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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: vaginalinė histerektomija, abdominalinė 
histerektomija, pooperacinė slauga, slaugos problemos, pa-
cienčių nuomonė.

Santrauka
Darbo tikslas – išsiaiškinti pacienčių slaugą po abdomina-

linės ir vaginalinės histerektomijų pooperaciniu laikotarpiu.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikų Akušerijos ir gineko-
logijos centro Ginekologijos skyriuje. Tyrime dalyvavo 56 
pacientės po gimdos pašalinimo operacijos: 24 pacientės po 
abdominalinės ir 32 – po vaginalinės histerektomijų. Visos 
respondentės buvo stebėtos po 2 kartus. Tyrimas vykdytas 
2016 m. gruodžio–2017 m. kovo mėnesiais. Tyrimui atlikti 
buvo taikyti 3 metodai: medicininių dokumentų analizė, ste-
bėjimas (autorių parengtas stebėjimo protokolas) ir anketinė 
apklausa (autorių sudaryta anketa). Duomenų analizė atlikta 
statistinės analizės „SPSS Windows 19.0“ ir „Microsoft Office 
Excel 2010“ programomis.

Rezultatai. Respondenčių amžiaus vidurkis buvo 59,39 ± 
10,2 metų. Dauguma tiriamųjų buvo įgijusios aukštąjį neuni-
versitetinį išsilavinimą (n = 21; 37,5 proc.). Dažniausios prie-
žastys atlikti histerektomiją buvo dubens organų nusileidimas 
(n = 29; 51,8 proc.) ir gimdos mioma (n = 16; 28,5 proc.). Pa-
stebėta, kad ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientes po 
vaginalinės histerektomijos dažniau vargino kraujingos išskyros 
iš makšties (p = 0,002), o pacientės po abdominalinės histerek-
tomijos dažniau skundėsi dėl judėjimo problemų (p = 0,002). 

Išvados. Nustatyta, kad pacienčių po gimdos pašalinimo 
operacijos ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pagrindinės 
slaugos problemos buvo skausmas, silpnumas ir padidėjęs už-
imtumo poreikis. Vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, nepri-
klausomai nuo operacijos pobūdžio, aktualiomis problemo-
mis išliko skausmas ir padidėjęs užimtumo poreikis. Ištirta, 
kad tiek po abdominalinės, tiek po vaginalinės histerektomi-
jos dažniausiai buvo atliekami šie slaugos veiksmai: skausmo 
intensyvumo vertinimas ir jo malšinimas, patogios kūno pa-
dėties suteikimas, poilsio režimo užtikrinimas, alternatyvios 
veiklos užtikrinimas, ramios aplinkos sudarymas, šlapimo 
pūslės kateterio priežiūra, medikamentų administravimas. 
Respondentės po abdominalinės histerektomijos geriau verti-
no slaugos personalo suteiktą pooperacinę priežiūrą nei paci-
entės po vaginalinės histerektomijos. 

Įvadas
Histerektomija (chirurginis gimdos pašalinimas) yra vie-

na iš labiausiai paplitusių operacijų pasaulyje, atliekama mo-

terims [1]. Apie 90 proc. histerektomijų yra atliekama dėl 
gerybinių indikacijų [2]. Nors histerektomijų priežasčių yra 
nemažai, tačiau beveik 75 proc. histerektomijų atliekama dėl 
gimdos miomų, endometriozės ir gimdos prolapso (nusileidi-
mo). Kitos dažniau pasitaikančios priežastys atlikti histerek-
tomiją – lėtinis dubens skausmas ir disfunkcinis kraujavimas 
iš gimdos [3]. Piktybinės histerektomijos indikacijos yra gim-
dos vėžys, gimdos kaklelio vėžys ir kiaušidžių vėžys [4].

Nors histerektomijos operacija atliekama jau seniai, tačiau 
mokslinių darbų, tyrinėjančių slaugą po operacijos, Lietuvoje 
ir užsienyje yra nepakankamai. Lietuvoje mokslinių tyrimų, 
kurie nagrinėtų slaugos aspektus po gimdos pašalinimo ope-
racijos, rasti nepavyko. Užsienio literatūros šaltiniuose dau-
giau analizuojamos komplikacijos po histerektomijos [5, 6], 
rizikos faktoriai komplikacijoms atsirasti [7], histerektomijos 
atlikimo būdai [2] ir slaugytojų vaidmuo bendraujant su pa-
ciente lyties raiškos tema [8]. 

Pooperaciniu laikotarpiu svarbų vaidmenį atlieka slaugy-
tojas, kuris turi pakankamai profesinių ir medicininių žinių. 
Slaugos personalas pooperaciniu laikotarpiu stebi pacientės 
būklę, užtikrina pagrindines gyvybines veiklas, šalina iškilu-
sias slaugos problemas, šalina atsiradusias komplikacijas bei 
vykdo jų prevenciją. Slaugytojai glaudžiai bendradarbiauja su 
gydytojais, kad užtikrintų greitesnį pacientės sveikimą. 

Atlikdami šį mokslinį darbą, siekėme nustatyti pacienčių 
po gimdos pašalinimo operacijos pagrindines slaugos proble-
mas, dažniausiai atliekamus slaugytojų veiksmus bei sužinoti 
pacienčių nuomonę apie joms suteiktą slaugą po operacijos. 
Atskleidęs dažniausias slaugos problemas ir veiksmus toms 
problemoms spręsti, slaugytojas gebės greičiau suteikti rei-
kiamą pagalbą pacientei. Įvertinus pacienčių nuomonę apie 
teikiamą priežiūrą po histerektomijos, galima bus nustatyti, 
kurias slaugos sritis reikėtų tobulinti.  

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pacienčių slaugą po abdomina-
linės ir vaginalinės histerektomijų pooperaciniu laikotarpiu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo imtis

Tyrimo tikslinė populiacija buvo 56 pacientės po gimdos 
pašalinimo operacijos. Tiriamųjų grupė suformuota iš VšĮ 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Akušerijos 
ir ginekologijos centro Ginekologijos skyriuje hospitalizuotų 
moterų, kurioms atlikta gimdos pašalinimo operacija vagina-
liniu arba abdominaliniu būdu. 

Respondentės tyrimui buvo atrinktos pagal įtraukimo į 
tyrimą kriterijus: 
•	 pacientės,	kurioms	buvo	atlikta	gimdos	pašalinimo	opera-

Pacienčių pooperacinė slauga po gimdos 
pašalinimo operacijos

1 Renata Madekša,  2, 3 Rasa Stundžienė 
1VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, 

 2 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas,
3 VšĮ Šeškinės poliklinika
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cija vaginaliniu arba abdominaliniu būdu; 
•	 pacientės,	kurios	buvo	stebimos	du	kartus:	1–2	parą	(anks-

tyvuoju pooperaciniu laikotarpiu) ir 3–6 parą (vėlyvuoju 
pooperaciniu laikotarpiu);

•	 pacientės,	kurios	sutiko	dalyvauti	moksliniame	tyrime.
Pacienčių amžius svyravo nuo 41 iki 82 metų. Responden-

čių amžiaus vidurkis – 59,39 ± 10,2 metų, moda – 58 metai.  
Didžiausią tiriamųjų dalį sudarė 51–60 metų (n = 20;  
35,7 proc.) ir 61–70 metų (n = 15; 26,8 proc.) amžiaus res-
pondentės. Dažniausios priežastys atlikti histerektomiją buvo 
dubens organų nusileidimas (n = 29; 51,8 proc.) ir gimdos 
mioma (n = 16; 28,5 proc.) (1 lentelė).

Vertinant respondenčių pasiskirstymą pagal išsilavinimą 
nustatyta, jog dauguma respondenčių buvo įgijusios aukštą-
jį neuniversitetinį (n = 21; 37,5 proc.) ir vidurinį (n = 18; 
32,1 proc.) išsilavinimą (1 lentelė).

1 lentelė. Bendra tiriamųjų charakteristika ir histerektomijų at-
likimo priežastys

Rodikliai Tiriamieji
n (%)

Amžius

41–50 metų 12 (21,5)

51–60 metų 20 (35,7)

61–70 metų 15 (26,8)

71–82 metų 9 (16,0)

Išsilavinimas

Nebaigtas vidurinis 6 (10,7)

Vidurinis 18 (32,1)

Aukštasis neuniversitetinis (įskaitant 
aukštesnįjį – technikumai, kolegijos)

21 (37,5)

Aukštasis universitetinis 11 (19,7)

Histerektomijų 
atlikimo priežastys

Gimdos mioma 16 (28,5)

Dubens organų nusileidimas 
(prolapsas)

29 (51,8)

Gimdos piktybinis navikas 2 (3,6)

Gimdos kaklelio piktybinis navikas 1 (1,8)

Kiaušidžių piktybinis navikas 8 (14,3)

Tyrimo metodai
Tyrimo tikslui įgyvendinti buvo taikyti šie metodai:
I. Medicininių dokumentų analizė. Pagrindiniai doku-

mentai, kurie buvo analizuoti, tai: 
•	 stebėtų pacienčių ligos istorijos, analizuoti šie duomenys: kli-

nikinės diagnozės, gretutinės ligos, histerektomijos atliki-
mo būdas ir tipas bei taikyta anestezijos rūšis;

•	 paskyrimo lapai, analizuoti šie duomenys: vaistų administ-
ravimas, periferinio venos kateterio, šlapimo pūslės katete-
rio, dreno priežiūra, lašinių infuzijų dažnis, kraujo ėminių 
paėmimo dažnis, perrišimų atlikimo dažnis.
II. Stebėjimas. Vadovaujantis VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos cent-
ro Ginekologijos skyriaus medicininių dokumentų analize, 
moksline literatūra [9] bei N. Roper, W. Logan ir A. Tierney 
gyvenimo veiklos modeliu (pagal 12 gyvybinių veiklų) [9] 

buvo sukurtas stebėjimo protokolas. 
Stebėjimo protokolą sudarė 4 dalys. Pirma dalis atspindi 

pacienčių problemas ir atliktus slaugos veiksmus, antra – iš-
kilusias komplikacijas po operacijos ir slaugytojų veiksmus 
komplikacijoms šalinti, trečia – atliktas intervencines ir kitas 
procedūras pagal gydytojo paskyrimus ir ketvirta – pacienčių 
gyvybines funkcijas (AKS, pulsas ir kvėpavimas), kurias ma-
tavo pati tyrėja. 

Stebėjimo metu buvo išsiaiškintos pagrindinės pacienčių 
po gimdos pašalinimo operacijos slaugos problemos ir nusta-
tyti slaugytojų atliekami veiksmai slaugos problemoms šalinti.

III. Anketinė apklausa. Iš anketinės apklausos buvo sužino-
ta pacienčių nuomonė apie joms suteiktą slaugą po operacijos. 
Anketa buvo sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pa-
cientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu ir Pacientų 
pasitenkinimo slaugos priežiūros kokybe klausimynu [10, 11]. 
Anketą sudarė keli pogrupiai: pirmame pogrupyje buvo klau-
simai apie sociodemografinius respondenčių duomenis; antra-
me – klausimai, skirti išanalizuoti slaugytojo suteiktą pagalbą 
pacientėms; trečiame – siekta sužinoti pacienčių nuomonę, 
kaip jos vertina slaugytojų suteiktą pooperacinę priežiūrą.

