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Plaučių tuberkulioze sergančių pacientų  
informuotumas apie savo ligą jų žinių  

ir savijautos kontekste
Indrė Metrikytė, Vitalija Gerikienė

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
 

Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: tuberkuliozė, sergančiųjų žinios, savijauta.

Santrauka
Tyrimo tikslas – atskleisti tuberkulioze sergančių pacientų 

žinias apie savo ligą ir jų savijautą šios ligos kontekste. 
Atliktas kiekybinis tyrimas, anoniminė anketinė apklausa. 

Tyrimas vyko VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkulio-
zės ir plaučių ligų klinikoje. Apklausti 59 pacientai. Duomenų 
analizei tiko 40 anketų. Gauti duomenys buvo analizuojami 
SPSS17 statistine programa. Reikšmingumo lygmeniui (p) 
apskaičiuoti buvo taikomas Chi kvadrato kriterijus. Požymio 
skirtumai laikyti statistiškai reikšmingi, kai p ≤ 0,05. 

Dauguma tyrime dalyvavusių pacientų žino tuberkuliozės 
ir DOTS paaiškinimus, ligos sukėlėjus ir užsikrėtimo būdus, 
ligos simptomus ir dažniausius diagnostinius tyrimus. Tiria-
mieji dažniausiai kasdien jaučia stiprų kosulį, silpnumą ir 
nuovargį. Pusė apklaustųjų, sirgdami šia liga, jaučiasi blogai, 
o kita pusė susigyvena su liga. Respondentų susigyvenimas su 
savo liga siejasi su jų šeimine padėtimi (p < 0,05). Vedę (arba 
ištekėjusios) respondentai dažniau susitaiko su liga nei nevedę 
(arba ištekėjusios)  ar išsiskyrę (p < 0,05). Daugiausia arti-
mųjų psichologinės pagalbos sulaukia tie respondentai, kurie 
savo žinias vertino patenkinamai ir kuriems trūksta žinių, nei 
tie, kurie savo žinias vertino gerai (p < 0,05). Respondentų 
nuomone, slaugytojai daugiau informacijos apie ligą suteikia 
moterims nei vyrams (p < 0,05).

Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) duome-

nimis, chaotiškai arba su pertraukomis gydoma tuberkulio-
zė tampa lėtine ir sunkiai pagydoma liga [1]. PSO Europos 
regioninis biuras Lietuvą priskiria prie šalių, kuriose ši liga 
paplitusi labiausiai, t. y. šioje grupėje yra šalys, kuriose ser-
gamumo tuberkulioze rodiklis 2012 m. buvo didesnis nei 
40 atv. / 100 000 gyventojų. Lietuvoje šis rodiklis 2012 m. 
siekė 54,5 atv. / 100 000 gyventojų ir tai buvo beveik pen-
kis kartus daugiau už Europos Sąjungos šalių vidurkį (11,4 
atv. / 100 000 gyventojų) [2]. Manoma, kad tuberkuliozės 
mikobakterijomis infekuota daugiau kaip trečdalis pasaulio 
gyventojų, iš jų 8–10 mln. serga aktyvia tuberkuliozės forma 
[3, 4]. Vidutiniškai 55 proc. ligonių toliau platina ligos sukė-
lėjus, ypač pavojingi piktybiškai vengiantys gydytis ligoniai. 
Tai kelia didelį pavojų visuomenei, nes kiekvienas sergantysis 
atvira plaučių tuberkulioze ir nesilaikantis higienos reikala-
vimų kasmet apkrečia 25–35 sveikuosius [1]. Dėl ankstyvos 
tuberkuliozės diagnostikos ir efektyvaus gydymo pasaulyje iš-

gelbėta 49 mln. gyvybių, o naujų atvejų dažnis mažėja vidu-
tiniškai 1,5 proc. per metus [5]. Pasaulio sveikatos asamblėja 
priėmė „Stop tuberkuliozei“ strategiją, kurios tikslas – nuo 
2015 m. iki 2035 m. sumažinti mirtingumą nuo tuberkulio-
zės 95 proc., sergamumą – 90 proc. ir užtikrinti, kad nė vie-
nos šeimos neslėgtų finansinė tuberkuliozės gydymo išlaidų 
našta [6]. Laiku diagnozavus ir tinkamai gydant, tuberkulio-
zę galima įveikti [2, 3]. 

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti tuberkulioze sergančių pa-
cientų žinias apie savo ligą ir jų savijautą šios ligos kontekste. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atliktas kiekybinis tyrimas, anoniminė anketinė apklausa. 

Remiantis mokslo informacijos šaltiniais, parengtas klausi-
mynas tuberkulioze sergantiems pacientams. Tyrimo instru-
mentą sudarė 26 uždaro tipo klausimai, taikant Likerto 4–5 
balų intervalų skales. Šiame straipsnyje analizuojama tik dalis 
pateikto klausimyno klausimų. 

Tyrimas atliktas 2017 m. lapkritį VšĮ Respublikinės Šiaulių 
ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje. Įgyvendinant 
tyrimą taikyti geranoriškumo, autonomijos, informuotumo, 
konfidencialumo tyrimo etikos principai. VšĮ Respublikinės 
Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-956 
buvo leista atlikti tyrimą VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 
Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje. 

Tyrimo imčiai sudaryti taikyta tikimybinė paprastoji atsi-
tiktinė vienmomentinė tiriamųjų pacientų atranka. Tyrimo 
vykdymo dieną VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberku-
liozės ir plaučių ligų klinikos I ir II skyriuose buvo stacionari-
zuoti 69 pacientai. Buvo grąžintos 59 užpildytos anketos. Su-
vedant duomenis SPSS17 statistine programa, pastebėta, kad 
dalis anketų buvo užpildytos iš dalies ar nekorektiškai, todėl į 
tyrimo duomenų analizę nebuvo įtrauktos. Tyrimo rezultatų 
analizėje naudojama 40 tiriamųjų užpildytų anketų. 

Tyrime dalyvavo tiek moterys (22,5 proc., n = 9), tiek 
vyrai (77,5 proc., n = 31), tiriamųjų amžius svyravo nuo  
20 iki 70 metų. Išskirtos trys tiriamųjų grupės: nuo 20 iki 
40 metų (22,5 proc., n = 9); nuo 41 iki 60 metų (70 proc., 
n = 28); nuo 61 metų ir vyresni (7,5 proc., n = 3). 55 proc. 
respondentų (n = 22) yra įgiję vidurinį išsilavinimą, 20 proc.  
(n = 8) – profesinį, 17,5 proc. (n = 7) – pagrindinį, 7,5 proc. 
(n = 3) – aukštąjį. 45 proc. (n = 18) apklaustųjų buvo neve-
dę (arba netekėjusios), 30 proc. (n = 12) išsiskyrę, 20 proc.  
(n = 8) – vedę (arba ištekėjusios), 5 proc. (n = 2) – našliai.

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant duomenų 
kaupimo ir analizės SPSS programos 17 versijos programi-
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nį paketą. Atlikta vienmatė duomenų analizė, požymių sta-
tistinis ryšys vertintas susietų lentelių metodu. Pagal lentelės 
duomenis apskaičiuota Chi kvadrato (χ²) reikšmė, jo laisvės 
laipsnių skaičius (lls) bei statistinis reikšmingumas (p). Požy-
mių ryšiai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p ≤ 0,05.

Rezultatai
Siekiant išsiaiškinti tuberkulioze sergančiųjų žinias apie jų 

ligą, pacientams buvo pateiktas klausimas apie tuberkuliozės 
paaiškinimą. Respondentai galėjo pasirinkti, jų nuomone, 
tinkamą tuberkuliozės paaiškinimą. 85 proc. (n = 34) pasirin-
ko teisingą atsakymą, kad tuberkuliozė – lėtinė infekcinė liga, 
kuri dažniausiai pažeidžia plaučius. Tačiau 15 proc. apklaus-
tųjų (n = 6) atsakė, kad tuberkuliozė – ūmi neinfekcinė liga.

Vertinant respondentų žinias apie tuberkuliozės sukėlėjus 
paaiškėjo, kad 95 proc. visų apklaustųjų (n = 38) atsakė, jog 
tuberkuliozę sukelia mikobakterijos. 

Respondentų buvo klausta, kam yra jautrios tuberku-
liozės mikobakterijos (1 pav.). Didžioji dalis apklaustųjų  
(62,5 proc., n = 25) atsakė, kad jos jautrios karščiui, 80 proc. 
(n = 32), kad jos nejautrios chloro junginiams. Tik 33,5 proc. 
(n = 13) respondentų nurodė, kad jos jautrios ultravioleti-
niams spinduliams, o 20 proc. (n = 8) – jautrios chloro jun-
giniams.
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1 pav. Respondentų žinios apie bakterijų jautrumą (proc.)

95,5 proc. respondentų (n = 38) nurodė, kad tuberkulioze 
galima užsikrėsti oro lašeliniu būdu (2 pav.).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Galima                          Negalima

Oro lašeliniu būdu

Vartojant sergančių
gyvulių nepasterizuotą
pieną ir jo produktus

Per kraują

95,5

4,5

40

7,5

92,5

60

2 pav. Respondentų žinomi užsikrėtimo tuberkulioze būdai (proc.)

Didžioji dalis respondentų (82,5 proc., n = 33) žino, kad 
diagnozuojant tuberkuliozę atliekamas krūtinės ląstos rentge-
no tyrimas, 80 proc. (n = 32) – mikroskopinis skreplių tepinė-
lis. Tačiau net 70 proc. tiriamųjų (n = 28) nežino apie tuber-
kulino odos mėginį, o 65 proc. (n = 26) – apie kompiuterinės 
tomografijos tyrimus tuberkuliozei diagnozuoti (3 pav.).
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3 pav. Respondentų žinomi tuberkuliozės diagnozavimo tyrimai 
(proc.)

82,5 proc. (n = 33) tiriamųjų jaučia stiprų kosulį, 75 proc. 
(n = 30) – silpnumą ir nuovargį, 55 proc. (n = 22) – skausmą 
krūtinėje, 52,5 proc. (n = 21) patiria naktinį prakaitavimą ir 
teigia, kad neatkosėja skreplių ar kraujo (4 pav.).

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Jaučia                         Nejaučia

Stiprų kosulį

Skausmą krūtinėje

Silpnūmą ir nuovargį

Karščiavimą

Naktinį prakaitavimą

Skreplių ar kraujo
atkosėjimą

82,5

17,5

52,550

75

55

45

25

50

47,547,5
52,5

4 pav. Respondentų dažniausiai jaučiami tuberkuliozės simpto-
mai (proc.)

Beveik pusė (47,5 proc., n = 19) apklaustųjų kasdien jaučia 
tuberkuliozės simptomus (5 pav.).
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5 pav. Respondentų nurodytas ligos simptomų kartojimosi dažnis
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47,5 proc. (n = 19) apklaustųjų jaučiasi blogai, bijo, ne-
rimauja, 42,5 proc. (n = 17) – susigyveno su liga, 10 proc.  
(n = 4) apklaustųjų nekreipia dėmesio į savo ligą.

Paprašius pasirinkti DOTS paaiškinimą, didžioji dalis  
(85 proc., n = 34) respondentų atsakė, jog tai yra tiesio-
giai kontroliuojamas gydymo kursas, kurio metu sveikatos 
priežiūros specialistas stebi vaistų vartojimą. Tik 15 proc.  
(n = 6) pasirinko neteisingą DOTS paaiškinimą, jog šio gy-
dymo metu sveikatos priežiūros specialistas nekontroliuoja 
vaistų vartojimo.

Vertinant respondentų šeiminės padėties sąsajas ir jų su-
sigyvenimą su savo liga (6 pav.), nustatytas statistiškai reikš-
mingas ryšys (p < 0,05). Vedę (arba ištekėjusios) respondentai  
(75 proc., n = 6) labiau susigyvena su savo liga nei nevedę 
(arba neištekėjusios) (16,7 proc., n = 3).
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6 pav. Respondentų susigyvenimas su savo liga pagal šeiminę pa-
dėtį (proc.)

Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys (p < 0,05) ver-
tinant respondentų žinias apie ligą ir sulaukiamą palaiky-
mą iš artimųjų (7 pav.). Artimųjų psichologinį palaikymą 
gauna daugiau tų tiriamųjų, kurių žinios yra patenkinamos  
(85,7 proc., n = 18) ir kuriems trūksta žinių (90 proc., n = 9), 
nei tų, kurie teigia, kad jų žinios yra geros (42,9 proc., n = 3).
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7 pav. Respondentų artimųjų psichologinis palaikymas pagal jų 
žinių įsivertinimą (proc.)

Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys (p < 0,05) verti-
nant respondentų lyties ir slaugytojų suteikiamos informaci-
jos apie ligą sąsajas (8 pav.). 
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8 pav. Slaugytojų informacijos suteikimas respondentams pagal 
jų lytį (proc.)

Iš slaugytojų informacijos apie ligą gauna daugiau mo-
teriškosios lyties respondentų (88,9 proc., n = 8) negu ty-
rime dalyvavusių vyrų (41,9 proc., n = 13). Net 58,1 proc.  
(n = 18) vyrų iš slaugytojų informacijos apie ligą negauna (8 pav.).

Rezultatų aptarimas
Tuberkuliozė – lėtinė infekcinė liga, kurią sukelia miko-

bakterijų kompleksas (Mycobacterium tuberculosis, Mycobac-
terium bovis, Mycobacterium africanum). Labiausiai paplitęs 
ligos sukėlėjas yra Mycobacterium tuberculosis [9, 10]. Dabar 
Mycobacterium bovis Lietuvoje labai retai sukelia tuberkulio-
zę žmonėms (dažniausiai – ekstrapulmoninę). Mycobacterium 
africanum labai retai sukelia tuberkuliozę Vakarų Europoje 
[11]. Mikobakterijos dauginasi labai lėtai, dalijasi vieną kar-
tą kas 15–20 min., tačiau yra labai atsparios karščiui, šalčiui, 
etilo alkoholiui. Šios bakterijos yra jautrios ultravioletiniams 
spinduliams ir chloro junginiams. Tiesioginėje saulės šviesoje 
jos žūva per 1–1,5 val. [3]. Liga plinta oro lašeliniu būdu per 
kvėpavimo takus (rečiau per odą ar gleivinę). Užkrato šaltinis 
yra atvira tuberkuliozės forma sergantis žmogus [12]. Vieno 
čiaudėjimo metu išskiriama iki 40 000 infekuotų lašelių [13]. 
Kitas pagal dažnį mikobakterijų perdavimo būdas yra alimen-
tinis (maistas, pienas). Galima užsikrėsti vartojant sergančių 
galvijų nepasterizuotą pieną ar pieno produktus, valgant 
nevirtą mėsą. Tokiais atvejais infekcija pirmiausia pažeidžia 
žarnyną arba tonziles [11]. Kaip rodo šio tyrimo rezultatai, 
dauguma tyrime dalyvavusių sergančiųjų tuberkulioze žino, 
kad tuberkuliozė – lėtinė infekcinė liga, kuri dažniausiai pa-
žeidžia plaučius, ir kad jos sukėlėjai yra mikobakterijos, kad 
tuberkulioze užsikrėsti galima oro lašeliniu būdu. Tačiau šio 
tyrimo respondentai nebuvo užtikrinti savo žiniomis dėl tu-
berkuliozės sukėlėjų jautrumo. Tik trečdalis ir kiek mažiau nei 
trečdalis respondentų žino, kad mikobakterijos yra jautrios 
ultravioletiniams spinduliams ir chloro junginiams.

Ankstyva tuberkuliozės diagnozė ir veiksmingas gydymas 
yra labai svarbūs norint sumažinti mirtingumą dėl tuberku-
liozės [14]. Išskiriami keturi pagrindiniai tuberkuliozės diag-
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nozavimo tyrimai: krūtinės ląstos rentgenograma, mikrosko-
pinis skreplių tepinėlis, kompiuterinės tomografijos tyrimas 
ir tuberkulino odos mėginys [3, 15, 16]. Krūtinės ląstos rent-
geno tyrimas atliekamas dėl atrankos, diagnostikos ir gydymo 
įvertinimo [3]. Tiesioginė skreplių tepinėlio mikroskopija yra 
efektyvus, ekonomiškas ir informatyvus būdas plaučių tuber-
kuliozei išaiškinti bei tuberkuliozės užkrato plitimui kontro-
liuoti [17]. Atliekami įvairūs tuberkulino mėginiai, tokie kaip 
Mantoux odos mėginys ir daugiapunkcinis [16]. Kompiuteri-
nės tomografijos tyrimas atliekamas neaiškiais ar sudėtingais 
atvejais, kai rentgenografijoje pokyčių nematyti, tačiau yra 
klinikinių ligos požymių [18]. Didžioji dalis tyrime dalyvavu-
sių sergančiųjų tuberkulioze žino krūtinės ląstos rentgeno ty-
rimą, mikroskopinį skreplių tepinėlį, nors dauguma tiriamųjų 
kitų ligos diagnostikos tyrimų nežino.

Dažniausi plaučių tuberkuliozės požymiai yra sausas ko-
sulys, skausmas krūtinėje, skreplių ir kraujo atkosėjimas, 
apetito stoka, svorio kritimas, anoreksija, drebulys, karščiavi-
mas, naktinis prakaitavimas, bendras silpnumas ir nuovargis  
[9, 19, 20]. Didžioji dalis atlikto tyrimo dalyvių išsakė nusis-
kundimus dėl kosulio, silpnumo ir nuovargio. 

1998 m. Lietuvoje tuberkuliozei gydyti įdiegta DOTS 
(angl. Directly Observed Treatment Short Course) strategi-
ja – tiesiogiai kontroliuojamas trumpas gydymo kursas. Ši 
pasaulyje plačiai propaguojama strategija leidžia užtikrinti 
sėkmingą tuberkuliozės gydymą. Labai svarbus DOTS strate-
gijos reikalavimas – viso gydymo kurso metu kiekvienos vais-
to dozės suvartojimas medikų akivaizdoje [21]. DOTS gali 
būti vykdoma sveikatos priežiūros įstaigose arba paciento na-
muose, kur vaistų suvartojimą stebi slaugytojai [14]. DOTS 
gydymas taip pat gali būti teikiamas paciento darbo vietoje, 
viešose vietose (pavyzdžiui, parke, mokykloje, restoranuose) 
[22]. Šis gydymas – būdas padėti ligoniams tvarkingai vartoti 
vaistus, kontroliuojant, ar pacientas juos vartoja reguliariai. 
Įdiegus kontroliuojamą gydymą, pasveiksta 95 proc. ligonių, 
išvengiama atsparių tuberkuliozės formų [12]. Dauguma tyri-
me dalyvavusių tuberkulioze sergančių pacientų iš klausimyne 
pateiktų DOTS paaiškinimo variantų pasirinko teisingą, kad 
tai yra tiesiogiai kontroliuojamas gydymo kursas, kurio metu 
sveikatos priežiūros specialistas stebi vaistų vartojimą.

Daugelis žmonių būna šokiruoti, sužinoję, kad jie serga 
plaučių tuberkulioze, kai kurie nenori patikėti diagnoze ir ligą 
neigia. Tik parama ir supratingumas skatina paciento norą 
gydytis [23, 24]. Apie pusę šio tyrimo dalyvių psichologiš-
kai jaučiasi blogai, nerimauja ir bijo, nors ir susitaiko su liga. 
Tyrimu siekta sužinoti, kiek svarbi respondentams šeimos, ar-
timųjų parama susirgus ir gydantis. Nustatytos reikšmingos 
(p < 0,05) sąsajos tarp šeiminės padėties ir sergančiųjų susigy-
venimo su savo liga rodo, kad respondentai, turintys šeimas, 
savo ligą priima lengviau nei tie, kurie yra nevedę (arba neiš-
tekėjusios) ar našliai. Taip pat tyrimo rezultatai atskleidė, kad 
tie respondentai, kurių žinios apie ligą buvo nepakankamos, 
dažniau sulaukdavo artimųjų palaikymo (p < 0,05). 

Lietuvos gyventojų sveikatos rodikliai pagal lytį rodo di-
desnį vyrų sergamumą alkoholinėmis psichozėmis, lėtiniu 
alkoholizmu, priklausomybėmis nuo narkotinių ir psicho-
tropinių medžiagų vartojimo, aktyvia tuberkulioze, beveik 
du kartus didesnį mirtingumą ir mažesnę vidutinę tikėtiną 
gyvenimo trukmę nei moterų [25]. Taigi vyrų sveikata ir gy-

venimo trukmė reikalauja ir profesionalaus dėmesio, ir pro-
fesionalių sveikatos priežiūros veiksmų. Vertinant slaugytojų 
suteikiamos informacijos apie ligą sąsajas pagal respondentų 
lytį, nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys (p < 0,05). Res-
pondentės moterys dažniau gauna informacijos apie savo ligą 
iš slaugytojų. Tai rodo, kad būtini nuolatiniai ir profesionalūs 
veiksmai bendraujant, informuojant, paaiškinant, motyvuo-
jant tuberkulioze sergančius pacientus vyrus gydytis ir sveikti. 

Išvados
1. Dauguma tyrime dalyvavusių tuberkulioze sergančių pa-

cientų žino tuberkuliozės ir DOTS paaiškinimus, ligos 
sukėlėjus, užsikrėtimo būdus ir dažniausiai taikomus diag-
nostinius tyrimus, bet nežino, kam yra jautrios tuberku-
liozės mikobakterijos. Respondentai dažniausiai kasdien 
jaučia stiprų kosulį, silpnumą ir nuovargį. Pusė apklaustų-
jų, sirgdami šia liga, jaučiasi blogai, o kita pusė susigyvena 
su liga.

2. Respondentų susigyvenimas su liga siejasi su jų šeimine 
padėtimi (p < 0,05). Vedę (arba ištekėjusios) responden-
tai dažniau susigyvena nei nevedę (arba neištekėjusios) ar 
išsiskyrę (p < 0,05). Daugiausia artimųjų psichologinės 
pagalbos sulaukia respondentai, kurių žinios (savo vertini-
mu) yra nepakankamos, nei tie, kurie savo žinias vertino 
gerai (p < 0,05). Respondentų nuomone, slaugytojai dau-
giau informacijos apie ligą suteikia moterims nei vyrams 
(p < 0,05).

Pulmonary tuberculosis patients a 
wareness of their disease in the context 

of their knowledge and well-being

Key words: tuberculosis, knowledge of patients, well-being.

Summary
The aim of the study: to reveal the knowledge of patients 

with tuberculosis and their illness in the context of this disease.
Material and methods. A Quantitative study was con-

ducted on anonymous, questionnaire survey. The study was 
conducted at the Republican Siauliai County Hospital Tu-
berculosis and Lung Diseases Clinic. The obtained data were 
analyzed by SPSS17. The chi square criterion was used to cal-
culate the significance level p. The difference in attributes is 
statistically significant when p≤0.05

Conclusions. Most of the patients know the concept of 
tuberculosis and DOTS, pathogens, symptoms of the dise-
ase and diagnostic studies. Patients with this disease are fe-
eling strong coughing, weakness and tiredness feeling every 
day. The disease becoming part of respondents’ life is rela-
ted to their marital status (p<0.05). Usually the psychologi-
cal assistance of the relatives reaches those respondents who 
have evaluated their knowledge satisfactorily and are lacking 
knowledge than those who evaluated their knowledge as well 
(p<0.05). According to the opinion of respondents, nurses are 
providing more knowledge about the disease to women than 
men (p<0.05).
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18. Rimkevičiūtė E., Basevičius A., Dobrovolskienė L., Rimkevičienė M. 
Radiologinių tyrimo metodų efektyvumas diagnozuojant plaučių tuber-
kuliozę. Medicina 2009; 45(12):952–959. 

