirkos

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos komandos
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Rašymas kaip terapija
Daiva Žukauskienė

Socialinės ir emocinės komunikacijos centras

Dažnai net nesusimąstome, kokia kiekvienos dienos, aki-
mirkos prasmė� Bandydami sekti savo mintis, dažnas priei-
name išvadą, kad jos klajoja praeityje arba nuklysta į ateitį� 
Trumpam sustojame „čia ir dabar“ ir vėl kažkur lekiame� Gy-
venti „čia ir dabar“ moko daugelis mokyklų, dvasinių prak-
tikų, sukurta daugybė mokymų� Jei tas buvimas čia ir savęs 
suvokimas dabarties akimirką nebūtų toks svarbus, niekas 
nekeltų šio klausimo� Jei pragyventą laiką „čia ir dabar“ brėž-
tume pieštuku ant popieriaus kaip vientisą liniją, o laiką, pra-
leistą praeityje arba ateityje, žymėtume kaip tuštumą, tai yra 
nebuvimą dabartyje – mūsų pragyvento laiko piešinys atrody-
tų panašus į punktyrinę liniją� Štai taip mes ir gyvename – bū-
dami ir nebūdami� Liūdniausia, kad dažnai ryškios gyvenimo 
linijos taip ir nesimato, net ir tada, kai gyvename� Gyvendami 
dabartimi dar sugebame pabėgti į svajas, fantazijas, iliuzijas, 
kurios ir vėl neleidžia suvokti realybės ir dabarties� Šis raši-
nys – ne koks nors pseudofilosofinis diskursas, jame dalinuosi 
tik savo refleksija, kurią patyriau pradėjusi rašyti� 

Meluočiau, jei sakyčiau, kad neturėjau svajonės kada 
nors kažką parašyti ir išleisti� Bet svarbiausias dalykas man 
buvo užfiksuoti savo mintis raštu� Rašymas buvo mano pa-
čios bandymas suginti minčių avis į aptvarą ir jas suskai-
čiuoti, sužymėti� Anksti suvokiau, kad parašytos mintys lie-
ka saugios, nes žmogiškoji atmintis trumpa, ji ištrina viską, 

ką manosi esant nereikalinga� Užrašytos mintys man tapo 
mano gyvenimo liudininkėmis ir taip atskleidė dar vieną 
tiesą apie žmogų – žmogus gali gyventi keletą gyvenimų 
vienu metu, jei tik turi fantazijos ar noro� Gyventi kito ar 
net kitų gyvenimus galime pasitelkdami meną, knygas, kino 
filmus� Smegenims visiškai nesvarbu tikra tai ar ne, jos tiki 
viskuo, į ką žvelgiame jausminiu žvilgsniu� Vienu metu ne-
galėjau apsispręsti, kas man labiau patinka, skaityti ar rašyti� 
Šie abu būdai atrodė malonūs ir panašūs� Deja, kiek vėliau 
ėmiau suprasti, kad tik rašydama esu savimi� Negaliu para-
šyti to, ko manyje nėra, negaliu sukurti, kas nesu aš� Mano 
fantazijos yra mano, mano kūryba yra tik mano� Rašydama 
suvokiau, kad dar turiu vieną supergalią – gyventi iliuzi-
jomis� Galiu pasiskolinti kažkieno gyvenimo matymą ir jį 
prisimatuoti kaip rūbą� Rašymas man sujungia dvi būsenas: 
mąstymo ir pajautimo� Jei rašau, kas man svarbu ir aktua-
lu, tiesiog esu savyje ir dabartyje� Mano lėtas kūnas verčia 
mane gyventi savo tempu, jis stabdo mintis, kad spėčiau jas 
užrašyti, o rašau tik dabartyje, čia ir dabar� Tikriausiai yra 
dar visokių, mano neatrastų, būdų, kaip galėčiau gyventi 
dabartimi, bet labai džiaugiuosi atradusi savą inkarą, kuris 
mane stabilizuoja esamojo laiko akimirką� Sąmoningas rašy-
mas yra dar lėtesnis procesas, nes jo metu bandau suvokti, 
ką jaučiu, kas vyksta manyje ir aplink mane� Rašymas – toks 
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čias iš Izraelio Gary Grosmanas, turintis didelę patirtį, kaip 
teikti pirmąją pagalbą karo sąlygomis�

Žaidynių laimėtojais tarp didžiųjų miestų komandų tapo 
Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos komandos: I 
vieta skirta paramedikams Vytautei Rimdzevičiūtei, Ingridai 

Tarasevičiūtei ir Laurynui Kiškiui; II vieta – paramedikams 
Gretai Beinaravičiūtei, Irinai Belukhinai, Evaldui Korsakui; 
III vieta – gydytojai Monikai Jašinskaitei, gydytojai Viktorijai 
Micpovilytei ir slaugytojai Renatai Neniškytei� Tarp mažųjų 
miestų komandų: I vieta skirta VšĮ Panevėžio rajono savivaldy-
bės poliklinikos greitosios medicinos pagalbos komandai Aistei 
Abraškevičiūtei, Aistei Sinicaitei ir Mantui Sadauskui; II vie-
ta – Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveika-
tos priežiūros centro Greitosios medicinos komandos skyriaus 
komandai Ingai Beniulienei, Linai Simutienei ir Raimondui 
Mišeikiui; III vietoje liko VšĮ Raseinių rajono greitosios me-
dicinos pagalbos stoties komanda Nida Vizbarienė, Liutauras 
Balseris, Andrius Naujokas� Geriausių rezultatų svečių katego-
rijoje pasiekė Vokietijos Raudonojo kryžiaus medikai�

Svarbus žaidynių tikslas – visus greitosios medicinos pagal-
bos darbuotojus skatinti užtikrinti tokios pat kokybės pagalbą 
visiems pacientams, susipažinti su naujausiais gydymo būdais 
ir metodais bei juos sėkmingai taikyti praktikoje� Užsienio 
svečiai ir Lietuvos medikai patvirtino, kad žaidynės – puikus 
renginys� Medikai buvo maloniai nustebinti puikiai organi-
zuotomis žaidynėmis, situacijų realistiškumu bei sudėtingu-
mu� Naujos patirtys, informacijos gausa, naujovės – visu šiuo 
patyrimu jie su malonumu pasidalys su kolegomis grįžę į savo 
įstaigas�

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties žaidynių nuga-
lėtojai (iš kairės): paramedikė Ingrida Tarasevičiūtė, gydytoja Monika 
Jašinskaitė, slaugytoja Renata Neniškytė, direktorius Nerijus Mike-
lionis, paramedikė Vytautė Rimdzevičiūtė, paramedikas vairuotojas 
Laurynas Kiškis, gydytoja Viktorija Micpovilytė, paramedikė Irina 
Belukhina, paramedikas vairuotojas Evaldas Korsakas, paramedikė 
Greta Beinoravičiūtė
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Sklaida

Kaip surasti kelią į laimę?
Šiemet Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje buvo 

pristatyta psichoterapeutės Daivos Žukauskienės ir ben-
draautorės koučingo specialistės Kamilos Golod knyga 
„Skolinta iliuzija“� Norime Daivą Žukauskienę pakal-
binti ir kaip knygos autorę, ir kaip geštalto terapeutę, 
psichikos sveikatos specialistę, šiemet pristačiusią žur-
nale „Slauga� Mokslas ir paktika“ straipsnių ciklą savi-
žudybių tema�

Mūsų pokalbio pavadinimui  „pasiskolinau“ jūsų knygos 
paskutinio skirsnelio pavadinimą. Manau, kad atsakymo į šį 
klausimą ieškome visi – tik vieniems tai sekasi lengviau, kitiems 
sunkiau, o kai kam sukelia neišsprendžiamą konfliktą su įsivaiz-
duojamu savimi ir realybe. Taigi visi gyvename valdomi įvairių 
iliuzijų, tad neišvengiame ir skaudžių praregėjimų. Kaip su visu 
tuo dorotis? Jums, kaip psichoterapeutei, padėti žmonėms ieškoti 
kelio į laimę, suvokti savo jausmus, gebėti įveikti nusivylimus – 
kasdienybė. Su kokiomis didžiausiomis psichologinėmis proble-
momis, jūsų manymu, šiandien susiduria žmonės, kas jiems 
trukdo išlaikyti dvasinę pusiausvyrą?