Tyrimo eiga
Pagal pasirinktą temą išanalizuota lietuvių ir užsienio au-

torių mokslinė literatūra, sudarytas stebėjimo protokolas bei 
anketa. Šiais metodais buvo siekta ištirti pacienčių po gimdos 
pašalinimo operacijos slaugą pooperaciniu laikotarpiu.

Gavus Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 
administracijos leidimą, stebėjimas ir apklausa buvo atliekami 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Akušeri-
jos ir ginekologijos centro Ginekologijos skyriuje nuo 2016 m.  
gruodžio iki 2017 m. kovo. 

Prieš stebėjimą ir apklausą buvo atliktas bandomasis tyri-
mas, siekiant patikrinti instrumentus. Po bandomojo tyrimo 
stebėjimo protokolas ir anketos klausimai buvo koreguojami –  
tikslinami. 

Tyrimo atrankos kriterijus atitikusioms pacientėms buvo 
paaiškintas tyrimo tikslas, uždaviniai, tyrimo atlikimo meto-
dika. Gavus tiriamųjų sutikimą dalyvauti tyrime buvo užti-
krintas jų konfidencialumas bei galimybė joms bet kada nu-
traukti tyrimą. 

Stebėjimas vyko dviem etapais. Pirmasis etapas vyko 1–2 
parą, antrasis – 3–6 parą po histerektomijos operacijos. Ste-
bint pacientes ir slaugytojų veiksmus buvo pildomas stebėjimo 
protokolas, siekiant išsiaiškinti dažniausias slaugos problemas 
ir atliekamus slaugytojų veiksmus problemoms spręsti.

Pacienčių anketavimas buvo atliekamas stebėjimo metu. 
Respondentėms buvo išdalytos anketos. Anketomis buvo sie-
kiama įvertinti pacienčių nuomonę apie joms suteiktą slaugą 
po operacijos. Išdalyta 56 apklausos anketos, buvo grąžintos 
visos 56. Kadangi šešios pacientės nesuprato lietuvių kalbos, 
o aštuonios pacientės dėl prasto regėjimo negalėjo pačios už-
pildyti anketų, tyrėja, bendraudama su šiomis tiriamosiomis, 
pildė anketas už jas.

Statistinė duomenų analizė
Duomenims apibendrinti buvo taikomos įvairios duome-

nų padėties (vidurkis, moda, mediana) ir sklaidos (mažiausia 
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ir didžiausia reikšmė, standartinis nuokrypis) charakteristikos. 
Gautų duomenų dažnis vertintas absoliučiaisiais skaičiais ir 
procentais.

Dviejų ir daugiau požymių statistinių ryšių analizei buvo 
taikomas Chi kvadrato (χ2) testas. Papildomai buvo skaičiuo-
jamas tikslus Fišerio (Fisher’s) testas, kai duomenys aprašomi 
keturlauke (2 × 2) dažnių lentele ir kai tikėtinas stebėjimų 
skaičius mažiau negu penki. Statistinio reikšmingumo lygmuo 
buvo pasirinktas α = 0,05, rezultatai buvo vertinami kaip sta-
tistiškai reikšmingi, kai p ≤ 0,05. 

Duomenų tvarkymui ir analizei naudoti statistiniai „Mi-
crosoft Office Excel 2010“ ir „SPSS Statistics 19.0“ paketai.

Rezultatai
Įvertinus pacienčių slaugos problemas, pastebėta, kad daž-

niausios buvo skausmas, silpnumas ir padidėjęs užimtumo 
poreikis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ankstyvuoju poope-
raciniu laikotarpiu kraujingų išskyrų atsiradimas iš makšties 
statistiškai reikšmingai skyrėsi pacientėms po abdominalinės 
ir vaginalinės histerektomijų (p = 0,002). Ankstyvuoju ir 
vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu diskomfortą keliančios 
kraujingos išskyros dažniau vargino tas respondentes, kurioms 
buvo atlikta histerektomija vaginaliniu būdu (atitinkamai: 
ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu (n = 25; 78,1 proc.), 
vėlyvuoju – (n = 10; 31,3 proc.). 

Ištirta, kad respondentes po abdominalinės histerektomijos 
labiau vargino miego sutrikimai, judėjimo veiklos sutrikimai ir 
savirūpos stoka nei respondentes po vaginalinės histerektomi-
jos (2 lentelė). Vertinant judėjimo gyvybinę veiklą tarp pacien-
čių po abdominalinės ir vaginalinės histerektomijos, nustatyta, 
kad skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p = 0,002).

2 lentelė. Pagrindinės slaugos problemos ankstyvuoju pooperaci-
niu laikotarpiu ir vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Pagrindinės 
slaugos problemos

Po abdominalinės 
histerektomijos

n (%) 

Po vaginalinės 
histerektomijos

n (%) 

Ankstyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Vėlyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Ankstyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Vėlyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Skausmas 24 (100) 22 (91,7) 32 (100) 27 (84,4)

Užimtumo poreikis 19 (79,2) 24 (100) 25 (78,1) 32 (100)

Silpnumas 21 (87,5) 9 (37,5) 27 (84,4) 12 (37,5)

Miego sutrikimai 21 (87,5) 11 (45,8) 15 (46,9) 6 (18,8)

Judėjimo veiklos 
sutrikimai

19 (79,2) - 12 (37,5) -

Savirūpos stoka 18 (75,0) 2 (8,3) 10 (31,3) 3 (9,4)

Kraujingos išskyros 
iš makšties

9 (37,5) 3 (12,5) 25 (78,1) 10 (31,3)

Ištyrus dažniausiai atliekamus slaugos veiksmus, rezultatai 
atskleidė, kad po gimdos pašalinimo operacijos dažniausiai 
buvo atliekama: skausmo intensyvumo vertinimas (100 proc.) 

ir jo malšinimas (100 proc.), ramios aplinkos užtikrinimas 
(po abdominalinės (91,7 proc.), po vaginalinės (84,4 proc.), 
patogios padėties užtikrinimas (100 proc.), pacientėms pa-
siūloma alternatyvi veikla (100 proc.), pacientės skatinamos 
daugiau ilsėtis (po abdominalinės (87,5 proc.), po vaginalinės 
(84,4 proc.), prižiūrimas šlapimo pūslės kateteris (100 proc.) 
ir medikamentų administravimas (100 proc.).

Tyrimu nustatyta, kad ankstyvuoju periodu atliekama 
lytinių organų priežiūra statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp 
pacienčių po abdominalinės ir vaginalinės histerektomijos 
(p = 0,002).  Išanalizavus rezultatus, matyti, kad pacientėms 
po vaginalinės histerektomijos dažniau reikėjo lytinių organų 
priežiūros nei po abdominalinės histerektomijos (3 lentelė).

3 lentelė. Dažniausiai atliekami slaugos veiksmai ankstyvuoju 
pooperaciniu laikotarpiu ir vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu

Dažniausiai 
atliekami slaugos 

veiksmai
 

Po abdominalinės 
histerektomijos

n (%) 

Po vaginalinės 
histerektomijos

n (%) 

Ankstyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Vėlyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Ankstyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Vėlyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu

Skausmo 
intensyvumo 

vertinimas
24 (100) 22 (91,7) 32 (100) 27 (84,4)

Skausmo 
malšinimas

24 (100) 22 (91,7) 32 (100) 27 (84,4)

Ramios aplinkos 
užtikrinimas

21 (87,5) 22 (91,7) 27 (84,4) 19 (59,4)

Pacientei pasiūloma 
alternatyvi veikla

19 (79,2) 24 (100) 25 (78,1) 32 (100)

Medikamentų 
administravimas 

(injekcijos į poodį, 
raumenis, lašinė 

infuzija)

24 (100)
24 (100)

22 (91,7)*
32 (100)

32 (100)
27 (84,4)*

Patogios kūno 
padėties suteikimas

24 (100) - 32 (100) -

Pacientė skatinama 
daugiau ilsėtis

21 (87,5) - 27 (84,4) -

Šlapimo pūslės 
kateterio priežiūra

24 (100) - 32 (100) -

Lytinių organų 
priežiūra

9 (37,5) 3 (12,5) 25 (78,1) 10 (31,3)

*Injekcija į raumenį

Nustatyta, kad respondentės po abdominalinės histerekto-
mijos dažniausiai slaugytojų suteiktą pagalbą vertino 10 balų, 
po vaginalinės histerektomijos – 9 balais. Pacienčių po abdo-
minalinės histerektomijos vertinimo vidurkis buvo 8,6 ± 1,5 
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balai, o pacienčių po vaginalinės histerektomijos – 8,5 ± 1,2 
balai (1 pav.). 

1 pav. Slaugytojų suteiktos pagalbos vertinimas pacienčių nuo-
mone

Analizuojant respondenčių atsakymus (4 lentelė), kaip jos 
vertina slaugytojų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
nustatyta, kad tiriamosios po abdominalinės histerektomijos 
dažniau nei pacientės po vaginalinės histerektomijos rinkosi 
teiginį „visiškai sutinku“, vertindamos slaugytojus pagal šiuos 
teiginius: slaugytojai skyrė pakankamai laiko bendravimui  
(n = 10; 41,7 proc.); slaugytojai sugebėjo paguosti ir nuramin-
ti (n = 11; 45,8 proc.); slaugytojai užtikrino pacienčių saugu-
mo pojūtį (n = 10; 41,7 proc.); iškilus problemai slaugytojas 
greitai imasi veiksmų (n = 10; 41,7 proc.); slaugytojai elgėsi 
pagarbiai su pacientėmis (n = 11; 45,8 proc.); esu patenkinta 
slaugos personalo darbu (n = 12; 50,0 proc.). Pacientės po 
vaginalinės histerektomijos į visus šiuos teiginius dažniau nu-
rodė atsakymą „sutinku“.

Į teiginį „slaugytojai domėjosi mano būkle ir buvo suinte-
resuoti man padėti“ dažniau atsakė „visiškai sutinku“ respon-
dentės po vaginalinės histerektomijos (n = 14; 43,8 proc.) nei 
po abdominalinės (n = 9; 37,5 proc. ).

4 lentelė. Pacienčių nuomonė apie suteiktą slaugą po gimdos pa-
šalinimo operacijos

TEIGINIAI

Po abdominalinės 
histerektomijos

Po vaginalinės 
histerektomijos

Visiškai 
sutinku

Sutinku
Visiškai 
sutinku

Sutinku

1. Slaugytojai skyrė 
pakankamai laiko 
bendravimui

10 (41,7) 8 (33,3) 7 (21,8) 14 (43,7)

2. Slaugytojai sugebėjo 
paguosti ir nuraminti

11 (45,8) 8 (33,3) 10 (31,3) 13 (40,6)

3. Slaugytojai užtikrino 
pacienčių saugumo pojūtį

10 (41,7) 9 (37,5) 7 (21,9) 17 (53,1)

4. Iškilus problemai 
slaugytojas greitai ėmėsi 
veiksmų

10 (41,7) 9 (37,5) 10 (31,2) 11 (34,4)

5. Slaugytojai elgėsi 
pagarbiai su pacientėmis

11 (45,8) 11 (45,8) 13 (40,7) 17 (53,1)

6. Esu patenkinta slaugos 
personalu darbu 

12 (50,0) 9 (37,5) 13 (40,6) 14 (43,8)

7. Slaugytojai domėjosi 
mano būkle ir buvo 
suinteresuoti man padėti

9 (37,5) 12 (50,0) 14 (43,8) 12 (37,5)

Rezultatų aptarimas
Tyrimu buvo siekta išsiaiškinti pacienčių slaugą po abdomi-

nalinės ir vaginalinės histerektomijų pooperaciniu laikotarpiu. 
Įvertinus dažniausias slaugos problemas, pastebėta, kad skaus-
mas, silpnumas ir padidėjęs užimtumo poreikis aktualūs tiek 
po abdominalinės, tiek po vaginalinės histerektomijos. Po ab-
dominalinės histerektomijos pacientes dažniau vargino miego 
sutrikimai (87,5 proc.), savirūpos stoka (75,0 proc.) ir judėji-
mo veiklos sutrikimai (79,2 proc.), o pacientes po vaginalinės 
histerektomijos – kraujingos išskyros iš makšties (78,1 proc.). 