19. Davidavičienė E. Tuberkuliozė. Iš: Ambrozaitis A., Aukštuolienė E., Ba-
reišienė V., Broslavskis E., Gulbinovič J., Jančorienė L. ir kt. Infekcinių 
ligų vadovas. Vilnius: Vaistų žinios; 2010, p. 763–768.

20. Nacionalinis sveikatos plėtros institutas. Bendruomeninėms organizaci-
joms skirtas vadovas teikiant su tuberkulioze susijusias paslaugas švirkščia-
mųjų narkotikų vartotojams. Estija; 2014. Žiūrėta 2017-10-18 internete: 
<https://intra.tai.ee//images/prints/documents/140240412328_Tubi-
du_kasiraamat_lit.pdf>.

21. Gajauskienė V., Škerbienė A. Tuberkuliozės gydymo sėkmė – paciento 
rankose. Slauga. Mokslas ir praktika, 2008; 5(137):14–17.

22. Department of Health and Human Services. Managing Tuberculosis Pa-
tients and Improving Adherence. Georgia: 2014. Žiūrėta 2017-09-30 
internete: <https://www.cdc.gov/tb/education/ssmodules/pdfs/Modu-
le6v2.pdf>.

23. Williams G., Alarcon E., Jittimanee S., et al. Best Practice for the Care 
of Patients with Tuberculosis. France, Paris: International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease; 2007. Žiūrėta 2017-11-12 internete: 
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Gyvenimo kelias vingiuotas ir pilnas netikėtumų, užtat žmonių likimai nepakartojami.  
Nuo kiekvieno mūsų priklauso, ar įveiksime pasitaikančias kliūtis, ar mokėsime dėkingai priimti teikiamas 

malones, ar gebėsime gėrybėmis pasidalyti su kitais. Tegu jūsų kelyje už kiekvieno vingio laukia  
džiugūs atradimai, tegu kuo mažiau nusivylimų aptemdys šią  

gyvenimo kelionę. Tegu visada būna šalia žmogus, kuris išties parklupusiam ranką,  
kuris kartu džiaugsis jūsų laime.

Jubiliejinio gimtadienio proga sveikiname:
Liną Končienę, Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties skubiosios pagalbos specialistę 

Arvydą Valavičių, Klaipėdos universitetinės ligoninės gydytoją
Vilmą Lukminienę, Respublikinės Panevėžio ligoninės Psichiatrijos skyriaus vyresniąją slaugytoją

Astą Telksnienę, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos  
prie SAM Utenos ekspertinio skyriaus psichikos sveikatos slaugytoją

Oną Pociuvienę, Vilniaus universiteto Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės  
Naujagimių skyriaus bendrosios praktikos slaugos koordinatorę
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Slaugytojo profesija – ne tik merginoms

Arvydas Bružas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas 

Manau, esu vienas iš nedaugelio vaikinų, kurie pasirinko 
studijuoti slaugą ne todėl, kad nepasisekė įstoti į medicinos 
studijas, bet todėl, kad širdyje to norėjosi. Slauga – mokslas, 
apimantis visas žmogaus gyvenimo sritis. 

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, džiaugiuosi 
galėdamas prisidėti prie rengiamos Lietuvos slaugos istorinės 
apybraižos. Ta proga norėčiau padrąsinti vaikinus rinktis šią 
profesiją ir pakeisti Lietuvos slaugytojo profesijos įvaizdį. Pri-
simenu save prieš ketverius metus, kai kiekvienam paklausu-

siam „Ką studijuoji?“, stengdavausi atsakyti taip, kad pateisin-
čiau save ir savo pasirinkimą. 

Linkiu kiekvienam, pasirinkusiam šios profesijos kelią, su 
džiaugsmu priimti visus laukiančius iššūkius ir nepamiršti to, 
kas svarbiausia. Liaudies išmintis byloja: „Nesvarbu, kuo tu 
būsi, svarbiausia – kokiu būsi.“ Per Lietuvos nepriklausomy-
bės metus slaugos mokslas Lietuvoje žengė didelį žingsnį į 
priekį ir labai tikiuosi, kad šis progresas nesustos ir vis daugiau 
slaugytojų vyrų sutiksime šalies gydymo įstaigose.

Sėkmės istorijos

Turėjau svajonę ir ją pasiekiau

2004 m. birželio 14 d. Vilniaus universiteto Onkologijos 
instituto Priėmimo skyriuje pradėjau dirbti valytoja. Darbas 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje man patiko, todėl norė-
jau tobulėti profesinėje srityje, padėti slaugos personalui su-
teikti kvalifikuotą slaugą bei įgyti kvalifikaciją.

2007 m. dalyvavau 3 mėnesių mokymuose, kuriuos or-
ganizavo Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos 
centras (dabar – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialis-
tų kompetencijų centras). 2007 m. birželio 7 d. sėkmingai 
baigiau mokymus, man buvo išduotas slaugytojo padėjėjo 
kvalifikacijos pažymėjimas – įgijau slaugytojo padėjėjo kva-
lifikaciją. Per šiuos mokymus ne tik įgijau kvalifikaciją, bet ir 
pasitikėjimo savimi bei noro toliau tobulėti medicinos srityje. 
Su džiaugsmu prisimenu tiek teorines paskaitas, tiek prakti-
nius užsiėmimus. Kompetentingi dėstytojai bei geranoriškas 
kolektyvas padėjo puikiai pasiruošti naujam darbui. Slaugy-
tojo padėjėja Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje su nuos-
tabiu kolektyvu sėkmingai dirbu jau 14 metų.

Teresa Onichovskaja
 Nacionalinio vėžio instituto Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus slaugytojo padėjėja 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokinė
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Pagalba šlapimo nelaikantiems pacientams
Žydrūnė Musienė

Kauno klinikinė ligoninė 

I dalis. Trumpai apie šlapimo nelaikymą

Literatūros duomenimis, apie 30–50 mln. gyventojų visa-
me pasaulyje susiduria su šlapimo nelaikymo problema. Ser-
gantieji vengia apie tai kalbėti, slepia nuo aplinkinių. Sveikatos 
priežiūros specialistai paprastai apie tai neklausia. Pastebė-
ta, kad tik 10–20 proc. sergančiųjų kreipiasi į gydytoją. Šią 
problemą dar labiau gilina tai, kad patys sergantieji šlapimo 
nelaikymą laiko normalia senėjimo proceso dalimi, įpranta 
prie tokios būklės, apriboja savo įpročius ir net nebejaučia, 
kaip stipriai suprastėjusi jų gyvenimo kokybė. Pastebėta, kad 
šlapimo nelaikantys pacientai bijo nueiti toliau nuo namų, 
naudotis visuomeniniu transportu, dėl blogo kvapo neina į 
svečius ar atsisako mėgstamos veiklos, moterys vengia lytinių 
santykių ir t. t. Taigi tai tampa ne tik asmenine ar higienine, 
bet ir socialine problema. 

Sveikatos priežiūros specialistai turi padėti išspręsti šią ne 
vien tik medicininę, asmeninę, bet ir socialinę problemą. 
Anksti išaiškinus šlapimo nelaikymą bei laiku taikant profi-
laktikos priemones ir skiriant gydymą, galima išvengti šio su-
trikimo progresavimo, komplikacijų ir finansinių išlaidų bei 
grąžinti žmogui visavertį, kokybišką gyvenimą.

Šlapimo nelaikymas
Žmogaus šlapimo pūslė vidutiniškai talpina apie 500 ml 

šlapimo (400–700 ml). Maksimali šlapimo pūslės talpa – ne 
daugiau kaip 1000 ml. Vyresniame amžiuje šlapimo pūslės 
talpa sumažėja per pusę. Šlapimo pūslės sienelėje yra recep-
toriai, kurie reguliuoja šlapimo pūslės įtempimą, t. y. šlapimo 
pūslės prisipildymą. Pirmųjų šlapimo prisipildymo signalų 
atsiranda, kai pūslė prisipildo apie 200 ml skysčio arba 1/3 
šlapimo pūslės talpos. Sveiki žmonės šį šlapimo pūslės spau-
dimą gali iškęsti ir kontroliuoti pasišlapinimą. Esant šlapimo 
nelaikymui, šlapimas žmogui išteka nevalingai. 

Pagal Tarptautinės šlapimo sulaikymo draugijos (angl. In-
ternational Continence Society – ICS) apibrėžimą, šlapimo ne-
laikymas – nevalingas šlapimo išsiskyrimas, sukeliantis sociali-
nių ir higienos problemų. Pagal vėlesnę Tarptautinės šlapimo 
sulaikymo draugijos nutartį (2002 m.), šlapimo nelaikymas –  
bet kokia būsena, sukelianti nevalingą šlapimo išskyrimą.

Rizikos veiksniai
Šlapimo nelaikymo atsiradimą lemia amžiniai organizmo 

pokyčiai, įvairios ligos, gyvenimo būdo ypatumai, medika-
mentų vartojimas (gausus įvairių vaistų vartojimas) bei įvairios 
organizmo būklės. Veiksniai gali būti vienas ar keli ir dažnai 
nuo to priklauso, kaip šlapimo nelaikymas lemia pacientų gy-

venimo būdo pasikeitimą, kokių sveikatos sutrikimų sukelia.
Šlapimo nelaikymo rizikos veiksniai:

Rizikos veiksniai
• Nejudrumas (degeneracinė 

liga)
• Sutrikęs pažinimas 

(suvokimo stoka ar yra 
poreikis naudotis tualetu) 

• Aplinkos veiksniai
• Vaistų vartojimas 

(anticholinerginiai, 
raminamieji, diuretikai)

• Antsvoris
• Rūkymas
• Pastovus vidurių 

užkietėjimas
• Aplinkos barjerai
• Psichinės ligos ir sutrikimai 
• Depresija 
• Senėjimo procesai 
• Parkinsono liga
• Alzhaimerio liga
• Lėtinės ligos
• Chirurginės procedūros

•	Insultas, smegenų kraujotakos 
sutrikimai

• Menopauzė, hormonų 
pusiausvyros sutrikimai, 
estrogenų sumažėjimas 
(moterims)

• Gimdos padėties pasikeitimas 
arba dubens dugno raumenų 
nusilpimas

• Dubens raumenų apkrova 
dėl antsvorio, nėštumo, 
daugkartinio gimdymo  

• Vaikystės naktinė enurezė 
• Šlapimo išsiskyrimą skatinančių 

vaistų vartojimas  
• Kofeino ar alkoholio vartojimas 
• Didelis fizinis krūvis
• Medžiagų apykaitos sutrikimai 

(cukrinis diabetas)
• Rasė (daugiau baltiesiems)

Vyresniame amžiuje šlapimo nelaikymo atsiradimą lemia 
kelių veiksnių sąveika. Todėl, siekiant išaiškinti šlapimo ne-
laikymą, reikia išanalizuoti visus galimus rizikos veiksnius 
ir priežastis, skirti didesnį dėmesį prevencijai rizikos grupių 
žmonėms.  

Šlapimo nelaikymo klasifikacija
Šlapimo nelaikymo tipai

Ūmus šlapimo nelaikymas. Šiam šlapimo nelaikymo tipui 
būdinga staigi pradžia. Priežastys gali būti tiesiogiai nesusiju-
sios su šlapimo šalinimo sistema. Ūmus šlapimo nelaikymas 
gali atsirasti netikėtai dėl staiga pablogėjusios paciento būklės 
(pvz., trauma), aplinkos faktorių (pvz., WC patalpos neradi-
mas), pažinimo sutrikimų, gydant vaistais kitus susirgimus, ir 
t. t. Svarbu žinoti, kad ūmus šlapimo nelaikymas yra trum-
palaikis sutrikimas ir greitai įveikiamas, pašalinus jį sukėlusią 
priežastį. Todėl kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas turi 
žinoti ne tik galimas šlapimo nelaikymo priežastis, bet ir ga-
limą vaistų pašalinį poveikį bei nuolat stebėti paciento būklę. 