Laikai keičiasi, o žmonių problemos lieka panašios� Nori-
si suabsoliutinti ir teigti, kad visi ieško laimės, bet tikrai taip 
nėra� Nelaimingi žmonės dažnai patys kalti, kad nesugeba 
džiaugtis� Viena iš priežasčių yra lygiavimasis į kitus ir ban-
dymas pasimatuoti kito gyvenimo pasiekimus� Sociometri-
ja – tai būdas pasijusti nelaimingam, palyginti save su kitais� 
Deja, užsiėmę lyginimais, pamirštame, ką patys turime, ir tuo 
nesidžiaugiame� Liūdna, kad prarandamas gyvo bendravimo 
malonumas su kitu žmogumi� Kuo mažiau bendraujame akis 
į akį, tuo labiau nyksta gebėjimas užmegzti santykį, pajaus-
ti kitą, suprasti� Skuba gyvenime, skuba santykiuose naikina 
lėtą, atvirą bendravimą� Daug mano klientų yra vieniši arba 
jaučia egzistencinę vienatvę net ir būdami su kitais� Skaudžiai 
išgyvenama dėl beprasmybės jausmo, kuris apima vaikantis tik 
materialių gėrybių, siekiant karjeros aukštumų� Paradoksalu, 
bet patys laimingiausi žmonės yra turintys mažiau pinigų, bet 
turintys daug draugų, daug pomėgių, mokantys tinginiauti ir 
nuobodžiauti� Pusiausvyra tarp darbo ir poilsio, tarp miego 
ir aktyvumo, pusiausvyra skiriant laiko sau ir kitiems lemia 

geresnę savijautą ir psichinę sveikatą� Žmonės, drąsiai sakantys 
„noriu“ ir saikingai „reikia“, yra stabilesni nei tie, kurie nelei-
džia sau atokvėpio akimirkos� Poilsis, nuobodulys, tingėjimas 
tampa prabanga� Nekalbu apie tuščią laiko stūmimą, įsmeigus 
akis į ekraną� Kalbu apie proto, sielos ir kūno ramybę� Apie lai-
ką, kurį žmogus skiria pokalbiui su savimi, gamtos stebėjimui, 
kalbama dažnai, bet ir tam tenka skirti laiko dienotvarkėje, 
kad nepasimirštų� Gyvenime žmonėms labai trūksta balanso, 
gebėjimų gyventi savo, o ne kitų gyvenimus� 

Kokią reikšmę psichinei visuomenės sveikatai turi medijų 
skleidžiami sėkmingo žmogaus standartai? Gal propaguojami 
auksinio jaunimo įvaizdžiai daro teigiamą įtaką, skatina steng-
tis – juk nieko bloga būti turtingam, dailiam, galinčiam keliauti 
po pasaulį, vairuoti prabangų automobilį?

Sėkmingo žmogaus įvaizdis dažnai būna iškreiptas ir ne-
tikras� Jaunuolis, kepantis duoną, neatitinka sėkmingo žmo-
gaus įvaizdžio, žmogus, dirbantis samdomą darbą, irgi ne ly-
gis? Pamirštamos paprastos tiesos, kad ne visi gali būti lyderiai, 
ne visi turi vaikščioti su kaklaraiščiais ir atostogauti tolimose 
šalyse� Žmogaus sėkmė kaip ir laimė yra individualios, jei tik 
nepamirštame, kad gyvename sau ir dėl savęs� Nieko bloga 
turėti daug, būti turtingam, bet tai nėra laimė� Galbūt tai yra 
sėkmė, bet sėkmė be laimės jausmo yra tik galvos skausmas� 
Pažįstu ne vieną stalių ir ne vieną žemdirbį, kuris patenkintas 
savo darbu ir savo gyvenimu, kuris nemainys Lietuvos gamtos 
į jokias žydras jūras ar dirbtines palmes, kuriam kaime kepta 
duona yra gardėsis, prilygstantis austrėms� Šie žmonės tikrai 
laimingi, bet neatitinkantys brukamo standarto� Laimė slypi 
kiekviename žmoguje ir tereikia sustoti ir įsiklausyti į savo 

daugiasluoksnis procesas, kurio metu galiu pamatyti savo 
vidų� Rašydama savo pirmąją knygą „Skolinta iliuzija“ kartu 
su Kamila Golod, susidūriau su savo vidinėmis ir išorinė-
mis iliuzijomis� Lietuvių liaudis sako, kad „akys baisininkės, 
rankos darbininkės“� Tai labai atliepia ir mano susikurtus 
vidinius baubus� 

Rašymas nėra mistinis ritualas, tai yra kelionė į save ir ke-
lionė per save� Iliuzijose gyvena visi žmonės ir pavydo jausmas 

niekam nėra svetimas, tik vieni drąsiai pripažįsta jį turintys, 
o kiti neigia� Vaikystėje braškės ir obuoliai buvo skanesni kai-
mynų sode, šiandien bendra knyga atrodo prastesnė už kitų 
išleistas� Patirtis ir galimybė nusileisti į savo vidines gelmes 
yra dovana, kurią galima įgyti rašant� Prisilietimas prie savojo 
kūrybiškumo yra kaip terapinė dovana� Atrodo, kad lieku ir 
liksiu ištikima rašymui, nesvarbu, kokie vidiniai ar išoriniai 
kritikai siautėtų�
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vidų, išgirsti, ko nori tavo vidinis „aš“� Pamiršus save, besi-
dairant į kitus, atsiranda nerimas ir įtampa, kad žmogus gyve-
na ne taip kaip kiti� Iš žurnalų viršelių ir straipsnių antraščių 
į žmogų pučiami tobulo gyvenimo dūmai� Šie dūmai labai 
toksiški, per juos žmogus pameta savo asmeninius tikslus, jo 
veikla tampa beprasmė� Jei esi eilinis žmogelis ir jei apie tavo 
veiklą nerašoma knygose apie lyderystę, tu esi niekas� Toks 
požiūris suklaidina ne vieną, todėl daugėja žmonių, praradu-
sių dvasinę ramybę, praradusių prasmę, perdegusių profesiš-
kai, kankinamų panikos atakų ir neužmiegančių naktimis, 
kamuojamiems klausimo – kaip tapti sėkmingam? 

Tai, ką regime plika akimi, tėra tik luobas, slepiantis kiekvieno 
iš mūsų vidinius demonus. Sėkmingas – dar nereiškia laimingas. 
Tad ką jūs galėtumėt patarti norintiesiems žūtbūt lygiuotis į tele-
vizoriaus ekrane ar spalvinguose žurnaluose šmėžuojančius veidus? 

Laimė slypi smulkmenose, o gebantys džiaugtis mažais da-
lykais yra daug turtingesni už tuos, kurie turi daug� Dažnai 
užduodu klausimą: „Dėl ko taip stengiatės?“ Retas kuris turi 
atsakymą į šį klausimą, dažnai žmonės sutrinka, o kartais net 
nesupranta, ko aš jų klausiu� Bėgimas voverės rate ir tėra bė-
gimas voverės rate, jis betikslis ir beprasmis� Pastangos dėl pa-
stangų, turtas dėl turto, karjera dėl karjeros… Beprasmybės 
jausmas žmones sustabdo ir verčia kreiptis pagalbos, tenka 
būti stabdžiu jų gyvenimui, tenka mokyti sustoti� Stovėjimas 
vietoje yra nemadingas, bet jo taip reikia žmogui, kad jis ga-
lėtų pasidžiaugti, ką nuveikė, ką turi� Sustojus galima įpras-
minti save, lyg įsmeigus vėliavėlę, kad esu čia ir dabar� Pajuo-
kauju, kad yra žmonių, kurie taip vaikosi pokyčių, progreso 
ir tobulėjimo, kad savo suartą ir apsėtą dirvą vėl ir vėl perkasa 
ir persodina, neleisdami niekam sudygti, o juo labiau užaugti 
ir subręsti� Visko norime „čia ir dabar“, norime, kad žydėtų 
sodai ir noktų obuoliai tuo pat metu, norime ir sėti, ir pjauti 
tą pačią akimirką, bet taip nebūna� Gyvenimas turi savo metų 
laikus, yra metas mokytis ir yra metas dirbti, metas ilsėtis, ir 
metas džiaugtis, ir nevalia ieškoti žibučių gruodį�

Knygoje „Skolinta iliuzija“ jūs labiausiai skiriate dėmesį 
žmogaus vidiniam pasauliui ir laimės formulės ieškote santy-
kiuose su žmonėmis. Pagrindiniai jūsų pasakojimo personažai 
Amelija ir Alanas – tai apibendrinti „aš“ ir „tu“, juose kiekvie-
nas iš mūsų gali rasti dalelę savęs. Jų santykiuose regime savo 
gerąsias ir blogąsias puses, mokomės kurti santykius. 

Rašant knygą man labai svarbu buvo neišpūsti ir neper-
lenkti su pagražinimais� Mano herojė Amelija nėra tobula, 
šiuolaikiška moteris, ji paprasta ir atvira sau ir kitiems� Ji mąs-
tanti ir klystanti, ji besilyginanti į kitus ir svajojanti� Laikiausi 
taisyklės neperrašinėti ir nedailinti teksto, kokį parašiau, tokį 
ir palikau, nes ir gyvenime mums neduota išgyventi akimir-
kų pakartotinai� Amelija gali būti pavyzdžiu moterims, ku-
rios ieško savęs, kurios kuria iliuzijas ir jose pasiklysta, kurios 
mano, kad kitur su kitu ir kitaip jos būtų laimingesnės� Ame-
lija nueina netrumpą kelią, kol susimąsto, kad laimė priklau-
so nuo jos pačios sprendimų, jos pasirinkimų, jos savijautos, 
o ne nuo išorės�

Sakyčiau, kad šios knygos vienas didžiausių teigiamų daly-
kų – tai vilties ir tikėjimo savo jėgomis suteikimas. Žinojimas, 
kad laimės pojūtis priklauso nuo mūsų pačių, kad dažnai galime 
padėti patys sau, nuteikia pozityviai, neleidžia pulti į depresiją, 
manant, kad visi yra laimingi, tik aš toks nevykęs. Turbūt ir į 
jūsų darbo kabinetą dažnai ateina žmonių, ieškančių atsakymo 
į klausimą, kodėl man taip nesiseka? Ką jiems patariate? 