Literatūroje minima, kad renkantis tarp abdominalinės ir 
vaginalinės histerektomijos, daugiau privalumų turi vagina-
linė histerektomija, kadangi yra mažiau invazinė, greitesnis 
sveikimo periodas ir pasižymi mažesniu komplikacijų dažniu 
[12]. Mūsų atliktame tyrime daugiau slaugos problemų turėjo 
pacientės po abdominalinės histerektomijos. 

Nustačius atliktus slaugos veiksmus, matyti, kad daž-
niausi veiksmai pacientėms po abdominalinės ir vaginalinės 
histerektomijų kartojasi: skausmo intensyvumo vertinimas 
ir jo malšinimas, patogios kūno padėties suteikimas, poil-
sio režimo užtikrinimas, alternatyvios veiklos užtikrinimas, 
ramios aplinkos sudarymas, šlapimo pūslės kateterio prie-
žiūra, medikamentų administravimas. Tačiau pacientėms 
po abdominalinės histerektomijos reikėjo intensyvesnės 
slaugytojo pagalbos atliekant išvardytus veiksmus, o res-
pondentėms po vaginalinės histerektomijos reikėjo dažnes-
nės lytinių organų priežiūros. Atlikus tyrimą pastebėta, kad 
pooperaciniu laikotarpiu pacientėms skausmas dažniausiai 
buvo malšinamas medikamentinėmis priemonėmis. Mano-
me, kad slaugos personalui derėtų dažniau taikyti neme-
dikamentines skausmo malšinimo priemones, tokias kaip 
patogios kūno padėties suteikimas, dėmesio nukreipimas 
pokalbiu, pacientės nuraminimas, skausmo priežasties įvar-
dijimas. 

Apibendrinant tyrimo duomenis, galima teigti, kad dau-
guma pacienčių po abdominalinės histerektomijos turėjo 
daugiau slaugos problemų nei pacientės po vaginalinės his-
terektomijos. Respondentėms po abdominalinės histerekto-
mijos reikėjo intensyvesnės slaugytojų priežiūros ir pagalbos.

Ištyrus pacienčių nuomonę apie suteiktą slaugą, nustatyta, 
kad dauguma pacienčių buvo patenkintos joms suteikta prie-
žiūra. Atliktame tyrime geriau suteiktą slaugą vertino pacien-
tės po abdominalinės histerektomijos (dažniausiai vertino 10 
balų (37,5 proc.) nei pacientės po vaginalinės histerektomijos 
(dažniausiai vertino 9 balais (31,2 proc.).

Taikant interviu metodą Danijoje atliktas tyrimas, kuria-
me 8 iš 10 pacienčių savo buvimą ligoninėje įvertino teigia-
mai ir pasisakė, kad suprato ankstyvo judėjimo ir anksty-
vo maisto vartojimo svarbą. Tačiau pacientės pasisakė, kad 
buvo naudojamas standartinis priežiūros planas ir trūko in-
dividualumo iš sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų ir 
slaugytojų) [13].

Analizuojant Danijoje atlikto tyrimo ir mūsų tyrimo re-
zultatus, pastebėta, kad mūsų tyrimo respondentės geriau 
įvertino joms suteiktą slaugą nei tiriamosios iš Danijos. Mūsų 
atliktame tyrime nė viena pacientė neįvertino suteiktos slau-
gos prastai, o Danijoje 2 pacientės iš 10 įvertino neigiamai. 
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Išvados
1. Nustatyta, kad pacienčių tiek po abdominalinės, tiek po va-

ginalinės histerektomijos ankstyvuoju pooperaciniu laiko-
tarpiu pagrindinės slaugos problemos buvo skausmas, sil-
pnumas ir padidėjęs užimtumo poreikis. Tokios problemos 
kaip miego sutrikimai, savirūpos stoka ir judėjimo veiklos 
sutrikimai dažniau vargino respondentes po abdomina-
linės histerektomijos, o kraujingos išskyros iš makšties –  
po vaginalinės histerektomijos. Vėlyvuoju pooperaciniu lai-
kotarpiu, nepriklausomai nuo operacijos pobūdžio, aktua-
liomis problemomis išliko skausmas ir padidėjęs užimtumo 
poreikis.

2. Ištirta, kad tiek po abdominalinės, tiek po vaginalinės his-
terektomijos dažniausiai buvo atliekami šie slaugos veiks-
mai: skausmo intensyvumo vertinimas ir jo malšinimas, 
patogios kūno padėties suteikimas, poilsio režimo užtikri-
nimas, alternatyvios veiklos užtikrinimas, ramios aplinkos 
sudarymas, šlapimo pūslės kateterio priežiūra, medika-
mentų administravimas. Skirtumas tas, kad pacientėms po 
abdominalinės histerektomijos reikėjo intensyvesnės (daž-
nesnės) slaugytojo pagalbos atliekant išvardintus slaugos 
veiksmus, o respondentėms po vaginalinės histerektomijos 
dažniau buvo atliekama lyties organų priežiūra.

3. Nustatyta, kad dauguma pacienčių po gimdos pašalinimo 
operacijos slaugytojų suteiktą pooperacinę priežiūrą įverti-
no labai gerai. Respondentės po abdominalinės histerekto-
mijos geriau vertino slaugos personalo suteiktą pooperaci-
nę priežiūrą nei pacientės po vaginalinės histerektomijos.

Postoperative Nursing Care of Patients 
after Hysterectomy

Summary
Keywords: vaginal hysterectomy, abdominal hysterecto-

my, postoperative nursing, nursing problems, patients opi-
nion.

The aim of the research work: to find out about the pa-
tients’ post- operative period of nursing after abdominal and 
vaginal hysterectomy. 

Materials and methods. The research was done at Vilnius 
University Hospital Santaros Clinics in gynecology section. 
The study involved 56 patients after hysterectomy, of which 
24 were after abdominal and 32 after vaginal hysterectomy. 
All the patients were supervised twice (early and late postope-
rative period). The research was done from December 2016 
till March 2017.  There were used 3 methods to accomplish 
the study: analysis of the medical documents, protocol of ob-
servation (which was prepared by the author) and the ques-
tionnaire survey (which was prepared by the author). Data 
analysis was performed using statistical analysis SPSS 19.0 for 
Windows and Microsoft Office Excel 2010 programs.

Results. The average age of patients was 59.39 ± 10.2. The 
majority of them had gain high non – University education 
(n = 21; 37.5 proc.). The most common reasons for having a 
hysterectomy were pelvic organ prolapse (n = 2 9; 51.8 proc.) 
and uterine myoma (n = 16; 28.5 proc.). It was found that in 

the early postoperative period the patients after vaginal hys-
terectomy were often suffering from bloody vaginal discharge 
(p = 0.002) while the patients after abdominal hysterectomy 
were more often complaining about the movement problems 
(p=0.002). 

Conclusions. 1. It was found that the main problems of 
patients after hysterectomy in the early postoperative period 
were pain, weakness and inactiveness. In addition, the main 
problems remained pain and the lack of activity at the late 
period and regardless of the surgery type. 2. It was investiga-
ted that after abdominal and also after vaginal hysterectomy 
the most often used nursing actions were: the assessment of 
pain intensity and its relief, granting a comfortable body po-
sition, rest periods and alternative activities assurance, insu-
ring quiet invironment, conferment of bladder catheter care 
and the administration of medicaments. 3. It was found that, 
the most of the patients were satisfied with the nursing care, 
which was provided in postoperative period and it was evalua-
ted greatly as well. 
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Raktiniai žodžiai: virtuali realybė, slauga, taikymas.

Santrauka
Virtuali realybė – tai kompiuterio generuojama trimatė 

aplinka, stimuliuojanti fizinį buvimą realiame arba įsivaiz-
duojamame pasaulyje. Įvairios virtualios realybės sistemos 
gali atkurti vieną, keletą arba visus penkis žmogaus pojūčius –  
skonį, uoslę, lytėjimą, regą ir klausą [1]. 

Šiame straipsnyje analizuojama virtualios realybės sampra-
ta, jos taikymas slaugoje ir slaugos intervencijose bei virtualios 
realybės šalutinis poveikis.

Atlikus literatūros analizę, išsiaiškinta, kad virtuali realybė 
yra puiki mokymosi priemonė būsimiems medicinos specia-
listams, ji sumažina ūmų bei lėtinį skausmą, nemalonius po-
jūčius ir suvokiamą laiką procedūrų metu. 

Išanalizavus mokslinius literatūros šaltinius, matyti, kad 
virtualią realybę išbandę asmenys patiria šalutinį jos poveikį 
(dezorientaciją, galvos svaigimą, koordinacijos sutrikimą ir 
kt.), kuris gali tęstis nuo kelių valandų iki kelių dienų. Yra 
įvairių virtualios realybės techninių aspektų, galinčių prisi-
dėti prie kibernetinės ligos atsiradimo, jie apima lauko vaiz-
dą, poveikio trukmę, nesuderintą judėjimą (atsilikimą) tarp 
laukiamo lauko judesio ir faktinio judėjimo, kuris rodomas 
virtualios realybės įrenginyje. Tačiau atrodo, kad svarbiau-
sias veiksnys, padedantis plėtoti kibernetinę veiklą, yra vir-
tualios realybės turinys, ypač virtualaus judesio kiekis.

Įvadas
Virtuali realybė (VR) – tai kompiuterio generuojama 

trimatė aplinka, stimuliuojanti fizinį buvimą realiame arba 
įsivaizduojamame pasaulyje. Įvairios VR sistemos gali atkur-
ti vieną, keletą arba visus penkis žmogaus pojūčius – skonį, 
uoslę, lytėjimą, regą ir klausą. Kadangi per regą žmogus gauna 
daugiausiai informacijos, šis procesas turi būti labiausiai įtiki-
nantis, kad vartotojas jaustų erdvinio buvimo VR pojūtį [1].

Per pastaruosius dešimt metų jos taikymas buvo išplėstas 
į įvairias klinikines sritis, įskaitant skausmo valdymą, fizinę 
reabilitaciją ir psichikos sutrikimų gydymą. Dažniausiai VR 
buvo tiriama medicinos įstaigose skausmo suvokimo, ne-
rimo ir bendrų skausmingų medicininių procedūrų, tokių 
kaip žaizdų priežiūra, chemoterapija, įprastos medicininės 
procedūros, metu, būsimų medicinos darbuotojų moky-
muose [4].

