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4 Mokslinis straipsnis

Skausmą išgyvenančių onkologinių pacientų 
kasdieninės veiklos ir emocinės  

būsenos vertinimas
1Ieva Adamkaitė, 1, 2Žaneta Valiulienė

1Utenos kolegija, 2VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Raktažodžiai: emocinė būsena, kasdienė veikla, onkolo-
gija, skausmas. 

SANTRAUKA

Skausmas – dažna onkologinėmis ligomis sergančių paci-
entų problema. Teigiama, jog apie 50 proc. sergančiųjų on-
kologine liga yra pagydomi, tačiau toks sveikatos sutrikimas 
kelia didžiausią pacientų baimę, kuri susijusi su onkologiniu 
skausmu [1]. Siekiant užtikrinti optimalų rūpinimąsi on-
kologiniais pacientais, svarbu tinkamai valdyti onkologinį 
skausmą [2]. 

Mokslinių tyrimų duomenimis, 75 proc. onkologinių 
susirgimų būtų galima išvengti, nors kasmet pasaulyje vėžiu 
suserga apie 9 mln. asmenų. Prognozuojama, jog iki 2020 m. 
onkologinių susirgimų turėtų padaugėti net iki 15 mln. atve-
jų  [3]. Diagnozavus onkologinę ligą, svarbu kontroliuoti 
skausmą. Nesiimant jokių skausmo kontroliavimo priemo-
nių, laikui bėgant, jis taps lėtiniu ir turės neigiamos įtakos 
pacientų kasdieninei veiklai bei emocinei būsenai. Tyrimas 
vyko nuo 2015 m. liepos iki 2015 m. lapkričio. Apklausoje 
dalyvavo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientai, 
išgyvenantys onkologinį skausmą. Atliekant tyrimą, buvo 
naudojama anketinė apklausa. Rezultatai parodė – onkolo-
giniai pacientai jautė labai stiprų skausmą. Įvertinta onko-
loginių pacientų kasdieninė veikla – daugelio pacientų svei-
kata riboja kasdieninę veiklą (energinga, vidutinio sunkumo 
veik la bei lipimas keletą aukštų laiptais), mažiau riboja ėjimą 
100 metrų, prausimąsi ir apsirengimą. Onkologinių pacien-
tų emocinė būsena – gyvenimo pilnatvę jaučia visada arba 
dažnai, tačiau dauguma respondentų teigia, jog nervingumą 
patiria dažnai. 

ĮVADAS

Onkologinės ligos buvo ir išlieka svarbi visuomenės svei-
katos problema visose pasaulio šalyse. Vertinant situaciją Lie-
tuvoje, pastebėtina, kad skausmą jaučia 6 000–7 000 onko-
loginių pacientų, trečdalį šių pacientų kankina labai stiprūs 
skausmai [4].

Tyrimo tikslas – įvertinti skausmą išgyvenančių onkologi-
nių pacientų kasdieninę veiklą ir emocinę būseną. 

Vertinant fizinius onkologinių pacientų slaugos poreikius, 
svarbu paminėti, jog jie turi įtakos ne tik kasdien atliekamai 
veiklai, bet ir yra glaudžiai susiję su psichologine gyvenimo 
kokybe.

Ž. Luneckaitės atlikto tyrimo duomenimis, dauguma res-
pondentų, patiriančių vidutinį (73 proc.) ir stiprų (96 proc.) 
skausmą, teigė, jog jis neigiamai veikė nuotaiką. Pažymėti-

na, kad daugumai silpną skausmą patiriančių respondentų 
(77,7 proc.) skausmas netrukdė visiškai ar netrukdė iš dalies. 
Atliekant tyrimo duomenų analizę, buvo aptiktos reikšmingas 
koreliacinis ryšys tarp skausmo ir nuotaikos [5].

Ž. Valiulienės ir A. Šeškevičiaus atlikto tyrimo rezultatai 
leidžia teigti, kad skausmas turėjo neigiamos įtakos onko-
loginių pacientų įprastai kasdieninei veiklai, vaikščiojimui 
bei miegui. Darbo autorės mano, kad nuovargis turi įtakos 
fiziniam aktyvumui, todėl svarbu paminėti, jog nuo 40 iki 
72 proc. onkologinių pacientų jaučia nuovargį. Ilgai trunkan-
tis lovos režimas – hiperkalcemijos rezultatas, kuris turi įtakos 
silpnumui bei didina nuovargį. Šie simptomai trukdo kasdie-
ninei pacientų veiklai, judėjimui [6].