Žmones, kurie nežino, kur eina, nežino, ko siekia, ir teigia, 
kad viskas nesiseka, kviečiu sustoti ir pasidaryti savo gyveni-
mo žemėlapį, uždėti riebų tašką ten, kur jie yra dabar� Dažnai 
per emocijų ir jausmų subanguotą jūrą, per audrą sieloje ir 
uraganą galvoje sunku suprasti, kur plaukti toliau, kaip gy-
venti� Tikiu, kad nėra padėties be išeities, nes visada yra bent 
jau vienas išėjimas – pro ten, pro kur atėjai� Tenka atsukti 
daug atminties juostelių, peržiūrėti gyvenimo įvykius, pasi-
rinkimus, išmokti praeities klaidas, kad jų nebedarytum atei-
tyje� Tenka išmokti ne tik pamatyti pamestus savo grėblius, 
bet ir juos surinkti ir tvarkingai sudėlioti� 

Psichoterapija yra sąmoninga kelionė į savo vidų, tai susi-
tikimas su vidiniu savo „aš“, tai savo svajonių prisiminimas 
ir lūkesčių apkarpymas, tai atsakomybės prisiėmimas už savo 
mintis, jausmus ir veiksmus� Žmogus, sau davęs laiko sustoti, 
dažnai pats suranda visus atsakymus, pats pasidaro išvadas, o 
man, kaip terapeutei, lieka jam netrukdyti ir stebėti�

Visgi kaip bežiūrėtume, svarbiausia gyvenime – santykiai: 
santykiai tarp vyrų ir moterų, tarp sutuoktinių, tarp bendradar-
bių, tarp tėvų ir vaikų... Nuo to, darnūs jie ar ne, priklauso ir 
žmogaus laimė, psichinė savijauta, netgi sveikata. Kaip santykius 
kurti, juk visi esame tokie skirtingi. Kaip rasti tą bendrą vardiklį, 
kad siekdami patys būti laimingi, nenuviltume šalia esančiojo? 
Gal yra kokių bendrų taisyklių, kurias žinodami, ir patys jausi-
mės laimingi, ir mums brangūs žmonės nejus diskomforto? 

Šis klausimas labai senas ir į jį bandė atsakinėti visos epo-
chos, bet… Turiu keletą asmeninių taisyklių, kurių sten-
giuosi laikytis� Viena iš jų yra pagarba sau, kita yra pagarba 
kitiems, o trečia yra pagarba mūsų santykiams�  Viską galima 
išspręsti, su daug kuo galime susitaikyti ar net nusileisti, jei 
laikomės vidinės pagarbos� Apie pagarbą retai kas bekalba, 
bet man ji svarbi� Pagarba savo kūnui – tai rūpinimasis svei-
kata, pagarba savo mintims ir nuostatoms, pagarba savo vidi-
niams įsitikinimams ir jausmams – pagarba psichikai, visa tai 
man neleidžia tapti auka ir nusižeminti� Pagarba sau man ne-
leidžia eiti prieš savo sąžinę, neleidžia apatiškai stebėti blogio 
apraiškas, o pagarba kitam leidžia jį priimti, neklijuoti etike-
čių, neteisti, nesmerkti, girdėti ir matyti kitą ir būti jautriai 
kito gyvenimui� Iš šių trijų taisyklių man susideda santykių 
taisyklės, nemanau, kad jos yra universalios ar unikalios, aš 
tiesiog tikiu, kad pagarba kitam gali nulemti, ar mes būsime 
draugai ar ne�

Ko palinkėtumėt mūsų skaitytojams ir apskritai visiems žmo-
nėms. Ką patartumėt, kad gyvenimas netaptų amžina kova su 
savimi, su išgalvotais baubais, trukdančiais pajusti gyvenimo 
pilnatvę ir tiesiog būti laimingiems?
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Labai noriu palinkėti sustoti ir atmerkti akis, išsitraukti 
sierą iš savo ausų ir  nusikabinti nuo jų makaronus, linkiu pa-
ragauti tikro savo gyvenimo skonio, užuosti, kuo kvepia jūsų 
kasdienybė, ir paliesti su žmogiška meile aplink save esančius 
žmones, gyvūnus ir augalus� Linkiu niekada nesijausti vieni-
šiems ir nebijoti savo vienatvės� Linkiu vidinės taikos su savi-
mi ir taikos su pasauliu�

Dėkui už pokalbį. Linkime jums visada rasti kelią į kiekvie-
no jūsų pagalbos ieškančio žmogaus širdį, suprasti ir būti supras-
tai. Tikimės, kad dar ne kartą turėsime progos skaityti jūsų iš-
mintingus ir profesionalius straipsnius, kuriuose išsakytos mintys 
daugeliui gali tapti savęs pažinimo raktu.  

Daivą Žukauskienę kalbino Teresė Gužauskienė

Sveikatos sistemoje vykstant nuolatiniams pokyčiams, kar-
tu kinta ir slaugos mokslas� Keičiantis visuomenės lūkesčiams 
ir slaugos vaidmeniui, slaugytojų profesinė veikla vis sudėtin-
gėja� Išauga kompetentingų specialistų poreikis, gebančių pri-
sitaikyti prie besikeičiančios darbo aplinkos, savarankiškai ir 
efektyviai atlikti naujus uždavinius ir spręsti iškylančias prob- 
lemas (Mažionienė, Žydžiūnaitė, 2009)� Todėl ypač svarbiu 
slaugos uždaviniu tampa nuolatinis slaugos specialistų kom-
petencijų tobulinimas, leidžiantis palaikyti ir nuolatos gerinti 
kokybišką paslaugų teikimą� 

Brekelmans et al� (2013), analizuodamas mokslinę literatū-
rą ir tyrimus, teigia, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimas 
leidžia ne tik užtikrinti saugių ir veiksmingų paslaugų teiki-
mą, bet ir didina pasitenkinimą darbu bei mažina perdegimo 
tikimybę� Autoriai taip pat pabrėžia, jog specialistų vidinė 
motyvacija ir noras tobulėti yra vienas svarbiausių veiksnių, 
lemiančių profesinės kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumą� 
Todėl ypač svarbu užtikrinti, kad mokymo programos būtų 
prieinamos, leistų įgyti reikiamų teorinių žinių ar praktinių 
gebėjimų, taip pat patenkintų mokymo dalyvių lūkesčius�

Siekiant išsiaiškinti, kaip Sveikatos priežiūros ir farmaci-
jos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų 
centras) organizuojamus mokymus vertina mokymų dalyviai, 
2016–2018 m� buvo apklausiami asmenys, kurie mokėsi pa-
gal profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas� Visi, kurie 
mokėsi Kompetencijų centre, buvo kviečiami išsakyti savo 
nuomonę ir po mokymų užpildyti klausimyną apie pasitenki-
nimą vykusiais mokymais� 2016 m�, pradėjus apklausą, buvo 
apklausti 3509 asmenys, 2017 m� – 6900, o 2018 m� – 6246 
asmenys�

Palyginus trejų metų apklausų duomenis, apklaustų mo-
kymo dalyvių pasiskirstymas pagal kraštus išliko panašus – 
dauguma respondentų mokėsi Vilniaus krašte (1 pav�)� Beveik 
10 proc� pakito respondentų skaičius Kauno (2016  m�  – 
26  proc�, 2018 m� – 16 proc�) ir Klaipėdos (2016  m� – 
10 proc�, 2018 m� – 18 proc�) kraštuose� 

Mokymo dalyvių amžius svyravo nuo 20 iki 80 metų� 
Palyginus skirtingų metų duomenis, didelių pokyčių nėra� 
Galima paminėti, kad 2018 m� Kompetencijų centro 
mokymuose dalyvavo didesnė dalis asmenų, kurių amžius 
yra 30 metų, taip pat 51–60 metų (2 pav�)� Mokymuose 
dalyvavusių asmenų amžiaus vidurkis sumažėjo vieneriais 
metais� 2016 ir 2017 m� vidutinis mokymų dalyvių amžius 
buvo 48, o 2018  m� – 47 metai� Panaši tendencija matyti 
ir kalbant apie praktinę patirtį, 2016 ir 2017 m� vidutinė 
praktinė patirtis buvo 24, o 2018 m� – 23 metai� 

2016–2018 metais Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centre 

vykusių mokymų kokybės apžvalga
Karolina Rastenytė

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
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Mokymo dalyvių taip pat buvo klausiama, kaip jie 
sužinojo apie Kompetencijų centre vykstančius mokymus� 
Dauguma respondentų teigė, kad informaciją gavo iš savo 
darbdavio ar matė informaciją internete (3 pav�)� Išanalizavus 
duomenis, matyti, kad didžiausias pokytis buvo 2017 m�, kai 
iš savo darbdavio informaciją gavo 10 proc� mažiau mokymo 
dalyvių nei 2016 ar 2018 m� Panaši tendencija pastebima ir 
su respondentais, kurie matė Kompetencijų centro skelbiamą 
informaciją internete� Palyginus su 2016 m�, tokių asmenų 
skaičius 2017 m� išaugo 10 proc� Tačiau 2018 m� jis vėl 
sumažėjo� Nurodydami kitus šaltinius, dažniausiai mokymo 
dalyviai teigė, kad informacijos gavo kreipęsi į Kompetencijų 
centro darbuotojus ar informaciją susirado patys� 

3 pav. Mokymo dalyvių atsakymų į klausimą, iš kur gauna informaciją 
apie Kompetencijų centro organizuojamus mokymus, pasiskirstymas, proc.

4 pav. Pasirinktos mokymo programos atitikimas mokymosi poreikiams 
ir tikslams, proc.