Spausdiname pirmąjį mokomąjį straipsnį iš keturių mokomųjų straipsnių ciklo „Pagalba šlapimo nelaikantiems pacientams“. 
Kiti straipsniai bus paskelbti balandžio, gegužės ir birželio mėnesių numeriuose. Primename, kad visi, užsiprenumeravę žurnalą 

„Slauga. Mokslas ir praktika“ ir teisingai atsakę į ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų klausimų, gaus puikią žurnalo rėmėjų  
dovaną – „SENI care“ vitaminizuotą kremą rankoms.
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Lėtinis šlapimo nelaikymas. Šio tipo šlapimo nelaikymas 
atsiranda pamažu ir nuolatos veikiant tam tikriems rizikos 
veiksniams. Šlapimo nelaikymo epizodai progresuoja, sunkėja, 
dažnėja, pamažu keičiasi paciento gyvenimo būdas ir įpročiai. 

Lėtinio šlapimo nelaikymo tipai:
	Dirglioji šlapimo pūslė. Esant šio šlapimo nelaikymo tipui, 

žmogus jaučia dažną norą šlapintis. Net esant nedideliam 
šlapimo kiekiui šlapimo pūslėje, atsiranda dažnas noras 
šlapintis, žmogui sunku sulaikyti ir kontroliuoti šlapimo 
išsiskyrimą. Tokių simptomų atsiradimo priežastys – dėl 
nevalingų nekontroliuojamų šlapimo pūslės raumenų su-
sitraukimų ar šlapimo pūslės raumenų hiperaktyvumo.

	Įtampos šlapimo nelaikymas. Įtampos šlapimo nelaikymas 
atsiranda dėl staiga padidėjusio intraabdominalinio spaudi-
mo. Tai gali nutikti, pavyzdžiui, kosint, čiaudint, juokiantis 
ar keliant sunkumus. Įtampos šlapimo nelaikymo priežastis 
yra susilpnėję dubens raumenys arba šlaplės rauko nusilpi-
mas. Šis šlapimo nelaikymo tipas daugiausiai vargina mote-
ris po daugkartinių gimdymų, didelės kūno masės žmones, 
vidutinio amžiaus moteris po menopauzės laikotarpio.

	Persipildymo šlapimo nelaikymas. Persipildymo šlapimo 
nelaikymas susijęs su šlapimo takų obstrukcija. Dažniau-
siai šis šlapimo nelaikymo tipas būdingas vyrams, susijęs 
su prostatos padidėjimu, šlapimo kanalo suspaudimu. Jo 
metu šlapimas išsiskiria nedideliais kiekiais, dažniausiai la-
šeliais. Šlapimo pūslėje nuolatos lieka šlapimo, ji visiškai 
neišsituštėja. Moterims jis gali būti dėl įvairių auglių apa-
tinėje pilvo dalyje, sergant diabetine neuropatija. Persipil-
dymo šlapimo nelaikymo požymiai – nuolatinis šlapimo 
išsiskyrimas nedideliais kiekiais dieną ir naktį; dažnas lan-

kymasis tualete; šlapimo pūslės spaudimo jausmas ir nega-
lėjimas visiškai pasituštinti; šlapinantis šlapimas išsiskiria 
silpna, siaura srovele ir išlieka perpildymo jausmas.

	Funkcinis šlapimo nelaikymas. Funkcinio šlapimo nelaikymo 
priežastis yra sutrikęs paciento judėjimas, todėl pacientas 
negali ar nespėja pats pasiekti tualetą laiku. Kitos galimos 
priežastys   – senyvas paciento amžius, todėl pacientas ne-
spėja pasiekti tualeto dėl savo lėtumo ir nerangumo ar visiš-
ko negalėjimo judėti dėl kitų gretutinių, su amžiumi susiju-
sių, ligų. Didelės įtakos pacientui turi ir pasikeitusi aplinka, 
pavyzdžiui, stacionarizavimas, negalėjimas surasti tualeto 
naktį, nesiorientavimas aplinkoje, psichologiniai barjerai.

	Mišrus šlapimo nelaikymas. Tai kelių šlapimo nelaikymo 
tipų deriniai. Jie dažnai pasitaiko geriatriniams pacien-
tams. Pavyzdžiui, įtampos šlapimo nelaikymas ir funkcinis 
šlapimo nelaikymas.
Šlapimo nelaikymo laipsniai. Nesvarbu kokia yra šlapi-

mo nelaikymo priežastis, jo intensyvumas gali būti įvairus. 
Šlapimo nelaikymas skirstomas į keletą laipsnių, kuris nusta-
tomas, atsižvelgiant į per 4 valandas vidutiniškai nekontro-
liuojamai ištekantį šlapimo kiekį:

Šlapimo nelaikymo laipsniai Ištekėjusio šlapimo kiekis, ml / 4 val.
lašelinis iki 50 ml
lengvas 50–100 ml
vidutinis 100–200 ml
sunkus* 200–300 ml

labai sunkus* daugiau kaip 300 ml

*Esant sunkiam ir labai sunkiam šlapimo nelaikymui, labai 
dažnai pasireiškia ir išmatų nelaikymas.

Klausimai**
1. Pacientui kyla dažnas noras šlapintis, sunku sulaikyti ir kont-
roliuoti šlapimo išsiskyrimą. Koks tai šlapimo nelaikymo tipas?
a) lėtinis šlapimo nelaikymo tipas; dirglioji šlapimo pūslė
b) lėtinis šlapimo nelaikymo tipas; mišrus šlapimo nelaikymas
c) ūmus šlapimo nelaikymo tipas; ūmus šlapimo nelaikymas
d) lėtinis šlapimo nelaikymo tipas; įtampos šlapimo nelaiky-

mas

2. Sutrikęs paciento judėjimas, todėl pacientas negali ar nespėja 
pats pasiekti tualeto laiku. Koks tai šlapimo nelaikymo tipas?
a) ūmus šlapimo nelaikymo tipas; mišrus šlapimo nelaikymas
b) lėtinis šlapimo nelaikymo tipas; persipildymo šlapimo ne-

laikymas
c) lėtinis šlapimo nelaikymo tipas; funkcinis šlapimo nelaiky-

mas

3. Pagal kokį kriterijų nustatomas šlapimo nelaikymo laipsnis?
a) pagal paciento galimybes pasiekti WC
b) pagal paciento amžių
c) pagal ištekėjusio šlapimo kiekį (ml) per 4 val.
d) pagal paciento nusiskundimus

4. Pacientui per 4 valandas išteka 50–100 ml šlapimo. Koks tai 
šlapimo nelaikymo laipsnis?
a) lašelinis
b) lengvas
c) vidutinis
d) visi paminėti laipsniai

**Teisingo atsakymo (atsakymų) raidę apibraukte mėlynu tušinuku. 
Atsakymus siųskite Jums patogiu būdu: 1) iškirpę  lapą su atsakymais siųskite paštu adresu: Žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“, 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius; 2) atneškite į Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centrą, Rugių g. 1, Vilniuje, ir įdėkite į pašto dėžutę „Klausimyno atsakymai. Žurnalas „Slauga. Mokslas 
ir praktika“ I aukšte prie skelbimų lentos; 3) nufotografuokite ar nuskenuokite atsakymus ir atsiųskite elektroniniu paštu redakcija@sskc.lt; 
4) atsakykite į klausimus Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro „Facebook“ paskyroje.

Primename, kad norėdami gauti dovaną, turite atsakyti į visuose 4 numeriuose (kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesių) pateiktus 
klausimus. 

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

Kontaktinis telefonas..................................................................  el.p. adresas...........................................................................................
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Kas žinotina rengiant mokslinį straipsnį
Kokius dokumentus reikia pateikti Valstybinei akredi-

tavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, kad žurnale „Slauga. Mokslas ir 
praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis būtų vertinamas 
kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas?

Slaugytojas, paskelbęs mokslinį straipsnį minėtame žur-
nale, teikdamas licencijavimo dokumentus Valstybinei akre-
ditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), turi pa-
teikti mokslinio straipsnio kopiją arba bibliografinį mokslinių 
straipsnių sąrašą. Kadangi Akreditavimo tarnyba, vertindama 
licencijavimo dokumentus, turi įsitikinti, kad tai mokslinis lei-
dinys, mokslinis straipsnis, kad straipsnis buvo paskelbtas spe-
cialisto atsiskaitomuoju laikotarpiu, bei žinoti, koks autorių 
skaičius, tai iš pateiktų dokumentų turi būti aiškūs šie duome-
nys: leidinio, kuriame buvo skelbtas straipsnis, pavadinimas, 
data, kada paskelbtas straipsnis, jo autoriai, pavadinimas.

Ar žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas 
straipsnis gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros spe-
cialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas?

Vadovaujantis Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros 
specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. 

rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. 
spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) 21.10.4 punk-
tu, straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, 
gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros specialistų profe-
sinės kvalifikacijos tobulinimas. Šis teisės aktas nustato, kad 
įskaitomos 5 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Ar mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. 
Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip slaugytojų 
profesinės kvalifikacijos tobulinimas? 

Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ nėra tarptautinis 
mokslo žurnalas ir neturi citavimo indekso, tačiau jis yra 
pripažintas Lietuvos mokslo žurnalas. Taigi, žurnale „Slauga. 
Mokslas ir praktika“ spausdintas mokslinis straipsnis, vado-
vaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profe-
sinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, pa-
tvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos prie-
žiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobu-
linimo ir jo finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu, gali būti 
vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulini-
mas. Šis teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios 
dalijamos iš autorių skaičiaus. 

Kviečiame pasirengti pokyčiams
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-

ba (toliau – Akreditavimo tarnyba) kviečia laiku pasirengti 
pokyčiams, nes sveikatos priežiūros specialistų gretas papildė 
slaugytojo padėjėjai, ergoterapeuto padėjėjai, kineziterapeu-
to padėjėjai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, 
medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos 
technologai, dietistai, optometrininkai ir paramedikai. Visų 
šių specialistų vykdoma praktika priskirtina prie asmens svei-
katos priežiūros, todėl specialistams bus būtina įsigyti spaudo 
numerį, o įstaigai – licenciją.

2017 m. spalio 3 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens 
sveikatos priežiūros veiklų sąrašas, kuriuo papildytos naujos 
asmens sveikatos priežiūros veiklos. Taigi šiuo metu asmens 
sveikatos priežiūros specialistais įvardyti ne tik gydytojai, gy-
dytojai odontologai, slaugytojai, akušeriai, burnos priežiūros 
specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai ir masažuotojai, 
bet ir slaugytojo padėjėjai, ergoterapeuto padėjėjai, kinezite-
rapeuto padėjėjai, medicinos psichologai, medicinos geneti-
kai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiolo-
gijos technologai, dietistai, optometrininkai ir paramedikai. 
Taigi visų šių specialistų vykdoma praktika priskirtina prie 
asmens sveikatos priežiūros, o tai reiškia, kad ji gali būti vyk-
doma tik įstaigose, turinčiose teisę teikti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas, kitaip sakant, turinčiose įstaigos asmens 
sveikatos priežiūros licenciją. Visi asmens sveikatos priežiūros 
specialistai gali dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Ar 
atitinkama profesinė kvalifikacija įgyta taip, kaip nustatyta 
teisės aktais, patvirtina suteiktas numeris asmens sveikatos 

priežiūros specialisto spaudui. Šiuo metu spaudo numerius 
turi jau dirbantys gydytojai, gydytojai odontologai, slaugyto-
jai, akušeriai, burnos priežiūros specialistai, kineziterapeutai, 
ergoterapeutai, masažuotojai ir medicinos psichologai, iki 
2018 m. spalio 1 d. spaudo numerius privalės įgyti ir medi-
cinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technolo-
gai, radiologijos technologai, dietistai ir paramedikai, o iki  
2019 m. lapkričio 1 d. – ir optometrininkai.