Analizuojant psichologinius onkologinių pacientų slaugos 
poreikius, nereikia pamiršti, kad labai svarbi yra psichologi-
nė pagalba, taip pat pagalba pacientams, pagrįsta bendravi-
mu bei teorinių žinių suteikimu [7]. Kaip minėta, skausmas 
yra svarbus pacientų psichologinei savijautai – nuotaikai bei 
gebėjimui džiaugtis gyvenimu. Ž. Luneckaitės, I. Jakušovai-
tės, G. Urbono atlikto tyrimo duomenys rodo, kad, jaučiant 
skausmą, fizinė ir psichologinė gyvenimo kokybės sritys turi 
sietis tarpusavyje [5]. 

Užsienio šalių autorių teigimu, psichologinius žmogaus po-
reikius apima dvasiniai, religiniai, etiniai gyvenimo aspektai. 
Psichologiniai asmens poreikiai siejasi su fiziniais bei sociali-
niais veiksniais, kurie turi įtakos visam žmogaus gyvenimui, 
didelės įtakos turi intelektui ir jausmams, yra susiję su asmens 
nepriklausomybe. Šių poreikių įtaka labai svarbi kiekvieno as-
mens individualumui bei gyvybinių veiklų atlikimui [8].

Onkologine liga sergantys pacientai dažnai patiria labai 
skirtingas, stiprias emocijas, kurias lydi nuotaikų kaita [9]. 
Remiantis C. Rabin ir kt., galima teigti, jog onkologine liga 
sergantys pacientai ilgą laiką patiria nerimą bei depresiją, kurie 
trunka ilgesnį laiko tarpą. Nustatyta, kad tokiems asmenims 
minėti emociniai sutrikimai gali tęstis 1–2 savaites, o po 2–3 
savaičių tokie sveikatos sutrikimai ima silpnėti [10].

Patiriamas onkologinis skausmas svarbus ne tik fiziniam 
aktyvumui, bet ir nuotaikai, kuri susijusi su emocine onko-
loginių pacientų būsena. Vienoje JAV valstijoje atlikto tyri-
mo duomenys rodo, kad skausmo intensyvumas turi didelės 
reikšmės nuotaikai [11]. Ž. Luneckaitės tyrimo duomenimis, 
vidutinis ir stiprus skausmas turi neigiamos įtakos nuotaikai, 
kuri svarbi pacientų emocinei būsenai [5].

Pacientų psichologinių poreikių analizė atskleidė, kad la-
bai svarbus bendravimas, kuris, darbo autorių nuomone, taip 
pat turi didelės reikšmės skausmą patiriančių onkologinių 
pacientų emocinei būsenai. Kaip teigiama, bendravimas labai 
svarbus, prisitaikant prie diagnozuoto sveikatos sutrikimo, 
aplinkos ir kitų faktorių. Kalbant su pacientais sužinoma, ko-
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kios pagalbos jiems reikia, išsiaiškinama, ką jie žino apie savo 
sveikatos būklę, paskirtą gydymą. Bendraujant galima sužinoti 
apie jų emocinę būklę – nerimą, baimę [12].

Pacientai, sergantys onkologine liga, jaučia nerimą ir bai-
mę, kurie yra svarbūs jų psichologinei būsenai. Atsiradus 
baimei ar nerimui, dažnas pacientas jaučiasi sutrikęs, bejėgis. 
Dažniausiai pacientai baiminasi onkologinio skausmo, kuris 
siejamas su grėsme, greita mirtimi, neįgyvendintais ateities 
planais. 

Jei pacientai jaučia nerimą ir baimę, labai svarbu nustatyti, 
dėl kokių priežasčių ir kaip tai pasireiškia. Sužinojus priežas-
tis, būtina išmokti susidoroti su šiomis neigiamomis jauseno-
mis. Norint kuo efektyviau kovoti su baime ir nerimu, svar-
bus bendravimas – pokalbis su pacientu ir jo šeimos nariais. 
Bendraujant sužinomi pacientų ir jų artimųjų nuogąstavimai, 
abejonės, be to, mažėja jaučiama įtampa. Svarbu suteikti kuo 
daugiau informacijos apie ligos diagnozę. Tokia informacija 
turi būti aiški, suprantama pacientui, jos kiekis – optimalus, 
norint įsitikinti, ar pacientas suprato, visada reikia paklausti, 
ką sužinojo apie ligą [9].

Neigiami įvykiai gyvenime, depresija – psichologiniai veiks-
niai, darantys įtaką onkologinei ligai [13]. Nerimas bei depre-
sija neatsiejami nuo emocinės kančios, bendravimo sutrikimo. 
Dėl to svarbu prisiminti, kad pacientų požiūris ir jausmai turi 
būti gerbiami. Šie dalykai informuoja apie pacientų padėtį bei 
poreikius, todėl labai svarbus jų suvokimas ir vertinimas [14].

