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Raktažodžiai: seksualinė disfunkcija, erekcijos sutrikimai, 
masturbacija, orgazmas�

Santrauka

Lietuvoje daugėjant sergančiųjų cukriniu diabetu, 
dažnėja ir šios ligos sukeliamų komplikacijų� Viena iš tokių 
komplikacijų yra seksualinė disfunkcija� Su šia problema 
susijusių mokslinių tyrimų Lietuvoje atlikta nedaug� 1970 
metais Pasaulio sveikatos organizacija (toliau tekste – PSO) 
seksualinę sveikatą įvardijo kaip vieną iš būtinų žmogaus 
gyvenimo kokybės sudedamųjų dalių� 35–90 proc� vyrų, 
sergančių cukriniu diabetu, pasireiškia erekcijos sutrikimų� 
Šie sutrikimai jiems prasideda 10–15 metų anksčiau nei 
asmenims, nesergantiems cukriniu diabetu� 

Tyrimo tikslas – įvertinti cukriniu diabetu sergančių 
vyrų seksualumą� Tyrimas vykdytas 2018 metų rugsėjo 
ir spalio mėnesiais, pateikus klausimyną socialinio tinklo 
„Facebook“ uždaroje grupėje „x“ ir diabeto pacientų 
draugijoje� Tyrimo imtis tikslinė� Įtraukimo į tyrimą 
kriterijai – cukriniu diabetu sergantys 26–69 metų amžiaus 
vyrai� Apklausoje dalyvavo 42 vyrai, sergantys pirmo ir 
antro tipo cukriniu diabetu� Tyrimo metodas kiekybinis� 
Apklausai naudotas seksualinių funkcijų klausimynas (angl� 
European Male Aging Study Sexual Function Questionnaire – 
EMAS-SFQ)� Bendras cukriniu diabetu sergančių vyrų 
seksualumas nelabai pasikeitęs ir beveik atitinka įverčio 
ribas� Toks rezultatas parodė, kad sergantieji cukriniu 
diabetu seksualinę funkciją pakankamai kompensuoja ir jų 
bendras seksualumas dėl ligos nukentėjo nedaug� Įvertinus 
sergančiųjų cukriniu diabetu seksualumo domenus, 
nustatyta, kad mažėjo masturbacijos indeksas ir padidėjo 
seksualinis distresas� Bendras seksualumas ir seksualinės 
kaitos indeksas pakito nedaug� Daugumai tyrimo dalyvių 
seksualinis gyvenimas per pastaruosius metus nelabai 
pasikeitė�

Įvadas

Intymus gyvenimas – sudėtinga žmogaus gyvenimo 
sritis� Jis teikia ne tik pasitenkinimą ir džiaugsmą, bet dažnai 
atneša daug kartėlio ir nusivylimo� Žmogaus seksualumas 
yra dinamiškas ir daugiaaspektis reiškinys� Taigi jis yra ne 
vien medicininis reiškinys, bet ir neatskiriama kasdienio 
gyvenimo dalis, susidedanti iš visuomeninių, biologinių, 
psichologinių ir kultūrinių veiksnių sąveikos [1]� Aktyvų 
lytinį gyvenimą gyvenantis žmogus, susirgęs somatine 
liga, paprastai bent kurį laiką seksu nesidomi� Jeigu liga 
ūmi ir laikina, sveikstant lytinis potraukis dažniausiai 

Cukriniu diabetu sergančių 
vyrų seksualumo vertinimas

1Giedrius Masilionis, 2Liucija Ramunė Palinauskienė
1VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė,

 2Panevėžio kolegija

atsinaujina ir žmogus vėl gali tęsti įprastą lytinį gyvenimą� 
Susirgus cukriniu diabetu (toliau tekste – CD) seksualinių 
nepatogumų atsiranda vos ligai prasidėjus� Daug metų 
šia liga sergantiems vyrams pablogėja audinių kraujo 
cirkuliacija, silpsta varpos erekcija [2]� Jei CD prastai 
valdomas, gali kilti didelių seksualinių problemų� Tinkamai 
gydant CD, seksualinių problemų mažėja, tačiau jos visiškai 
neišnyksta� CD sergantys pacientai dėl seksualinių problemų 
neretai patiria santuokinio gyvenimo nesklandumų, 
įtampą, nevisavertiškumą, depresiją ir dažnai praranda 
pasitikėjimą savimi [3]� Prognozuojama, kad 2040 metais 
pasaulyje sergančiųjų CD skaičius pasieks 642 milijonus 
[4]� Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
(2016), Lietuvoje pastebimas sergančiųjų CD skaičiaus 
didėjimas  – nuo 209,14 atvejo 100 000 gyventojų 2002 
metais iki 460,19 atvejo 100 000 gyventojų 2015 metais� 
Jau nuo 1970 metų PSO  seksualinę sveikatą įvardija kaip 
vieną iš žmogaus gyvenimo kokybės sudedamųjų dalių� 
Įrodytas ryšys tarp CD sergančių vyrų ir moterų seksualinės 
disfunkcijos sutrikimų� CD sergama visą gyvenimą, dėl to 
su diabetu susijusi seksualinė disfunkcija yra labai svarbi 
ir aktuali patologija [5]� Naujausi tyrimai įrodė, kad CD 
sergantys vyrai erekcijos sutrikimų turi tris kartus dažniau 
nei šia liga nesergantys vyrai� Dėl neurovaskulinių diabeto 
komplikacijų erekcijos sutrikimai būdingi nuo 35 iki 90 
proc� sergančiųjų CD� Jiems erekcijos sutrikimai prasideda 
10–15 metų anksčiau nei CD nesergantiems vyrams [6]� 
Nors seksualinę disfunkciją jaučia dauguma sergančiųjų 
CD, šiam sutrikimui dažniausiai nėra skiriama pakankamai 
dėmesio [7]� Dauguma vyrų, susidūrę su erekcijos 
problemomis, sutrinka� Atsiranda nesėkmės pasikartojimo 
baimė� Organinis erekcijos sutrikimas iš dalies tampa 
psichologiniu� Nors erekcijos sutrikimo priežastys aiškios 
ir yra žinoma daug efektyvių jo gydymo būdų, daugelis 
vyrų nesikreipia į medikus arba neturi pakankamai 
informacijos, kur gauti medicininę pagalbą [8]� Apie 
90 proc� erekcijos problemų turinčių vyrų su medicinos 
personalu dėl to nesitaria� Dėl seksualinės disfunkcijos 
metodų, naudojamų diagnozei pagrįsti, neapibrėžtumo 
kyla sunkumų tiek gydytojams, tiek pacientams ir visai 
sveikatos priežiūros sistemai� Laiku išsiaiškinus seksualinei 
disfunkcijai būdingus simptomus, būtų galima išvengti 
neigiamų padarinių, skatinant pacientų mokymą, imantis 
profilaktikos priemonių ir organizuojant tinkamą CD 
kontrolę bei gydymą [9]� Lietuvoje diabetinės seksualinės 
disfunkcijos tyrimų beveik neatliekama, todėl šiuo tyrimu 
norima įvertinti sergančiųjų CD seksualinius pokyčius� 
Tai padės kuo anksčiau nustatyti diabetinę seksualinę 
disfunkciją ir ją koreguoti� 
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Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimas vyko nuo 2018 metų rugsėjo 3 dienos iki 2018 
metų spalio 1 dienos socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje 
grupėje „x“ ir diabeto pacientų draugijoje, pateikus klausimy-
ną� Tyrimo imtis tikslinė� Įtraukimo į tyrimą kriterijai – CD 
sergantys 26–69 metų amžiaus vyrai� Apklausoje dalyvavo 42 
vyrai, sergantys pirmo ar antro tipo CD� Tyrimui parengtos, iš-
dalytos ir internetinėje erdvėje pateiktos 45 anketos� Užpildyta 
30 anketų� Trys anketos atmestos, nes kilo įtarimų, kad respon-
dentai buvo neatviri ar neįsigilino į anketos klausimus� Diabeto 
pacientų draugijoje apklausta 15 respondentų, visos anketos 
grąžintos� Apklausai naudotas seksualinių funkcijų klausimy-
nas (angl� European Male Aging Study Sexual Function Questi-
onnaire – EMAS-SFQ), kuris buvo patvirtintas ir naudojamas 
Europos vyresnio amžiaus vyrų tyrime (EMAS)� Klausimynas 
pasirodė itin naudingas, jis apėmė ne tik erekcijos sutrikimus, 
bet ir kitus vyrų seksualumo aspektus� 2010 metais klausi-
mynas buvo išverstas į lietuvių kalbą� Lietuvišką EMAS-SFQ 
klausimyno versiją sudaro 25 klausimai� Tiriamasis turi būti 
bent kiek seksualiai aktyvus per pastarąsias keturias savaites� 
Klausimai sudaro keturis svarbius seksualumo domenus: ben-
dro seksualumo, seksualinio distreso, masturbacijos ir seksualu-
mo kaitos per vienerius metus� Vertimas atliktas dviejų vertėjų 
porų, po to abu vertimo variantai įvertinti nepriklausomų eks-
pertų� Išverstas į lietuvių kalbą EMAS-SFQ klausimynas jau 
buvo naudojamas tiriant sveikų asmenų ir sergančiųjų pirmo 
tipo CD seksualines funkcijas� Apie siekį įtraukti šį klausimyną 
į prieinamų lietuviškų priemonių sąrašą informuoti jo kūrėjai 
D� B� O’Connor, G� Corona, G� Forti ir bendraautoriai, gautas 
jų sutikimas toliau naudoti klausimyną Lietuvoje [10]� Klau-
simyną sudaro A–G skyriai� A skyriuje yra 9 klausimai, susiję 
su respondentų biografinio pobūdžio duomenimis� B skyriuje 
1–4 klausimais siekiama išsiaiškinti vyrų seksualinį impulsą ar 
lytinį potraukį� C skyriaus 5–9 klausimais nustatomas seksu-
alinio aktyvumo dažnis� D skyriaus klausimais (10–12) verti-
namas gebėjimas patirti erekciją� E skyriuje (13–16 klausimai) 
respondentai turėjo pažymėti orgazmo ar kulminacijos potyrį� 
F skyriaus 17–19 klausimais siekta nustatyti respondentų rytinę 
erekciją� Paskutinįjį, G skyrių, sudaro 20–22 klausimai� Į juos 
atsakydami tiriamieji vertino savo lytinio gyvenimo kokybę� 

Klausimyno paskirtis – įvertinti CD poveikį vyrų seksua-
lumui� Klausimyne atrinkus po kelis klausimus buvo išskirti 
šie veiksniai – bendras seksualumas, seksualinis distresas, sek-
sualumo kaita ir masturbacija (1 lentelė)�

1 lentelė. Klausimyno vertinimas

Domenai Sumuojami klausi-
mų atsakymai Įverčio ribos

Bendras 
seksualumas 1, 5, 6, 13, 17 0–33

Seksualinis 
distresas 3, 8, 11, 15, 18 0–20

Seksualumo
kaita 4, 9, 12, 16, 19, 22 nuo –12 iki 12

Masturbacija 7 0–7

Šaltinis: Matulevičius V. ir kt. Sergančių 1 tipo cukriniu diabetu 26–36 metų 
vyrų seksualumas. Seksualinė medicina, 2017, Nr. 4, p. 15–18.