Didelę įtaką apsispręsti dalyvauti Kompetencijų centro 
organizuojamuose mokymuose pagal profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo programas turi mokymo programų temų 
aktualumas� Palyginus gautus duomenis, matyti, kad mokymo 
dalyviai mokymų programas renkasi tikslingai� Dauguma 
respondentų teigė, kad temos yra aktualios (2016  m� – 
95 proc�, 2017 m� – 94 proc�, 2018 m� – 96 proc�)� Mokymo 
programa taip pat atitiko daugumos respondentų mokymosi 
poreikius ir tikslus� Pastebima, kad augo skaičius respondentų, 
kurių mokymosi poreikiai ir tikslai buvo visiškai patenkinti, ir 
sumažėjo tų, kurių poreikiai buvo patenkinti iš dalies (4 pav�)� 

Taip pat buvo norima išsiaiškinti, kas lemia mokymo 
programos pasirinkimą� Dažniausiai respondentai teigė, kad 
nori įgyti naujų žinių ir jas pritaikyti savo darbe� Mažesnė 
dalis apklaustųjų nurodė, kad renkasi valandas licencijai 
įgyti ar pratęsti� Verta paminėti, kad 2018 m� mažesnė dalis 
respondentų teigė, jog Kompetencijų centro mokymus 
pasirinko dėl trūkstamų valandų licencijai įgyti ar pratęsti, 
kiek daugiau respondentų norėjo įgyti naujų žinių ir jas 
pritaikyti darbe (5 pav�)� 
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Mokymo dalyvių poreikiams patenkinti didelę įtaką turi 
ne tik programos temų aktualumas, tačiau ir reikalingos 
informacijos apie mokymus gavimas iki mokymų pradžios, 
mokymų turinys ar taikomi metodai� Apibendrinus tyrimo 
duomenis, galima teigti, kad respondentai mokymo organi-
zavimą vertina labai gerai, o palyginus trejų metų apklausų 
duomenis, reikšmingų skirtumų nepastebėta� Apie 90 proc� 
mokymo dalyvių teigė, kad iki mokymo pradžios gavo rei-
kalingą informaciją apie mokymo programos vykdymo 
vietą ir trukmę (2016 m� – 89 proc�, 2017 m� – 90 proc�, 
2018 m� – 90 proc�)� Respondentai taip pat sutiko, kad gavo 
reikiamą informaciją apie programos tikslus ir numatomus 
rezultatus, numatomą teorinį ir praktinį mokymą, taip pat 
apie baigiamąjį vertinimą (2016 m� – 79 proc�, 2017 m� – 
81 proc�, 2018 m� – 83 proc�)� 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dauguma respondentų 
teigiamai vertina mokymo turinį ir taikomus mokymo me-
todus� Respondentai patvirtino, kad pateikta aktuali ir pagal 
naujausią literatūrą paruošta mokymo medžiaga (2016 m� – 
89 proc�, 2017 m� – 91 proc�, 2018 m� – 92 proc�)� Palygi-
nus duomenis, pastebima, kad didesnei daliai respondentų 
buvo naudingas praktinis mokymas įstaigoje ir (arba) svei-
katos priežiūros įstaigoje� 2016 m� su šiuo teiginiu sutiko 
83 proc� respondentų, o 2018 m� – 88 proc� Taip pat dides-
nė dalis mokymo dalyvių teigė, kad programos vadovas ar 
dėstytojai suteikė grįžtamąjį ryšį apie baigiamąjį vertinimą 
ir padarytas klaidas (2016 m� – 88 proc�, 2017 m� – 90, 
2018 m� – 92 proc�)� 

Respondentų taip pat buvo klausiama, kaip jie vertina 
dėstytojų kompetenciją� Palyginus trejų metų apklausų 
duomenis, didelių pokyčių nepastebėta� Dauguma respon-
dentų teigė, kad dėstytojai puikiai išmano savo dalyką� Ver-
ta paminėti, kad 2018 m� respondentai kiek geriau vertino 
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2019 m. spalio 4–5 dienomis vyks IV tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
OPERACINĖS SLAUGYTOJO PROFESINIAI IŠŠŪKIAI

Konferencija skirta Lietuvos operacinės slaugytojų draugijos 20-mečiui.

Konferencijos vieta: „TRASALIS“, Gedimino g. 26, Trakai

Išankstinė registracija vykdoma iki 2019 09 15 el. paštu losddraugija.konferencija@gmail.com 

Registruojantis iš anksto dalyvio mokestis 20 Eur. Renginio dieną dalyvio mokestis 30 Eur. 
Registracija vykdoma pervedant dalyvio registracijos mokestį (20 Eur) į 

Lietuvos operacinės slaugytojų draugijos sąskaitą LT42 7300 0100 0248 6768 (Swedbank) bei užsiregistruojant 
el.paštu losddraugija.konferencija@gmail.com nurodant dalyvio vardą, pavardę, įstaigą, kurioje dirba. 

SVARBU! Darant pavedimą mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti savo vardą ir pavardę. 
Jei mokate už kitą asmenį – prašome nurodyti jo vardą, pavardę. 

Po konferencijos bus išduodami 8 valandų kvalifi kacijos tobulinimo pažymėjimai.

6 pav. Mokymo įgyvendinimo proceso vertinimas, proc.

7 pav. Mokymo metu įgytų žinių pritaikymas darbo vietoje, proc.

mokymo įgyvendinimo kokybę, taip pat teigė, kad turėjo 
galimybę teikti siūlymus dėl mokymo programos gerinimo, 
o mokymas atitiko lūkesčius (6 pav�)� 
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Siekiant kokybiško mokymų įgyvendinimo ir mokymo 
dalyvių lūkesčių patenkinimo, svarbu mokymo dalyvius 
įtraukti į mokymo kokybės užtikrinimo procesą� Atlikus 
2016–2018 m�  Kompetencijų centro organizuotų mokymų 
dalyvių grįžtamojo ryšio analizę, didelių pokyčių nepaste-
bima� Dauguma mokymo dalyvių teigiamai vertina moky-
mo organizavimą ir administravimą� Jie teigė, kad mokymo 
metu pateikta medžiaga buvo aktuali, naudojami tinkami 
mokymo metodai, jiems buvo suteiktas grįžtamasis ryšys 
apie baigiamąjį vertinimą ir padarytas klaidas� Taip pat dau-
guma respondentų teigė, kad juos tenkina mokymo kokybė, 
o mokymo pabaigoje jie galėjo teikti siūlymus, kaip būtų 
galima gerinti mokymo programos įgyvendinimą�

Literatūra

1� Brekelmans G�, Poell R� F�, van Wijk K� (2013) Fators inlfluencing 
continuing professional development� A Delphi study among nursing 
exprets� European Journal of Training and Development, Vol� 37, No� 
3, pp� 313–325� DOI: 10�1108/03090591311312769�

2� Mažionienė A�, Žydžiūnaitė V� (2009)� Slaugos specialistų kompe-
tencijų tobulinimo strategija socialinės partnerystės kontekste� Vadyba� 
Journal of Management, Vol� 14, No� 1�

Savo kolegoms Kompetencijų centro organizuojamus 
mokymus rekomenduotų dauguma mokymo dalyvių� 2016 
ir 2017 m� su šiuo teiginiu sutiko 93 proc� respondentų, 
2018 m� kiek didesnė dalis – 95 proc� Panaši tendencija ma-
toma ir mokymo dalyvių paklausus apie galimybę įgytas ži-
nias pritaikyti savo darbo vietoje� 2018 m� didesnė dalis res-
pondentų sutiko, kad turės galimybę gautas žinias pritaikyti 
darbe (7 pav�)� Mokymo metu gautų žinių praktiškai pritai-
kyti negalės tik maža dalis respondentų (2016 ir 2017 m� – 
2 proc�, 2018 m� – 1 proc�)� Šių respondentų buvo prašoma 
įvardyti atsakymo pasirinkimo priežastį� Apibendrinus visus 
trejų metų rezultatus, galima išskirti dvi pagrindines prie-
žastis: respondentas šiuo metu dirba kitoje srityje ar šiuo 
metu nedirba� Verta paminėti, kad šie asmenys dažniau pa-
teikė atsakymą, jog Kompetencijų centro mokymus pasirin-
ko dėl valandų trūkumo licencijai pratęsti ar įgyti� 
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Antivirusinės kaukės
Daiva Antanavičienė

Gyvename aplinkoje, kurioje kasdien susiduriame su ne-
matomais palydovais� Nesuskaičiuojama daugybė virusų ir 
bakterijų, žiedadulkių, sporų, į aplinką patenkančių smulkių 
vartotojų ir pramonės išmetamų dalelių ir dulkių sklando 
aplink mus� Dažniausiai jos nesukelia stipresnių organizmo 
reakcijų� 

Dėl žmonių aktyvumo, gerokai suintensyvėjusios migra-
cijos vis dažniau ir intensyviau infekcinių ligų sukėlėjai – 
užkratas greitai keliauja ir išplinta labai toli� Su didžiausiu 
pavojumi užsikrėsti susiduria ne tik keliautojai, bet ir juos 
aptarnaujantys, pasitinkantys, vežantys asmenys� Ir, žinoma, 
medicinos personalas� Juk dauguma greitai plintančių infek-
cijų perduodamos oro lašeliniu būdu� Visa laimė, kad dėl 
medicinos mokslo pažangos, dėl kuriamų naujų technologijų 
atsiranda vis daugiau galimybių apsisaugoti nuo pavojingų 
infekcijų� Tačiau vis dar svarbiausia užduotis – sukurti bar-
jerą, neleidžiantį užkratui patekti į žmogaus organizmą� Šią 
užduotį įgyvendinti padeda naujosios technologijos – smul-
kiausias daleles, ne tik bakterijas, bet net virusus sulaikančio-
sios ir neutralizuojančiosios kaukės� 