Tyrimo medžiaga ir metodai 

Vertinant skausmą išgyvenančių onkologinių pacientų 
kasdieninę veiklą ir emocinę būseną, tyrimas buvo atliekamas 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje nuo 2015 m. liepos 
10 d. iki 2015 m. lapkričio 13 d. Prieš atliekant pagrindinį 
tyrimą, buvo atliktas pilotinis tyrimas, kuris leido patikrinti 
tyrimo instrumento tinkamumą. Prieš atliekant tyrimą, visi 
respondentai buvo informuoti apie tyrimo eigą, tikslą, užda-
vinius bei gautų rezultatų panaudojimą baigiamajame darbe. 
Tyrimu buvo siekiama nustatyti onkologinių pacientų pa-
tiriamą skausmą, įvertinti onkologinių pacientų kasdieninę 
veiklą bei emocinę būseną. 

Atsižvelgiant į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 
buvusių onkologinių pacientų skaičių, buvo išdalyta 30 an-
ketų, visos užpildytos anketos grįžo. Apklausos metu respon-
dentai raštu pateikė atsakymus į klausimus. 

Tyrimo rezultatai 

Respondentai suskirstyti į keturias amžiaus grupes: 1 gru-
pė – asmenys nuo 30 iki 54 metų amžiaus. Jai priklauso 
13 proc. pacientų; 2 grupė – asmenys nuo 55 iki 64 metų 
amžiaus – 20 proc. pacientų; 3 grupė – asmenys 65–74 metų 
amžiaus – 30 proc. pacientų; 4 grupė – asmenys nuo 75 metų 
ir vyresni – 37 proc. Susumavus rezultatus galima teigti, kad 
daugiausia onkologine liga sergančiųjų ir skausmą patirian-
čiųjų sudaro respondentai nuo 75 metų amžiaus. 

Tyrime iš viso dalyvavo 30 respondentų, iš jų 60 proc. – 
vyrai ir 40 proc. – moterys. Galima teigti, kad vyrai dažniau 
serga onkologine liga, kurios metu patiria skausmą.

Respondentų buvo prašoma nurodyti, kaip jie vertina savo 
bendrą sveikatą (žr. 1 pav.).
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Sveikatos ver�nimas

1 pav. Tiriamųjų sveikatos vertinimas

Ištyrus onkologinių pacientų sveikatą, buvo gauti tokie 
duomenys: nė vienas iš apklaustųjų neįvardijo, kad jo sveika-
ta yra puiki – 0 proc.; taip pat nė vienas pacientas neįvardijo, 
kad jo sveikata yra labai gera – 0 proc.; 3 proc. pacientų savo 
sveikatą įvardijo kaip gerą; 33 proc. apklaustųjų teigė, kad jų 
sveikata yra nebloga ir net 64 proc. pacientų atsakė, kad jų 
sveikata yra bloga. Iš šių duomenų galima daryti išvadą, kad 
daugelio tiriamųjų sveikata yra bloga.

Pateikus respondentams klausimą apie jų kasdieninę veik-
lą ir jos ribojimą dėl sveikatos sutrikimo, buvo gauti tokie 
rezultatai: 100 proc. pacientų įvardijo, kad jų sveikata labai 
riboja tokią energingą veiklą kaip bėgimas, sunkių daiktų kė-
limas, dalyvavimas įtemptame sporte; visi apklaustieji taip pat 
atsakė, kad jų sveikata labai riboja vidutinio sunkumo veik-
lą, tokią kaip stalo perstūmimas ar valymas dulkių siurbliu; 
97 proc. pacientų teigia, kad jų sveikata labai riboja, ir 3 proc. 
apklaustųjų teigia, kad jų sveikata truputį riboja lipimą kele-
tą aukštų laiptais; lipimą vieną aukštą – sveikata labai riboja 
67 proc. pacientų, truputį riboja – 27 proc. pacientų, visai 
neriboja – 6 proc pacientų. Darytina išvada, kad apklaustų-
jų sveikata labiausiai riboja energingą bei vidutinio sunkumo 
veiklą.

Su sveikata susijusius nusiskundimus respondentai ver-
tino taip: energijos netekimas: visai ne – 3 proc. pacientų, 
labai nežymiai – 37 proc., vidutiniškai – 20 proc., žymiai – 
23 proc., labai žymiai – 17 proc.; nuovargis: visai ne – 0 proc. 
pacientų, labai nežymiai – 17 proc., vidutiniškai – 13 proc., 
žymiai – 37 proc., labai žymiai – 33 proc.; apetito netekimas: 
visai ne – 17 proc. pacientų, labai nežymiai – 27 proc., vidu-
tiniškai – 27 proc., žymiai – 20 proc., labai žymiai – 7 proc. 
pacientų; svorio kritimas: visai ne – 33 proc. pacientų, labai 
nežymiai – 37 proc., vidutiniškai – 17 proc., žymiai ir labai 
žymiai – 7 proc. pacientų. Darytina išvada, jog onkologiniai 
pacientai labiausiai jaučia nuovargį (žr. 2 pav.).
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2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal jaučiamus simptomus,  
susijusius su liga

Gauti rezultatai rodo, kad apetito sumažėjimo visai nepa-
tiria 7 proc. pacientų, labai nežymiai – 13 proc., vidutiniš-
kai – 27 proc., žymiai – 13 proc., labai žymiai – 40 proc.; 
šlapimo nelaikymo visai nepatiria – 53 proc. pacientų, labai 
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nežymiai ir vidutiniškai – 17 proc. pacientų, žymiai – 3 proc., 
labai žymiai – 10 proc. Gauti rezultatai rodo, kad beveik pusę 
onkologinių pacientų vargina apetito sumažėjimas, kuris turi 
įtakos nuovargiui.