Rezultatai buvo skaičiuojami pagal G� Corona metodą� Jie 
išreiškiami procentais (proc�), po to nurodomas požymio san-
tykis� Skaičiuotas 8 seksualinių požymių santykis: 1) mintys 
apie seksą > 1 kartą per savaitę; 2) seksualinių santykių daž-
nis; 3) bučinių ir glamonių dažnis; 4) masturbacijos dažnis; 
5) erekcinė disfunkcija; 6) orgazmo dažnis; 7) pasitenkinimas 
orgazmo trukme; 8) pasitenkinimas seksualiniu gyvenimu� 

Rezultatams įvertinti buvo taikytas matematinis duome-
nų apskaičiavimas ir grafinis pateikimas� Gauti duomenys 
pateikti apskaičiavus vidurkius ir procentines dalis programa 
„Microsoft Office Excel 2007“�

Tyrimo rezultatai

Vidutinė tiriamųjų sirgimo CD trukmė – 13,2 metų� Tiek 
laiko pakanka, kad pradėtų vystytis lytinės potencijos sutri-
kimai� Kūno masės indekso (KMI) vidurkis – 27,41� Pasku-
tinio glikuotojo hemoglobino kiekio tyrimo rodiklis svyravo 
nuo 6,2 iki 11,2 mmol/l, vidutinis glikuotojo hemoglobino 
kiekis (toliau tekste – HbA1c) – 8,19 mmol/l� Pagal Ame-
rikos diabeto asociacijos rekomendacijas (2018), glikuotojo 
hemoglobino kiekis sergančiųjų cukriniu diabetu kraujyje 
neturėtų siekti 7 mmol/l� 

Respondentų demografinė charakteristika. Amžius: 26–39 m� – 
53 proc� (apkl� sk� 22), 40–49 m� – 30 proc� (apkl� sk� 13), 50–
59 m� – 7 proc� (apkl� sk� 3), 60–69 m� – 10 proc� (apkl� sk� 4)� 

Šeiminė padėtis: vedę – 40 proc� (apkl� sk� 17), gyvena su 
partnere – 43 proc� (apkl� sk� 18), išsiskyrę – 7 proc� (apkl� 
sk� 3), vieniši – 10 proc� (apkl� sk� 4)�

Sąvoka „potencija“ vartojama kaip vyro galimybė patenkin-
ti moterį� Vyro seksualinė potencija dažnai priklauso nuo par-
tnerės fizinės ir psichoemocinės sveikatos [11]� Ar moteris gali 
būti aistringa ir su savimi nepasitikinčiu vyru, ar šalta ir atsaini 
su pačiu didžiausiu sekso virtuozu, priklauso nuo jos nuotai-
kos ir sveikatos� Moteris gali paskatinti, o gali ir nubausti, gali 
padėti ar pakenkti, įkvėpti vyrui drąsos� Vyrai ypač jautrūs, kai 
kalbama apie jų seksualinį gyvenimą [12]� Vertindami pasta-
rųjų 4 savaičių partnerės sveikatą, trečdalis tiriamųjų ją įverti-
no kaip puikią arba gerą� Trečdalis partnerės sveikatą vertino 
labai gerai� Galima daryti prielaidą, kad dauguma vyrų dėl 
savo partnerės sveikatos problemų neturėjo (1 pav�)� 

1 pav. Partnerių sveikatos vertinimas

Jau ilgą laiką sklando mitas, kad vyrai apie seksą pagalvoja 
apie 8 tūkst� kartų per dieną, t�  y� maždaug kas 7 sekundes� 
Tačiau iki šiol nėra nė vieno tyrimo, galinčio patvirtinti šį tei-
ginį [13]� Analizuojant vyrų mintis apie seksą, kurios apima 
domėjimąsi seksu, fantazavimą apie seksą ir norą mylėtis, buvo 
išsiaiškinta, kad beveik pusė respondentų turėjo minčių apie 
seksą kartą ar net kelis kartus per dieną� Kartą ar kelis kartus 
per savaitę seksualinių minčių turėjo daugiau kaip trečdalis 
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respondentų, kartą ar kelis kartus per mėnesį – ketvirtadalis 
respondentų (2 pav�)� Du trečdaliai respondentų seksualinių 
minčių turi gana dažnai�

2 pav. Minčių apie seksą dažnis

Tiriant lytinių santykių dažnumą, paaiškėjo, kad daugiau 
nei trečdalis vyrų lytiškai santykiavo 2–3 kartus per savaitę, 
kiek daugiau nei penktadalis – kartą per savaitę, penktadalis – 
2–3 kartus per mėnesį, po dešimtadalį respondentų – kartą 
per paskutinį mėnesį ar 4–6 kartus per savaitę� Kasdien lyti-
nių santykių turėjo tik vienas tiriamasis (3 pav�)� 

3 pav. Lytinių santykių dažnis

Kaip matyti iš rezultatų, daugiau negu pusės respondentų 
lytiniai santykiai yra gana dažni, o rečiau lytiškai santykiauja 
trečdalis respondentų�

Sekso aspektai, tokie kaip glamonės, apsikabinimai, bu-
činiai, malonūs pokalbiai, yra daug svarbesni, jei pora nori, 
kad ją tenkintų santykiai� V� Heckethal (2017) nustatė, kad 
glamonės, bučiniai ir malonūs pokalbiai stiprino poros san-
tykius, nepriklausomai nuo to, kaip dažnai ji lytiškai santy-
kiavo� Atsakymai į klausimus, kiek kartų su savo partnerėmis 
tiriamieji bučiavosi, glamonėjosi, glostė vienas kitą nesusi-
koncentravę į lytinį aktą, pasiskirstė labai įvairiai: savo par-
tnerės nė karto nepabučiavo ir neglamonėjo maždaug penk-
tadalis respondentų, 2–3 kartus ar kartą per mėnesį su sekso 
partnere bučiavosi trečdalis tyrimo dalyvių, 2–3 kartus per 
savaitę glamonėjosi, bučiavosi ir kt� mažiau nei penktadalis 
vyrų, kartą per savaitę – daugiau nei dešimtadalis tiriamųjų, 
o 4–6 kartus per savaitę ar daugiau negu kartą per dieną – po 
dešimtadalį apklaustųjų� Kartą per dieną savo moterį pabu-
čiuodavo ar paglamonėdavo mažiau kaip penktadalis respon-
dentų (4 pav�)� 

4 pav. Bučinių, glamonių dažnis

Galima daryti prielaidą, kad tyrime dalyvavę CD sergantys 
vyrai per mažai dėmesio skiria savo partnerės seksualinių jaus-
mų skatinimui� Jausmas ir dėmesys reikalingi bet kokio amžiaus 
moterims, ypač jei vyro seksualinės galimybės pablogėjusios� 
Meilės žaidimas kartu su švelniais žodžiais reguliuoja moters 
intymumą, sužadina nervų sistemą, skatina tam tikrų sąlyginių 
refleksų į artumą su mylimu žmogumi vystymąsi [15]�

Labai svarbus veiksnys, vertinant vyrų seksualumą, yra 
masturbacijos dažnis� Masturbuojasi apie 95 proc� visų vyrų 
[16]� Masturbacija – vienas pagrindinių gydymo metodų, 
esant bet kokios rūšies orgazmo sutrikimams� Kuo dažniau 
vyrai lytiškai santykiauja, tuo rečiau jie linkę masturbuotis� 
Tarptautinė seksualinės medicinos draugija (toliau tekste – 
ISSM)  pažymi (2011), kad normalaus masturbacijos dažnio 
nurodyti neįmanoma� Vieni masturbuojasi kiekvieną dieną, 
kiti – keletą kartų per savaitę ar mėnesį, treti visai nesimas-
turbuoja� ISSM, remdamasi 2010 metais atlikta nacionalinės 
seksualinės sveikatos ir elgsenos apžvalga, nurodo, kad apie 
ketvirtadalis 18–59 metų amžiaus vyrų masturbuojasi 2–3 
kartus per savaitę� Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad trečdalis 
masturbuojasi 2–3 kartus per savaitę� Niekada nesimasturba-
vo penktadalis respondentų, kartą per paskutinį mėnesį – ma-
žiau nei penktadalis� 4–6 kartus per savaitę masturbavosi tik 
vienas apklaustasis (5 pav�)�

5 pav. Masturbacijos dažnis

Iš rezultatų galima daryti išvadą, kad pusė vyrų mastur-
bavosi bent kartą per savaitę ar dažniau� CD sergančių vyrų 
masturbacijos dažnis yra kur kas retesnis nei sveikų vyrų [6]�

Vyrų pirmoji reakcija į lytinį jaudinimą yra varpos pa-
didėjimas ir sukietėjimas – vadinamoji erekcija� Erekcijos 
sutrikimu vadinama būklė, kai vyro varpos standumas yra 
nepakankamas lytiniam aktui atlikti arba standumo nesuge-
bama išlaikyti per visą lytinį aktą� Varpos erekcija yra viena 
pagrindinių sekso sudedamųjų dalių, kuria neįmanoma ma-
nipuliuoti� Erekcijos sutrikimo priežasčių yra daug, tačiau pa-
grindinė − nepakankamas kraujo pritekėjimas į akytkūnius� 
40 proc� tyrime dalyvavusių vyrų visada išlaiko pakankamą 
lytiniams santykiams erekciją� Kita dalis apklaustųjų (60 
proc�) patirti ir išlaikyti pakankamą lytiniams santykiams 
erekciją dažniausiai gali arba tik kartais (6 pav�)�

6 pav. Gebėjimas patirti erekciją

Kaip matyti iš atsakymų, daugumai vyrų ne visada pavyks-
ta patirti erekciją, pakankamą lytiniam aktui�
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Orgazmas – tai aukščiausias malonaus ir aistringo potyrio, 
kylančio užbaigiant lytinį aktą ar per kitas lytinės iškrovos 
formas, laipsnis [17]� Vyro orgazmas dažniausiai susijęs su 
spermos išsiveržimu – ejakuliacija� Orgazmo metu vyras daž-
nai praranda savikontrolę ir laiko pojūtį, įsitempia viso kūno 
raumenys, o pasibaigus ejakuliacijai atsipalaiduojama� Dėl 
CD sutrikus kraujo tėkmei į vyro varpą, gali atsirasti orgazmo 
sutrikimų [2]� Kaip matyti iš rezultatų, mažiau nei pusė tyri-
me dalyvavusių vyrų patiria orgazmą ar kulminaciją visada ar 
beveik visada, daugiau kaip pusė respondentų orgazmo nepa-
tiria visai arba patiria ne visada (7 pav�)�

7 pav. Orgazmo patyrimas

Vertinant vyrų seksualumą, labai svarbus veiksnys yra or-
gazmo trukmė� Pradėję lytinę sueitį su partnere, vyrai orgaz-
mą pasiekia maždaug per 2–3 minutes� Pats orgazmas tęsiasi 
maždaug nuo 5 iki 22 sekundžių� Kiek daugiau nei pusė vyrų 
labai patenkinti orgazmo laiko trukme, trečdalis pasitenkini-
mą įvertino kaip vidutinišką ir mažą (8 pav�)� 

Didžioji dalis vyrų patenkinti savo orgazmo laiko kontrole�

8 pav. Pasitenkinimas orgazmo laiko trukme

Analizuojant vyrų seksualinio gyvenimo pokyčius per pas-
taruosius metus, pastebėta, kad daugumos respondentų pasi-
tenkinimas seksualiniu gyvenimu nei pagerėjo, nei pablogėjo� 
Mažiau nei penktadalio tiriamųjų pasitenkinimas seksualiniu 
gyvenimu vidutiniškai pagerėjo� Dešimtadaliui vyrų pasiten-
kinimas šioje sferoje labai pagerėjo, o vienam apklaustajam 
vidutiniškai pablogėjo� Apibendrinant galima teigti, kad dau-
guma vyrų per pastaruosius metus nepajuto jokių pasitenki-
nimo pokyčių seksualinio gyvenimo srityje, o likusiai daliai 
jis pagerėjo ir tik nedidelei daliai pablogėjo (9 pav�)�

9 pav. Pasitenkinimo seksualiniu gyvenimu pokytis per metus

Rezultatų aptarimas

Seksualinėms funkcijoms nustatyti naudotas The Eu-
ropean Male Ageing Study – Sexual Function Questionnaire 
(EMAS-SFQ) klausimynas� Kiekvienas iš tiriamųjų atsakė į 
25 klausimyno klausimus� Pagal gautus duomenis įvertintas 
bendras seksualumas, seksualinis distresas, seksualinės funk-
cijos pokyčiai ir masturbacija (2 lentelė)� 

2 lentelė. Cukriniu diabetu sergančių vyrų seksualumas

Domenai Įverčio vidurkis

Bendras seksualumas 16,31

Seksualinis distresas 4,79

Seksualumo kaita 0,17

Masturbacija 2,24

Kaip matyti iš rezultatų, bendras seksualumas nelabai 
pasikeitęs ir beveik atitinka įverčio ribas� Tai rodo, kad ser-
gantieji cukriniu diabetu savo lytinę disfunkciją pakankamai 
kompensuoja ir jų bendras seksualumas dėl ligos nukenčia 
mažai� Seksualinis distresas yra kenksmingas, trikdantis lyti-
nę sueitį, stresas� Jis rodo, kad asmuo yra įsitempęs, nepasiti-
ki savimi� Tai blogas rodiklis, dažnai reiškiantis ne fizinės, o 
psichoemocinės sveikatos sutrikimą [11]� Seksualumo kaitos 
indeksas nurodo, kaip keitėsi seksualinis gyvenimas per pas-
taruosius metus� Jei jis kinta, galima įtarti, kad vyksta asmens 
psichosocialinio gyvenimo ar fizinės sveikatos pokyčiai� Ser-
gant CD, masturbacijos indeksas mažėja� Susirgus CD sek-
sualinių nepatogumų atsiranda jau ligos pradžioje� Kaip mi-
nėta, dažnai seksualinė disfunkcija pastebima anksčiau nei 
nustatomas cukrinis diabetas [2, 18]� Seksualinė disfunkcija 
yra labai svarbi ir aktuali patologija sergantiesiems cukriniu 
diabetu� Tyrimo duomenys parodė, kad dauguma tiriamųjų 
turi antsvorio ir jų glikuotojo hemoglobino kiekis kraujyje 
viršija normą� Tokie tyrimo analizės duomenys reiškia, kad 
daugumos tyrime dalyvavusių respondentų cukrinis diabe-
tas kompensuojamas tik iš dalies [19]� Atsakymai analizuoti 
pagal aštuonis parametrus: 1) mintys apie seksą > 1 kartą per 
savaitę; 2) seksualinių santykių dažnis; 3) bučinių ir glamo-
nių dažnis; 4) masturbacijos dažnis; 5) erekcinė disfunkci-
ja; 6) orgazmo dažnis; 7) pasitenkinimas orgazmo trukme; 
8) pasitenkinimas seksualiniu gyvenimu� Nustatyta, kad du 
trečdaliai respondentų apie seksą galvojo gana dažnai, ne-
mažos dalies tiriamųjų lytinis potraukis buvo pakankamai 
stiprus, tačiau daugiau kaip pusei jų seksualinis gyvenimas 
kėlė susirūpinimą� Ištyrus vyrų lytinių santykių dažnumą, 
paaiškėjo, kad daugiau nei pusė respondentų lytiškai san-
tykiauja gana dažnai, tačiau per mažai dėmesio skiria savo 
partnerės seksualinių jausmų skatinimui� Pusė tyrime daly-
vavusių vyrų masturbavosi kartą per savaitę ar dažniau� Paly-
ginti su Lietuvoje atliktu panašiu masturbacijos tyrimu [10], 
gauti rezultatai beveik nesiskiria, nors sergantieji CD mas-
turbuojasi rečiau nei juo nesergantys asmenys� CD sergantys 
vyrai dažnai patiria erekcijos problemų, t� y� jiems ne visada 
pavyksta pasiekti ir išlaikyti pakankamą erekciją, kad būtų 
galima sėkmingai atlikti lytinį ar masturbacijos aktą� Daž-



Mokslinis straipsnis8

niausiai tarp sergančiųjų CD erekcijos sutrikimų atsiranda 
dėl pažeistų varpos kraujagyslių [20]� Beveik pusė tiriamųjų 
gali patirti ir išlaikyti erekciją, pakankamą lytiniams santy-
kiams� Lyginant dabartinį erekcijos pasiekimo rodiklį su bu-
vusiu prieš metus, paaiškėjo, kad daugumai vyrų gebėjimas 
pasiekti erekciją liko toks pat kaip ir prieš metus� Orgazmo 
potyrio sutrikimų pasitaikė daugiau kaip pusei respondentų, 
kita vertus, orgazmo laiko trukme patenkinti daugiau nei 
pusė apklaustųjų� Daugumos vyrų pasitenkinimas orgaz-
mo pojūčiu per metus nepakito� Vertinant rytinės erekcijos 
pokytį per metus, nustatyta, kad daugumai respondentų ji 
išliko tokia pati� Dauguma tiriamųjų yra iš dalies patenkinti 
savo lytiniu gyvenimu�

Išvados

1� CD sergantys vyrai erekcijos sutrikimų turi tris kartus daž-
niau nei šia liga nesergantys vyrai� Erekcijos sutrikimai bū-
dingi nuo 35 iki 90 proc� sergančiųjų CD� Jiems erekcijos 
sutrikimai prasideda 10–15 metų anksčiau nei asmenims, 
kurie cukriniu diabetu neserga� 

2� Įvertinus sergančiųjų CD seksualumo domenus, nustaty-
ta, kad mažėjo masturbacijos indeksas ir didėjo seksualinis 
distresas� Bendras seksualumas ir seksualinės kaitos indek-
sas pakito nedaug�

3� Daugumai tyrimo dalyvių seksualinis gyvenimas per pas-
taruosius metus pasikeitė mažai�

EVALUATION OF SEXUALITY IN MEN 
WITH DIABETES

Summary

Keywords: sexual dysfunction, erectile dysfunction, mas-
turbation, orgasm�

While in Lithuania there are growing people in diabetes 
amount, there are also growing complications caused by 
diabetes� One of these complications is sexual dysfunction� 
There are not many research in Lithuania related to this 
problem� For people in diabetes cardiovascular system is 
damaged very soon� A penis blood vessel, which delivers 
blood to it, is very narrow and that is why people in diabetes 
firstly feel sexual dysfunction symptoms� In 1970 World 
Health Organization pointed sexual health like one of the 
most important in human life quality� Erectile disorders 
are typical from 35 to 90 percent of people in diabetes� For 
these people, erectile disorders start 10 – 15 years earlier 
than healthy men� 

The aim – to evaluate men in diabetes sexuality� 
Research methods – questionnaire according to the 
EMAS SFQ, which is valid and used in European Male 
Aging Study� Translated questionnaire already was used in a 
research of healthy and type 1 diabetes men sexual function� 
Respondent have to be sexual active in a period of 4 weeks� 
Questions involve 4 main sexuality domains: overall sexual 
function, sexual distress, changes of sexual function in 

one year and masturbation� Research was performed from 
the 3 rd of September 2018 to the 1 st of October 2018 
by uploading the questionnaire to the Facebook platform 
closed group „x“ and in association of diabetes� There were 
examined 42 men in type 1 or type 2 diabetes, from 26 to 
69 years old� 

Conclusions: men in diabetes have erectile dysfunction 
three times more often than healthy men� erectile disorders 
are typical from 35 to 90 percent of people in diabetes� 
According to the evaluated men‘s sexuality domains it 
is clear that masturbating index was declined and sexual 
function distress was inclined� Overall sexual function and 
changes of sexual function in one year changed ot much� 
For the majority of respondents, their sexual life in one 
year changed faintly�
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Asmens sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Lietu-
voje, kompetenciją reglamentuoja Lietuvos medicinos nor-
mos, kurias įsakymu tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministras�  Kiekvieną Lietuvos medicinos normą 
kuria ministro įsakymu sudaryta 8–12 asmenų darbo grupė, 
kuriose yra mokymo institucijų, specialistų profesinių organi-
zacijų, pacientų interesams atstovaujančių organizacijų, kon-
troliuojančių institucijų ir Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministerijos atstovai� Kompetencijų dalis, kurią sudaro 
reikalavimai dėl specialisto žinojimo, išmanymo ir gebėjimų, 
rengiama atsižvelgiant į studijų programų turinį, mokslo pa-
siekimus, kitų šalių geruosius pavyzdžius ir mokslo įrodymais 
pagrįstus diagnostikos ir gydymo arba slaugos metodus� Ra-
šant kompetencijų dalį, kuri praktinėje veikloje turbūt yra ak-
tualiausia, didžiausia dalis darbo tenka mokymo institucijų ir 
specialistų profesinių organizacijų (pvz�, kolegijų, specialybės 
draugijų) atstovams� 

Pateikiame keletą paaiškinimų apie pakeitimus, kurie 
slaugytojams yra gana nauji, tačiau būtini gerinant Lietuvos 
Respublikos sveikatos sistemos efektyvumą, siekiant sveika-
tos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugumo�

Naujos redakcijos Lietuvos medicinos norma MN 
289:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ yra patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m� 
liepos 12 d� įsakymu Nr� V-828 „Dėl Lietuvos medicinos nor-
mos MN 289:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ pa-
tvirtinimo“� Aktuali šio įsakymo redakcija internete: https://
www�e-tar�lt/portal/lt/legalAct/TAR�7DB50471C9A5/asr

TEISĖS

9�3� teikti slaugos paslaugas paciento namuose;

Komentaras: iki 2019 m. liepos 12 d. teisę teikti slaugos 
paslaugas paciento namuose turėjo tik slaugytojai, einantys ben-
druomenės slaugytojo pareigas. Įsigaliojus MN 28:2019 pakei-
timams, bendrosios praktikos slaugytojų pareigas einantys slau-
gytojai taip pat gali teikti slaugos paslaugas paciento namuose.