Apie tai, kada bus pradėta priimti prašymus išduoti spau-
do numerius minėtiems asmens sveikatos priežiūros specia-
listams, kuriems iki šiol nebuvo suteikiami spaudo numeriai, 
Akreditavimo tarnyba informuos atskiru viešu pranešimu in-
terneto svetainėje. Šiuo metu rengiamos, derinamos ir tvirti-
namos medicinos normos, nustatančios kiekvienos profesinės 
kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos 
reikalavimus. Planuojama, kad nuo 2020 m. bus pradėti 
licencijuoti visi asmens sveikatos priežiūros specialistai, ku-
riems šiuo metu nėra išduodamos praktikos licencijos.

Atsižvelgiant į aukščiau įvardytus pasikeitimus yra pildo-
mas ir licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
sąrašas. Patvirtinus šį sąrašą naujomis asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugomis (pvz., optometrininko praktika) ir keti-
nant jas teikti, bus būtina steigti juridinį asmenį, jį registruoti 
Juridinių asmenų registre, po to kreiptis į visuomenės sveika-
tos centrus dėl leidimo-higienos paso gavimo ir Akreditavimo 
tarnybai pateikti prašymą dėl įstaigos asmens sveikatos prie-
žiūros licencijos gavimo.

Primename, kad už neteisėtą vertimąsi sveikatinimo veikla, 
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Praktiniai specialisto patarimai,  
kaip tinkamai gydyti peršalimą

Šiuo metu yra pačios palankiausios sąlygos plisti virusams, 
kurie sukelia vieną dažniausių šaltojo sezono ligų – peršalimą. 
Ūmi virusinė respiratorinė infekcija (URVI) pažeidžia nosies 
gleivinę, ryklę, sinusus ir gerklas, virusas plinta oro lašiniu 
būdu užsikrėtusiam asmeniui bendraujant su aplinkiniais tie-
sioginio ar netiesioginio kontakto būdu. Peršalimas yra viena 
dažniausiai užklumpančių ligų, jį paprastai sukelia rinovirusai 
(rečiau – koronavirusai, respiracinis sincitinis virusas, paragri-
po virusas, gripo virusas). Rudenį dažniau „puola“ rinovirusai 
bei paragripo virusai, žiemą – respiracinis sincitinis virusas ir 
koronavirusas.

Apie peršalimo ligas
Pagrindiniai simptomai, kuriais skundžiasi peršalę žmonės, 

yra gerklės kutenimas, peršėjimas ir skausmas, sloga, kosulys, 
nuovargis, apatija. Ligonį ypač vargina užgulusi nosis, be pers-
tojo iš jos tekantis sekretas. Dar vienas ligonį kamuojantis kli-
nikinis požymis – kosulys, kurį sukelia nosies sekreto nutekė-
jimas užpakaline ryklės sienele. Suaugusieji paprastai išvengia 
karščiavimo, o vaikams neretai pakyla ir kūno temperatūra.

Kadangi peršalimas – virusinė liga, ji dažniausiai trunka 3–7 
dienas, kartais – iki 10 dienų, o vaikams gali trukti ir iki dviejų 
savaičių. Pirmosiomis dienomis peršalimo požymiai esti ryškes-
ni ir labiau varginantys, vėliau savijauta pamažu ima gerėti.

Specialistai atkreipia dėmesį į tai, kad mažyliai iki dvejų 
metų peršalimu serga po kelis kartus per metus (kai kurie, ypač 
lankantieji ugdymo įstaigas, – net šešis kartus!), suaugusieji – 
vidutiniškai du kartus per metus, vyresni žmonės – kartą per 
metus. Virusai kitam žmogui perduodami oro lašiniu būdu ko-
sint ar čiaudint. Užsikrėtusiojo seilių lašeliuose esantys virusai 
ore pasklinda kelių metrų atstumu ir išlieka gyvybingi kelias 
valandas. Taip pat galima užsikrėsti liečiant virusais užterštus 
daiktus, kuriuos prieš tai lietė jau sergantis asmuo.

Miego stoka, prasta miego kokybė, nuolat patiriamas stre-
sas silpnina organizmo imuninę sistemą ir taip pat didina per-
šalimo tikimybę.

Nors peršalimas nėra laikomas rimtu sveikatos sutrikimu, 
vis dėlto jis turi ženklią įtaką savijautos suprastėjimui (sirgimo 
periodu), nes blogina gyvenimo kokybę, mažina darbingumą, 
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pasižymi dėmesio koncentracijos stoka (todėl vairuojant gali 
sukelti nemalonių pasekmių). Kita problema – gresiančios 
komplikacijos, tokios kaip sinusitas, vidurinės ausies užde-
gimas, bronchitas ir kt. Kad peršalimas nesikomplikuotų į 
sunkesnes ligas, nevalia susirgus į tai numoti ranka: rekomen-
duojama nevykti į darbą ar mokyklą, stengtis gerai pailsėti, 
laikytis lovos režimo, kuo gausiau vartoti šiltų skysčių ir lai-
kytis tinkamos nosies higienos.

Kaip greičiau įveikti mikroorganizmų 
išskiriamus nuodus

Organizmo intoksikaciją sukelia pradėję aktyviai daugintis 
mikroorganizmai ir jų išskiriami toksinai, todėl ir rekomen-
duojama susirgus vartoti kuo daugiau skysčių, kurie padeda 
toksinus greičiau iš organizmo pašalinti. Manoma, kad 1 kilo-
gramui kūno svorio reikia bent 30 mililitrų skysčio.

Kitas labai svarbus patarimas peršalusiam žmogui – laiky-
tis nosies higienos. Rekomenduojama nosį plauti izotoniniu 
vandeniu, kuris išplauna alergenus ir bakterijas, suminkština 
susikaupusias gleives, todėl jos lengviau pašalinamos iš kvėpa-
vimo takų, kartu ligoniui tampa lengviau kvėpuoti.

Specialistai pabrėžia, kad nosies higiena, naudojant izoto-
ninį vandenį, turėtų būti pirmoji pagalbos priemonė peršalus, 
užuot, kaip neretai atsitinka, pirmiausia griebusis stiprių už-
degimą slopinančių ar antihistamininių vaistų. Jūros vandens 
izotoniniu tirpalu nosį rekomenduojama plauti vos pajutus 
pirmuosius peršalimo simptomus – tada padidėja tikimybė, 
kad vaistinių preparatų apskritai pavyks išvengti ir organiz-
mas nepatirs galimo jų šalutinio poveikio.

Klinikiniai tyrimai įrodė, kad izotoninis nosies tirpalas gali 
padėti užbėgti peršalimo ligoms už akių, kai jis naudojamas 
profilaktiškai.

2015 m. atliktoje sisteminėje apžvalgoje pastebėtas teigia-
mas nosies plovimo jūros vandeniu efektas gydant ūmias vir-
šutinių kvėpavimo takų infekcijas. Tyrimai rodo, kad sergant 
ūminiu virusiniu rinosinusitu nosies higiena izotoniniu ar hi-
pertoniniu jūros vandeniu gali sumažinti vaistų nuo skausmo 
poreikį, pagerinti ligonio bendrą būklę, turėti įtakos tam, kad 

įskaitant ir asmens sveikatos priežiūros veiklą, tai yra neturint 
reikiamos licencijos, Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodekso 61 straipsnis numato atsakomybę –  
baudą nuo 600 iki 1140 eurų.

Informacija apie įstaigos asmens sveikatos priežiūros licen-
cijos išdavimą skelbiama svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt/

Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas; teisės aktai, 
reglamentuojantys konkrečios asmens sveikatos priežiūros pa-
slaugos teikimą – www.vaspvt.gov.lt/Teisinė informacija; in-
formacija apie asmens sveikatos priežiūros specialistų licenci-
javimą ir spaudo numerių išdavimą pateikta www.vaspvt.gov.
lt/node/83.

Akreditavimo tarnybos inf.

Naudinga informacija
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susirgus iš patalo pavyktų pakilti greičiau, o tokie susirgimai 
kartotųsi vis rečiau.

Nosies plovimas izotoniniais tirpalais (ir profilaktikos tiks-
lais) yra ypač naudingas vaikams, kurie, lankydami didelius 
kolektyvus, turi didesnę riziką užsikrėsti virusinėmis infekci-
jomis, be to, ne visada moka ir geba saugotis peršalimo. Prieš 
keletą metų atliktas tyrimas įrodė, jog vaikai, kurie nosį regu-
liariai plaudavo izotoniniu nosies tirpalu, po 8 savaičių rečiau 
skundėsi gerklės skausmu, kosuliu, nosies užburkimu ir kitais 
peršalimui būdingais simptomais nei vaikai, kuriems tokios 
natūralios nosies higienos procedūros nebuvo atliekamos. Ne-
gana to, vaikams, kurie nosį reguliariai plaudavo jūros vande-
niu, rečiau prireikė antipiretikų, mukolitikų ir antibiotikų, o 
vis dėlto susirgusieji peršalimo ligomis pasveiko greičiau, jų 
prastos savijautos trukmė reikšmingai sutrumpėjo.

Antibiotikai – tik kai negalima  
jų išvengti

Šiais laikais žmonės neįsivaizduoja, kaip galėtų sunegalavę 
neiti į darbą, kelias dienas praleisti lovoje, atsiriboti nuo kas-
dienės veiklos. Net ir prastai pasijutę, jie linkę iškart pradėti 
gydytis stipriais vaistais ir tuo pat metu keliauja į darbą. 

Specialistai ypač sunerimę dėl šiandien itin dažno antibio-
tikų vartojimo gydantis peršalimo simptomus.

Neseniai tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje daugiau 
kaip pusė apklaustų asmenų neturi pakankamai žinių ir su-
pratimo apie antibiotikus. Vienų nuomone, antibiotikai nai-
kina virusus, kitų – kad „muša“ ir virusus, ir bakterijas, treti 
buvo įsitikinę, kad antibiotikai – vaistai nuo visų ligų. Ap-
klausos metu paaiškėjo, kad savavališkai antibiotikais gydėsi 
net trečdalis apklaustų piliečių! O juk antibiotikai virusinių 
infekcijų negydo, todėl peršalimo ligoms gydyti jie nėra efek-
tyvūs, taigi ir neskiriami.

Antibiotikai rekomenduojami tik tais atvejais, kai spe-
cialistas, įvertinęs visus veiksnius (tarp jų ir kraujo tyrimo 
rezultatus, kurie patvirtina padidėjusią uždegimo rodiklių 
koncentraciją), nustato komplikacijas (kai peršalimas kompli-

kuojasi į bakterinę infekciją) ir įsitikina, kad be antibakterinio 
gydymo išsiversti nepavyks.

Beje, kartais antibiotikų gali neprireikti ir diagnozavus 
bakterinę infekciją. Pavyzdžiui, žmogui susirgus ūmiu bakte-
riniu sinusitu, gydytojas įvertina ligonio būklę ir nusprendžia, 
ar būtina skirti antibiotikus, ar galima apsieiti be jų. Tik tuo 
atveju, jei minėtos ligos simptomai yra labai sunkūs, nepraei-
na per dešimt dienų ar po penkių dienų ligonio savijauta ima 
prastėti, prireikia gydymo antibiotikais.