Pateikus klausimą (3 pav.) apie skausmo įtaką įprastam 
darbui per 4 savaites, nustatyta, kad pusei apklaustųjų skaus-
mas ypač trukdė darbui.

0%
7%

20% 23%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ne, visai ne Labai nedaug Vidu�niškai Gana nemažai Ypa�ngai

Skausmo įtaka įprastam darbui per pastarąsias 4 sav.

3 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal skausmo įtaką įprastam darbui 
per pastarąsias 4 savaites

Paklausus apie skausmo trukdymą miegui, nė vienas paci-
entas neatsakė, kad visiškai netrukdė, nelabai – 20 proc., nei 
taip, nei ne – 10 proc., dažnai trukdė – 20 proc. pacientų, 
labai dažnai – 50 proc. Šie duomenys rodo, kad pusei onko-
loginių pacientų miego kokybė prasta dėl patiriamo skausmo.
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4 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal savijautos apibūdinimą

Paprašius atsakyti į klausimus apie patiriamus jausmus buvo 
gauti tokie rezultatai: gyvenimo pilnatvės jautimas: visada – 
23 proc. pacientų, dažniausiai – 27 proc., kartais  – 17 proc., 
retkarčiais – 27 proc., retai – 3 proc., niekada – 3 proc. pacien-
tų; nervingumas: visada – 0 proc., dažniausiai – 37 proc., kar-
tais – 27 proc., retkarčiais – 13 proc., retai – 20 proc., niekada – 
3 proc.; bloga nuotaika: visada – 3 proc., dažniausiai – 20 proc., 
kartais – 27 proc., retkarčiais – 23 proc., retai – 17 proc., nieka-
da – 10 proc. (žr. 4 pav.). Galima daryti išvadą, kad nervingumas 
turi didžiausios įtakos emocinei onkologinių pacientų būsenai.

IŠVADOS

Nustatytas onkologinių pacientų patiriamas skausmas – 
pusė apklaustųjų teigia, kad per 7 dienas patyrė labai sunkų 
skausmą, trečdalis pažymėjo, kad per mėnesį patyrė labai stip-
rius kūno skausmus.

Įvertinta onkologinių pacientų kasdieninė veikla – dau-
gelio pacientų sveikata riboja kasdieninę veiklą (energinga, 
vidutinio sunkumo veikla bei lipimas keletą aukštų laiptais), 
mažiau riboja ėjimą 100 metrų, prausimąsi ir apsirengimą. 
Dažniausiai pacientai jaučia fizinį silpnumą, nuovargį, juos 
vargina pykinimas, vėmimas, skausmas, sumažėjęs apetitas.

Įvertinta onkologinių pacientų emocinė būsena – daugu-
ma respondentų teigia, kad nervingumą patiria dažniausiai. 
Daugiau nei pusė respondentų teigia, kad nesijaučia energin-
gi, ir beveik pusė apklaustųjų visada jaučiasi pavargę.

NURSING PECULIARITIE IN PATIENTS 
TREATED WITH NARCOTIC DRUGS

Summary

Keywords: narcotic drugs, patient, nursing peculiarities.
For a long time, narcotic drugs are widely used to treat 

acute and chronic cancer pain; nowadays they are also used to 
treat non-cancer pain and in patients with chronic diseases. 
Nursing peculiarities in patients treated with narcotic drugs 
in the supportive care and nursing hospitals are under-
investigated. When morbidity is increasing, a number of 
communication between nurses and patients occurs causing 
inappropriate nursing and care for people in need. Research 
was carried out on October 12-19, 2015. Hospital permission 
to conduct research was obtained before the research. Twenty 
for nurses of the supportive care and nursing hospital nursing 
patients receiving narcotic drugs participated in the survey. 
Research showed nurses’ sufficient knowledge concerning 
narcotic drugs. Participants of this research obtained new 
knowledge concerning treatment with narcotic drugs mostly 
from conferences, workshops and scientific literature. 
The most frequent complaints of patients taking narcotic 
analgesics were neurotoxic effects, pain, constipation, low 
efficacy of analgesics, nausea and vomiting; only minority 
of patients mentioned addiction. It has been established that 
nurses’ aid is necessary in patients with respiration problems. 
It is arguable that nursing should be individualized for every 
patient treated with narcotic drugs, it should be constantly 
adjusted depending on current nursing needs. 
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Žmogus, sergantis psichikos liga, dažnai nebesugeba logiš-
kai mąstyti, kritiškai vertinti savo būklės, poelgių, aplinkos, 
pakinta jo elgesys, santykiai su aplinkiniais. Žmogus dažniau-
siai lieka vienas su savo problema, nyksta gebėjimai adaptuo-
tis socialinėje aplinkoje. Siekiant išsaugoti gerą psichinę svei-
katą, sušvelninti ligos padarinius, padėti pasveikti, pagerinti 
psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą Utenoje, 2014 m. 
lapkričio 4 d. buvo įgyvendintas Europos Sąjungos projektas 
ir atidarytas psichikos dienos stacionaras. 