9�6� skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones svei-
katos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir būtinosios me-
dicinos pagalbos atveju, teikdamas medikamentinę pagalbą, 
savarankiškai skirti vaistinius preparatus, įrašytus į Vaistinių 
preparatų, kuriuos savarankiškai gali skirti slaugytojas, teik-
damas medikamentinę pagalbą būtinosios medicinos pagal-
bos atveju, sąrašą (Lietuvos medicinos normos priedas); 

Komentaras: ši nuostata aktualiausia yra greitosios medicinos 
pagalbos ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose dirbantiems ben-
drosios praktikos slaugytojams, bendruomenės slaugytojams, skubios 
medicinos pagalbos slaugos specialistams. Iki MN 28:2019 pakeiti-
mų įsigaliojimo slaugytojai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą, 
neturėjo teisės skirti vaistinio preparato (t. y. be gydytojo paskyrimo 
duoti, pvz. nuskausminamųjų, antihipertenzinių ar kt. vaistinių 
preparatų, reikalingų būtinajai medicinos pagalbai suteikti).

Būtų naudinga prisiminti, kad būtinajai pagalbai yra priski-
riama pirmoji pagalba ir skubioji pagalba.

[Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto apra-
šas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2004 m. balandžio 8 d.  įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios me-
dicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“:

„3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambula-
torines ir (ar) stacionarines  paslaugas) teikiama skubioji medici-
nos pagalba yra kvalifikuota asmens sveikatos priežiūros paslauga, 
kurią teikia gydytojas arba gydytojas kartu su kitais asmens svei-
katos priežiūros   specialistais. Skubioji medicinos pagalba – tai 
medicinos pagalba, teikiama nedelsiant (1 kategorija)  arba nea-
tidėliotinai (2, 3, 4 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, 
nurodytų Aprašo 1 ir 2 prieduose išdėstytų Vaikų skubiosios medi-
cinos pagalbos masto lentelės ir Suaugusiųjų skubiosios medicinos 
pagalbos masto lentelės (toliau – lentelės) 3 skiltyje, gresia pavojus 
paciento ir (ar)  aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteiki-
mas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

<...>
7.  Būtinoji medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įs-

taigose teikiama visiems   pacientams. Būtinoji medicinos pagal-
ba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos   
pagalba, po to – skubioji medicinos pagalba. 

<...>
10. Vadovaudamasis profesine kompetencija, Aprašu ir kitais 

būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, 
skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijas nustato, paci-
entus skubiosios medicinos pagalbos kategorijai priskiria pacientą 
apžiūrėjęs gydytojas ir (arba) išplėstinės praktikos slaugytojas, ir 
(arba) skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas, ir (arba) 
slaugytojas, išklausęs ne trumpesnį kaip 36 valandų skubiosios 
medicinos pagalbos teikimo arba 36 valandų pacientų medicini-
nio rūšiavimo skubiosios pagalbos skyriuje kursą. <...> “].

9�8� vykdydamas Lietuvos medicinos normos 14 punkte 
nurodytą veiklą, tvarkyti paciento duomenis, įskaitant svei-
katos duomenis, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų 
tvarkymą, nustatyta tvarka;

Naujos redakcijos Lietuvos medicinos norma 
MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“

Komentarai ir paaiškinimai

Artūras Šimkus
Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus
Asmens sveikatos departamentas
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10�11� laikytis slaugytojo profesinės etikos principų, gerbti 
pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą 
informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asme-
nims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lie-
tuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;

Komentaras dėl 9.8 ir 10.11 papunkčių: įsigaliojus Bendra-
jam asmens duomenų apsaugos reglamentui, visos ministerijos ir 
joms pavaldžios įstaigos turėjo peržiūrėti teisės aktų, reglamen-
tuojančių asmens duomenų tvarkymą, atitiktį šiam reglamentui. 
Specialiųjų kategorijų (informacija apie sveikatą ir kt.) asmens 
duomenų apsaugai skiriamas ypač didelis dėmesys. Asmens duo-
menų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis ati-
tinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 ir 6 straipsnių 
nuostatų reikalavimus, o specialių kategorijų asmens duomenų 
tvarkymas 9 straipsnio nuostatas. Sveikatos apsaugos ministeri-
ja privalo užtikrinti sveikatos duomenų (specialiųjų kategorijų 
asmens duomenų) tvarkymo politiką, atitinkančią Bendrojo 
asmens duomenų reglamento nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kei-
čiant medicinos normas, buvo aiškiai įvardyta, kokią veiklą vyk-
dydamas slaugytojas gali tvarkyti paciento sveikatos duomenis, 
įtvirtinta pareiga saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją 
apie pacientą laikyti konfidencialia bei numatyta prievolė tobu-
linti kvalifikaciją asmens duomenų apsaugos srityje, nes slaugy-
tojai privalo išmanyti asmens duomenų apsaugos principus.

KOMPETENCIJA

14�1� pagal kompetenciją konsultuoti sveikus ir sergančius 
asmenis;

Komentaras: ši nuostata slaugytojus įpareigoja gebėti konsul-
tuoti pacientus, siekiant įteisinti slaugytojų konsultacijas ambu-
latorinėje grandyje.

14�1�1� įvertinti asmens sveikatos būklę;
14�1�2� mokyti pacientus sveikos gyvensenos principų;
14�1�3� valdyti paciento sveikatos rizikos veiksnius;

Komentaras: paciento rizikos veiksnių valdymas apima paci-
ento mokymą ar reikiamos metodinės pagalbos teikimą siekiant 
išvengti lėtinių ligų ar jų komplikacijų, kai to galima pasiekti 
keičiant paciento elgesio, mitybos, fizinio aktyvumo ir kitus įpro-
čius, darančius įtaką lėtinių ligų eigai. Rizikos veiksniai, į ku-
riuos reikėtų atsižvelgti, gali būti rūkymas, alkoholis, hipodina-
mika, gretutinės ligos, trumpalaikiai sąmonės, suvokimo sutriki-
mai, bloga klausa, sutrikęs regėjimas, sutrikusi koordinacija ir kt.

14�1�4� valdyti lėtinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis ser-
gančių pacientų sveikatos būklę ir vykdyti pacientų, sergan-
čių šiomis ligomis, stebėseną;

Komentaras: šios nuostatos įpareigoja slaugytojus, dirbančius 
ambulatorinėje grandyje, vykdyti lėtinėmis ar užkrečiamosiomis 
ligomis sergančių pacientų sveikatos būklės stebėseną, siekiant iš-
vengti ūmių komplikacijų ir hospitalizacijos bei atitolinti lėtines 
komplikacijas.

14�1�4�1� pacientų, sergančių cukriniu diabetu:
14�1�4�1�1� siekiant palaikyti pacientui optimalią, tolygią 

glikemiją, pagal išankstinę gydytojo rekomendaciją koreguoti 
paskirtų antiglikeminių vaistinių preparatų dozę;  

14�1�4�1�2� siekti gerai kompensuoto cukrinio diabeto ei-
gos, atsižvelgiant į glikozilinto hemoglobino rodiklį;

Komentaras dėl  14.1.4.1.1 ir 14.1.4.1.2 papunkčių: pa-
grindiniai geros cukrinio diabeto kontrolės rodikliai yra tolygi 
glikemija, kai nėra hipoglikemijų (gliukozės kiekis kraujyje < 4 
mmol/l) ar reikšmingų hiperglikemijų ir pasiektas individualus 
tikslinis glikozilintas hemoglobinas, todėl bendrosios praktikos 
slaugytojas, vykdydamas lėtinių ligų stebėseną, privalo gebėti 
įvertinti glikozilinto hemoglobino rodiklį ir, atsižvelgdamas į 
išankstines gydytojo rekomendacijas, pagal šio rodiklio reikšmę 
koreguoti naudojamų antiglikeminių vaistinių preparatų dozę ir 
vartojimo laiką bei, siekdamas geros ilgalaikės diabeto kontrolės, 
konsultuoti pacientą dėl tikslingų gyvensenos pokyčių.

14�1�4�1�3� atlikti diabetinės pėdos profilaktiką – kiekvie-
no apsilankymo metu apžiūrėti ir įvertinti cukriniu diabetu 
sergančio paciento pėdas;

Komentaras: siekiant kuo anksčiau pastebėti šios cukrinio di-
abeto komplikacijos požymius ir stabdyti jos vystymąsi, slaugyto-
jai, dirbantys ambulatorinėje grandyje kartu su šeimos gydytoju 
ar gydytoju endokrinologu, kiekvieno cukriniu diabetu sergančio 
paciento apsilankymo metu privalo apžiūrėti ir vizualiai įver-
tinti paciento pėdas. Kiekvienu atveju vertinami odos pakitimai, 
odos temperatūra, struktūrinės anomalijos, neuropatijos, perife-
rinių arterijų ligų požymiai, išopėjimai, infekcijos rodikliai, 
čiuopiamas pėdos nugarinės arterijos (a. dorsalis pedis), pakin-
klinės arterijos (a. poplitea) pulsas. 

14�1�4�2� pacientų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis;
14�1�4�2�1� siekiant optimalaus paciento arterinio kraujo 

spaudimo, koreguoti paskirtų antihipertenzinių vaistinių pre-
paratų dozę;

Komentaras:  siekiamybė –  kad slaugytojas, atsižvelgdamas 
į paciento arterinio kraujo spaudimo stebėjimo duomenis ir iš-
ankstines gydytojo rekomendacijas, mažomis dozėmis koreguotų 
antihipertenzinių vaistų vartojimą.