Hipertoninis vandenyno vanduo tinka 
visai šeimai

Dažnai peršąlantys ir kenčiantys nuo varginančios slogos 
pacientai jau yra išbandę ir puikiai įvertinę naujausią veiks-
mingą „pirmąją pagalbą“ – hipertoninį vandenyno vandens 
tirpalą, kuriuo atliekama nosies higiena. Patogus naudoti 
purškalas su dozatoriumi – tikras išsigelbėjimas, siekiant kuo 
greičiau atsikratyti varginančių negalavimų, sumažinti nosies 
užburkimą, palengvinti kvėpavimą, nuraminti sudirgintą, pa-
žeistą nosies gleivinę.

Izotoninis jūros vandens tirpalas padeda išvengti peršalimo 
sukeltų negalavimų, jis puikiai tinka ir kamuojant alerginei 
slogai, kurią sukelia namų dulkės ar žiedadulkės. Jis drėkina 
sausas nosies sieneles, taip pat mažina jų dirginimą ir perštė-
jimą. Izotoninis jūros vanduo yra švelnesnis, jame mažesnė 
NaCl koncentracija, todėl jį galima naudoti dažnai (purkšti 
į nosį per dieną neribotą skaičių kartų), jis tinka ir patiems 
mažiausiems vaikams. Tuo tarpu hipertoninio jūros vandens 
sudėtyje – didesnė NaCl koncentracija. Šis tirpalas labiau 
rekomenduojamas, kai nosis yra užgulta, skiriamas po vieną 
įpurškimą į nosies landas 1–3 kartus per dieną.

Tiek izotoninis, tiek hipertoninis jūros vandens tirpalai 
taip pat tinka peršalimo ligų profilaktikai: izotoninį tirpalą 
galima skirti ir kūdikiams nuo pirmųjų gyvenimo dienų, o 
hipertoninį – mažyliams nuo pusės metų, nėščiosioms ir žin-
dančioms motinoms.

Straipsnis perspausdintas iš žurnalo„Farmacija ir laikas“ Nr. 9

Ambroksolis – kosuliui palengvinti
Kvėpavimo takų ligos šaltuoju metų laiku aplanko daugelį 

mūsų. Kvėpavimo takai turi apsauginius mechanizmus, kurie 
leidžia išvengti infekcijų. Vienas tokių apsauginių mechaniz-
mų – specialus kvėpavimo takų epitelis, sugebantis padedant 
blakstienėlėms pašalinti patekusius dirgiklius ar patogenus. 
Kvėpavimo takuose esančios gleivės yra mažai tąsios, elastin-
gos ir lengvai šalinamos iš kvėpavimo takų kartu su patoge-
niniais mikroorganizmais. Padidėjus gleivių išsiskyrimui ir 
klampumui, blogėja mukociliarinis klirensas, sutrinka gleivių 
šalinimas iš kvėpavimo takų, susidaro palankios sąlygos bak-
terijų kolonizacijai. Taigi mukolitinių priemonių vartojimas, 
tokių kaip ambroksolis, skystina gleives ir pagerina susikau-
pusių gleivių pasišalinimą.

Ambroksolio savybės
Ambroksolis – aktyvus bromheksino metabolitas, naudo-

jamas ūminiam (sergant bronchitu) ir lėtiniam (pvz., sergant 
lėtine obstrukcine plaučių liga) kosuliui gydyti.

Ambroksolis pasižymi sekretolitiniu (skatina mažo klam-
pumo gleivių gamybą) ir mukolitiniu (mažina gleivių klam-
pumą) poveikiu, skatina mukociliarinį klirensą, normalizuoja 
surfaktantą. Visos šios ambroksolio savybės palengvina atsi-
kosėjimą. Ambroksolis ne tik palengvina atsikosėjimą, bet, in 
vitro tyrimų duomenimis, slopina uždegimą, mažina oksida-
cinį stresą, pasižymi antivirusiniu ir antibakteriniu poveikiu. 
Vaistas stimuliuoja surfaktanto gamybą, gerina antibiotikų 
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penetraciją į plaučių audinį. Ikiklinikiniais tyrimais nustatyta, 
kad ambroksolis didina serozinio bronchų sekreto kiekį. Ma-
noma, kad dėl sumažėjusio sekreto klampumo ir padidėjusio 
bronchų virpamojo epitelio gaurelių judrumo pašalinama 
daugiau gleivių. Ambroksolis aktyvina surfaktanto sistemą, 
tiesiogiai veikdamas II tipo pneumocitus alveolėse ir Clara 
ląstelėse smulkiuosiuose kvėpavimo takuose. 

Ambroksolio mukolitinis poveikis buvo ištirtas ir žmogaus 
skrandžio gleivėms. Tyrime dalyvavo 10 pacientų, kuriems 
pasireiškė bronchų hipersekrecija. Jiems buvo skiriamas am-
broksolis 10 dienų. Prieš gydymą ir po gydymo buvo išma-
tuotas bendrasis mukoproteinų kiekis skrandžio sultyse. Gy-
dant ambroksoliu nebuvo nustatyta kiekybinių ar kokybinių 
skrandžio gleivių pokyčių. Nepastebėjus neigiamo poveikio 
skrandžio gleivėms, šis poveikis neturėtų pasireikšti ir skran-
džio gleivinei.

Tiriant ambroksolio kaip adjuvanto poveikį gydant lėtinę 
obstrukcinę plaučių ligą, nustatyta, kad šis vaistas yra naudin-
gas kosuliui lengvinti.

Poveikis bronchų hiperaktyvumui
Ambroksolis, didindamas plaučių surfaktanto kiekį, modi-

fikuoja kvėpavimo takų epitelį dengiantį sekretą ir sumažina 
dirgiklių poveikį receptoriams. Šis vaistas sustiprina fosfati-
dilcholino veikimą, o šis dalyvauja kvėpavimo takų atsako į 
dirgiklį procese.

Siekiant įvertinti ambroksolio efektyvumą, palyginti su 
placebu, norint sumažinti nespecifinį bronchų atsaką į meta-
choliną, buvo atliktas dvigubai aklas mokslinis tyrimas. Jame 
dalyvavo 18 astma sergančių pacientų. 9 iš 18 tiriamųjų sirgo 
atopiniu dermatitu. Vidutinis amžius – 32,3 metai. Tyrimą 
baigė 11 tiriamųjų – 3 vyrai ir 8 moterys. Buvo tirta meta-
cholino provokacinė dozė, kuri sumažina pradinį FEV1 20 
proc. Metacholino provokacinė dozė buvo tirta 2 kartus kas 3 
dienas prieš pradedant gydymą bei 14 ir 28 tyrimo dienomis. 
Nustatyta, kad pacientams, gavusiems ambroksolį, reikėjo di-
desnės metacholino provokacinės dozės, palyginti su gavusiais 
placebą. Taigi, buvo prieita prie išvados, kad ambroksolis gali 
daryti įtaką bronchų hiperaktyvumui.

Ambroksolis pagerina kai kurių antibiotikų patekimą į 
plaučių audinį

Klinikinių tyrimų duomenimis, ambroksolis sustiprina 
antibiotikų patekimą į plaučių audinį. Vertinant abroksolio 
ir amoksicilino poveikį gydant lėtinio bronchito paūmėjimą, 
palyginti su amoksicilino monoterapija, buvo tirti 24 paci-
entai. Pusė pacientų gavo amoksiciliną po 500 mg 3 k. / d., 
kita pusė – amoksiciliną po 500 mg ir ambroksolį po 30 mg  
3 k. / d. Tyrimu vertinti klinikinių požymių pokyčiai (du-
sulys, kosulys, skrepliavimas ir kt.), skreplių pasėlis, atlikti 
funkciniai kvėpavimo mėginiai, tirtos arterinio kraujo dujos. 

Gydymas truko 10 dienų. Skreplių pasėlis buvo atliktas prieš 
pradedant tyrimą ir trečią tyrimo dieną. Buvo atlikti rutini-
niai kraujo ir šlapimo, kepenų fermentų tyrimai, siekiant įver-
tinti gydymo saugumą.

Kosulys palengvėjo abiejų grupių tirtų pacientų, tačiau 
pacientų, vartojusių ambroksolį bei amoksiciliną grupėje, 
šis pagerėjimas buvo didesnis ir užregistruotas anksčiau (p < 
0,001). Atsikosėjimas daug labiau pagerėjo vartojusiųjų am-
broksolį bei amoksiciliną (p < 0,001) grupėje. Prieš tyrimą 
pūlingų skreplių (50 neutrofilų mikroskopiniame lauke) turė-
jo visi pacientai. Trečią tyrimo dieną ambroksolį ir amoksici-
liną vartojusių asmenų skrepliuose neutrofilų kiekis sumažėjo 
7 asmenims, 3 liko nepakitęs ir tik 3 pacientams, gavusiems 
amoksiciliną, nustatytas neutrofilų kiekio sumažėjimas. Visų 
pacientų skreplių pasėliuose prieš pradedant tyrimą nustaty-
tas bakterijų, jautrių amoksicilinui (daugiausia Haemophilus 
ir Streptococcus rūšių), augimas. Trečią tyrimo dieną atlikti 
bakteriologiniai ir citologiniai skreplių tyrimai parodė, kad 
80 proc. ambroksolį ir amoksiciliną gavusių pacientų ir 31 
proc. vien amoksiciliną gavusių pacientų pasiekta dažniausių 
bakterijų eradikacija. Amoksicilino kiekis, tirtas skrepliuose ir 
plazmoje, reikšmingai nesiskyrė abiejose grupėse.

Nerasta didesnių skirtumų vertinant kvėpavimo mėginius, 
kūno temperatūrą, kvėpavimo dažnį, kraujo dujas. Tyrimo metu 
abiejose grupėse neužregistruota nepageidaujamų reakcijų.

Taigi šiuo tyrimu nustatyta, kad vartojant ambroksolį su 
amoksicilinu klinikinis pagerėjimas pasireiškia greičiau nei 
gydant vien amoksicilinu.

Kai kurie beta laktaminiai antibiotikai, tokie kaip ampicili-
nas, sunkiau penetruoja per kraujo ir bronchoalveolinį barjerą, 
nepaisant jų mažo molekulinio svorio bei plazmos traksporti-
nių baltymų. Ištirta, kad mukolitiniai preparatai gali palengvin-
ti antibiotikų patekimą per kraujo ir bronchų barjerą. Yra at-
likta klinikinių tyrimų, kuriais nustatyta didesnė amoksicilino 
penetracija į plaučių audinį ir bronchoalveolinį lavažo skystį, 
kai antibiotikas vartojamas kartu su ambroksoliu.

Atliekami tyrimai siekiant pritaikyti ambroksolį kaip 
adjuvantą gydant infekcijas, kurias sukėlė biologinę plėvelę 
gaminantys sukėlėjai, pavyzdžiui, Pseudomonas aeruginosa ir 
Candida albicans. Pirmieji tyrimai su gyvūnais parodė, kad 
vartojant ambroksolį pagerėja tokių vaistų kaip vankomicinas 
ir vorikonazolas penetracija per bioplėvelės barjerą.

Apibendrinimas
Ambroksolis yra mukolitikas, pasižymintis papildomomis 

savybėmis. Jis pasižymi tiesioginiu ir netiesioginiu priešužde-
giminiu poveikiu (gerina antibiotikų biologinį prieinamumą).
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Šimtmečio lietuvių medicinos terminija
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Medicinos istorija yra žmonijos istorija. Ji atspindi žmogaus 
pastangas palengvinti kitam kančias, slaugyti, gydyti, siekti 
amžinos jaunystės ir sveikatos, pažinti savo organizmą. Medici-
nos terminijos ištakos siejamos su V a. pr. Kr. antikinėje Grai-
kijoje gyvenusio mokslinės medicinos tėvo Hipokrato darbais. 
Dauguma terminų, kuriuos savo raštuose vartojo Hipokratas, 
tapo tarptautiniais medicinos terminais. Juos perėmė ir papildė 
vėlesnių epochų gydytojai lotyniškais terminais. Nors klasikinės 
kalbos iki šiol yra pagrindinis medicinos tarptautinės termi-
nijos šaltinis ir branduolys, XIX a. viduryje jos užleido vietą 
nacionalinėms kalboms ir pradėti kurti originalūs pavadinimai 
gimtąja kalba.