Taigi šį rudenį, lapkričio 4-ąją, sukaks dveji metai, kai ša-
lia Utenos ligoninės esančiame pastate pradėjo veikti Utenos 
psichikos dienos stacionaras, įgyvendinus ES Sanglaudos ska-
tinimo veiksmų programos projektą „Utenos psichikos dienos 
stacionaro įkūrimas“, kurio vertė 1 mln. 877 tūkst. litų. Čia 
jau spėjo socializacijos, reabilitacijos ir gydymo kursą baigti 187 
ligoniai. Stacionaro slaugos administratorė Silvestra Kaulinienė 
džiaugiasi, kad šios įstaigos veikla visiškai pasiteisino. Tai liudija 
ne tik čia besilankančių pacientų, bet ir jų artimųjų atsiliepimai. 

Psichikos dienos stacionaro įkūrimas pagerino psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Stacionaro įkū-
rimas užtikrina pacientams kokybišką, optimalų visiems ir 
visuomet laiku prieinamą individualų gydymą. Atsižvelgiant 
į sveikatos būklę, skiriamas atitinkamas medikamentinis gy-
dymas, psichoterapijos seansai, relaksacijos užsiėmimai, tai-
koma judesių, audiovizualinė, šviesos-spalvų-kvapų, meno, 
filmų terapijos, socialinių įgūdžių lavinimas, yra bendravimo 
grupė. Pacientai turi galimybę naudotis kompiuteriais, klau-
sytis muzikos, žiūrėti filmus. Čia atvykę pacientai skatinami 
neprarasti savarankiškumo, buitinių bei darbinių įgūdžių. Pa-
cientai psichikos dienos stacionare turi galimybę lankytis 30 
dienų per metus. Pasveikusieji nebegrįžta į stacionarą, o pri-
reikus vėl kartoja gydymo kursą, kol būklė visiškai pagerėja.

Vienu metu stacionarą lanko 16 pacientų, tiek yra Teri-
torinės ligonių kasos finansuojamų vietų. Stacionaro slaugos 
administratorė Silvestra Kaulinienė pastebi, kad dauguma pa-
cientų yra uteniškiai, nors stacionaras skirtas visam regionui. 
Būta pacientų iš Ignalinos, Visagino. Pacientai priimami tik 
darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. Per tas 8 valandas lan-
kytojai gauna didelę naudą sveikatai ir savijautai.

„Būna pacientų, kurie jaučiasi nejaukiai, žengdami į įstai-
gą, kurios iškaboje įrašytas žodis „psichika“. Tai žmonės, ken-
čiantys nuo depresijos, turintys psichologinių problemų, bet 
bijantys vadintis psichikos ligoniais. Deja, žodis psichika dar 
dažnai tapatinamas su kvailumu. Mes stengiamės įtikinti, kad 
visi yra lygūs, visi vienodai verti supratimo ir pagarbos“, – da-
lijasi mintimis S. Kaulinienė.

Slaugos administratorė pasakoja, kad į Utenos psichikos 
stacionarą su šeimos ar psichikos sveikatos centrų gydytojų 
siuntimais ateina žmonės ne tik su įgimtais protinio vysty-

Utenos psichikos dienos stacionaras – parama ir 
ligoniams, ir jų artimiesiems

Danutė Kunčiūnienė, Silvestra Kaulinienė 
Utenos psichikos dienos stacionaras

Gera psichikos sveikata lemia žmogaus būtį ir yra visuomenės gerovės pagrindas. Tik psi-
chiškai sveikas žmogus gali įgyvendinti savo tikslus, svajones ir būti naudingas visuomenei. 

mosi sutrikimais. Čia kreipiasi žmonės, jaučiantys padidėjusį 
nerimą, varginami nuolatinės įtampos, slogios nuotaikos, ne-
suprasti, vieniši. Pasitaiko ir turinčių problemų dėl alkoho-
lio, psichotropinių ir (arba) narkotinių medžiagų vartojimo. 
Nepriimami tiktai ūminiai, agresyvūs, nenuspėjamo elgesio 
asmenys, galintys kelti pavojų kitiems lankytojams bei stacio-
naro darbuotojams.