14�1�4�2�2� siekiant optimalaus INR rodiklio, koreguoti 
paskirtų antihipertenzinių dozę pagal išankstinę gydytojo re-
komendaciją;

Komentaras: INR rodiklis yra vieno iš svarbesnių ir dažnai 
atliekamų kraujo koaguliacijos tyrimų – Protrombino laiko – 
standartizuota reikšmė (angl. International Normalized Ratio, 
liet. TNS – Tarptautinis normalizuotas santykis). INR rodiklio 
stebėsena yra būtina taikant gydymą netiesioginio veikimo anti-
koaguliantais. Gydant stengiamasi pasiekti stabilią vertę, kuri 
laikui bėgant neišeitų už tam tikro pasirinkto intervalo ribų. 
Gydymo antikoaguliantais kontroliavimas pagal INR vertę yra 
itin svarbus po širdies vožtuvų protezavimo. Protrombino lai-
ko (INR) rodiklio nustatymas atliekamas kasdien tol, kol INR 
reikšmė pasiekia užsibrėžtą gydymo intervalo lygmenį (pvz., nu-
matyta, kad INR bus palaikomas, kai intervalas bus 3,0–3,5). 
Vėliau tyrimą rekomenduojama kartoti 1 kartą per savaitę. Jei-
gu vartojant medikamentus INR reikšmės nebesvyruoja, tyrimą 
galima atlikti 1 kartą per mėnesį. Varfarinas ir kiti į jį panašūs 
peroraliniai antikoaguliantai didina INR rodiklį. Šis didinimas 
labai priklauso nuo individo kepenų ir kitų sistemų funkcinio 
aktyvumo.
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Š� m� žurnale  „Slauga� Mokslas ir praktika“ 
Nr� 7–8 paskelbto straipsnio 

„Probleminio mokymo organizavimas biomedicinos studijų procese“ 
autorė yra Viktorija Čepukienė iš Utenos kolegijos Medicinos fakulteto�

INR reikšmė, 
palaikoma 
antikoaguliantais

Klinikinė būklė

2,0–2,5 Giliųjų venų trombozė po operacinių 
intervencijų

2,0–3,0 Smegenų hipoksijos, plaučių arterijos ir gi-
liųjų venų trombozių profilaktika ir gydymas

3,0–4,5

Venų trombozės recidyvai, plaučių arteri-
jos okliuzai, infarktas, arterijų patologija, 
būklės po kardiochirurginių intervencijų – 
dirbtinis širdies vožtuvas, koronarinių arte-
rijų apeinančiųjų jungčių operacija

14�1�5� į paciento lėtinių ligų valdymą įtraukti jo šeimą ar 
artimuosius;

Komentaras: siekiant, kad lėtinė liga būtų tinkamai valdo-
ma, pacientui visuomet yra reikalinga pagalba, parama ir palai-
kymas iš jam artimos aplinkos, todėl ypač svarbu paciento šeimai 
ir artimiesiems tinkamai išaiškinti lėtinių ligų valdymo princi-
pus, paskatinti nebijoti prisidėti prie ligos valdymo ir įsitikinti, 
kad šeima ir artimieji tinkamai suprato jiems perteiktą infor-
maciją. Neretai šeima ir artimieji gali tapti geriausiais slaugyto-
jo pagalbininkais ir informacijos šaltiniu, tam tikru slaugytojo 
atstovu paciento šeimoje.

14�1�6� konsultuojant pacientus, papildomai naudotis 
standartizuotomis skalėmis, anketomis;

Komentaras: standartizuotos skalės ir klausimynai – tai Lie-
tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvir-
tinti skalės ir klausimynai, skirti naudotis visiems asmens svei-
katos priežiūros specialistams, vertinant pacientų būklę pagal 
tam tikrų požymių buvimą ar nebuvimą, nustatyti kokio nors 
požymio lygį (pvz., skausmo, savarankiškumo ir pan.).

14�6� konsultuoti dėl gydytojo paskirtų vaistų vartojimo;

Komentaras: Šių konsultacijų metu pacientui turėtų būti iš-
aiškinama, kodėl gydytojo paskirtus vaistus būtina vartoti taip, 
kaip yra paskirta, kokiu būdu vaistai turi būti vartojami, ką 
daryti, jei užmiršo suvartoti reikiamą vaistų dozę ar pavartojo 
per daug arba per mažai vaistų ir pan. 

Slaugytojas turėtų gebėti paaiškinti pacientui pagrindinį ga-
limą šalutinį vaistų poreikį.

14�9�10� paskirti bendrąjį šlapimo, kraujo tyrimą ir krau-
jo tyrimus glikozilinto hemoglobino, gliukozės kiekiui, pro-
trombino indeksui (INR) nustatyti bei pagal kompetenciją 
vertinti jų rezultatus;

Komentaras: rezultatų vertinimas suprantamas kaip rodiklio 
ribinių verčių žinojimas ir gebėjimas identifikuoti, ar rezultatas 
tas vertes viršija, ar yra mažesnis nei norma.

14�9�11� matuoti ir vertinti gliukozės kiekį kapiliariniame 
kraujyje;

Komentaras: slaugytojas turi gebėti ne tik pamatuoti gliuko-
zės kiekį kraujyje, bet ir įvertinti rezultatą, gebėti suprasti bei 
mokėti suprantamai paaiškinti pacientui, kodėl galėjo atsirasti 
būtent tokia reikšmė ir kokių priemonių reikėtų (jei reikėtų) 
imtis.

14�9�15� dirbti su laboratorine įranga (analizatoriais), pri-
taikyta šeimos gydytojų asmens sveikatos priežiūros paslau-
goms teikti;

Komentaras: šio papunkčio nuostatos aktualios slaugytojams, 
dirbantiems kartu su šeimos gydytoju. Laboratorinė įranga, t. y. 
analizatoriai, skirti šeimos gydytojų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugoms teikti, turi palyginti siaurą kraujo ar šlapimo anali-
čių spektrą. Slaugytojai turi gebėti įjungti analizatorių, atlikti 
su juo visus reikiamus veiksmus, prieš pradėdami tyrimą, įdėti 
mėginį ir pradėti tyrimą. Iš dalies tai sutampa su biomedicinos 
technologo kompetencijomis, tačiau tik tiek, kiek reikalinga šei-
mos gydytojo paslaugai teikti.

14�9�18� atsižvelgdamas į paciento sveikatos ir higienos 
būklę, koordinuoti slaugytojo padėjėjo veiksmus, kai slaugy-
tojo padėjėjas pacientui atlieka šias slaugos procedūras: odos 
ir jos priedų higieninę priežiūrą; plauna ausis, akis; valo no-
sies landas; atlieka burnos ertmės priežiūros procedūras; mau-
do pacientą; keičia pacientui baltinius, patalynę; parenka ir 
keičia sauskelnes; parenka ir naudoja pakišamuosius indus 
(anteles, basonus); transportuoja pacientą; keičia paciento 
kūno padėtį;

Komentaras: tai nauja nuostata, įpareigojanti slaugytoją, 
siekiant slaugos tikslų, koordinuoti slaugytojo padėjėjo darbą, 
atliekant jo kompetencijai priskirtus slaugos veiksmus, padėti 
užtikrinti, kad slaugytojo padėjėjo teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos būtų atliekamos laiku ir saugios pacientui.

14�10� Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atlikti:

14�10�1� imunoprofilaktiką;

Komentaras: pakeistame Imunoprofilaktikos organizavimo 
ir atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 
468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ numatyta, kad baigęs ne trumpesnius kaip 
16 val. trukmės Skiepijimo pagrindų kursus, slaugytojas, vado-
vaudamasis patvirtintu klausimynu ir įvertinęs paciento sveika-
tos būklę, turi teisę paskirti ir atlikti vakcinaciją. 
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Operacinės slaugytojo profesiniai iššūkiai
Stasė Malakauskienė

Nacionalinio vėžio instituto Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius
Lietuvos operacinės slaugytojų draugija

Operacinės slaugytojo profesinė užduotis specifinė, jos 
atlikti negali joks kitas specialistas, neturintis reikalingos 
profesinės kvalifikacijos� Jis turi gebėti savarankiškai priim-
ti sprendimus, susijusius su operacinės darbo organizavimo 
procesais� Tikslas – išvengti komplikacijų operacijos metu ir 
po jos� Operacinės slaugytojas privalo nuolatos mokytis ir įsi-
savinti naujausias darbo technologijas, išmanyti įvairių medi-
cinos prietaisų galimybes bei draudimus� Neteisingai naudo-
jant įrangą, gali kilti grėsmė paciento ir operacinėje dirbančių 
specialistų gyvybėms�

Operacinės slaugytojui keliami aukšti profesiniai reika-
lavimai: suprasti savo etinę atsakomybę, pagarbiai elgtis su 
pacientu operacijos metu, rūpintis jo poreikiais taip, kaip jis 
norėtų, jeigu būtų budrus� Visas dėmesys operacinėje turi 
būti skirtas paciento saugumui ir jo gerovei�

Ilgainiui operacinės slaugytojai suprato, kad būtina iden-
tifikuoti jų profesinius poreikius ir nustatyti profesinę struk-
tūrą� 1999 metais buvo įkurta Lietuvos operacinės slaugytojų 
draugija, į kurią įstojo apie 200 operacinės slaugytojų iš visos 
Lietuvos�

Lietuvos operacinės slaugytojų draugijos tikslas  – vienyti 
draugijos narius, atstovauti jų profesiniams interesams ir juos 
ginti, spręsti operacinės slaugos mokslo, mokymo ir praktikos 
problemas Lietuvoje ir integruotis į tarptautinę profesinę veiklą� 

Lietuvos operacinės slaugytojų draugijos uždaviniai: 
• dalyvauti operacinės slaugytojų profesiniame rengime, 

organizuoti ir metodiškai vykdyti operacinės slaugytojų 
kvalifikacijos tobulinimo programą; aktyviai dalyvauti 
rengiant ir tvirtinant teisinius dokumentus, reglamen-
tuojančius slaugos sistemos funkcionavimą, įvairių spe-
cialybių slaugytojų darbo organizavimą, jų profesinį 
rengimą ir tobulinimą;

• organizuoti mokslines praktines konferencijas, suva-
žiavimus, seminarus, pasitarimus; remti ir finansuoti 
mokslines praktines komandiruotes;

• skatinti ir remti pedagoginės ir metodinės literatūros 
publikavimą;

• skatinti ir remti slaugos mokslo tyrimus, skelbti slaugy-
tojų mokslo darbus ir pasiekimus konferencijose, suva-
žiavimuose, mokslinėje spaudoje;

• bendradarbiauti su giminingomis šalies ir užsienio 
draugijomis bei asociacijomis, siekiant keistis patirtimi, 
kuri reikalinga slaugytojų rengimui ir jų darbo organi-
zavimui;

• reikšti ir ginti draugijos narių interesus;
• kelti ir ugdyti bendrą profesijos dvasią;
• organizuoti draugijos narių poilsį ir laisvalaikį�

Lietuvos operacinės slaugytojų draugija aktyviai dalyva-
vo įvairiose darbo grupėse, rengiant įstatymus, nutarimus ir 
kitus norminius dokumentus, susijusius su operacinės slau-
gytojų profesija� Parengta Medicinos norma 93:2001 „Ope-
racinės slaugytojas� Teisės, pareigos, kompetencija ir atsako-
mybė“, kuri 2018 metais buvo atnaujinta; išleistas Lietuvos 
Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstaty-
mas; 2010 metais sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo 
patvirtinta neformaliojo švietimo operacinės slaugos progra-
ma� Draugijos nariai įtraukti į Sveikatos apsaugos ministeri-
jos specialistų, konsultuojančių savo specializuotą profesijos 
sritį, sąrašą�

2013 metais Lietuvos operacinės slaugytojų draugija pasi-
rašė bendradarbiavimo sutartį su Slaugos darbuotojų tobuli-
nimosi ir specializacijos centru (dabar – Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)� Tikslas – ben-
dradarbiauti, rengti ir recenzuoti mokymo programas, skirtas 
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijai� Bendradarbiau-
jant buvo parengta mokymo programa „Operacinės slaugyto-
jo vaidmuo laparoskopinių operacijų metu“� Draugijos nariai 
yra ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompeten-
cijų centro leidžiamo žurnalo „Slauga� Mokslas ir praktika“ 
redakcinės kolegijos nariai�

Lietuvos operacinės slaugytojų draugija taip pat bendra-
darbiauja su Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu, 
Vilniaus universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis bei 

Nuotraukose – operacinės slaugytojo darbo operacinėje epizodai
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Antivirusinių veido kaukių privalumai
Daiva Antanavičienė

universitetais, organizuojant konferencijas bei kitus reginius� 
Plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas� Palaikomi glaudūs 
ryšiai su Latvijos ir Estijos analogiškomis profesinėmis drau-
gijomis� Draugija siekia tapti Europos operacinės slaugytojų 
asociacijos (EORNA) nariu�

Operacinės slauga, kaip atskira slaugos specializacija, pa-
saulyje egzistuoja daugiau nei 100 metų� Operacinės slaugy-
tojo darbo užduotys keitėsi drauge su medicinos, technikos 
ir slaugos profesijos raida� Darbo užduotys tapo daug atsa-
kingesnės, o funkcija reikalauja, kad operacinės slaugytojas 
visada suvoktų savo profesinę atsakomybę�

Lietuvoje specializuotus operacinių seserų kursus 1957 
metais pradėjo organizuoti Respublikiniai medicinos dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimo kursai (dabar – Sveikatos prie-
žiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras)� Šių 
dienų operacinės slaugytojo savarankiškumas ir atsakomybė 
apima operacinės darbo procesų organizavimą ir įgyvendini-
mą, stebėseną, kontrolę, įvertinimą ir sprendimų priėmimą� 
Operacinės slaugytojas, dirbdamas operacinėje, atlieka vieną 
iš dviejų vaidmenų: dirba sterilioje aplinkoje šalia paciento su 
gydytojų chirurgų komanda arba atlieka tarpininko vaidmenį 
tarp sterilios darbo aplinkos ir likusio skyriaus� Šias funkcijas 
apibrėžia terminai sterilus asistavimas arba pagalba� Tai isto-

rinės sąvokos, nusakančios operacinės slaugytojo asistavimo 
funkcijas chirurgijoje�

Operacinės slaugytojas turi taip išmanyti operacijos proce-
są, kad mintimis nuolat vienu žingsniu galėtų lenkti chirurgo 
veiksmus� Kad gebėtų atlikti savo užduotis, operacinės slaugy-
tojas privalo turėti žinių apie žmogaus anatomiją, fiziologiją, 
farmakologiją, mikrobiologiją ir infekcijų prevenciją, taip pat 
žinių apie kitų chirurginės komandos specialistų funkcijas� 
Tai yra viena prestižiškiausių ir geriausiai apmokamų slaugos 
praktikos sričių pasaulyje� Būsimi operacinės slaugytojai po 
pagrindinių slaugos studijų universitetuose dar mokosi 6–12 
mėnesių� Lietuvoje neformaliojo švietimo operacinės slaugos 
programa trunka vos 3 mėnesius� Tai nuvertina operacinės 
slaugos paslaugų svarbą sveikatos priežiūroje�

Šių metų spalio 4 dieną organizuojamoje IV tarptauti-
nėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Operacinės slau-
gytojo profesiniai iššūkiai“, kuri skirta Lietuvos operacinės 
slaugytojų draugijos 20-mečiui paminėti, tikimasi sulaukti 
daug kolegų iš visos Lietuvos ir iš užsienio (Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės)� Toks bendravi-
mas ir bendradarbiavimas stiprina profesinius ryšius, kurie 
yra svarbūs tobulinant kvalifikaciją bei didinant operacinės 
slaugytojo prestižą�

Kasdienė mūsų aplinka – tai daugybė aplink mus visur 
ir visada esančių virusų ir bakterijų� Nematomų, bet kartais 
ypač pavojingų� Medikams tenka dirbti ir kovoti už paciento 
sveikatą ar net gyvybę, kai paciento organizmas tampa neat-
sparus, susiduria su agresyviu, neįprastu ar retai sutinkamos ir 
pavojingos ligos sukėlėju� 

Dauguma infekcinių agentų plinta oro lašeliniu keliu� 
Vadinasi, nuo jų sukeliamų ligų apsisaugoti galime tik su-
mažinę galimybę virusams patekti į mūsų kvėpavimo takus� 
Vienkartinės kaukės naudojamos kaip apsauga, sulaikanti 
daugumą mus atakuojančių bakterijų� Mažieji virusai sugeba 
prasiskverbti pro įprastas kaukes, kurios dėvimos procedūrų 
ir manipuliacijų metu� Todėl, medicinoje atrandant naujų 
galimybių ir pritaikant naujas technologijas, sukuriamos to-
bulesnės priemonės, saugančios nuo užkrato tiek dirbančius 
medikus, tiek pacientus�

Naujoji „Viroblock“ technologija, naudojama naujųjų 
kaukių gamybai, sukurta taip, kad apsauga nuo smulkiausių 
infekcinių dalelių būtų kuo patikimesnė� Tai reiškia, kad kau-
kė veikia ne tik kaip apsauga, ant kurios paviršiaus nusėda 
ir sulaikomos dalelytės (bakterijos, virusai, dulkės, alergenai 
ir kt�)� Nauja neaustinė medžiaga, kurios skaidulos susipina 
ir sudaro sluoksnį be porų, neleidžia prasiskverbti dalelėms� 
Maža to, tarp šių sluoksnių esantis dezinfektantas ypač su-
laiko ir padaro virusus nekenksmingus, t� y� prisijungia prie 
viruso apvalkalėlio, jį suardo ir, inaktyvuodamas virusą, pa-
daro jį nekenksmingą� Šis procesas vyksta į abi puses – dė-
vima kaukė apsaugo tiek nuo pacientui iš aplinkos gresian-
čios infekcijos, tiek ir nuo paciento personalui perduodamos 

infekcijos� Vadinasi, „Viroblock“ kaukės yra tobulesnės, nes 
aktyviai saugo tiek personalą, tiek pacientą� 

Dar vienas kaukės „Viroblock“ privalumas – dėl naujosios 
beporės gamybos technologijos dėvint kaukę nėra sunku kvė-
puoti, oras įkvepiamas ir iškvepiamas lengvai, be papildomų 
pastangų� Lengva kvėpuoti, nėra šoninio oro prasiskverbimo 
pro kaukės kraštus, viršuje ir apačioje veido kaukė patikimai 
priglunda, o oro srautas cirkuliuoja pro švelnų supresuotą ne-
austinį sluoksnį� Dėvėti tokią kaukę patogu visą darbo dieną, 
kaukė patikimai apsaugo net 8 valandas, netrukdo personalui 
dirbant, nerasoja ir nedrėksta�

Dėl galimybės sulaikyti įvairias net mažiausias užkrato 
daleles pranašesnės ir ypač patikimos bei rekomenduojamos 
rinktis „Viroblock“ kaukės� Dirbantiesiems su neaiškios ligos 
simptomais besiskundžiančiais pacientais (skubiosios pagal-
bos skyriuose, keliaujančiais ar grįžtančiais iš kelionių po eg-
zotinius kraštus), taip pat ir skyriuose, kur bet kokia infekcija 
būtų ypač pavojinga, jei užsikrėstų imunosupresinės būklės 
asmenys, taip pat jų lankytojai� Esame judrūs, per keletą va-
landų pasiekiame kitą šalį ar net žemyną, dažnai net neįtar-
dami, kad galėjome turėti kontaktą su sergančiu asmeniu, ir, 
nors nejaučiame jokių galimos ligos simptomų, tačiau galime 
infekcijos sukėlėją perduoti daugybei kitų žmonių – infekci-
jos plitimo grėsmė tampa reali ir mastai gali būti dideli� 

Pasiruošti ir apsisaugoti nuo ligos plitimo dažnai tampa iššū-
kiu ir reikalauja ne tik greitos reakcijos, teisingų sprendimų, bet 
ir visų įmanomų priemonių, užkertančių kelią ligos plitimui� 

Daugiau informacijos apie „Viroblock“ veido kaukes gali-
ma rasti internete arba vaistinėse�
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IV TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA,
skirta Lietuvos operacinės slaugytojų draugijos 20-mečiui,

OPERACINĖS SLAUGYTOJO PROFESINIAI IŠŠŪKIAI

2019 M. SPALIO 4 D.

Konferencijos vieta TRASALIS, Gedimino g� 26, Trakai

Konferencija skirta slaugos specialistams ir akušeriams

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI:
LIETUVOS OPERACINĖS SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA

VILNIAUS KOLEGIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
NACIONALINIS VĖŽIO ISTITUTAS

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS

KONFERENCIJOS PROGRAMA
2019 10 04

09.00–10.00 Konferencijos dalyvių registracija

10.00–10.30 Konferencijos atidarymas

I POSĖDIS
10:30–10:50 LR SAM atstovo pranešimas. 

Odeta Vitkūnienė, SAM Asmens sveikatos departamento direktorė, Lietuva 
10:50–11:10 Ilze Neparte, Latvijos slaugytojų asociacija, prezidentė, Latvija
11:10–11:30 Tiiu Koemets, Estijos operacinės slaugytojų draugija, Estija
11:30–12:00 Personalo apranga: apsauga ir patogumas. 

Ann Folin, Klinikinės slaugos patarėja, CNOR, Švedija
12:00–12:20 Emocinio intelekto svarba operacinės slaugytojo profesijoje. 

Jolanta Makauskienė, Nacionalinis vėžio institutas, Lietuva
12:20–12:40 Organų persodinimo operacijose dalyvaujančių operacinės slaugytojų darbo motyvacijos aspektai. 