2018 metais Lietuvai švenčiant atkurtos nepriklausomybės 
šimtmetį, svarbu nepamiršti, kad vienas iš svarbiausių valstybing-
umo veiksnių yra kalba. Tai buvo suprasta jau XIX a. pabaigoje. 
Lietuvoje kilus liaudies švietimui, išaugus ir sustiprėjus tautinio 
atgimimo sąjūdžiui, pradėta kurti bendrinė rašomoji lietuvių 
kalba. Nors spauda lotyniškais raštmenimis buvo uždrausta, 
lietuviškų spaudinių leidyba ir platinimas suaktyvėjo. Medicina 
yra neatsiejama tautos istorijos ir kultūros dalis. Lietuvos laisvės 
nuojauta paskatino tokius žymius visuomenės veikėjus, gydyto-
jus, farmacininkus, kaip J. Basanavičių, A. Vileišį, V. Kudirką, 
K. Grinių, P. Avižonį, J. Bagdoną, J. Šliūpą, M. Kuprevičių,  
S. Matulaitį ir daugelį kitų, susirūpinti įvairių medicinos 
spaudinių leidimu lietuvių kalba, kurti lietuviškąją medici-
nos terminiją. Gyvąją, liaudies kalbą jie kėlė kaip svarbiausią 
ir turtingiausią terminologijos šaltinį. J. Balčikonis rašė, kad 
,,gyvosios kalbos terminai, išėję tiesiog iš mūsų galvojimo dva-
sios, o ne padirbti nusižiūrėjus į svetimos kalbos kurpalį, yra 
mums suprantamesni ir aiškesni“. Daugiausia mokslinei medi-
cinos terminologijai iš gyvosios kalbos paimta žodžių anatomi-
jos ir klinikos, šiek tiek fiziologijos sąvokoms įvardyti, pvz., 
anatomijos: alkūnė, antakis, bamba, blakstiena, blauzda, čiurna, 
delnas, gerklė, girnelė, gysla, gomurys, inkstas, kaklas, kaukolė, 
kirkšnis, kremzlė, krūtinė, kulnas, kūnas, nagas, nykštys, nugara, 
pakaušis, pažastis, plautis, raumuo, sąnarys, skrandis, smilkinys, 
šlaunis, šonkaulis, tulžis; fiziologijos: kraujas, šlapimas, mėnesinės, 
išmatos; klinikos: dieglys (dabar vartojama diegliai), dusulys, 
džiova, gelta, karštinė, kosulys, niežas (dabar vartojama niežai), 
raupai, seilėtekis, sloga, viduriavimas  ir daugelis kitų. 

Daugelis medikų, suprasdami lietuvių medicinos terminijos 
reikšmę ir būtinybę, ne tik vartojo, populiarino, bet ir patys 
ėmėsi lietuviškų terminų kūrimo. Žinoma, reikėtų nepamiršti 
svarbių K. Sirvydo lietuvių medicinos terminijos darbų XVI a., 
kurie buvo tęsiami XIX a. pab.–XX a. pr.

V. Kudirka – vienas pirmųjų vartojo jau įsišaknijusius, 
dažniausiai liaudies kalboje įsigalėjusius, lietuviškus anatomijos 
pavadinimus: plaučiai, krūtinė, burna, dantys, žarnos, širdis, gysla 
(- vena), inkstai, smegenys, sąnariai. V. Kudirka pirmasis mėgino 
pavadinti audinius žodžiu auda, atkakliai ieškojo gleivinės, 
plėvės, dangalo lietuviškų terminų, tačiau ne visai vykusiai vi-
sus juos bendrino žodžiu plonė – smegenų plonis, pilvo slidplonė, 
pilvaplonė, plonės aplink širdį, jungplonė, gomurio plonė. Jis ka-
mavosi ir dėl ryklės, gerklų, ir kepenų, kasos pavadinimų, juos 

dažnai painiojo. Įdomios liaukos atitikmens, taip ir neprigiju-
sio, paieškos: seilių, prakaito grumulėlis ar grumutėlis.

Reikšmingas gydytojo M. Kuprevičiaus indėlis. Jis ypač ak-
tyviai ragino vartoti ir kurti naujus medicinos terminus, savo 
leidiniuose propagavo: dedervinė, dieglys, drugys, dusulys, gum-
bas, pleiskanos, prietvaras, mėšlungis, niežai, vėžys, džiova arba 
sausligė… 

Nuo J. Basanavičiaus, greičiausiai, prasidėjo tokių terminų 
kaip prieširdžio, miego arterijos, ausies prieangio ir būgnelio, var-
tosena. Jo vartoti neurologijos terminai mazgas, branduolys, 
vingis, smegenys, pailgosios smegenys, smegenėlės išliko iki šiol. 
Prie dabartinės vartosenos labai priartėjo tokie J. Basanavičiaus 
teikti pavadinimai kaip akies duobė, terpvietis, sėklinės pūsliukės, 
mergystės plevutė, plonukės žarnos, pusapskritis kanalas, pilvinė 
plėvė, širdies plėvės, kryžius. 

Prasmingi S. Matulaičio medicinos ir švietėjiški darbai. Jo 
raštuose gausu lietuviškų medicinos terminų, kai kurie jo pa-
ties pasiūlyti: karštligė, raupai, plaučių uždegimas, viduriavimas, 
gimdymas, gimdymo namai…

P. Avižonis įtvirtino odeną, rageną, rainelę, vyzdį, stiklakūnį, 
gyslainę, o garsiajame ,,Akių ligų vadove“ (1940) pavartojo 
krumplyną, tinklainę, lęšiuką, vokus, ašarinį ežerą, ašarinį 
maišelį, akiduobę. Visi šie žodžiai stebėtinai greitai prigijo, tobu-
la jų daryba tebelieka etalonu visiems, kurie rūpinasi ir rūpinsis 
lietuviška terminija.

Pažymėtina J. Žilinsko ir bendradarbių žodžių dary-
bos sistema. Antai kaulai dažniausiai vadinti sudurtiniais 
daiktavardžiais: pleištikaulis, kulnikaulis ir kt., vienoda, tuo 
pačiu principu pagrįsta, buvo ir serozinių plėvių terminų da-
ryba: pilvaplėvė, krūtinplėvė, širdiplėvė; vykusiai vadinti dantys: 
kandžiai, iltys, kapliai, krūminiai; audiniai: jungiamasis, epiteli-
nis ir kt.; daugeliui sudėtingų pavadinimų vartoti priesagos -inis 
būdvardžiai, analogiškai vadinti virškinamasis ir kvėpuojamasis 
aparatai. Tvirtai prigijo vidaus organų ir jų dalių, gerklų 
kremzlių, liaukų, vamzdinių organų sienelės dangalų pavadini-
mai. Pažymėtini vykę daiktavardžiai gleivinė, raumeninė, apgal-
votas žarnyno suskirstymas. Vėliau kai kurie J. Žilinsko termi-
nai buvo pataisyti: stuburkaulis – į slankstelį, bevardis kaulas – į 
dubenkaulį, gėdikaulis – į gaktikaulį, pleištikaulis ir kulnikaulis – 
į pleištakaulį ir kulnakaulį. J. Žilinskas naujai sudarė lietuviškus 
sąnarių ir raiščių pavadinimus, pagal vieną principą sukūrė 
raumenų terminus. 

V. Kudirkos terminą kraujo indas vėliau J. Šopauskas pasiūlė 
pakeisti kraujagyslių terminu, J. Elisonas įvedė ląstelę. 

Lietuvių medicinos terminija rūpinosi ir vėlesni autoriai, ji 
tebekuriama ir dabar, tačiau XIX a. pab.–XX a. pr. buvo dedami 
dabartinės lietuvių medicinos terminologijos pamatai. Gali-
ma drąsiai teigti, kad to laikmečio medicinos terminija buvo 
lietuviškesnė nei šiandien. Didžioji dalis terminų – lietuviški 
žodžiai. Šiais, jubiliejiniais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 
metais, išdidžiai galime kelti vėliavą ir už šimtmečio lietuvių 
medicinos terminologiją bei jos kūrėjus.

Parengta Pagal P. Zemleviūtę, G. Česnį
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Gydytoja iš pašaukimo pristatė savo  
prisiminimų knygą

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos bibliotekoje (toliau – LMB) pristaty-
ta gydytojos onkologės, citopatologės, doc. dr. Zofijos Onos 
Mickytės-Stukonienės prisiminimų knyga „Žmogus žmogui, 
arba C‘est la vie“.

Sveikatos žurnalistė Ilona Petrovė atskleidė knygos pasiro-
dymo aplinkybes: „LMB Informacijos skyriaus vedėja Regina 
Vaišvilienė paprašė parengti interviu su docente. Viskas pra-
sidėjo nuo straipsnio. Jau po pirmojo trijų 
valandų pokalbio paaiškėjo, kad į straipsnį 
viskas netilps. Tada vyko susitikimai keturis 
mėnesius kiekvieną savaitę po kelias valan-
das. Taip iš tų pokalbių susidėjo visa prisimi-
nimų knygelė.“ Ilona paaiškino, kodėl pasi-
rinktas dviejų dalių pavadinimas. Pirmoji 
dalis atspindi doc. Z. Stukonienės gyvenimo 
ir darbo šūkį: „Svarbiausia mediko savybė 
yra žmogiškumas. Gydytojas pirmiausia turi 
tarnauti žmogui.“ Antroji pavadinimo da-
lis atsirado iš jos mėgstamo posakio C‘est la 
vie (pranc. toks gyvenimas). Kalbėdama net 
apie nemalonius dalykus, docentė tik palin-
guodavo galvą: „Kaip parancūzai sako, c‘est 
la vie – nieko nepadarysi.“ 

Visą gyvenimą klinikinei onkologijai paskyrusiai gydyto-
jai citopatologei, medicinos mokslų daktarei docentei Zofijai 
Stukonienei vasario 25 d. sukako 90 metų. Ji gimė 1927 m. 
valstiečių šeimoje Rokiškio rajone. Aukso medaliu baigusi 
Rokiškio gimnaziją be konkurso įstojo studijuoti medici-
nos. „Mano gyvenimo pagrindą suformavo mokytojai. Iš jų 

sėmiausi žinių. Studijų metais mano pagrindiniai mokytojai 
buvo profesoriai Janina ir Vladas Lašai. Daug mokiausi iš pro-
fesorės mokinės prof. Elenos Stalioraitytės. Jų dėka pamėgau 
tuo metu mažai kam žinomą Lietuvoje discipliną – patologinę 
anatomiją – ir susidomėjau onkologija. Prof. Janinos Lašie-
nės įskiepytos darbo tradicijos prisidėjo formuojant išskirtinę 
Kauno patologijos mokyklą. Šioje mokykloje buvo diegiama 

klasikinė Hipokrato laikų samprata – tirti ir 
gydyti žmogų, o ne ligą, – prisimena doc.  
Z. Stukonienė. 1952 m. ji baigė Kauno me-
dicinos institutą. Ištekėjo už gydytojo Mečio 
Stukonio. Vyrą pašaukus į karo tarnybą ir 
paskyrus į Ostrovą, kartu su juo išvyko ir  
Z. Stukonienė, ten dirbo onkologijos dispan-
seryje. 