Esame įpratę, kad medicinos personalas, o ir blogai besi-
jaučiantys pacientai ar asmenys, nenorintys užsikrėsti, dėvi 
vienkartines medicinines kaukes� Tai savotiškas barjeras, ant 
kurio paviršiaus sulaikomi infekcijos sukėlėjai, dulkės, alerge-
nai, bakterijos, kitos įvairios dalelės� Įprasta, kad tokios kaukės 
sulaiko tik gana dideles daleles (dulkes, žiedadulkes, kai kurias 
bakterijas), be to, jos greitai užsiteršia, sudrėksta nuo įkve-
piamo ir iškvepiamo oro� Tuomet jų laidumas padidėja dar 
labiau, vadinasi, realus apsaugos laikas sutrumpėja iki poros 
valandų� Dėvintieji tokias kaukes patiria dar vieną nepatogu-
mą – jas būtina dažnai keisti, sunku kvėpuoti� Kaukės medžia-
ga, kuri sulaiko užkratą, turi keletą sluoksnių su smulkiomis 
poromis, pro kurias kaip pro filtrą praeina ne tik įkvepiamas ir 
iškvepiamas oras, bet ir jame cirkuliuojančios smulkios užkra-
to dalelės� Vadinasi, kaukės apsauga gana ribota�

Dirbantieji didesnės rizikos zonose dėvi kaukes-respirato-
rius, kurie sulaiko daugiau ir smulkesnių dalelių� Tačiau su 
jais dirbti taip pat nepatogu, nes į kvėpavimo takus patenka 
ribotas oro srautas, o dėl to sunku kvėpuoti�

Tobulėjant technologijoms, atsirado galimybė ne tik efek-
tyviau apsaugoti dirbančiuosius, bet tą apsaugą padaryti ne tik 
barjeru, o aktyvia ir kur kas efektyvesne nei iki šiol apsaugos 

priemone� Atsirado galimybė apsisaugoti ir nuo ypač pavojin-
gų infekcijų, tokių kaip įvairių štamų gripo virusų, paukščių 
gripo, kiaulių maro, Ebolos sukėlėjo, tuberkuliozės bei kitų�

Naująja „Viroblock“ technologija gaminamoms kaukėms 
naudojamos naujoviškos neaustinės beporės medžiagos� Kau-
kės audinys sukurtas taip, kad jo pluoštai tarsi suspaudžiami 
vienas su kitu ir audinyje nelieka tarpelių, pro kuriuos galėtų 
filtruotis smulkios dalelės, tokios kaip virusai ir kt� Tarp kau-
kės sluoksnių esantis dezinfektantas suardo įkvepiamų virusų 
apvalkalėlį ir nukenksmina mažiausius ir pavojingiausius in-
fekcinius agentus� Virusas tampa neaktyvus, suyra ir, net pa-
tekęs į žmogaus organizmą, nebegali nei daugintis, nei sukelti 
klinikinių ligos simptomų� Tokios aktyvios apsaugos iki šiol 
neturi jokia kita naudojama vienkartinė kaukė�

Dėl unikalios ančiasnapio formos kaukė-respiratorius už-
dengia nosį, burną� Kaukė gerai priglunda prie veido šonuose 
ir taip užtikrinama, kad kaukę dėvintis asmuo apsaugomas 
nuo oro srauto šoninio pratekėjimo, t� y� nuo dalelių patekimo 
ne tik kvėpuojant tiesiai pro kaukę, tačiau ir nuo galimo pa-
tekimo pro šonines, mažiau apsaugotas sritis� Kaukės audinys 
leidžia orui lengvai cirkuliuoti tarp kaukės pluoštų ir sluoks-
nių, todėl žmogus nejunta oro trūkumo, neturi dėti didesnių 
pastangų iškvėpti ar įkvėpti, jaučiasi komfortiškiau dirbdamas� 
Apsaugos nuo užkrato ir kaukės dėvėjimo laikas dėl naujosios 
„Viroblock“ technologijos pailgėja iki visos darbo dienos, t� y� 
kaukė gali būti dėvima visą darbo dieną – net 8 val� 

Kai nežinome, su kuo galime susidurti ir susitikti, ypač 
svarbu pasirūpinti patikima apsauga� Kai neaiškios sergančio-
jo simptomų priežastys, kol bus patikslinta diagnozė, esantieji 
šalia tokio asmens turėtų būti apsaugoti ar bent jau izoliuoti 
nuo galimo infekcijos išplitimo� „Viroblock“ technologija lei-
džia apsaugoti tiek personalą nuo paciento infekcijos, tiek ir 
sergantįjį nuo galimo užkrato iš personalo pusės – tai vienin-
telė kaukė, turinti abipusį veikimą�

„Viroblock“ kaukės – tiek chirurginės, apžiūros kaukės, 
tiek kaukės-respiratoriai leidžia būti užtikrintiems, kad ben-
draujant su potencialiai pavojingu ligoniu infekcijos galimy-
bė bus minimali� O medikams ir kitoms tarnyboms suteikia 
galimybę jaustis kuo komfortiškiau ir, žinoma, saugiau darbo 
metu net ypač pavojingų infekcijų atvejais�

Daugiau informacijos apie „Viroblock“ veido kaukes gali-
ma rasti (gauti) internete arba vaistinėse�

 
Gerbiamieji!

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

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

Svarbu! Prenumeratą būtina atlikti iki kiekvieno mėnesio 26 d.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
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Tarpvietės dermatito patofiziologija

Absorbentų sukeltas dermatitas yra ūmus, dirginantis, 
uždegiminis dermatitas tarpvietės srityje, dažniausiai pasi-
reiškiantis sunkiems slaugomiems ligoniams, nelaikantiems 
šlapimo ir (arba) išmatų, kai tarpvietės odos higiena yra ne-
pakankama arba netinkamai naudojami absorbentai� 

Senyvo amžiaus žmonėms odos pažeidimo rizika yra 
daug didesnė dėl amžinių pakitimų, kaip antai plonesnio 
odos epidermio ir sumažėjusios odos lipidų gamybos� Odos 
paviršių gali pažeisti šlapimas, išmatos ir dažnas valymas� 
Išmatų nelaikymas yra daug pavojingesnis nei šlapimo ne-
laikymas, nes išmatose esantys patogenai ir žarnų fermentai 
aktyvuojasi šarminėje aplinkoje, todėl odos pažeidimų gali 
atsirasti daug greičiau� Didėja ir pragulų atsiradimo rizika�

Pagrindiniai veiksniai, neigiamai veikiantys tarpvietės 
odos apsauginę funkciją, yra nuolatinė drėgmė dėl šlapimo 
nelaikymo ir pakilusi odos temperatūra� Dėvint uždaras, 
orui nelaidžias sauskelnes, viduje susidaro šilumos efektas 
ir kondensuojasi drėgmė� Didėja tarpvietės odos pH (dėl 
mikrobų aktyvumo ir amoniako), perteklinė drėgmė didina 
trintį ir odos pažeidimo riziką, išmatų fermentai lipazės ir 
proteazės dirgina odą bei sukelia odos pažeidimą, paraudi-
mą (1 lentelė)� 

Mikroklimatas Mechaniniai 
veiksniai Biocheminiai veiksniai

Drėgmė Trintis Grybeliai

Temperatūra Spaudimas Bakterijos

↑pH Abrazija Dirgikliai, fermentai

Mikroorganizmai Proc.

Koaguliazei neigiami stafilokokai 97
Laktobacilos 97

Corynebacterium spp� 92
Escherichia coli 47

B grupės streptokokai 38
Enterokokai 34
α-streptokokai 32

Kitos Enterobacteriaceae 15
Candida albicans 15

Staphylococcus aureus 13

Kvapiosios medžiagos, dušo geliai, muilas
Metalai (pvz�, nikelis ir chromas)
Konservantai (pvz�, formaldehidas)
Vietiniai vaistai (pvz�, vietiniai anestetikai, antibiotikai)
Gumos chemikalai
Augalai
Plastiko ir klijų chemikalai
Tekstilės dažai
Kitos Enterobacteriaceae
Candida albicans 
Staphylococcus aureus

1 lentelė. Tarpvietės dermatito patofiziologija

3 lentelė. Medžiagos, galinčios sukelti alerginį kontaktinį 
dermatitą

2 lentelė. Tarpvietės srities mikroorganizmai

Tarpvietės srityje esantys mikroorganizmai padidina pa-
žeistos odos infekcijos riziką (2 lentelė)� 

Netinkama odos priežiūra, kai ji dažnai ir stipriai valoma 
su įprastinėmis priemonėmis (muilu, vandeniu), taip pat yra 
susijusi su odos apsauginio sluoksnio pažeidimu� 

Alerginį kontaktinį tarpvietės dermatitą gali sukelti įvairūs 
alergenai (3 lentelė)� Absorbentų gamyboje naudojami poli-
meriniai junginiai yra per dideli, kad prasiskverbtų pro odą ir 
sukeltų kontaktinį alerginį dermatitą� Visgi dažniau šį odos 
pažeidimą sukelia kvapiosios medžiagos, dažikliai, odos prie-
žiūros produktai, todėl tarpvietės odos priežiūrai tinkamus 
produktus parinkti reikia itin atidžiai�

Mokslinių darbų apie „vystyklų dermatitą“ duomenys, 
aprašyti pediatrinėje literatūroje, 2001 metais buvo pritaikyti 
ir senyvo amžiaus žmonių populiacijai. Absorbentų (įklotų ar 
sauskelnių) sukeltas tarpvietės dermatitas senyvame amžiuje 
labiausiai yra susijęs su šlapimo nelaikymu, kognityviniais 
sutrikimais (pvz,. Alzheimerio liga) ir nejudrumu, kai pacientas 
yra prikaustytas prie lovos. Dažniausi tarpvietės pažeidimo tipai 
yra dermatitas dėl dirginimo, grybelinis dermatitas (sukėlėjai 
Candida spp., Candida albicans, Candida glabrata), dermatitas 
dėl trinties ir alerginis kontaktinis dermatitas. Tarpvietės 
odos priežiūros tikslas yra užkirsti kelią tarpvietės dermatito 
atsiradimui ir atkurti tarpvietės odos vientisumą bei apsaugoti 
nuo galimų naujų odos pažeidimų.