Dr� Daiva Zagurskienė, LSMU Slaugos fakultetas, Lietuva, Tatjana Čalko, VšĮ VUL Santaros Klinikos, 
Lietuva 

12:40–13:00 Terapinio profilio slaugytojų darbo laiko sąnaudų ryšio su pacientų savarankiškumu vertinimas. 
Prof� Olga Riklikienė, LSMU Slaugos fakultetas, Lietuva, Roberta Suprikienė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, 
Lietuva 

13:00–13.40 Pietų pertrauka

II POSĖDIS
13:40–14:10 Chirurginės saugos protokolas. Ann Folin, Klinikinės slaugos patarėja, CNOR, Švedija
14:10–14:30 Chirurginės saugos protokolas meta iššūkį kasdieninei operacinės slaugytojų veiklai. A� Virbalienė, 

VšĮ VUL Santaros klinikos, Lietuva
14:30–14:50 Operuojamų pacientų pozicionavimo svarba ir jo taikymo galimybės operacijos metu. 

Natalja Surgunt, VšĮ VUL Santaros klinikos, Lietuva, Dr� Zita Gierasimovič, 
VU Medicinos fakultetas, Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra, Lietuva

14:50–15:10 Slaugytojo karjeros galimybės Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje (UK). 
Diana Klingienė, Jungtinė Karalystė

15:10–15.30 Intraoperacinės skysčio surinkimo sistemos SERRES ir inovatyvių silikoninių žaizdų drenų 
REDAX naudojimo galimybės, privalumai ir nauda. Živilė Gibė, UAB Apiterapija, Lietuva

15.30–16.00 Konferencijos uždarymas, pažymėjimų įteikimas
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STENDINIS – POSTERIS
1. Slaugos ypatumai perioperaciniu laikotarpiu. Atvejų analizė

Dalia Skunčikienė, VšĮ VUL Santaros klinikos, Lietuva
Zita Gierasimovič, VU Medicinos fakultetas, Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra, Lietuva 

2. Pooperacinių žaizdų priežiūros ypatumai ambulatorinėjė grandyje

Zita Gierasimovič, VU Medicinos fakultetas, Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra, Lietuva
Alina Karpovič, VšĮ VUL Santaros klinikos, Lietuva 

3. Kelyje... 

Stasė Malakauskienė, Nacionalinis vėžio institutas, Lietuva
Lina Marcinkevičienė, Nacionalinis vėžio institutas, Lietuva

INFORMACIJA DALYVIAMS
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 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 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai�

ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkė – Natalja Surgunt, LOSD pirmininkė, VšĮ VUL Santaros klinikos
Pavaduotoja – Lina Marcinkevičienė, LOSD narė, Nacionalinis vėžio institutas
Sekretorė – Sigita Jonauskienė, LOSD valdybos narė, VšĮ VUL Santaros klinikos

NARIAI
1� Jurga Šuminienė, VšĮ VUL Santaros klinikos, direktoriaus medicinai pavaduotoja slaugai
2� Jurgita Kazlauskienė, Vilniaus kolegija Sveikatos priežiūros fakultetas, prodekanė
3� Nijolė Zadoreckaitė, Nacionalinis vėžio institutas, Slaugos administravimo skyriaus vedėja 
    (Vyriausioji slaugos administratorė)
4� Stasė Malakauskienė, LOSD valdybos narė, Nacionalinis vėžio institutas, 
    Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyriaus vyresnioji slaugos administratorė (operacinei)
5� Rasa Alšauskienė, LOSD valdybos narė, VšĮ VUL Santaros klinikos, Vaikų ligoninė, 
    Operacinės skyriaus vyresnioji slaugos administratorė
6� Jolanta Makauskienė, LOSD narė, Nacionalinis vėžio institutas, operacinės slaugytoja; 
7� Renata Stankevičienė, LOSD narė, Nacionalinis vėžio institutas, operacinės slaugytoja� 

 
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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„Tik meilė žmonėms man padėjo 
pasiekti tai, ką šiandien turiu“

Raimonda Steikūnienė
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau – VMKL) 1-ojo dienos chirurgijos skyriaus vyresniajai slaugos administratorei 
Helenai Linkevič Valstybės ir Tautiškos giesmės dienos proga 2019 metų liepos 6 d. už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos 
vardo garsinimą pasaulyje Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį.

Helena vidurinę mokyklą baigė Lentvaryje� 1972 metais 
su pagyrimu baigė Vilniaus medicinos mokyklą ir įgijo me-
dicinos sesers profesinę kvalifikaciją� Profesinę veiklą pradėjo 
Vilniaus miesto 2-osios ligoninės Terapijos skyriuje� 1983 
metais pradėjo dirbti Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje 
4-ame abdominalinės chirurgijos skyriuje vyresniąja medici-
nos seserimi� 2011 metais vykdant VšĮ Vilniaus miesto uni-
versitetinės ligoninės Chirurgijos klinikos skyrių reorganiza-
ciją, Helenai buvo patikėtos naujai įsteigto Dienos chirurgijos 
skyriaus (operacinių ir skyriaus) vyresniojo slaugos adminis-
tratoriaus pareigos�

Ypatingas pareigingumas, atsakomybė – tai bruožai, ku-
riais Helena pasižymėjo nuo pat pirmos darbo dienos� Su pa-
tirtimi tobulėjo profesionalumas, sumanumas, išmoko grei-
tai orientuotis sprendžiant paciento sveikatos ar net gyvybės 
klausimus� Ji tapo puikia slaugytoja, pavyzdžiu kolegėms ir 
gydytojams� Helena aktyviai dalyvauja diegiant slaugos nau-
joves skyriuje: greitai įsisavina naujas metodikas, aparatūros 
valdymą� Itin geru žodžiu ją apibūdina kolegės bei pacien-
tai – dėmesinga, sąžininga, rūpestinga, atidi kito skausmui 
ar nelaimei�

Per ilgus darbo metus ligoninės kolektyvas Heleną pažįsta 
kaip itin punktualią, darbščią, linksmą, smalsią darbuotoją� Ji 
yra puiki kolegė, gebanti subtiliai pasidalyti savo patirtimi su 
jaunesnėmis kolegėmis, studentais� Dar viena puiki savybė – 

tai nuoširdus bendravimas tiek su personalu, tiek su pacien-
tais� Šios savybės buvo svarbios buriant naują kolektyvą in-
tensyviam darbui Dienos chirurgijos skyriuje� Helena dėl ak-
tyvios veiklos nuolat kolegių išrenkama Slaugos tarybos nare�

Nuo 1993 metų Helena aktyviai įsitraukė į tarptautinį 
paliatyviosios slaugos ir pacientų priežiūros hospisuose judė-
jimą� Iki 2005 metų ji keletą kartų dalyvavo tarptautiniuose 
susitikimuose Lenkijoje su įvairių šalių specialistais aptariant 
pacientų priežiūros problemas� Helena buvo viena pirmųjų, 
susipažinusių su sveikatos priežiūros specialistų ir religinių 
bendruomenių bendradarbiavimo veikla Lenkijoje� Ši patirtis 
buvo itin naudinga ne tik ligoninei, bet ir šalies mastu, tei-
kiant siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms ins-
titucijoms dėl paliatyviosios medicinos teisės aktų rengimo�

Jau nuo medicininio darbo pradžios Helena įsitraukė į 
Vilniaus miesto 2-ojoje ligoninėje veikusio moterų vokalinio 
ansamblio veiklą, o nuo 1989 metų yra aktyvi Trakų kultū-
ros rūmų lenkų folklorinio ansamblio ,,Trakiečiai“ narė� Šioje 
visuomeninėje veikloje Helena dalyvauja su vyru� Kartu su 
ansambliu, puoselėjančiu lenkų tautos kultūrines tradicijas, 
dalyvavo įvairiuose festivaliuose Lenkijoje, Latvijoje, Sankt 
Peterburge, Čekijoje� Helena su vyru yra kasmetinių liaudiš-
kos muzikos festivalių, vykstančių Trakuose įvairiomis progo-
mis, dalyviai� 

Helena – aistringa keliautoja, stengiasi ne tik kasmet ap-
lankyti bent vieną užsienio šalį, bet ir pati organizuoja išvy-
kas kolektyvui� Kartais kuria eilėraščius, o prireikus sukuria 
dainai žodžius� Kita puiki savybė – šeimininkavimas� Savo 
puikiais ir ypač skaniais patiekalais palepina ne tik namiškius, 
bet ir kolektyvą� Nė viena skyriaus ar ligoninės šventė, organi-
zuota paroda neapsieina be Helenos improvizacijų� 

Vyresnioji slaugos administratorė Helena Linkevič
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Ruduo – grybų metas
Rimantas Stukas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

2012 metais Helena apdovanota Vilniaus miesto savival-
dybės įsteigta nominacija „Auksinės mediko širdies“ simboliu 
ir mero padėka� Ne kartą įvairių įvykių proga jai įteiktos tiek 
miesto vadovų, tiek ligoninės direktoriaus padėkos� 

Slaugytoja Helena Linkevič apie save:

Būna gyvenime laikotarpių, kai reikia apsispręsti dėl ateities, 
profesijos. Tuo metu, kai baigiau mokyklą, šeimoje pradėjo sirgti 
seneliai. Tarp mūsų medikų nebuvo, aš norėjau būti gydytoja. 
Kad galutinai suprasčiau, ar tinku šiai profesijai, nutariau pra-
dėti mokslus medicinos mokykloje, kurią baigiau su pagyrimu. 
Bet tuo ir baigėsi. 

Sukūriau šeimą, vyras buvo studentas, neleidau sau išnaudoti 
tėvų, nes būtų turėję mus išlaikyti. Pirma mano darbovietė buvo 
Vilniaus miesto 2-osios ligoninės Vidaus ligų skyrius. Man gerai 
sekėsi. Kurį laiką kolegos gydytojai ragino mokytis toliau, bet aš 
viena gaudavau atlyginimą šeimai išlaikyti. Nesigailiu, kad li-
kau slaugytoja, nes mano šeimai vis vien esu gydytoja. Manau, 
kad slaugytojo profesija labai naudinga jaunam žmogui. Įgytos 
teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai gyvenime nepaprastai rei-
kalingi.