Tačiau įvairūs VR techniniai aspektai gali prisidėti prie 
kibernetinės ligos atsiradimo, kuri apima vaizdo lauką, po-
veikio trukmę, nesuderintą judėjimą (atsilikimą) tarp lau-
kiamo lauko judesio ir faktinio judėjimo, kuris rodomas VR 
įrenginyje. Atrodo, kad svarbiausias veiksnys, padedantis 
plėtoti kibernetinę veiklą, yra VR turinys, ypač virtualaus 
judesio kiekis [21].

Virtualios realybės taikymas slaugoje
Anna Rybkovska, Viktorija Kielaitė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Norėdami išsiaiškinti VR taikymo aspektus slaugoje, iša-
nalizavome mokslinę literatūrą.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti VR taikymo aspektus slau-
goje.

Tyrimo uždaviniai:  
1. Išsiaiškinti VR taikymo paplitimą slaugoje.
2. Nustatyti šalutinį poveikį organizmui, taikant VR slau-

goje.
Tyrimo objektas – VR taikymas slaugoje.

Informacijos paieškos aprašymas
Paieška duomenų bazėje buvo atlikta 2018 m. sausio–va-

sario mėn. Sisteminė paieška buvo atlikta PubMed / Medline 
duomenų bazėje (1 lentelė).

Paieškos terminai buvo „virtuali realybė slaugoje“ ir „vir-
tualios realybės šalutinis poveikis“. Terminai redaguoti, kad 
atitiktų kiekvieną duomenų bazę. Paieškos terminai buvo 
tikslingai platūs, kad būtų rastas kuo išsamesnis rezultatas. 
Apribojimai: anglų kalba, pateikiamos tezės, susietas pilnas 
tekstas ir recenzuojami aspektai. Be to, išimtinai ištrintų 
straipsnių referenciniai sąrašai buvo ieškoti rankiniu būdu. 
Iš viso atrinkti 22 straipsniai. Interaktyvaus informacijos 
paieškos sistemos tyrimas lemia pagrindines užduoties temos 
struktūras.

1 lentelė. Informacijos apie virtualią realybę paieška duomenų 
bazėse ir rankiniu būdu

Duomenų 
bazė

Paieškos 
terminas Apribojimai Rezultatai

Pasirinkta 
pagal 

pavadinimą

Pasirinkus 
visą 

tekstą

MEDLINE / 
PubMed

(NLM)

Virtuali realybė 
slaugoje; 
virtualios 
realybės 
šalutinis 
poveikis

2000–2018, 
anglų kalba 157 45 19

Rankinė 
paieška

Virtuali realybė 
slaugoje

1992–2018,
anglų kalba 3 3 3

Iš viso 22

Virtualios realybės samprata ir veikimas
Virtuali realybė – tai kompiuterio generuojama trimatė 

aplinka, stimuliuojanti fizinį buvimą realiame arba įsivaiz-
duojamame pasaulyje. Egzistuoja du VR tipai: mobili (1 pav.) 
ir stacionari (2 pav.). Naudodami mobiliąją VR, vartotojai są-
veikauja su trimačio kompiuterio sukurta aplinka, bet į ją pa-
sineria tik iš dalies. Mobilioji VR naudojama įprastuose kom-
piuteriuose, multimedijoje ir nuotolinio mokymosi sistemoje. 
Ji plačiau paplitusi slaugos mokyklose, nes yra praktiškesnė ir 
pigesnė [3].
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1 pav. Mobilioji VR, kuri veikia naudojant išmaniuosius tele-
fonus

2 pav. Stacionarioji VR, kuri veikia jungiantis prie kompiuterio 
ar žaidimo pulto 

VR yra moderniausia technologiškai pažangi sistema, lei-
džianti pasinerti į virtualų pasaulį. Vartotojai naudojasi įsime-
namąja VR patirtimi, naudodamiesi visomis technologijomis: 
VR šalmu, ausinėmis su garsu (muzika), triukšmo mažinimu, 
garsiakalbiu, vairasvirte bei kitais virtualios aplinkos manipu-
liavimo ir navigacijos įrenginiais. VR taip pat apima galvos 
sekimo sistemas, kurios dažnai yra integruotos į šalmą. Šios 
sistemos seka vartotojo galvos judesius ir sukuria iliuziją, kad 
juos visiškai supa virtualus pasaulis. Multimodaliniai (regėji-
mo, klausos, lytėjimo ir uoslės) stimulai prisideda prie fak-
tinio buvimo, panardinimo į virtualų pasaulį jausmo, todėl 
VR patirtis skiriasi nuo pasyvaus televizoriaus žiūrėjimo ar 
žaidžiant 2D rankinį vaizdo žaidimą bei žaidimus su valdymo 
pultu [4].

VR šalmas (angl. Head-mounted display – HMD) – tai vaiz-
davimo įrenginys, montuojamas ant galvos, prieš akis turintis 
lęšius ir ekraną, ant kurio projektuojamas vaizdas iš skirtingų 
perspektyvų kiekvienai akiai ir taip suteikiantis vaizdo gylio 
pojūtį (3 pav.). Moderni akselerometro, giroskopo ir magne-
tometro sistema leidžia itin tiksliai sekti galvos pasisukimą 
visomis ašimis. Kamera seka infraraudonųjų spindulių šviesos 
diodus, esančius ant VR šalmo. Visa sistema su personaliniu 
kompiuteriu apskaičiuoja galvos padėtį kameros atžvilgiu ir 
ant šalmo esančiame ekrane atvaizduojamas kompiuterio su-
generuotas vaizdas, kuris atkartoja galvos judesius [2].

3 pav. Lęšių sistema [1]

VR šalmų panaudojimo sritis labai plati – pramogoms 
(žiūrėti filmus ar žaisti kompiuterinius žaidimus), simulia-
cijoms pakeisti, potrauminio streso sutrikimams [2], socia-
linėms baimėms, fobijoms gydyti, architektūros planavimui, 
3D modeliavimui, mokymui, kaip elgtis gavus kūno dalies 
protezą ir t. t.

Virtualios realybės taikymas slaugoje
Iš pradžių VR technologija buvo pripažinta tik dėl pramogi-

nės vertės. Vis dėlto per pastaruosius dešimt metų jos taikymas 
buvo išplėstas į įvairias klinikines sritis, įskaitant skausmo val-
dymą, fizinę reabilitaciją ir psichikos sutrikimų gydymą (pvz., 
fobijos, potrauminio streso sutrikimas ir nerimo sutrikimas). 
Dažniausiai VR buvo tiriama medicinos įstaigose skausmo su-
vokimo, nerimo ir bendrų skausmingų medicininių procedū-
rų metu, tokių kaip žaizdų priežiūra, chemoterapija, dantų gy-
dymas, įprastos medicininės procedūros. Dabar ypač paplitęs 
VR naudojimas būsimų medicinos darbuotojų mokymui [4].

Pagal Simpson R. L. (2002), slaugos sudėtingumas reika-
lauja, kad slaugytojai priimtų daugybę sprendimų ir greitai. 
Su multimedijos simuliacijomis, tokiomis kaip virtualūs ana-
tominiai modeliai, modeliavimo laboratorijos ir kt., studentai 
gali praktikuotis ir eksperimentuoti pasirinkdami skirtingus 
metodus visai nekenkdami pacientams. Leidžiant studentams 
rizikuoti ir patiems priimti sprendimus, jie įgyja kritinio mąs-
tymo įgūdžių, kurie vėliau praverčia profesijoje. Be to, stu-
dentai, kurie gali praktikuotis VR kompiuterio pagalba visas 
procedūras, tampa labiau pasitikintys savimi, susidūrę su kon-
krečiu pacientu [3].

VR taikymą ištyrė Yukie M. (2012). Jo tyrimo tikslas buvo 
sukurti mokymosi sistemą, naudojant VR, perteikiant pirštų 
judesius, naudojamus praktikuojant slaugos techniką. Sistema 
buvo skirta įgyti duomenų apie piršto padėtį, kaip švirkštas 
turi būti suimtas. Sistema buvo naudojama kraujo ėmimui, 
pritaikant pirštų judesių užfiksavimo sistemą. Pateikti rezul-
tatai parodė, kad šio eksperimento dalyviai teigiamai įvertino 
mokymosi sistemą bei jos naudą. Tai dalyviams buvo pirmas 
kartas išmėginti VR savo praktikoje, todėl mokymasis buvo 
įdomesnis bei dalyviai jautėsi drąsesni [11].

Pagal Dubovsky S. L. (2017), kadangi kompiuterizuotos 
imitacijos (4 pav.) iš esmės buvo naudojamos mokymui, dar 
neaišku, kokiu mastu jos gali būti naudojamos mokslinių ty-
rimų aplinkoje, išskyrus vienintelį modeliavimą, naudojamą 
skirtingų darbuotojų skaičiui įtakos paciento srautui išban-
dyti. Buvo atlikti kompiuterių modeliavimo veiksmingumo 
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tyrimai prognozuojant rezultatus, pavyzdžiui, poveikį būti-
nosios medicinos pagalbos tarnybai ir jos darbuotojams dėl 
epidemijų ir kitų nelaimių, keičiančių pacientų srautą. Taigi 
VR gali padėti parengti skubiosios medicinos pagalbos dar-
buotojus, kai susidaro ekstremali situacija [12].

4 pav. Kompiuterizuota VR imitacija

Dubovsky S. L. atlikdamas tyrimą (2017), kuriame dalyva-
vo dešimt patyrusių slaugytojų, sukūrė virtualios realybės plat-
formą, kurioje sukonfigūravo įvairius scenarijus, siekdamas 
nustatyti galimus darbuotojų atsakymus ir veiksmus, proble-
mų sprendimus be intensyvaus išteklių naudojimo. Rezulta-
tai parodė, kad slaugytojai suvokė, jog jų darbas imitavimo 
užduotyje yra lygiavertis jų darbo krūviui visuose darbuose, 
išskyrus fizinį. Nors jie galėjo bendrauti su pacientais neverba-
liniu būdu, verbalinis bendravimas būtų buvęs geresnis [12].

Autorius Broom M. (2009) nurodo, kad vaikų sveikatos 
slaugos studentai turėtų taikyti teoriją praktikuodamiesi ir 
įgyti kompetenciją įvairiose situacijose. Virtualios palatos 
plėtojimas leidžia slaugytojui praktiškai rūpintis vaiku, kuris 
karščiuoja, vemia ir pan. Broom M. (2009) taip pat sukūrė 
kompiuterizuotą imitaciją, padedančią studentams prakti-
kuotis ir mokytis realiose situacijose. Supaprastintas inter-
netinis pristatymo modelis sudaro galimybes pasirinkti, kaip 
kompiuteriu pagrįstą modeliavimą įtraukti į mokymosi kursą. 

Virtualios realybės taikymas slaugos 
intervencijose

Mesulamas M. (1998) teigia, kad dėmesio sutelkimas ir 
emocijos suteikia vertinimo sistemą jutimo procesui, lei-
džiančiam centrinei nervų sistemai jutiminę patirtį formuoti 
subjektyvioje aplinkoje [17]. Tai įrodo Villemure C. (2002) 
eksperimentiniai ir klinikiniai tyrimai, atskleidę, kad dėmesio 
nukreipimas skausmo metu sukelia teigiamų emocijų ir taip 
dažniausiai mažina skausmo suvokimą, o dėmesys skausmui 
ar neigiamos emocijos didina skausmo suvokimą. [18].