Į stacionarą iš ryto atėję pacientai persirengia, sudeda rū-
bus į asmenines spinteles, kiekvienas gauna raktelį. Atsineša 
pusryčius. Pasitaiko tokių, kurie ateina ir alkani, ir be ryšulė-
lių su maistu. Juos stacionaro darbuotojos pakviečia į virtuvę, 
išverda arbatos, pasiūlo sumuštinių. Iki 9 val. visi būna pasi-
ruošę mankštai, kuria pradedama kiekviena diena. Po mankš-
tos teikiamos įvairios gydymo ir reabilitacijos paslaugos, jos 
visiems nemokamos.

Pacientai suskirstomi į grupes. Kol vieni su kineziterapeute 
atlieka judesio reabilitaciją, kiti kalbasi su psichologe, mėgau-
jasi gydančia muzika ir sveikatai naudingais kvapais, sociali-
nių darbuotojų prižiūrimi imasi darbo terapijos ir socialinių 
įgūdžių ugdymo veiklos. Po gydymo procedūrų pacientai 
pradeda jaustis daug geriau, pagerėja gyvenimo kokybė, su-
mažėja nuotaikų kaita, atsiranda darbingumas, normalizuoja-
si kraujospūdis, išnyksta nemiga, žmogus geriau socializuojasi 
aplinkoje. 

Stacionaro pacientai dalijasi su socialinėmis darbuotojo-
mis ir savais planais. Antai, draugiška ir šneki Irena atsine-
šė batus, kuriuos žada padovanoti, niūrokos išvaizdos vyras 
ketina išsiskalbti kai kuriuos drabužius, nes namuose nėra 
skalbimo mašinos, o čia yra. Na, o nusiprausti dušuose nori 
visi – namuose už vandenį, elektrą ir kitus patogumus reikia 
mokėti, o čia viskas veltui, be to, stacionaro darbuotojų pa-
galba ir dėmesys visada garantuoti.

Psichikos sveikatos slaugytoja - slaugos administratorė  
Silvestra Kaulinienė 
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Socialinė darbuotoja  – menų terapeutė Rita Umarienė  
Nuotraukų autorius Donatas Petrėnas

Beveik visi turi kokių nors gabumų ir pomėgių – mezga, 
neria, siuva, lipdo. Jei ką nors nulipdo iš molio, tai čia pat 
išdega, yra speciali krosnelė. Jau sukaupta nemažai dabarti-
nių ir buvusių pacientų darbų. Yra ir tokių, kurių nesigėdytų 
netgi profesionalai.

Psichikos dienos stacionaro lankytojai ruošia ir valgo tiktai 
bendrus nemokamus pietus. Juos ruošia visi be išimties, tai 
tarsi gyvenimo ir išgyvenimo pamoka. Stacionaro darbuoto-
jos pastebi, kad iš 16 pacientų savarankiškai pasigaminti pie-
tus sugebėtų gal tik vienas kitas, dauguma to niekada gyveni-
me nėra darę. O čia triūsia visi. Pietų stalo padengimas būna 
ypatingas ritualas. Tai ir labai reikalinga sergančių žmonių 
socializacijos pamoka. Deja, ne visi moka ir turi įgūdžių nau-
dotis peiliu ir šakute, nelabai nutuokia, kam reikalingas vie-

nas ar kitas stalo indas. Kai visiems viskas paaiškinama, savo 
pačių pasigamintų pietų valgymas būna ypač iškilus. Nors ne 
visiems vienodai sėkmingas. Toks gyvenimas. „Deja, ne mes 
renkamės gyvenimą, gyvenimas renkasi mus“, – konstatavo 
su sudėtingų charakterių pacientais kasdien bendraujančios 
stacionaro darbuotojos.

Didžiausias psichikos dienos stacionaro darbuotojų pasi-
tenkinimas – matyti, kaip prislėgtas, turintis sunkumų, ne-
ramus, nusivylęs savimi ir aplinkiniais, beviltiškai žvelgian-
tis į ateitį žmogus, baigiantis gydymo kursui, ima šypsotis 
savo likimo draugams, darbuotojams, pradeda bendrauti, 
neviltis ir nerimas sumažėja. Tai yra neįkainojama patirtis, 
kuri pasiekiama bendromis specialistų ir paties paciento pa-
stangomis. 