Po vienuolikos darbo metų buvau pakviesta į tuometinę Vil-
niaus miesto 6-ąją klinikinę ligoninę (dabar – Vilniaus miesto 
klinikinė ligoninė) eiti Chirurginio skyriaus vyresniosios medi-
cinos sesers pareigas. Buvo sunku. Skyriuje 80 lovų, bet iš ryto 
pacientų skaičius siekdavo iki 100. Guldė ant pristatomų kuše-
čių, sofų ir kt. Skyrius nebuvo remontuotas nuo tada, kai pastatė 
ligoninę. Tekdavo kartais ir apsiverkti. Vėliau Vilniaus mieste 
atsirado kitų medicinos įstaigų, pacientų srautas pradėjo mažėti, 
atitinkamai mažėjo lovų skaičius, o į mūsų jau suremontuotą 
skyrių (4-asis abdominalinės chirurgijos skyrius) perkėlė paci-

entus su nušalimais, nudegimais. Tada dirbti buvo sunkiausia 
per visą mano, kaip slaugytojos, praktiką. Nušalusieji beveik visi 
buvo benamiai. Gerai tai, kad įgavome tokių pacientų slaugos 
patirties. 

Ilgą laiką teko dirbti naktimis. Tai papildoma atsakomybė 
darbuotojui. Naktį budėti lieka mažai personalo, reikia rūpintis 
didesniu pacientų skaičiumi, nėra šalia gydytojo. Tokia patirtis 
sudarė sąlygas išmokti savarankiškai priimti sprendimus ir atei-
tyje, jau dirbant vadovaujamą darbą.

Atmintyje liko pirmo paciento mirtis, kurios niekada nepa-
miršiu. Susidūrimas su mirtimi jaunam žmogui visada sukelia 
stiprių emocijų, o kūno sutvarkymo vaizdai ilgai neapleido.

Darbe būdavo ir smagių atokvėpio momentų. Nepamiršta-
mai malonų prisiminimą paliko pacientų suorganizuotas Nau-
jųjų metų sutikimas budinčiam personalui gruodžio 31-osios 
naktį. Tai vyko palatoje, kurioje buvo nevaikštančių, bet norin-
čių renginyje dalyvauti pacientų. Pacientai papuošė palatą pačių 
padarytomis popierinėmis girliandomis, stalas buvo pilnas vai-
šių, atsirado net Kalėdų Senelis. Iškilmingai iš didelių stiklinių 
gėrėme sultis, kefyrą. O per langą grožėjomės virš  Gedimino kal-
no žybsinčiomis fejerverkų viršūnėmis. Buvo netikėta, malonu 
ir smagu. 

Šiuo metu su savo kolektyvu dirbame 1-ajame dienos chirur-
gijos skyriuje. Kolektyvą subūriau pati, todėl dabar džiaugiuosi 
draugiška ir darnia komanda. Tai mano antroji šeima. 

Žvelgdama į prabėgusį laiką darbinėje ir kitoje mano veiklo-
je (dainavimas, šokiai, kūryba), drąsiai ir neabejodama galiu 
patvirtinti, kad tik meilė žmonėms man padėjo pasiekti tai, ką 
šiandien turiu. Mano šeima (vyras, vaikai, anūkai) ir slaugytojo 
darbas, – nors ir tradiciškai pasakysiu, – tai gyvenimo prasmė, 
dėl to jaučiuosi jauna, nuolat turiu svajonių.

Nuo seniausių laikų žmonės vartoja grybus maistui� Ra-
šytiniuose šaltiniuose išliko žinių, kad juos rinko ir valgė 
Babilonijos, Senovės Graikijos ir Senovės Romos gyventojai� 

Šviežiuose grybuose yra gana daug vandens (88–92 proc�), 
taip pat azotinių medžiagų, riebalų, angliavandenių, minera-
linių medžiagų bei vitaminų� Azotinėse medžiagose vyrau-
ja baltymai, o angliavandeniuose – cukrus bei glikogenas, 
būdingas mėsai� Iš mineralinių medžiagų gana daug kalio, 
fosforo, geležies� Grybuose yra nemažai B grupės ir C bei 
PP vitaminų� Eteriniai aliejai suteikia jiems savitą aromatą� 
100 g šviežių baravykų energinė vertė – 23 kcal�

Grybai yra maistingas produktas� Įvairių rūšių grybuose, 
net ir to paties grybo skirtingose dalyse, baltymų yra nevie-
nodai� Jų daugiausia esama jaunų grybų kepurėlių vaisiniame 
sluoksnyje, o mažiausia kote� Taigi, apatinę nesukirmijusią 
kepurėlių dalį būtina suvartoti maistui� Riebalų grybuose yra 
labai mažai ir tuos pačius organizmas sunkiai įsisavina� Pagal 
angliavandenių kiekį ir sudėtį grybai panašūs į daržoves, nors 
nemažai turi tik jiems būdingų junginių� Juose yra glikoge-

no, inulino, dekstrinų� Grybai nėra lengvai virškinamas ir 
įsisavinamas maisto produktas� Viskas priklauso nuo to, kaip 
jie pagaminti� Ruošiant grybų valgius, ypač grybus apdoro-
jant šiluma, didesnė dalis ląstelienos ir kitų angliavandenių 
suyra, virsta nesudėtingais, lengvai organizmo įsisavinamais 
junginiais�

Grybai kaupia radiacines medžiagas, bet Lietuva nėra ra-
diacinė zona, dėl kurios reikėtų nerimauti ir atsisakyti gry-
bauti�

Nuo seno sakoma: „Nepažįsti grybų – neik grybauti�“ Ne 
visi grybautojai laikosi šios nuostatos, kadangi rudenį, pra-
sidėjus grybavimo sezonui, kasmet padažnėja ligonių, apsi-
nuodijusių šia miško gėrybe� Daugiausia žmonių apsinuodija 
nuodingus grybus supainioję su nenuodingais� Tokią klaidą 
dažniausiai daro nepatyrę, grybų nepažįstantys grybautojai� 
Nepatyrę grybautojai dažnai supainioja jauną žalsvąją mus-
mirę su ūmėde� Geriau nerinkti grybų, jeigu jų nepažįsti�

Patartina rinkti tik jaunus ir sveikus grybus, o išvešėjusius 
ir peraugusius palikti� Nerinkti šalnų pakąstų grybų� Gry-
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bams ypač kenkia besikartojančios naktinės šalnos� Nuo jų 
grybuose gali atsirasti nuodų� Be to, miško grybai kaupia ne 
tik dirvoje esančias vertingas, bet ir nuodingąsias medžiagas, 
todėl jų nerekomenduojama rinkti arti kelių bei užterštose 
vietovėse�

Surinktus valgomuosius grybus reikia kuo greičiau apdo-
roti, nes, pavyzdžiui, baravykuose ir raudonviršiuose yra daug 
baltymų, todėl pastovėję šiltoje vietoje jie gali greitai sugesti� 
Taigi, surinktus grybus būtina apdoroti tą pačią dieną, vėliau-
siai – kitą� Nespėjus surinktų grybų tuoj pat sutvarkyti, juos 
geriausia paskleisti plonu sluoksniu vėsioje gerai vėdinamoje 
patalpoje� Nuvalytus, ir ypač nuplautus, grybus būtina suvar-
toti tuoj pat� Nuo mirkymo genda grybų skonis ir kokybė� 
Apdorotus grybus reikia suvalgyti tą pačią dieną, vėliausiai – 
kitą� Pašildytų grybų kokybė abejotina, todėl patartina jų ga-
minti tiek, kiek reikia vienam kartui� 

Išskirtini du apsinuodijimų grybais atvejai:
1) suvalgęs grybų žmogus greitai, po pusvalandžio, sune-

galuoja – vemia, atsiranda traukuliai;
2) sveikata pablogėja po paros ar net praėjus ilgesniam 

laikui�
Pirmu atveju apsinuodijimas yra lengvesnis, antru – daug 

sunkesnis ir sunkiai gydomas� Pastarasis apsinuodijimas sukelia 
kepenų ir inkstų komplikacijų� Žmogus gali visam gyvenimui 
prarasti sveikatą ar net mirti� Statistika teigia, kad suvalgius 
žaliosios musmirės, jei laiku nesuteikiama medicinos pagalba, 
trečdalis atvejų yra mirtini� Kuo vėliau žmogus sunegaluoja, 
tuo didesnis pavojus kyla jo sveikatai� Nors būna ir išimčių�

Grybus reikia gerai išvirti, o nuovirą išpilti� Dar geriau, 
jeigu nuoviras nupilamas kelis kartus, tada iš grybo pasišalina 
daug nuodingų medžiagų ir taip sumažinama apsinuodijimų 
rizika� Negalima pirmojo grybų nuoviro panaudoti sriubai 
virti� Atsiranda didelis pavojus apsinuodyti grybais�

Ką daryti, apsinuodijus grybais? 
Pirmiausia reikia stengtis išvemti maistą� Jokiu būdu iš 

pradžių negerti vandens, kad nuodingos medžiagos nepatek-
tų į žarnyną� Tik paskui bus galima išgerti kelias stiklines 
vandens ir vemti, kol skrandis išsivalys� Be to, būtina kuo 

greičiau kreiptis į gydytoją� Didžiausia žmonių klaida, kai jie 
mano, kad negalavimas praeis savaime� 

Kai prasideda traukuliai, apie vėmimą namuose negali 
būti nė kalbos� Tokiu atveju žmogui reikalinga skubi medikų 
pagalba� Apsinuodijus musmirėmis, traukuliai gali pasireikš-
ti netrukus� 

Apsinuodijimo nuodingaisiais grybais požymiai:
   bendras silpnumas;
   pykinimas;
   vėmimas;
   gali būti galvos, pilvo skausmai, viduriavimas;
   gali kisti odos ir gleivinės spalva; 
   gali kisti (dažnėja, retėja) pulsas, kvėpavimas;
   prarandama sąmonė, gali prasidėti traukuliai; 

Pirmoji pagalba apsinuodijus:
  nevartokite maistui įtartinų grybų – nutraukite nuodų pa-

tekimą į organizmą;
  jei nukentėjusysis nesąmoningas, paguldykite jį ant šono; 

jei vemia, pasirūpinkite, kad neužspringtų;
  jei apsinuodijęs žmogus sąmoningas, sukelkite vėmimą, iš 

pradžių neduokite gerti vandens, kad nuodingosios me-
džiagos nepatektų į žarnyną, po to duokite išgerti 1–2 li-
trus šilto vandens, kiškite pirštus į burną, dirginkite ryklę; 

  skubiai kvieskite greitąją medicinos pagalbą, vežkite į gy-
dymo įstaigą; 

  visais atvejais, vežant nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, bū-
tina surinkti ir vežti kartu grybus, kuriais žmogus galėjo 
apsinuodyti� 
Vėmimo negalima sukelti, jei: 

  ištiko širdies priepuolis (arba įtariamas širdies infarktas);
  prasidėjo traukuliai;
  apsinuodijusysis yra nesąmoningas; 
  apsinuodijo kūdikis iki 6 mėn� amžiaus; 
  trys paskutiniai nėštumo mėnesiai� 

Rinkite tik gerai žinomus grybus, tinkamai ir laiku 
juos apdorokite, o įtarę apsinuodijimą, nedelsiant kreip-
kitės į gydytoją. 