Angela Li ir kt. (2011) nurodo, kad VR taikoma skaus-
mui ir baimės valdymui, susijusiam su įvairiomis žinomomis 
skausmingomis medicininėmis procedūromis. Klinikiniuose 
tyrimuose ir eksperimentuose dalyvius panardino į VR ir taip 
sumažino skausmą, bendrus nemalonius pojūčius. Visi daly-
viai išreiškė norą vėl naudoti VR per skausmingas gydymo 
procedūras. Tyrėjai teigia, kad VR veikia kaip nefarmakolo-
ginė analgezijos forma, sužadinant daugybę emocijų, pagrįstų 

kūno skausmo pažinimu ir sudėtingu jo moduliavimo proce-
su. Nors tikslūs neurobiologiniai mechanizmai, susiję su VR 
veiksmais, lieka neaiškūs, šiuo metu vyksta tyrimai, siekiant 
išnagrinėti sudėtingą kortikacinę veiklą, susijusią su staciona-
riąja VR. Neseniai buvo sukurtos naujos programos, įskaitant 
VR, siekiant išplėsti įrodymais pagrįstas intervencijas, tokias 
kaip hipnozė ir  lėtinio skausmo gydymas [4].

Viena plačiausiai ištirtų VR technologijų naudojimo 
skausmui ir nerimo sutrikimams gydyti sričių – pacientai, 
patyrę nudegimų. Akivaizdu, kad burnos žaizdos priežiūra 
sukelia milžinišką skausmą, nerimą ir diskomfortą pacien-
tams. Hoffman H. G. (2000) aprašė atvejo tyrimą, kuriame 
analizuojamas VR veiksmingumas, palyginti su standartiniu 
vaizdo žaidimu, dviems paaugliams (16 ir 17 metų), kuriems 
atliekama burnos žaizdos priežiūra [5]. Nustatyta, kad VR 
sumažina skausmo lygį, nerimą ir laiką, skirtą mąstyti apie 
skausmą. Das D. A. (2005) atliko atsitiktinių imčių kontro-
linį tyrimą, lygindamas vaiko (nuo 5 iki 18 metų amžiaus) 
gydymo standartą su nejautra, gydant burnos žaizdos priežiū-
rą VR [6]. Nejautra kartu su VR buvo efektyvesnė, mažinant 
skausmą ir nemalonius pojūčius, negu naudojant tik nejautrą. 

VR technologija taip pat buvo ištirta kaip būdas sumažinti 
skausmą, nemalonius pojūčius ir nerimą, susijusį su įprasto-
mis skausmingomis vėžio gydymo procedūromis ir gydymu: 
chemoterapija, juosmens punkcija, venų kateterio įstatymu. 
Schneider ir Workman (2000) tyrime dalyvavo 11 vaikų (10–
17 metų amžiaus), kuriems buvo skiriama chemoterapija su 
VR arba be jos [7]. Iš viso 82 % vaikų teigė, kad gydymas 
VR buvo efektingesnis nei ankstesni gydymo būdai ir kad jie 
norėtų naudoti VR ir ateityje. Sander Wint ir kt. (2002) tyrė 
VR taikymą atliekant juosmens punkciją 30 paauglių (10–19 
metų amžiaus) [8]. Nors skausmo balai buvo mažesni taikant 
VR, skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi.

Minėtų tyrimų rezultatai atskleidė, kad VR dėmesio nu-
kreipimas buvo daug veiksmingesnis už gydymo standartą 
fiziologinio susijaudinimo (t. y. pulso dažnio) ir skausmo 
įvertinimo požiūriu. Taip pat buvo įrodyta, kad taikant VR 
sumažėja nemalonūs pojūčiai ir suvokiamas laikas, praleistas 
chemoterapijos metu [4].

Nors vis daugiau įrodymų patvirtina, kad VR veiksmingas 
valdant ūminį, procedūrinį skausmą, mažai žinoma apie VR 
taikymą pacientams, turintiems lėtinį arba ilgalaikį skausmą 
ir dėl jo gydomiems. Iki šiol atlikta tik keletas tokių tyrimų, 
tad duomenys yra preliminarūs [4].

Sarig-Bahat ir kt. (2010) tyrė VR gebėjimą gydyti lėtinį 
kaklo skausmą 67 pacientams (22–65 metų amžiaus) su simp-
tomais ir be jų [19]. Tyrėjai naudojo VR aplinką, kuri pa-
skatino pacientus padidinti savo judesio spektrą skrendant su 
virtualiu purškimo rezervuaru. Teoriškai kuo daugiau judesių 
atliekama, tuo didesnis judesių spektras. Tyrėjai nustatė, kad 
vienos VR sesijos metu pacientams  padidėjo kaklelio judesių 
spektras ir sumažėjo skausmas.

Hoffman H. G. (2000) išsiaiškino, jog VR gali padėti 
sumažinti skausmą pasikartojančių fizioterapinių terapijos 
seansų pacientams, turintiems nudegimų [5]. Per tris sean-
sus septyni pacientai (9–32 metų amžiaus) atliko judesių 
pratimus pagal profesionalių gydytojų nurodymą. Dalyviai 
praleido tokį patį laiką atlikdami pratimus per seansą su VR 
ir be jos. Tyrėjai nustatė, kad skausmo vertinimai buvo kur 
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kas mažesni, kai pacientams buvo taikoma  VR, o skausmo 
sumažėjimas per kelis seansus nesumažėjo. Šios išvados yra 
perspektyvios, nes rodo, kad VR gali būti taikoma ilgalaikei 
fizinei terapijai [9].

Neseniai buvo tirta, kaip veikia VR siekiant padidinti 
hipnozės poveikį lėtinio skausmo gydymui. Oneal B. (2008) 
ištyrė 36 metų amžiaus moteris, turėjusias penkerių metų 
trukmės lėtinį neuropatinį skausmą. Nustatyta, kad po šešių 
mėnesių trukmės gydant lėtinį skausmą taikant VR, paciento 
skausmo rodikliai sumažėjo 36 % (3,86 val.), o nemalonūs 
pojūčiai sumažėjo 33 %, vidutiniškai 12,21 val. per 33 sesijas 
[20]. Be to, palyginus pirmuosius dešimt VR seansų su dešimt 
anksčiau atliktų hipnozės (ne VR) gydymo tyrimų, nustatyta, 
kad VRH sukelia vidutiniškai 8,5 val. skausmo sumažėjimą ir  
4,3 val. skausmo netekimą, palyginti su 1 val. skausmo suma-
žėjimu ir 0 val. nuo skausmo po hipnozės (ne VR). Apiben-
drinant galima teigti, kad VRH buvo veiksmingesnis už vien 
hipnozę, sumažindamas skausmą ir ilgesnį gydymo poveikį.

Šalutinis virtualios realybės poveikis
Autorius Joseph J. (2000) pabrėžia, jog kai kurie šalutiniai 

simptomai yra panašūs į bendrus simptomus, kurie pasireiškia 
žmonėms judesių sutrikimais. Vartotojai, kuriems pasireiškia 
judesių sutrikimas po VR, kenčia nuo ligos, vadinamos kiber-
netine liga (KL). Yra keletas simptomų, kurie gali atsirasti dėl 
kibernetinės ligos (KL) ir judesių sutrikimų, tokių kaip: akies 
deformacija, galvos skausmas, bliuzas (blyški odos spalva), 
prakaitavimas, burnos sausumas, pilvo skausmas, dezorien-
tacija, galvos svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas, 
vėmimas.

Viena iš potencialiai pavojingų KL problemų yra pasek-
mės, galinčios atsirasti po kelių valandų VR taikymo. Dau-
geliu atvejų simptomai gali trukti kelias valandas, o kai ku-
riais atvejais ir keletą dienų. Dar vienas trūkumas yra tas, kad 
paprastai žmonės stengiasi išvengti šalutinių simptomų, ir jei 
VR patirtis sukelia KL, žmonės bus tiesiog priversti nustoti 
naudoti VR [10].

Gavgani A. (2017) teigia, kad kai kurie tyrimai atskleidė, 
jog kibernetinė liga sukelia sunkesnių simptomų, palyginti 
su simuliatoriaus ligomis [21]. Cobb ir kt. (1999) nustatė, 
kad 80 %  žmonių, naudojusių VR, per pirmąsias dešimt 
minučių patiria pykinimą [22]. Esama įvairių VR techninių 
aspektų, kurie gali prisidėti prie KL atsiradimo, tai yra: lauko 
vaizdas, poveikio trukmė, nesuderintas judėjimas (atsilikimas) 
tarp laukiamo lauko judesio ir faktinio judėjimo, kuris rodo-
mas VR įrenginyje. Tačiau atrodo, kad svarbiausias veiksnys, 
padedantis plėtoti kibernetinę veiklą, yra VR turinys, ypač 
virtualaus judesio kiekis. Nenuostabu, kad stacionarios regi-
mosios scenos metu pasireiškė mažiau simptomų, o virtualus 
dvigubos ašies sukimas buvo labiau provokuojantis, palyginti 
su sukimu aplink vieną ašį [21].

Siūloma keletas teorijų, kuriomis bandoma paaiškinti kiber-
netinės ligos atsiradimo priežastis. Seniausia ir žinomiausia yra 
jutimo konfliktinė teorija, kuri iš esmės teigia, kad konfliktas 
tarp vaizdinės ir vestibulinės sistemos yra pagrindinė kiberne-
tinės ligos priežastis. Viena naujesnių teorijų – padėties nesta-
bilumo teorija, priešinga jutimo konflikto teorijai. Ši teorija iš 
esmės teigia, kad ilgas laikotarpis be padėties kontrolės sukelia 
kibernetinę ligą. Mažiau žinoma nuodų teorija teigia, kad re-

miamasi netinkamu VR pritaikymu, nes iš pradžių ji buvo nau-
dojama padėti organizmui atsikratyti toksinių medžiagų. Visos 
šios teorijos turi privalumų ir trūkumų, nė viena jų neduoda 
galutinio atsakymo, kokia yra tikroji KL priežastis [10].

Kita vertus, KL atsiradimo priežastis gali būti naudojamas 
įrenginys ir pats žmogus. 

Pozicijos stebėjimo klaida.   Pagal Biocca F. (1992), svarbi VR 
aplinkos technologijos sudedamoji dalis yra galimybė stebėti 
vartotojo galvos ir galūnių fizinėje erdvėje buvimą. Taigi tikslus 
vartotojo pateikimas gali būti padarytas virtualioje erdvėje. Taip 
pat galvos stebėjimo informacija žiūrint vartotojui suteikia tin-
kamą perspektyvą VR. Pozicijos sekimas nėra absoliučiai tiks-
lus. Pozicijos stebėjimo klaida sukelia tokius simptomus kaip 
galvos svaigimą ir sutrikusią koncentraciją [14].

Atsilikimas. Atsilikimas – tai laikas tarp vartotojo, kuris 
inicijuoja veiksmą, ir veiksmas, faktiškai vykstantis virtualioje 
patirtyje (VP) (angl. virtual exprience). Atsilikimas pažadina 
nerimą ir sukelia kibernetinės ligos simptomus [15].