Socialinė darbuotoja Jelena Bogdanova Psichologė Inga Jackevičienė

Kineziterapeutė Virginija Velėniškienė Šviesos-spalvų terapijos demonstravimas su „Bioptron“ lempomis
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Šiuolaikinė kompresinė terapija
Pagal Paul  Hartmann AG „Ratschläge zur Kompressionstherapie bei Venenleiden“ 

parengė Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“

4 tema. Pagrindiniai kompresinio tvarsčio uždėjimo principai

Tinkamai uždėti priglundantį kompresinį tvarstį nesun-
kiai išmokstama. Tačiau tai reikalauja ir tam tikros praktikos. 
Šie patarimai padės jums išvengti pagrindinių klaidų, vynio-
jant kompresinį tvarstį. 

Kompresinį tvarstį būtina užvynioti vos tik pabudus. Ne-
vaikščiokite neužvynioję tvarsčio, nes kitaip naktį, jums ilsin-
tis, prasidėjęs venų susitraukimo procesas nutrūks. Beje, kad 
kojų venų susitraukimas būtų veiksmingesnis, miegoti turė-
tumėte šiek tiek iškėlę kojas, kad keliai negalėtų susilenkti. 
Reikėtų pakelti aukščiau lovos kojūgalį, vien pakištos pagal-
vėlės neužtenka.

• Vyniojant kompresinį tvarstį, būtina pėdą laikyti tinkamu 
kampu (1).

• Atsižvelgiant į kojos dydį ir apimtį, parenkamas atitinka-
mo pločio tvarstis – 6 cm, 8 cm ar 10 cm (2).

Tvarstis paimamas taip, kad suvyniotoji dalis būtų viršuje, 
nukreipta į išorę (3). 

Vyniokite tvarstį taip, kad ritinėlis priglustų prie kojos (4). 

Abu ritinėlio galus vyniokite lėtai ir tolygiai pagal tvarsčio 
vyniojimo kryptį. Negalima tvarsčio ritinėlio traukti tolyn 
nuo kojos, nes ritinėlio galai bus įtempiami nevienodai ir su-
sidarys tvarsčio audinio raukšlių (5). 
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Tvarstis stipriausiai turi suspausti koją ties kulkšnimi ir 
nuosekliai silpnėti kylant aukštyn iki kelių. Pernelyg didelis 
blauzdos suspaudimas sukelia pavojingą kraujo priplūdimą. 
Todėl tampriai tvarsčiu apvyniokite kulkšnį ir pamažu ma-
žinkite suspaudimą, vyniodami pagal savo kojos formą (6).

Kaip patikrinti, ar kojos suspau-
dimas yra pakankamas? Iš pradžių 
turite tvirtai jausti tvarstį ir spaudi-
mą. Po 30 minučių tvarsčio spaudi-
mas turėtų būti malonus.

• Be to, visuomet tvarsčiu yra ap-
vyniojama pėda, pradedant nuo 
pėdos kelties sąnario ir kulno, 
kad kraujo priplūdimas visuo-
met būtų nukreiptas į viršų (7). 

• Kompresinis tvarstis yra veiks-
mingas gana ilgą laiką, jei ant 
pirmojo tvarsčio užvyniojamas 

antrasis (priešinga pirmojo tvarsčio vyniojimo krypti-
mi) (8). 

• Būtų puiku, jei kitas asmuo (šeimos narys ar kaimynas) 
galėtų padėti jums užvynioti kompresinį tvarstį, nes tik 
tokiu būdu tvarstis uždedamas tolygiai ir teisingai pa-
skirstant kojos suspaudimą. Pačiam tai padaryti yra su-
dėtingiau.
Tinkamai uždėtas kompresinis tvarstis turėtų suteikti jums 

stipraus suspaudimo pojūtį ir palengva sumažinti skausmą. Jei 
to nepajuntate arba jei skausmas neišnyksta ir vaikštant stiprė-
ja, būtina nedelsiant nuimti tvarstį ir užvynioti jį iš naujo. 

Vaikščiojimas jums vėl turi tapti malonumu. Ir kuo dau-
giau vaikščiosite su ant kojos užvyniotu tvarsčiu, tuo didesnė 
tikimybė, kad gydymas bus sėkmingas. Tačiau jums būtina 
pasirūpinti ir tinkama plokščiapade avalyne, kuri būtų patogi 
avėti. Atminkite, kad avint batus pernelyg aukšta pakulne, 
raumens pompa nustoja veikti. 

Reikėtų vengti pernelyg ilgo sėdėjimo ar stovėjimo. Jei to 
išvengti neįmanoma dėl darbo pobūdžio, turėtumėte stengtis 
sėdėti iškėlę kojas ar kuo dažniau jas pramankštinti.

Psichikos sveikatos problemų ir turintys pacientai ir jų šeimos nariai  
sulauks didesnės pagalbos iš slaugytojų

2016 m. birželio 14 d. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (Kompetencijų cen-
tras) specialistai susitiko su Tęstinio mokymosi Šiaurės tarybos (NCFE – Nothern Council for furthes Education) 
Jungtinėje Karalystėje atstovu Tim Dawkins. NCFE rengia, vysto ir sertifikuoja nacionalinio lygmens profesinės 
kvalifikacijos programas, padeda partneriams parengti įvairias tobulinimo programas.