Absorbentų naudojimas ir 
odos sveikata kasdienėje praktikoje

Jurgita Knašienė
LSMU Geriatrijos klinika, Kauno klinikinė ligoninė

Tarpvietės odos priežiūros ypatumai

Geriatrinių pacientų odos priežiūra turi specifinių ypa-
tumų, todėl dabartinės tarpvietės odos priežiūros rekomen-
dacijos yra pagrįstos sveikos odos charakteristikos žiniomis, 
tarpvietės dermatito patofiziologija  ir klinikiniais tarpvietės 
odos produktų priežiūros tyrimais� Sveikos tarpvietės odos 
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5 lentelė. Odos priežiūros priemonės

Pažeidimo tipas Priežastys Gydymas

Dermatitas dėl 
dirginimo 

Atsiranda dėl pirminio epiderminių ląstelių pa-
žeidimo, kuriuos sukelia ilgalaikis dirginimas 
šlapimu� Ilgalaikis dirginimas šlapimu ir (arba) 
išmatomis sukelia uždegiminę odos reakciją, 
kuri pasireiškia paraudimu, patinimu, procesui 
užsitęsus uždegimas stiprėja, prasideda epider-
mio erozija bei šlapiavimas�

Odos valymas specialiomis priemonėmis� 
Odos drėkinimas ir apsauga�
Priemonės: drėkinamieji ir (arba) apsauginiai 
tepalai, šlapiuojančiai odai – tepalai su cinko 
oksidu�

Grybelinis 
dermatitas

Išsivysto tada, kai Candida albicans organizmai 
įsiskverbia į vidinį epidermį� Charakteringi 
odos pakitimai: dėmėtas išbėrimas, kuris susi-
jungia centre su ryškiais pakitimais kraštuose, 
pažeista vieta yra paraudusi ir skausminga�

Odos valymas specialiosiomis priemonėmis�
Odos drėkinimas ir apsauga�
Grybeliniam dermatitui gydyti skiriami prieš-
grybeliniai preparatai�

Odos pakenkimas 
dėl trinties

Atsiranda, kai oda veikiama išorinės trinties 
jėgos, pvz�, plaunant paciento odos paviršių, 
pacientui judant ar slystant lovoje patalyne� 
Jautriausios vietos: sėdmenys, klubų gumburai 
ir kryžkaulio sritis�

Odos valymas specialiosiomis priemonėmis�
Odos drėkinimas ir apsauga�
Trinties sukelti odos pažeidimai geriausiai gy-
domi mažinant trinties jėgą ir uždedant ap-
sauginį tvarstį (hidrokoloidinį) ant pažeistos 
vietos�

Alerginis 
kontaktinis 
dermatitas

Maži kiekiai cheminių medžiagų prasiskverbia 
pro odą ir sukelia alerginę reakciją�

Odos valymas specialiosiomis priemonėmis�
Odos drėkinimas ir apsauga�
Alergeno identifikavimas�
Priešalerginiai vaistai�

4 lentelė. Tarpvietės odos pažeidimas ir gydymas

formulė – tai užkirsti kelią tarpvietės dermatitui atsirasti, 
atkurti tarpvietės odos vientisumą, mokėti atpažinti odos 
problemas, apsaugoti nuo galimų naujų odos pažeidimų, 
parenkant tinkamas tarpvietės odos priežiūros priemones bei 
absorbentus (4 lentelė)� 

Priemonės Tikslas Priemonių naudojimas Rekomendacijos

Valomosios 
priemonės 
(valikliai, losjonai, 
putos)�

Nuvalyti odą, pašalinti 
dirgiklius ir patogenus�

Valomosios priemonės turėtų 
būti rūgštesnio pH, valančios 
dirgiklius nuo odos paviršiaus 
su minimalia mechanine jėga� 
Kai kurie valikliai turi antimi-
krobinių savybių�
Gali būti nuplaunami ir nenu-
plaunami�

Odos šveitimas yra kenksmingas� 
Odai valyti nenaudoti muilo ir 
šiurkštaus audinio� 
Naudoti priemones be alergizuojan-
čiųjų kvapiųjų ir dažomųjų medžia-
gų� 

Pagrindiniai tarpvietės srities odos priežiūros būdai yra 
švelnus valymas, drėkinamųjų priemonių naudojimas, kurie 
atkuria odos drėgnumą ir elastingumą, bei odos apsauga nau-
dojant apsaugines – barjerines priemones� Odos priežiūros 
priemonės pateikiamos 5 lentelėje�
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Drėkinamosios 
priemonės 
(emolientai)�

Drėkinti odą�

Pagrindinės priemonės yra 
minkštinamieji kremai ir 
losjonai (sudėtis – mineralinis 
aliejus, lanolinas, alavijas, 
migdolų aliejus) ir humektantai 
(šlapalas, propilenas, glicerinas, 
d-pantenolis)� 

Nuolat naudojant minkštinamą-
sias-drėkinamąsias priemones  galima 
padidinti odos natūralų atsparumą 
dirgikliams ir patogenams�

Apsauginės 
priemonės�

Apsaugoti odą nuo 
dirgiklių, drėkinti ją� 
Sudaryti apsauginį 
sluoksnį nuo dirgiklių�

Dvi pagrindinės kategorijos: 
1) odos apsaugos priemonės su 
petrolatu, cinko oksidu, dime-
tikonu ar šių produktų mišinys� 
2) barjerinės priemonės – 
plėvelės (akrilato terpolimeras, 
cianoakrilato polimeras)� 

Dimetikono pagrindu sukurti pro-
duktai sudaro barjerinę plėvelę, kuri 
nėra riebi, ją lengva užtepti ir nuvaly-
ti� Ši priemonė ne tokia efektyvi, jei 
pacientas nelaiko skystų išmatų�
Priemonės su cinko oksidu naudoja-
mos esant šlapiuojančiai odai� Barje-
rinių priemonių (plėvelių) nereikia 
nuvalyti�

Absorbentų parinkimas

Esant lengvam šlapimo nelaikymui, pacientams rekomen-
duojami įvairaus sugeriamumo laipsnio, pritaikyti vyrams ir 
moterims urologiniai įklotai� Jie gaminami iš orui laidžių 
medžiagų, yra patogūs, leidžia odai kvėpuoti bei apsaugo 
nuo nemalonaus šlapimo kvapo� Tinkamai parinkti įklotai 
labai pagerina pacientų pasitikėjimą savimi, užtikrina kas-
dienio gyvenimo kokybę� Sauskelnės rekomenduojamos 
esant vidutiniam ir sunkiam šlapimo nelaikymui� Prie lovos 
prikaustytiems, mažai judantiems pacientams naudojamos 
sauskelnės� Jos geriausiai sugeria šlapimą pacientui gulint lo-
voje� Judantiems pacientams, ypač sergantiems demencija, 
rekomenduojamos sauskelnės-kelnaitės� Jas lengviau užsidėti 
pačiam bei patogiau vaikščioti� Naujos kartos sauskelnių pa-
viršius yra pagamintas iš hipoalerginio, orui laidaus audinio 
su superabsorbentu, tad dėvint tokias sauskelnes nesikon-
densuoja šiluma sauskelnių viduje, oda kvėpuoja, nekais-
ta ir nesimaceruoja� Naudojant tokias sauskelnes, gerokai 
sumažėja odos pažeidimų tikimybė� Absorbentai turi būti 
keičiami pakankamai dažnai – tai irgi sumažina sauskelnių 
dermatitų riziką� 

Apibendrinimas

Šiandien įvairūs absorbentai jau yra tapę neatsiejama 
modernaus gyvenimo dalimi� Jie, taikant inovacijas ir tech-
nologijas, padeda milijonams žmonių palengvinti gyvenimą 
bei pagerinti gyvenimo kokybę� Odos sveikata, susijusi su 
absorbentų naudojimu, taip pat gerėja� Bet visgi reikėtų at-
kreipti dėmesį į tai, kad absorbentų naudojimas gali pakeisti 
tarpvietės odos mikroklimatą, o mechaniniai veiksniai ir odos 
kontaktas su šlapimu ar išmatomis gali sukelti sauskelnių der-
matitą� Be mažų vaikų, senyvo amžiaus pacientai su blogėjan-
čia odos funkcija – pagrindiniai absorbentų vartotojai, labiau 
pažeidžiami įvairių priežastinių veiksnių� Holistinis požiūris, 
derinant tinkamus absorbentus ir odos priežiūrą, gali padėti 
palaikyti tarpvietės odos sveikatą, sumažinti sauskelnių der-
matito ir pragulų riziką� 
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Šekspyro sukurto personažo Hamleto „būti ar nebūti“, 
Ernesto Hemingvėjaus „turėti ir neturėti“, Ericho Fromo 
„turėti ar būti“ – egzistencinės mįslės visais laikais domino 
žmogų, jos paskatino kalbėti ir kalbos tema� 