Mirgėjimas. Mirgėjimas atitraukia dėmesį, gali sukelti akių 
nuovargį. Mirgėjimo suvokimas turi dvi įdomias savybes. 
Pirma, jį skirtingai suvokia atskiri individai ir jis priklauso 
nuo mirgėjimo sintezės dažnio ribos. Antra, tikėtina, kad šis 
mirgėjimas bus suvokiamas kaip laukas ir tuomet vaizdas pa-
didėja, nes periferinė regos sistema yra jautresnė mirgėjimui. 
Kadangi technologijos tobulėja, aukšto dažnio vizualiniai 
ekranai jau yra labiau paplitę ir prieinami [16].

Lytis. Paaiškėjo, kad moterys labiau linkusios į KL nei vyrai 
[14]. Viena priežasčių yra ta, kad moterys turi platesnį vaizdo 
lauką nei vyrai. Platus regėjimo laukas padidina mirgėjimo 
suvokimo tikimybę.

Amžius. Amžiaus skirtumai lemia KL jautrumą. Didžiau-
sias jautrumas yra nuo 2 iki 12 metų amžiaus. Jis greitai su-
mažėja asmenims nuo 12 iki 21 metų amžiaus ir dar daugiau 
lėtai po to. Maždaug nuo 50 metų amžiaus KL simptomų 
beveik nebėra [10].

Ligos. Ligos pasireiškimas didina asmens jautrumą KL. 
Žmogus, kuris kenčia nuo nuovargio, nemigos, pagirių, 
skrandžio sutrikimo, streso, galvos skausmų, gripo, ausų in-
fekcijos ar viršutinių kvėpavimo takų ligų, turėtų vengti nau-
doti VR simuliatorius.

Nors dabartinės KL teorijos turi trūkumų, kai kuriais atve-
jais galėjo padėti nustatyti kibernetinės ligos priežastis. Šios 
teorijos taip pat padėjo mokslininkams sukurti keletą būdų, 
kaip sumažinti KL ir su ja susijusius simptomus. Kai kuriais 
atvejais kibernetinės ligos sumažinimo metodai padėjo, bet ne 
visiems. Kad kibernetinės ligos būtų galima išvengti, reikalin-
ga nustatyti tikrąsias jos atsiradimo priežastis [10].

Išvados
1. Apibendrinant galima teigti, kad VR yra puiki mokymosi 

priemonė būsimiems medicinos specialistams, ji sumažina 
ūmų bei lėtinį skausmą, nemalonius pojūčius ir suvokia-
mą laiką procedūrų metu. Tai leidžia teigti, kad VR greitu 
metu įsitvirtins medicinos srityje ir darys įtaką slaugyto-
jo darbui bei paciento gydymo planui. Atlikus literatūros 
analizę, nerasta duomenų, kad VR būtų išbandyta su paci-
entais Lietuvoje. 

2. Išanalizavus mokslinius literatūros šaltinius, galima paste-
bėti, kad VR išbandę asmenys patiria šalutinius jos povei-
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Suicidologijos moksle gerai žinoma, kad bandę nusižudyti 
asmenys turi didesnę vėlesnės mirties dėl savižudybės riziką 
(Hawton, Zall & Weatherall, 2003; Runeson, 2002), ypač 
pirmaisiais mėnesiais po bandymo nusižudyti (Cedereke & 
Ojehagen, 2005). Taip pat žmonės po mėginimo nusižudyti 
dažnai patenka į ligoninę, taigi tai yra gera proga savižudybių 
prevencijai – būnant ligoninėje galima užmegzti pirmąjį kon-
taktą su pacientu. 

Šiame straipsnyje pateikiame rekomendacijas, kaip bend-
rauti su asmeniu netrukus po jo (jos) bandymo nusižudyti. 
Jas suformulavome mūsų su kolegomis Vilniaus universitete 
atlikto mokslinio tyrimo metu (Dadašev, 2017), remdamiesi 
interviu su 21 asmeniu, kurie po mėginimo nusižudyti buvo 
patekę į bendrojo profilio arba psichiatrijos ligoninę.

Bandžiusių nusižudyti  
žmonių ypatumai

Bandymas nusižudyti neretai yra sukrečianti patirtis – tiek 
dėl sunkumų, kurie kaupėsi iki savižudybės veiksmo, tiek ir 
dėl fakto, kad asmuo liko gyvas, suvokimo. Galime išskirti 
keletą ypatybių, būdingų žmonių po mėginimo nusižudyti 
išgyvenimams, kurios gali padėti geriau suprasti šią būseną:
•	Išgyvena	egzistencinę	krizę	–	nesitikėjo	likti	gyvi	arba	

nesitikėjo būti taip arti mirties.
•	Iki	tol	slėptos	problemos	–	išviešintos,	stipraus	žmogaus	

įvaizdis – žlugo. 
•	Žmogus	iš	naujo	sprendžia	apie	savo	vertę	ir	poelgio	

gerumą ar blogumą:

kius, tokius kaip: dezorientacija, galvos svaigimas, koordi-
nacijos sutrikimas ir kt., kurie gali trukti nuo kelių valandų 
iki kelių dienų, tačiau dėl sparčiai tobulėjančios technikos 
šių šalutinių poveikių bus galima išvengti.
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o ieško atsakymo į klausimą „Ar kiti po tokio poelgio mane 
priims, ar pasmerks?“;

o tikisi ir bijo nuvertinimo, smerkimo, priekaištų. Ieško 
smerkimo požymių aplinkinių kalboje, elgesyje;

o dėl šios baimės vengia daugumos aplinkinių žmonių (tiek 
artimųjų, tiek specialistų);

o nerimauja dėl rūpesčių, kurie kilo aplinkiniams po (ir dėl) 
bandymo nusižudyti;

o bijo būti palaikyti nenormaliais, ligoniais ir kt.  
Dėl šių ir kitų priežasčių bandę nusižudyti asmenys yra 

ypač linkę kuo greičiau palikti ligoninę ir stengtis pamiršti 
apie buvusį įvykį. Taigi, gali kilti sunkumų bendradarbiaujant 
dėl reikiamo gydymo. Tyrimai rodo, kad viena prasto bendra-
darbiavimo priežasčių gali būti tai, jog pacientai jaučiasi ne-
suprasti sveikatos profesionalų, kurie vadovaudamiesi medici-
niniu modeliu savižudybę supranta kaip psichikos sutrikimą 
(Gysin-Maillart, Schwab, Soravia, Megert & Michel, 2016). 
Patys pacientai, patiriantys suicidinę krizę, svarbiausiu ele-
mentu laiko jų asmeninį skausmo, kančios, beviltiškumo, sa-
vivertės praradimo išgyvenimą. Dėl to itin svarbu nepamiršti 
žmogaus gebėjimo kurti naratyvą, paaiškinti savo išgyvenimus 
iki pradedant save žaloti, nepamirštant bendradarbiaujančiojo 
požiūrio į gydymą. Geriau suprasdami bandžiusio nusižudyti 
žmogaus būsenos prieštaringumą, galime išlikti labiau supra-
tingi ir atjaučiantys, o tai padeda sukurti tvirtesnį kontaktą –  
pagrindą tolesnės pagalbos teikimui.

Pirmoji psichologinė pagalba – pirmos 
dienos po bandymo nusižudyti

Galime suprasti, kad asmens emocinė būsena po mėginimo 
nusižudyti yra itin jautri, ypač pirmosiomis dienomis. Neretai 
šios dienos praeina esant kitiems asmenims šalia – ligoninėje ar 
namuose kartu su artimaisiais. Dėl to itin svarbu, kaip aplinki-
niai tuo metu bendraus su asmeniu, kuris mėgino nusižudyti. 
Štai pagrindiniai žingsniai, ką gali padaryti įvairūs žmonės – 
psichologai, ligoninės personalas, artimieji ar savanoriai:
1. Palaikyti kontaktą su žmogumi: paklausti, kaip sekasi, 

ar nieko netrūksta, ar nekyla klausimų. Tai yra pagalba, 
nes: 
•	 domėjimasis	 žmogumi	 reiškia	 jo	 priėmimą	 nepaisant	

buvusio poelgio;
•	 sumažėja	 gėda,	 priešiškumas,	 taip	 pat	 uždarumas	 ir	

atskirtis;
•	 skatina	bendradarbiauti	su	specialistais,	priimti	pagalbą;
•	 nepalaikant	 kontakto,	 žmogus	 gali	 pasijusti	 specialiai	

ignoruojamas, atstumiamas. 
2. Jei dar nežino, papasakoti pagrindinius faktus apie įvykį: 

kiek laiko buvo be sąmonės, kaip pateko į ligoninę, kokios 
procedūros jam jau darytos, kokios dar laukia. Tai yra 
pagalba, nes: 
•	 padeda	 suprasti	 situaciją	 –	mažėja	 neapibrėžtumas	 ir	

nerimas;
•	 kalbėjimas	 faktais	 yra	 svarbus	 pirmas	 žingsnis	

apmąstant įvykį.
3. Buvusio įvykio tema kalbėti neutraliai, dalykiškai: vengti 

priekaištų, moralizavimų, pašaipų. Taip pat vengti bandymų 
atgrasyti žmogų nuo savižudiškų veiksmų. Tai padeda, nes:
•	 priekaištų	 nebuvimas	 leidžia	 žmogui	 pasijausti	

priimtam;

•	 neutrali	kalba	motyvuoja	įveikti	suicidinę	krizę:
o sumažėja gėda ir priešiškumas;
o tampa lengviau mąstyti apie įvykį;
o tampa lengviau kreiptis pagalbos.

•	 Priekaištai,	 gąsdinimai,	 grasinimai	 rodo	 atstūmimą.	
Žmogus pasijaučia esąs trukdanti, nereikalinga 
našta kitiems. Tai skatina pakartotinai galvoti apie 
savižudybę.

4. Bendrauti lygiavertiškai: nelaikyti žmogaus bejėgiu, 
silpnu. Kur įmanoma – duoti pasirinkti arba bent 
informuoti, kas žmogaus laukia. Tai yra pagalba, nes:
•	 apie	 savižudybę	 mąstantys	 žmonės	 dažnai	 vengia	

pasirodyti silpni, prastesni ir yra ypač jautrūs tokiems 
vertinimams;

•	 lygiavertiškumas	 mažina	 gynybiškumą	 ir	 skatina	
bendradarbiavimą;

•	 bendraujant	 lygiavertiškai,	 žmogus	 linkęs	 prisiimti	
daugiau atsakomybės už save ir rūpintis pats savimi.