1957 m. grįžusi į Lietuvą įsidarbino ku-
riamame Onkologijos mokslinio tyrimo ins-
titute. Zofija ir Mečys Stukoniai tapo vieni 
pirmųjų šios įstaigos darbuotojų ir kūrėjų.  
Z. Stukonienei buvo pavesta organizuoti 
piktybinių navikų citodiagnostiką. Ji vyko 
tobulintis į Charkovo onkologijos institutą. 
Pirmasis Z. Stukonienės tyrinėjimų objektas 

buvo natyvinių skreplių preparatų tyrimas, kurio tikslas –  
plaučių navikų diagnostika. 1967 m. ji apgynė medicinos 
mokslų kandidato disertaciją apie plaučių vėžį. Z. Stukonienė 
stažavosi Sankt Peterburge ir Maskvoje. 1977 m. kartu su vyru 
išvyko dirbti į Prancūziją, Vėžio tyrinėjimo tarptautinį centrą 
Lione. Dirbo Leono Beraro onkologijos centro citologinėje 

Iš kairės: Z. Stukonienė, I. Petrovė, 
ištraukas iš prisiminimų knygos  

skaito A. Kiliuvienė

Iš kairės: R.Vaišvilienė, Z. Stukonienė,  
I. Petrovė, A. Kiliuvienė

Nuotr. Janinos Valančiūtės

Prof. M. Stukonio darbo kabinete.  
Iš kairės: I. Petrovė, Z. Stukonienė,  

R. Vaišvilienė
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laboratorijoje, kur įgijo vertingos patirties ir buvo vertinama 
kaip gera specialistė. Ryšiai bei glaudus bendradarbiavimas su 
klinicistais tęsėsi ir sugrįžus į Lietuvą. Daugiau kaip 50 metų 
doc. Z. Stukonienė paskyrė klinikinei onkologijai Vilniaus 
onkologijos mokslinio tyrimo institute. Pagrindinės jos dar-
bo kryptys: plaučių ir gimdos kaklelio vėžio citodiagnostika, 
citopatomorfozė, histoklinika ir patikrinimas. Docentės pa-
stangomis Lietuvoje įdiegtas citodiagnostinis tyrimo metodas. 
Onkologijos centre ji subūrė kvalifikuotų citodiagnostų gru-
pę. Doc. Z. Stukonienė tapo pagrindine navikų, ypač plaučių, 
citodiagnostikos konsultante Lietuvos gydytojams. Kartu su 
Latvijos mokslininkais dirbo aprobuojant naujus citologinių 
tepinėlių automatizuoto vertinimo aparatus TASI ir citokla-
sifikatorių. Šie darbai aprašyti knygoje „Auglių citologinės 
diagnostikos automatizacija (Aвтоматизация цитологической 
диагностики опухолей, 1976). 1993–2000 m. kartu su Jonu 
Tutkumi vykdė Valstybinę gimdos kaklelio ir krūties vėžio pa-
tikros ir profilaktikos programą. 

Z. Stukonienei dirbant Sveikatos apsaugos ministerijoje 
neetatine vyriausiąja citologe, buvo įkurta Citologų asociaci-
ja, kurios nedidelė dalis narių 1996 m. buvo įtraukti į Lietu-
vos patologų draugiją. 1990 m. Palangoje buvo įkurta Baltijos 
citologų asociacija. Iš Lietuvos jos narėmis tapo I. Idzelienė ir 
Z. Stukonienė. Z. Stukonienė daug laiko skyrė pedagoginiam 
darbui, buvo apylinkių terapeutų kursų, organizuojamų Lie-
tuvos onkologijos centre, kuratorė. Darbo patirtimi dalijosi 
su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentais ir re-
zidentais. 1996 m. jai suteiktas vyresniojo mokslinio bendra-
darbio vardas. Mokslininkė yra paskelbusi daugiau kaip 100 
mokslinių publikacijų, yra keleto metodinių leidinių, vado-
vėlio „Patologinė anatomija“ (antrasis leidimas, 2001) „Cito-
logijos“ skyriaus autorė. Mokslinėse konferencijose ir posė-

džiuose dalyvavo ne tik kaip pranešėja ir organizatorė, bet ir 
kaip citopatologijos ekspertė bei konsultantė.

Per knygos pristatymą LMB ištraukas iš knygos skaitė 
„Sveikatos radijo“ programų vadovė, diktorė Angelė Kiliuvie-
nė. Ji perdavė savo vyro, chirurgo Alfredo Kiliaus, dirbusio 
kartu su docente Onkologijos institute, linkėjimus. Pasak jo, 
tai nuostabi gydytoja, kuri dirbo iš pašaukimo. Prisiminimais 
dalijosi docentės mokinės. Pirmoji doc. dr. Z. Stukonienės re-
zidentė, gydytoja onkologė, chemoterapeutė Irena Povilonie-
nė docentę apibūdino kaip žmogų, kuris ką galvoja, tą ir pasa-
ko: „Jūs negadinote sau gyvenimo netiesos sakymu. Sveikinu 
jus su tiesos žodžiu.“ Kita docentės mokinė dr. Jolita Rimienė 
sakė, kad jos bendravusios daug metų. Z. Stukonienė labai 
sudominusi ją citologijos pagrindais, ir ji tiesiog užsikrėtusi 
visais daktarės propaguotais metodais. J. Rimienė padėkojo 
savo mokytojai už pagalbą. Prisiminė, kad į ją kreipdavosi vi-
sais ekstremaliais atvejais.

Z. Stukonienė visiems dėkojo ir linkėjo dirbti, kad pa-
dėtum žmogui, ištvermės, neprarasti žmogiškumo saiko, 
nebijoti darbo, dirbti iš dūšios. Pasveikinti atvykęs Rokiškio 
vicemeras Egidijus Vilimas sakė: „Tokių žmonių kaip Z. Stu-
konienė dėka pasikeitė mano požiūris į onkologiją.“ Vilniaus 
rokiškėnų klubo pirmininkas Algis Narutis ir nariai sveikino, 
asmeniškai dėkojo už pagalbą jų šeimoms ir sakė, kad doc. 
Zofija Stukonienė ir prof. Mečys Stukonis buvo onkologijos 
šviesuoliai. Docentės prisiminimų knyga džiaugėsi bendra-
darbės iš Onkologijos instituto, dar buvusio Polocko gatvėje. 
Sūnus Giedrius Stukonis kalbėjo apie mokslinių darbų tąsą, 
kurią tėvai perdavė savo rezidentėms.

Prisiminimų knygos pabaigoje pateikta 1997 m. išleista, 
dabar papildyta, doc. Z. Stukonienės mokslo darbų ir litera-
tūros apie ją bibliografija, kurią sudarė Ramutė Stankevičienė.

NORTHWAY – naujos kartos privačių medicinos centrų tinklas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Mums svarbus 
kiekvienas žmogus, o savo darbuotojus renkame kruopščiai ir atsakingai. Šiuo metu siūlome Jums tapti svarbiu mūsų 
komandos nariu Vilniuje. 

AUTOKLAVUOTOJAS (-A)
Darbo aprašymas:
•	 Chirurginių instrumentų plovimas, pakavimas ir sterilizavimas;
•	 Sterilizacijos proceso kontrolė;
•	 Sterilių pakuočių išdavimas į kabinetus bei skyrius;
•	 Reikalingos medicininės dokumentacijos tvarkymas.
Reikalavimai:
•	 Galiojantis autoklavuotojo pažymėjimas.
Įmonė siūlo:
•	 Patrauklias darbo sąlygas šiuolaikiškoje kompanijoje;
•	Galimybę derinti grafiką su kita darboviete.

Jūsų CV lauksime adresu karjera@northway.lt su nuoroda „Autoklavuotojas (-a)“.  
Kontaktas pasiteiravimui Lina, tel. +37067256277. 

Konfidencialumą garantuojame. 

 

 

 
NORTHWAY – naujos kartos privačių medicinos centrų tinklas. Mums svarbus kiekvienas žmogus, o savo 
darbuotojus renkame kruopščiai ir atsakingai. Šiuo metu plečiame savo komandą Vilniuje ir kviečiame 
prisijungti! 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA (-AS) 

Darbo pobūdis: 

- Darbas komandoje su gydytojais 

- Šiltas ir rūpestingas bendravimas su 

pacientais 

- Kruopštus medicininių dokumentų pildymas 

- Laiku ir vietoje paruošti kabinetai bei įranga 

Reikalavimai: 
- Galiojanti slaugytojo licencija 

Ką mes siūlome: 
- Įdomų ir dinamišką darbą su ekspertų 

komanda 

- Patrauklias darbo sąlygas šiuolaikiškoje 

kompanijoje 

 

Jūsų CV lauksime adresu karjera@northway.lt su nuoroda „Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)“. 
Kontaktinis asmuo pasiteiravimiui: Lina, tel.: +370 6 7256277 
Duomenų konfidencialumas užtikrinamas.   



19„QUIXX®“ – tinkamas pasirinkimas visai šeimai

„QUIXX®“ priemonės užtikrina visapusišką nosies priežiūrą – ne tik drėkina bei valo, bet ir padeda 
išvengti nosies užgulimo, palengvina kvėpavimą.

Medicinos priemonė

*Dozavimas: kūdikiams (nuo 6 mėnesių) ir vaikams: 1 – 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną, 
suaugusiems: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną.

**Kūdikiams 1–3 lašai į kiekvieną nosies šnervę nuo 2 iki 6 kartų per dieną ar dažniau, jei reikia.
*** Vaikams nuo 6 metų amžiaus: 1 – 2 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną,

suaugusiems: 1 – 3 įpurškimai į kiekvieną šnervę 2 – 3 kartus per dieną. 
**** Vartoti iki 5 kartų per parą

Vartoti negalima jei yra jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai

QUIXX® extra QUIXX® softQUIXX®

Hipertoninis jūros 
vandens nosies 
purškalas* 

Hipertoninis 
vandenyno vandens 
nosies purškalas su 
eukaliptų aliejumi***

Izotoninis vandenyno 
vandens nosies 
purškalas su alavijų 
ekstraktu*

Izotoniniai jūros 
vandens nosies 
lašai**

Hipertoninis 
jūros vandens 
nosies purškalas / 
aerozolis****

Izotoninis jūros 
vandens nosies 
purškalas / 
aerozolis****

Natūraliai padeda 
išvengti nosies 
užgulimo peršalus ar 
susirgus gripu

Natūraliai padeda 
išvengti nosies 
užgulimo peršalus ar 
susirgus 
gripu ir suteikia 
gaivumo jausmą

Kasdienei nosies 
priežiūrai ir 
profilaktikai – 
drėkina ir valo nosį, 
padeda nuraminti 
sausą arba sudirgusią 
nosies gleivinę

Kūdikių nosies 
priežiūrai ir higienai 
nuo pirmųjų 
gyvenimo dienų 

Skirtas nosies 
priežiūrai ir 
užsikimšimui 
mažinti

Skirtas nosiai valyti
ir drėkinti

•  Vaikams nuo 6 
metų amžiaus 

•  Suaugusiesiems

•  Kūdikiams nuo 6 
mėn. amžiaus ir 
vaikams

•  Suaugusiesiems
•  Nėščioms ir 

žindančioms 
 motinoms

•  Vaikams nuo 2 
metų amžiaus  

•  Suaugusiesiems
•  Nėščioms ir 

žindančioms 
 motinoms

•  Kūdikiams nuo 6 
mėn. amžiaus ir 
vaikams

•  Suaugusiesiems
•  Nėščioms ir 

žindančioms 
 motinoms

• Kūdikiams nuo 
pirmųjų gyven-
imo dienų

• Vaikams nuo 3 
metų amžiaus  

• Suaugusiems
•  Nėščioms ir 

žindančioms 
 motinoms

UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“
Jasinskio g. 16a, Vilnius Lt-03163, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com                                                                                              

Reklamos paruošimo data: 2018 m. sausio mėn.  LT_Qui_05_2018_V1

QUIXX® babyQUIXX® acute QUIXX® daily

išvengti nosies užgulimo, palengvina kvėpavimą.

 Nosies užgulimui mažinti Kasdienei priežiūrai
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