Visuomenė nepaliauja diskutuoti apie vis intensyviau ve-
šintį vartotojiškumą, tačiau pati nenustoja vartoti� Kartais ne-
bežinome, kodėl taip trokštame kuo daugiau turėti: daugiau 
maisto, drabužių, batų, papuošalų, automobilių, namų��� 
Nejučiomis vieni į kitus imame vis labiau žiūrėti kaip į objek-
tus, atitinkančius tam tikrą paskirtį, o ne kaip į asmenybes� 
Taigi dėl nuolatinių pastangų tik turėti, o ne būti mes tam-
pame vieni kitiems tokie pat daiktai, kokių taip trokštame, o 
daiktams neretai suteikiame žmogiškųjų savybių�

Kaip mąstome, taip ir gyvename� Tokia ir mūsų kalba� 
Mes „turime gerą laiką“, „kavos puodelis turi kalorijų“, „gaivieji 
gėrimai turi daug pridėtinio cukraus“, „turime savivertę“, „tu-
rime riebią odą“, „turime intelektą“, „lėtinės ligos turi savo gy-
dymo metodus“, „liga turi tendenciją“, „ligos turi simptomų“… 
Net jei nepasiseka, vis tiek turime: kontraindikacijų, cukrinį 
diabetą, infarktą, riziką arba tikimybę susirgti, sunkesnę ligos 
formą, sindromą, paralyžių, sutrikimą, pažeidimų...

Tai gal turėti yra blogai? Dabartinės lietuvių kalbos žody-
ne aprašyta net 11 veiksmažodžio turėti reikšmių ir vartoji-

Maisto ir maitinimosi problemos senos kaip ir pati žmo-
nija� Lietuvių liaudies medicina siūlo daug patarimų, kaip 
maitintis sergant viena ar kita liga� Tobulėjant maisto gamy-
bos technologijoms, keitėsi ir jo vartojimo rekomendacijos� 
Keitėsi ir vartojamos sąvokos – dalis liko senų, atsirado nau-
jų� Atsirado būtinybė vienodai ir visiems suprantamai įvardy-
ti naujas technologijas, kurios naudojamos maisto gamybai, 
naujus produktus, naujas maistines medžiagas, suteikiančias 
maistui pageidaujamų savybių� Naujų procesų, reiškinių įvar-
dijimo, suvienodintos terminijos problema aktuali ir dietolo-
gijos specialistams� 

Iš dalies šią spragą užpildė 2018 metais pasirodęs dr� Lais-
vūnės Petkevičienės parengtas Aiškinamasis dietologijos termi-
nų žodynėlis – pirmasis tokio pobūdžio žodynėlis, aprobuotas 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kuriame pateikiami lie-
tuviški dietologijos terminai, jų apibrėžtys ir atitikmenys an-
glų kalba� Žodynėlio rengėja dr� Laisvūnė Petkevičienė atliko 
didelį ir reikšmingą darbą, siekdama suvienodinti dietologijos 
terminus, taip prisidėdama prie taisyklingos lietuviškos termi-
nijos kūrimo ir vartojimo�

mo galimybių� Vadinasi, viskas gerai� Turėti galima ir vartoti 
nėra blogai, tik vėl pamąstykime, gal svarbiau būti, o paskui 
turėti� Taip ir kalboje – jei galima būti, būkime� Tada suvok-
sime, kad kavos puodelyje yra daug kalorijų, o gaiviuosiuose 
gėrimuose yra pridėtinio cukraus, rūpindamiesi savo oda taip ir 
sakysime – oda yra riebi, sausa, o gal yra normali, yra sveika...

O kalbėdami apie užklupusią ligą, sutrikimą, negalavimą, 
sindromą taip pat nesistengsime turėti. Tiesiog suprasime, 
kad pacientas serga cukriniu diabetu, jam buvo infarktas; vai-
kas, kuriam yra Dauno sindromas ar yra cerebrinis paralyžius; 
vyrai yra didesnės rizikos susirgti koronarine širdies  liga; vaikų 
sutrikimai būna skirtingo laipsnio, vieni yra  sunkesnės, kiti – 
lengvesnės formos; didžiausia tikimybė susirgti Alzheimerio  liga 
yra suaugusiems asmenims, kuriems yra smegenų kraujagyslių   
pažeidimų; ne visų širdies ligų ir sutrikimų yra aiškūs, supranta-
mi simptomai; yra (pastebima) infekcijos didėjimo tendencija…

Taigi vartojimas – nėra jokia blogybė ar yda� Galbūt 
atvirkščiai, jis skatina kurti ir stengtis padaryti pasaulį gra-
žesnį� Tereikia jausti saiką ir suvokti, kad visko turėti neį-
manoma, o ir nereikia� Popiežius Pranciškus yra pasakęs: 
„Gyvenimas mums duotas ne tam, kad turėtume, bet kad 
mylėtume� Tuomet tavo gyvenimas bus prasmingas, o nuosa-
vybė bus tikra dovana� “ Tada ir būsime!

Nors specialistai vienas kitą dažniausiai vienodai supranta, 
kalbėdami apie maistą, maitinimąsi ir mitybą, tačiau pasitai-
ko, jog tiek šnekamojoje kalboje, tiek spausdintose publika-
cijose ir leidiniuose vartojami skirtingi terminai� Populiarioje 
spaudoje ir interneto portaluose skelbiamose publikacijose 
pasigendama vienodos terminijos� Tad Aiškinamasis dieto-
logijos terminų žodynėlis pravers ne tik gydytojams dietolo-
gams bei dietistams, bet ir visuomenės sveikatos specialistams, 
dirbantiems maisto saugos ir mitybos srityje, medicinos gydy-
tojams, slaugytojams bei kitiems sveikatos priežiūros specia-
listams, teikiantiems pacientams maitinimosi rekomendaci-
jas, taip pat žurnalistams, rašantiems straipsnius apie maistą 
ir maitinimąsi� 

Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis ne tik suteikia 
informacijos apie vartotinus terminus, bet moko, kaip taisy-
klingai juos ištarti, – žodynėlio lietuviški terminai sukirčiuoti� 
Paprasta ir aiški žodynėlio struktūra labai patogi naudoti�

Siūlome žurnalo skaitytojams pasitikrinti, ar iš tiesų ži-
nome, ką ir kaip pavadinti� Medikams nederėtų vadovautis 
liaudies patarle: „Kaip pavadinsi, nepagadinsi�“ 

Turėti ar būti – štai klausimas!
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Dietologijos terminijos aktualijos
Rimantas Stukas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra
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Labai dažnai susiduriame su žodžiais mityba ir maitini-
mas(sis)� Viešojoje erdvėje šie du žodžiai neretai vartojami 
netinkamai, t� y� sinonimiškai� Vertėtų atkreipti dėmesį, ką iš 
tiesų įvardija šios sąvokos� 

Pirmiausia būtina įsidėmėti, kad sąvoka mityba nevartoti-
na vietoj sąvokos maitinimasis� 

Mityba yra:
1) mokslas apie maistą ir maistines medžiagas ir jų sąsają 

su sveikata ir ligomis; 
2) organizme vykstantys fiziologiniai procesai: maistas 

virškinamas, įsisavinamas ir panaudojamas, pvz�, ląste-
lių, audinių, organų, organizmo mityba�

Maitinimas(is) yra įprasto maisto valgymas natūraliu 
būdu pro burną.