Pasiruošimas grįžti į kasdienę aplinką
Grįžimas iš ligoninės į kasdienę aplinką taip pat gali tapti 

iššūkiu. Padėti žmogui pasiruošti grįžti į savo įprastą aplinką 
galima šiais būdais:

•	 pasiruošti	galimoms	aplinkinių	reakcijoms	(pvz.,	gandai,	
apkalbos, pašaipos, vengimas);

•	 kartu	įvardyti	pirmuosius	žingsnius	bandant	sau	padėti;
•	 padėti	įvardyti	resursus:	žmones,	kuriais	pasitiki	ir	kurių	

gali prašyti palaikymo, pabūti drauge.
Bandžiusio nusižudyti asmens artimieji taip pat gali būti 

sukrėsti ar išgyventi sumaištį po tokio įvykio. Visgi jie yra 
ypač svarbūs žmonės, galintys labai prisidėti prie mėginusiojo 
nusižudyti tolesnės būsenos. Paruošti artimuosius (jei tik yra 
tokia galimybė – būtinai to imtis) galima taip:
•	paaiškinti,	 kad	 bandžiusiojo	 nusižudyti	 krizė	 nepraeis	

greitai, bet galima ją palengvinti;
•	paaiškinti, kas šiuo metu būtų pagalba (neutralus, 

lygiavertiškas bendravimas, faktų papasakojimas, kontakto 
palaikymas su žmogumi), ir paaiškinti, kodėl tai yra pagalba;

•	paaiškinti,	 kodėl	 priekaištai,	 moralizavimai,	 gąsdinimai	
nėra pagalba;

•	aptarti	 emocinius	 sunkumus,	 kylančius	 bendraujant	 su	
bandžiusiuoju nusižudyti;

•	aptarti,	 kur	 artimieji	 šiuo	 metu	 galėtų	 gauti	 emocinės	
paramos.
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Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų draugijai – 10 metų

Vera Gerasimčik-Pulko
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija

Šių metų liepos 28 dieną įvyko Anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojų draugijos (AITSD) įkūrimo ir gyvavimo 
dešimties metų šventė. Draugijos narių sueigos vietai buvo 
pasirinkta žalioji Lietuvos viršūnė – Anykščiai. Per visą šventę 

Jubiliejinio renginio Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos dalyviai Anykščiuose

susirinkusias slaugytojas lydėjo puiki nuotaika, buvo dalija-
masi prisiminimais, ateities planų idėjomis, vyko profesinės 
diskusijos. Ir visa tai gaubė nepaprastai gražūs Aukštaitijos 
lankomi objektai bei jų skleidžiama dvasia.

Juridinių asmenų registre AITSD įregistruota 2008 metų liepos 29 
dieną. Tai yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti anestezi-
jos ir intensyviosios terapijos specializacijos slaugytojus. AITSD pirmi-
ninke įsteigimo metu išrinkta ir visą dešimtmetį jai vadovavo Santaros 
klinikų I reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus anestezijos ir 
intensyviosios terapijos slaugytoja Vera Gerasimčik-Pulko – nenuilstan-
ti AITSD įkūrimo idėjos skleidėja, iniciatorė ir aktyvistė. 

2018 metų gegužės 18 dieną AITSD suvažiavimo metu išrinkti ir 
Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji Valdybos nariai, o Draugi-
jos pirmininke tapo Daiva Didvalė, LSMUL Kauno klinikos, Centrinio 
anesteziologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė, 
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja. Aptarta ir nuspręsta 
tęsti veiklą, vadovaujantis AITSD nuostatais, bei iškeltos ambicijos su-
burti dar daugiau anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų, ne-
aplenkiant nė vienos stacionaro įstaigos. Daiva Didvalė (kairėje) ir Vera Gerasimčik-Pulko
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Draugijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialiu va-
dovavimu ir vadovaujančių asmenų atskaitomybe rinkėjams, 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijos įstatymu ir kitais 
įstatymais bei norminiais aktais, taip pat ir AITSD įstatais. 
Pagrindiniai Draugijos tikslai: suvienyti anestezijos ir intensy-
viosios terapijos slaugytojų pastangas tobulinant, reformuo-
jant anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų veiklą; 
dalyvauti rengiant norminius aktus ir kitus dokumentus, re-
glamentuojančius anestezijos ir intensyviosios terapijos slau-
gytojų darbo organizavimą, profesinį rengimą, kvalifikacijos 
tobulinimą; koordinuoti savo narių veiklą, šviesti juos darbo 
teisės ir kitose srityse, padėti tobulinti savo kvalifikaciją, ug-
dyti profesionalumą; atstovauti narių interesams ir juos ginti. 
Daugiau informacijos galima rasti AITSD interneto svetainė-
je (www.laitsd.lt). 

Per dešimt Draugijos egzistavimo metų buvo aktyviai vyk-
doma įstatuose numatyta veikla: organizuojamos mokslinės 
praktinės konferencijos slaugytojams (taipogi ir tarptautinės), 
suvažiavimai, palaikomas glaudus ryšys su kitomis Lietuvos 
bei Latvijos ir Estijos slaugytojų draugijomis, kasmet rengia-
mi ir skaitomi pranešimai, nušviečiantys anestezijos ir inten-

syviosios slaugos aktualijas, bendradarbiaujama su Sveikatos 
apsaugos ministerija, siekiant atstovauti anestezijos ir inten-
syviosios terapijos slaugytojų interesams ir išlaikyti reikiamą 
kompetencijų lygmenį.

Šiuo metu Draugijos narių skaičius išaugo iki 125 anestezi-
jos ir intensyviosios terapijos slaugytojų iš visos Lietuvos gydy-
mo įstaigų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Ukmergės, Anykščių.

Bendradarbiaujant su Lietuvos anesteziologų-reanimatolo-
gų draugija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slau-
gos katedra, Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų 
draugija, Lietuvos operacinės slaugytojų draugija, Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru, 
spalio 25 dieną Vilniuje organizuojamame tarptautiniame 
kongrese, planuojama anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų sesija, kurioje dalyvaus slaugytojai iš įvairių šalių: 
Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Didžiosios 
Britanijos. (Kongreso programą žr. p.  16.)

Slaugos sekcijos programą sudaro aktualūs ir įdomūs žodi-
niai, stendiniai pranešimai. Praktinėse stotelėse dalyviai galės 
įtvirtinti jau turimus praktinius įgūdžius ir išmokti naujovių. 
Detalesnės informacijos apie Kongresą ieškokite tinklalapyje 
http://www.baltanest2018.com/.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

Slaugytoja ir rašytoja – viliojanti svajonė
Laura Rutkauskaitė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Dar paauglystėje pastebėjau, kad 
mano svajonių specialybės vizija 
buvo labai panaši į šviesios atmin-
ties rašytojo, poeto Justino Mar-
cinkevičiaus: rašytojas ir gydytojas. 

Ko gero, labiausiai atmintyje įstrigo jo knygos „Dienoraštis 
be datų“ eilutės, kuriose kalbama apie autoriaus susižavėjimą 
vieno žymiausių praėjusio šimtmečio mūsų valstybės kūrėjų 
Vinco Kudirkos asmenybe bei atsidavimu šioms abiem profe-
sijoms. Pasikapsčiusi po savo giminės archyvą pagalvojau: „O 
galbūt mano pačios apsisprendimas studijuoti slaugą nebuvo 
vien sąmoningas pasirinkimas,  galbūt tai – iš anksto nulem-
tas posūkis gyvenimo kryžkelėje, nes kiek tik atmintis siekia, 
iš kartos į kartą tėvelio giminės moteriškosios linijos atstovės 
vis buvo medikės, o didžiausia dalis jų – slaugytojos?“ Nors, 
prisipažinsiu, noro tęsti giminės tradicijas negalėčiau įvardyti 
kaip pagrindinio savo pasirinkimo motyvo. Tačiau kas tiksliai 
galėtų pasakyti, kodėl mes nueiname viena ar kita kryptimi?

Galimybė būti slaugytoja man reiškia svajonės padėti žmo-
nėms įgyvendinimą. Slaugytojo profesija mano širdžiai artima 
tuo, kad mes esame arčiausiai savo pacientų, mums jie išdrįsta 
pasakyti daugiau, nei kam kitam galėtų pasakyti, o mes tai 
atsakingai saugome. Mes galime padėti, kai skauda, kai gyvy-

bei gresia pavojus arba kai tiesiog reikia pasikalbėti. Apskritai 
kartais man atrodo, kad bendravimu galime labai daug padėti 
savo slaugomiems pacientams. Mano atmintyje yra labai giliai 
įsirėžusių akimirkų iš klinikinės praktikos, kai slaugytoja savo 
žodžiais, palaikymu įkvėpė pacientui norą kovoti su ištikusia 
liga. Labai ryškiai atsimenu tuokart mane apėmusį jausmą, 
kad vieną dieną norėčiau būti TOKIA slaugytoja. 

Bandant įsivaizduoti save kaip dirbančią slaugytoją man kyla 
labai daug prieštaringų minčių. Ar sugebėsiu, ar esu pakankamai 
gera tam, ar lemiamą akimirką priimsiu teisingą sprendimą, ar aš 
pakankamai noriu būti slaugytoja, kad susidūrusi su labai rimtais 
sunkumais nemesčiau visko dėl lengvesnio kelio? Kol kas neži-
nau tikslių atsakymų, tačiau jaučiu, kad esu ten, kur turiu būti.

O rašydama šias eilutes prisiminiau, kokį malonumą man 
teikia pats rašymas. Apgalvodama, trindama ir perrašydama 
nemanau, kad tai neturi prasmės. Man tiesiog malonu. Tą 
patį jausmą jaučiu ir slaugos praktikų metu. Man smagu, kad 
slaugytojai gali įgyti labai įvairios bendravimo su žmonėmis 
patirties, be to, slaugytojų reikia vos ne visame pasaulyje, to-
dėl turint noro atsiveria neribotų galimybių keliauti, tobulėti, 
mokytis įvairiose šalyse ir kultūrose, o tai, manau, galėtų tapti 
visai neblogu šaltiniu rašymui. Slaugytoja ir rašytoja – neįsi-
vaizduoju savęs niekaip kitaip, nors dabar dar ir netikiu tuo. 
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Kongreso vieta: „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Konstitucijos pr. 20, Vilnius.
Slaugos sekcijos organizatoriai:
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų ins-

tituto Slaugos katedra; Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija; Lietuvos operacinės slaugytojų draugija; Svei-
katos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. 

2018 m. spalio 25 d. 
SLAUGOS SEKCIJOS PROGRAMA

8.00–9.00 Registracija.
9.00–9.30 Kongreso atidarymo ceremonija.

Konferencijos

IX tarptautinis Baltijos anesteziologijos, 
intensyviosios terapijos, skausmo medicinos 

ir slaugos kongresas

I DALIS 
9.30–9.45 Odeta Vitkūnienė, Lietuvos Respublikos svei-

katos apsaugos ministerija.„Lietuvos slaugos politikos gairės“.
9.45–10.00 Prof. dr. Natalja Fatkulina, Vilniaus universi-

teto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos ka-
tedra, Lietuva. „Intensyviosios terapijos slauga Baltijos šalyse“.

10.00–10.15 Assist. prof. dr. Kristaps Circenis, Rygos 
Stradinio universitetas, Latvija. „Gyvenimo kokybė ir perde-
gimo sindromas Latvijos intensyviosios terapijos slaugytojų 
profesinėje grupėje“.

10.15–10.30 Doktorantė Outi  Tuominen, Turku uni-
versitetas, Turku universitetinė ligoninė, Suomija. „Slaugos 
personalo valdymas, optimalus darbo organizavimas“.   

10.30–10.45 Evija Baksa-Zveja, Rygos universitetinė 
gimdymo ligoninė, Anesteziologijos skyrius, Latvija. „Pacien-
čių  sauga Rygos gimdymo ligoninėje: geros praktikos pavyz-
džiai ir ateities uždaviniai“.

10.45–11.00 Prof. dr. Jūratė Macijauskienė, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas, Lietuva. 
„Pooperacinis deliriumas: rizikos veiksniai ir prevencija“.

11.00–11.30 Kavos pertrauka

II DALIS 
11.30–11.45 Doktorantė Katarzyna Gross-Issajewicz, 

Gdansko medicinos universitetas, Lenkija. „Perspektyvos 
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugoje Lenkijoje“.

11.45–12.00 Jacub Pietrzak, Gdansko medicinos uni-
versitetas, Lenkija. „Skausmo malšinimas atliekant cezario 
operaciją taikant epidūrinę anesteziją ir (ar) kitus skausmo 
malšinimo būdus  (literatūros apžvalga)“.

12.00–12.15 Inita Sture-Sturina, Ieva Damberga, Vaikų 
ligoninė. Latvija. „Centrinių veninių kateterių priežiūra pe-
diatrijoje“.

12.15–12.30 Vera Gerasimčik-Pulko, Anestezijos ir in-
tensyviosios terapijos slaugytojų draugija, VŠĮ VUL Santaros 
klinikos, Lietuva. „Enterinės mitybos taikymas intensyviosios 
terapijos skyriuje“.

12.30–12.45 Birutė Mockuvienė, Virginijus Jakutis, 
VšĮ VUL Santaros klinikos, Lietuva.  „Pagalbinės mechani-
nės  kraujotakos palaikymas – tiltas į transplantaciją: atvejo 
pristatymas“.

12.45–13. 00 Eglė  Vičkačkaitė, Monika  Muraškaus-
kaitė, VšĮ VUL Santaros klinikos, Lietuva. „ECMO patirtis 
Lietuvoje“.

13.00–14.00 Pietų pertrauka

III DALIS 
14.00–14.20 Beverley Thomas, Didžioji Britanija. „Slau-

ga be žalos pacientui intensyviosios terapijos skyriuje“.
14.20–14.35 Dana Vaidere, Anna Ribakova, Rygos Stra-

dinio universitetas, Latvija. „Mikrotraumos chirurginių pro-
cedūrų metu: operacinės slaugytojų patirtys“.

14.35–14.50 Daiva Didvalė, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninė Kauno klinikos, Anestezijos ir intensy-
viosios terapijos slaugytojų draugija, Lietuva. „Saugi periferi-
nių venų kateterizacija ir infuzinė terapija“.

14.50–15.05 Doktorantė Lina Gedrimė, Turku univer-
sitetas, Suomija; Klaipėdos universitetas, Respublikinė Klai-
pėdos ligoninė, Lietuva. „Pacientų informacijos poreikis apie 
anesteziją“.

15.05–15.20 Andželika Zavackienė, Respublikinė Klai-
pėdos ligoninė; Klaipėdos universitetas, Lietuva. „Pacientų 
saugumo kontrolės įgyvendinimas Respublikinės Klaipėdos 
ligoninės operacinėse“.

15.20–15.35 Maria Rebo, Šiaurės Estijos medicinos centras, 
Estija. „Skausmo slaugytojas komandoje: paciento poreikiai“.

15.35–15.50 Dr. Zyta Kuzborska, dr. Simona Paulikie-
nė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, Lietuva. 
„Pacientų slauga atliekant ECMO“.

15.50–16.10 Natalja Jerdiakova, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos ka-
tedra, Lietuva. „Intervencinės kardiologijos ir radiologijos 
operacinės slaugytojas. Darbo ypatumai“. Filmuota medžaga.

16.10–16.30 Slaugos sekcijos uždarymas, diskusijos.

Atkreipiame dėmesį, kad bus paruošta dešimt stendinių pranešimų ir trys praktinės stotelės. Dalyvavimas praktinėse stote-
lėse yra nemokamas. Į praktines stoteles bus vykdoma atskira dalyvių registraciją.

Kad kalbos barjeras nesutrukdytų tobulinti profesines žinias, yra galimybė pasinaudoti sinchroninio vertimo paslauga. Už-
sisakyti vertimo įrangą galima registracijos metu. 

Dalyvio mokestis slaugos sekcijoje su vertimo paslauga  – 24 Eur (8 val. pažymėjimai). 
Išsamią informaciją apie kongresą ir slaugos sekciją rasite interneto svetainėje http://www.baltanest2018.com/. Registracija 

http://www.baltanest2018.com/registration. Jeigu nepasiseks užsiregistruoti, padėsime Jums. Kreipkitės el.paštu laitsd@gmail.com
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Kaip šauksi, taip...
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Vasara – kelionių, atostogų, svečių priėmimo laikas. Šiais 
metais ji Lietuvai ypač dosni – ne tik saulės, šilumos, spalvų, 
garsų, bet ir renginių, jausmų, potyrių, įspūdžių... Tačiau to 
dar negana. Rugsėjo mėnesį sulauksime itin žymaus svečio – 
Šventojo Tėvo Pranciškaus. Tad būtina deramai pasirengti. O 
klausimų – daugybė.

Kaip sveikintis su popiežiumi?

Garbė Jėzui Kristui! – senas katalikiškas pasveikinimas, 
į jį tradiciškai atsakoma: Per amžius. Amen. Taip nuo seno 
buvo pratę sveikintis katalikų dvasininkai, Kunigų seminarijos 
auklėtiniai ir tikintieji su tikinčiaisiais. 

Tikinčiųjų elektroninėje rašto kalboje pasitaiko pasvei-
kinimo sutrumpintas variantas – GJK. Trumpinimas pir-
mosiomis raidėmis iš principo įmanomas, taip sutaupoma 
vietos, tačiau iš pasveikinimo lieka tik žymuo, kad rašantysis 
yra katalikas. 

Šaltiniuose užfiksuotas dar viduramžiais vartotas ir loty-
niškas pasveikinimo variantas: Laudetur Iesus Christus arba 
Laudetur Jesus Christus (trumpinimas – L.I.C. arba L.J.C.).

Kaip kreiptis į popiežių?

Kreipiniai – ypatinga kalbos forma. Jie atskleidžia mūsų 
jausmus, požiūrį į asmenį, daiktą ar reiškinį, į kurį kreipiamės. 
Svarbu ir tai, kad lietuvių kalba yra išlaikiusi šauksmininko 
linksnį, kuris skirtas kreipiniui. Tokį linksnį iš prokalbės laikų 
yra išlaikiusios tik kelios indoeuropiečių kalbos – latvių, bal-
tarusių, ukrainiečių, lenkų.

Kreipiantis į tituluotus asmenis yra vartojami pagarbūs žo-
džiai ir asmeniniai kreipiniai. Į popiežių kreipiamasi: Jo Šven-
tenybė, Jūsų Šventenybe! Šventasis Tėve!

Yra vartojama ir daugiau pagarbių žodžių, būtinų kreipian-
tis į išskirtinius asmenis. Į katalikų arba stačiatikių patriar-
chus kreipiamasi – Jo Palaimintybe, Jūsų Palaimintybe, į 
karalių ar karalienę – Didenybe, Jūsų Didenybe, į kardi-
nolą – Eminencija, Jūsų Eminencija (lot. eminentia – pra-
kilnumas, pranašumas; sutrumpintai – J. Em.), į vyskupą, 
prezidentą ar ambasadorių – Ekscelencija, Jūsų Ekscelen-
cija (lot. excellentia – kilni asmenybė, prakilnybė; sutrum-
pintai – J. E.). 

Reikia paminėti ir tai, kad žodžiai: popiežius, kardinolas, 
vyskupas, karalius, ambasadorius, ekscelencija ir eminencija – 
nėra tikriniai žodžiai, todėl ne visada rašomi didžiąja raide.

Kaip rašyti būdvardį „šventasis“ pavadinimuose?

Išskirtinę reikšmę turinčių pavadinimų visi žodžiai rašyti-
ni didžiosiomis raidėmis: Šventasis Tėvas, Šventoji Dvasia, 
Šventasis Raštas, Švenčiausiasis Sakramentas. Šių sudėti-
nių pavadinimų rekomenduojama netrumpinti.

Ar popiežiaus automobilį taisyklinga vadinti „papamo-
biliu“? 

Taip, taisyklinga. Papamobilis – iš italų kalbos žodžio pa-
pamobile: papa – popiežius + (auto)mobile – automobilis. Ta-
čiau pagrindinis normos variantas – popiežiaus automobilis.

Vatikanas ar Šventasis Sostas?

Vartojami abu pavadinimai. Adaptuotas trumpasis (tradi-
cinis) pavadinimas – Vatikanas (angl. Vatican, vok. Vatikan, 
pranc. Vatican). Šventasis Sostas, Vatikano Miesto Valstybė 
yra ilgieji oficialieji valstybės pavadinimai, rašomi didžiosio-
mis raidėmis.

 
Atvykti vizitui, vizito ar su vizitu?

Veiksmažodžiai, kurie reiškia judėjimą, slinkimą kokiu 
tikslu, vartojami su kilmininku – atvykti vizito arba su prie-
linksniu – atvykti su vizitu. Naudininkas su tokiais veiksma-
žodžiais – netaisyklingas. 

 
Ar vartotinas žodis „audiencija“?

Taip, tai vartotinas tarptautinis žodis. Audiencija (lot. au-
dientia – (iš)klausymas) – oficialus suinteresuoto asmens pri-
ėmimas (priima aukštas pareigūnas). Tačiau žodis audiencija 
vertinamas kaip šalutinis normos variantas, pirmenybė teikia-
ma lietuviškam žodžiui priėmimas.

Tai tik keli klausimai, atsakymai į kuriuos mums gali 
rūpėti rengiantis priimti tokį svarbų svečią. Kalba padeda 
bendrauti, suprasti ir pajausti pasaulį, perteikti jausmus, pa-
tirtį, požiūrį. Tačiau kalba ir vertinimo kriterijus. Mūsų kalba, 
kuria prabylame pasauliui, viską pasako apie mus pačius. Tad 
natūralu, kad ieškome atsakymų, svarbu ieškoti…

„Jei kas nors turi atsakymus į visus klausimus, šitai rodo, 
kad jis žengia negeru keliu ir galbūt yra netikras pranašas…“ 
(popiežius Pranciškus).
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Lietuvos medicinos bibliotekoje vasarą palydėjo nuotai-
kinga Vlado Kudabos ekslibrisų paroda „Ekslibrisas – ma-
žoji išpažintis“. Autorius ekslibrisus kuria nuo 2004 metų, 
yra respublikinių ir tarptautinių meno parodų dalyvis. Vla-
das Kudaba prisipažįsta: „Knygų pasaulis nenustoja stebinti 
savo neaprėpiama žinių ir jausmų gausa. Ir jaudina galimybė 
išreikšti šį margą knygų pažinimo pasaulį gana ribotomis 
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ekslibriso priemonėmis. Vardiniai ekslibrisai įpareigoja labai 
jautriai įvertinti asmens ir jo turimos bibliotekos santykį, 
charakterį, profesinį statusą. Proginiai ekslibrisai reikalauja 
išsamaus temos nagrinėjimo, gilesnio laikmečio ir jo simbo-
lių pažinimo. Ekslibrisas – tai gebėjimas ribotomis priemo-
nėmis išreikšti požiūrį į išminties ir jausmų kupiną knygų 
pasaulį.“  