Populiariai tariant, kalbėdami apie valgymą, turime gal-
voje maitinimą(si)� Galime maitintis (valgyti) patys, gali kas 
nors kitas maitinti prireikus (kūdikį, ligonį ir kt�)� Tą žinoda-
mi nesuklysime vartodami žodžių junginius su sąvoka mai-
tint(is)� 

Papildomosios ir alterna-
tyviosios medicinos įvairovė. 
Balneoterapijos galia (konfe-
rencija) (2018; Klaipėda)

Papildomosios ir alterna-
tyviosios medicinos įvairovė� 
Balneoterapijos galia  = The di-
versity of complementary and 
alternative medicine� The power 
of balneotherapy: tarptautinė 
mokslinė-praktinė konferencija 
[2018, Klaipėda]: konferencija 
skirta gydytojams (visų profe-

sinių kvalifikacijų), kineziterapeutams, ergoterapeutams, gy-
dymo, ugdymo ir socialinių įstaigų reabilitacijos ir SPA cen-
trų specialistams / Klaipėdos universitetas; [sudarytoja Jūratė 
Sučylaitė]; [konferencijos mokslinis ir organizacinis ir komite-
tas: pirmininkė Lolita Rapolienė, nariai: Artūras Razbadauskas, 
Algimantas Kirkutis, Elvyra Acienė, Daiva Mockevičienė, 
Aleksandras Kriščiūnas, Geriuldas Žiliukas, Jūratė Sučylaitė, 
Monika Kasiliauskaitė, Jorika Buivydaitė, Edita Valinčienė]; 
[redakcinė kolegija: J� Sučylaitė, A� Razbadauskas, E� Acienė, 
G� Žiliukas, D� Mockevičienė, A� Kriščiūnas, B� Kreivinienė, 
L� Rapolienė]�  – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2018� – 156, [1] p� 

Konferencijos tikslas – papildomosios ir alternatyviosios 
medicinos strategijų ir patirties sklaida tarpdisciplininėje er-
dvėje bei efektyvaus balneoterapijos panaudojimo integraty-
vioje medicinoje skatinimas� Konferencijoje dalyvavo daug 

Taigi:
•   Ne mitybos būdas, o maitinimo(si) būdas;
•   Ne mitybos įpročiai, o maitinimo(si) įpročiai;
•   Ne mitybos planas, o maitinimo(si) planas;
•   Ne mitybos įtaka imuninei sistemai, o maitinimo(si) įtaka 

imuninei sistemai;
•   Ne saikinga mityba, o saikingas maitinimas(is);
•   Ne subalansuota mityba, o subalansuotas maitinimas(sis); 

dieta / (davinys; racionas);
•   Ne kasdieninė mityba, o kasdieninis maitinimas(is); įpras-

tinis / kasdieninis valgiaraštis;
•   Ne laikytis mitybos režimo, o laikytis maitinimo(si) / val-

gymo režimo; maitintis / valgyti reguliariai;
•   Ne sveika / nesveika / neteisinga mityba, o tinkamas /

netinkamas maitinimas(is)�
Iš šių pavyzdžių matyti, kad terminas mityba vartojamas 

kur kas siauresne reikšme� Juo įvardijami organizme vykstan-
tys procesai, pvz�, kramtymas ir rijimas, virškinimas, maisti-
nių medžiagų įsisavinimas�

Ar tikrai žinome, kaip pavadinti?
Laisvūnė Petkevičienė

Nacionalinė dietetikos federacija

Naujos knygos medicinos bibliotekoje

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

praktikų: gydytojų, ergoterapeutų, kineziterapeutų, SPA 
centrų specialistų ir daug akademinės visuomenės narių iš 
Lietuvos, Latvijos, Airijos, Portugalijos, Italijos� Dalyviai įgijo 
išsamesnių žinių apie papildomosios ir alternatyviosios me-
dicinos strategijas ir įvairovę, pritaikymą praktinėje veikloje, 
integralios medicinos naudos  supratimą� 

Ultragarsas anesteziologi-
joje, intensyviojoje terapijoje 
ir skubiojoje medicinoje: uni-
versiteto vadovėlis / [Andrius 
Macas, Renaldas Jurkevičius, 
Jolanta Justina Vaškelytė, Vaida 
Mizarienė, Dalia Mitraitė, San- 
dra Ramanavičiūtė,  Asta Ma-
čiulienė, Giedrė Bakštytė, Sau- 
lius Rutkauskas, Rimantas Uk- 
tveris, Žilvinas Dambrauskas, 
Darius Trepenaitis, Arūnas Gel-
manas, Ramūnas  Tamošiūnas, 
Raimonda Jucevičiūtė, Laura Lukošienė, Jūratė Gudaitytė, 
Alina Vilkė, Liuda Brogienė, Giedrė Zinkevičiūtė-Žarskienė, 
Aurimas Pečkauskas, Tomas Bukauskas, Kęstutis Rimaitis]; 
[sudarytojai Antanas Macas, Renaldas Jurkevičius]; Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas; [recenzentai: Algidas Base-
vičius, Diana Žaliaduonytė-Pekšienė]� – Kaunas: Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto Leidybos namai, 2018� – 212, [2] p� 

Praėjo daugiau kaip 60 metų nuo pirmojo ultragarsinio 
aparato panaudojimo šiuolaikinėje klinikinėje praktikoje 
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Akademinei ir studentų medikų 
bendruomenei skirtas leidinys

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Išleistas ketvirtasis „Vilniaus medicinos istorijos almana-
cho“ tomas� Tai tęstinis leidinys, skirtas ne tik Vilniaus, bet ir 
Lietuvos medicinos istorijos, medicininės Lituanikos tyrinėji-
mams, medicinos istorijos muziejų problemoms� Almanachas 
remiamas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Vilniaus 
medicinos draugijos, Lietuvos mokslo istorijos ir fi losofi jos 
asociacijos Medicinos istorijos sekcijos� Pirmasis almanacho 
tomas parengtas spaudai 1993 metais, bet dėl fi nansinių kliū-
čių išspausdintas tik 1997 metais� Antrasis šio leidinio tomas, 
skirtas Medicinos fakulteto įkūrimo 225 metų sukakčiai, 
kurio didžioji dalis atspindi atkurtos Nepriklausomybės lai-
kotarpį, pasirodė 2006 metais� Pirmųjų dviejų tomų redak-
torius – medicinos istorikas, daktaras Aurimas Andriušis� Jo 
pradėtą darbą tęsė ir redaktoriaus pareigas perėmė medicinos 
istorikas dr� Ramūnas Kondratas� Po dešimties metų pertrau-
kos išleistas trečiasis tomas, skirtas dr� A� Andriušio (1955–
2009) atminimui� Jame spausdinami dr� A� Andriušio kolegų 

prisiminimai, skelbiama A� Andriušio 2008 metais apginta 
daktaro disertacija „Municipalinės medicinos raida Vilniuje 
1876–1915 metais“�

2016 metais, minint visuomenės veikėjo daktaro Kazio 
Griniaus 150-ąsias gimimo metines almanacho redakcinė ko-
legija nutarė ketvirtąjį tomą skirti jo medicininei veiklai� Nors 
leidinio nepavyko išleisti, kaip buvo sumanyta, jubiliejiniais 
metais, tačiau tai padaryti pavyko 2019 metais� Almanache 
surinkta medžiaga bus naudinga akademinei visuomenei ir 
mediciną studijuojančiam jaunimui�

Pirmuosiuose dviejuose almanacho straipsniuose, kuriuos 
parengė Janina Valančiūtė ir dr� Ramūnas Kondratas (pirmą 
kartą apie K� Griniaus medicininę veiklą rašyta anglų kalba), 
apžvelgtas K� Griniaus kelias į mediciną, gydytojo prakti-
ko darbas, indėlis į lietuviškos medicinos spaudos paveldą, 
visuomenės sveikatos organizatoriaus ir administratoriaus 
veikla� Kiti du almanacho ketvirtojo tomo straipsniai skirti 
K� Griniaus medicinos (dr� Palmyra Zemlevičiūtė) ir botani-
kos (Algimantas Jakimavičius) terminijai� Išsamiai nagrinė-
jami medicinos raštų terminai, siekiama aptarti K� Griniaus 
vartotų lietuviškos kilmės medicinos terminų reikšmės 
dalykus, nustatyti šių terminų santykį su gyvąja kalba� Dr� 
Asta Lignugarienė apibendrina Vytauto Didžiojo universi-
teto Medicinos fakulteto klinikų veiklą 1922–1940 metais, 
o dr� Aistis Žalnora – sveikatos apsaugą Vilniuje ir Vilniaus 
krašte 1919–1939 metais� Almanache pateikta prof� Kęstučio 
Skrupskelio sudaryta daktaro Kazio Griniaus bibliografi ja 
sveikatos klausimais� Autorius yra užregistravęs apie 2 300 
pozicijų, iš kurių medicininiai raštai sudaro apie 20 procen-
tų K� Griniaus literatūrinio palikimo� Surinkta medžiaga su-
skirstyta į tris dalis: rašiniai bei kalbos, referatai, protokolai 
ir ataskaitos� Leidinyje spausdinama Lietuvos medicinos ir 
farmacijos muziejuje veikusios jubiliejinės parodos archyvinė 
medžiaga, atspindinti K� Griniaus profesinę ir visuomeninę 
veiklą sveikatos priežiūros srityje�

ir vos daugiau kaip treji metai nuo pirmosios mokomosios 
priemonės „Ultragarso greitosios diagnostikos protokolai 
anesteziologijoje, intensyviojoje terapijoje ir skubiojoje me-
dicinoje“ publikavimo dienos� Šį kartą Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto autorių kolektyvas pateikia savo naują 
darbą – vadovėlį, kuriame aprašomi ultragarso pagrindai, ul-
tragarso diagnostikos protokolai, suaugusiųjų ir vaikų krau-
jagyslių punkcijos ir kateterizavimo bei nervų ir jų rezginių 
paieškos ir anestezijos, kontroliuojant ultragarsu, ypatumai, 
ultragarso panaudojimo galimybės akušerinėje anesteziologi-
joje ir lėtiniam skausmui mažinti�

Knyga skiriama gydytojams anesteziologams-reanimato-
logams, skubiosios medicinos gydytojams ir kitų specialybių 
gydytojams, gydytojams rezidentams, dirbantiems urgenti-

nėje medicinoje, taip pat Medicinos fakulteto studijų pro-
gramos „Medicina“ VI kurso studentams, pasirinkusiems 
anesteziologijos-reanimatologijos ir kritinių būklių ultragar-
so studijas� Kai kurios vadovėlio dalys bus labai naudingos 
slaugytojams�

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medicinos 
bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse  www.lmb.lt > paslaugos arba 
tel. 261 77 96  (Abonementas)

Parengė  Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

 