Dalykiniame Kompetencijų centro specialistų ir NCFE atstovo susitikime pasirinkta bendradarbiauti psi-
chikos sveikatos srityje, kuri labai aktuali ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir Lietuvoje. Diskutuota, kad reikia 
stiprinti slaugytojų vaidmenį psichinės sveikatos srityje, organizuoti mokymus, parengti mokymo priemones, 
kad specialistai galėtų anksti atpažinti psichikos sveikatos problemas, padėti ne tik psichikos sveikatos problemų 
turintiems pacientams, bet ir jų šeimos nariams.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro inf.

Naudinga žinoti
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Naujausi mokslo pasiekimai –  
medicinos praktikai

Eglė Stasiūnaitienė 
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Gegužės 20 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakultete su-
rengta respublikinė konferencija „Biomedicinos ir socialinių 
mokslų aktualijos: studijos, praktika, technologijos“, subūru-
si per 140 įvairių sričių profesionalų iš Lietuvos aukštųjų mo-
kyklų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei Švietimo 
ir mokslo ministerijų, kitų organizacijų.

„Šis tradiciniu tapęs renginys suburia aukštojo mokslo 
ir praktinės veiklos atstovus, dalyvaujančius  sveikatos prie-
žiūros ir socialinio darbo specialistų rengime bei jų rengimo 
politikos formavime“, – sveikindamas konferencijos dalyvius, 
pažymėjo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Ju-
lius Dovydaitis.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vi-
ceministrė doc. dr. Jadvyga Zinkevičiūtė pasidžiaugė, kad jai 
tenka dalyvauti lyderiaujančios kolegijos, rengiančios gausų 
sveikatos priežiūros specialistų būrį, organizuojamoje konfe-
rencijoje. Viceministrė aptarė visuomenės sveikatos aktualijas 
ir būtinybę stiprinti bei plėtoti biomedicinos srities specialistų 
rengimą. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Stu-
dijų, mokslo ir technologijų  departamento Studijų skyriaus 
vedėjas Antanas Levickas aptarė koleginio sektoriaus perspek-
tyvas švietimo politikos kontekste.    

Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas vi-
siems konferencijos dalyviams palinkėjo sėkmingo darbo ir 
bendravimo, tęsiant pradėtas veiklas bei planuojant naujus 
bendradarbiavimo projektus.

Konferencijos metu buvo aptarta daugybė temų, susiju-
sių su studijų, biomedicininės, biomechaninės inžinerijos 
aktualijomis. Kauno technologijos universiteto profesorius 
Vytautas Grigas supažindino su biomechaninės inžinerijos 
svarba sveikatinimui ir sportui. Dr. Saulius Daukantas pri-
statė biomedicininės inžinerijos technologijų išskirtinumą ir 
efektyvesnį jų pritaikomumą nustatant kardiovaskulines pa-
tologijas. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto doc. dr. Vik-
torija Piščalkienė pristatė vaizdo siužetų taikymo galimybes 
rengiant būsimus bendrosios praktikos slaugytojus.

Antroje konferencijos dalyje dalyviai dirbo 7 sekcijose. 
Socialinio darbo sekcijoje buvo diskutuojama apie socialinio 
darbuotojo identiteto raišką, savęs įprasminimą profesinė-
je veikloje ir socialinio darbo profesijos įvaizdžio stiprinimo 
prielaidas visuomenėje. Bendrosios praktikos slaugytojams 
skirtoje sekcijoje vyko diskusijos apie supervizijos kaip moky-
mo ir mokymosi metodo bei profesinės praktikos problemų 
sprendimo būdo pritaikomumą. Aptarta būtinybė integruoti 
superviziją į bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir 
slaugytojo profesinę veiklą.  Burnos priežiūros specialistų sekci-
joje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrė doc. 
dr. Jadvyga Zinkevičiūtė pristatė Nacionalinę burnos sveikatos 
programą, patvirtintą 2016–2020 m. Šioje sekcijoje kilo daug 
diskusijų dėl burnos higienisto profesinę kompetenciją apibrė-
žiančių veiklų ir dalyvavimo Nacionalinėje burnos sveikatos 
programoje. Visų sekcijos dalyvių bendru sutarimu nutarta 
inicijuoti burnos higienisto medicinos normos atnaujinimą. 

Kosmetologijos katedros sekcijoje diskutuota apie grožio 
terapijos specialistų, kosmetologų  kompetencijas, aktuali-
zuojant sukuriamų kokybiškų, saugių paslaugų poreikį. Ki-
neziterapijos ir ergoterapijos specialistai daug dėmesio skyrė 
reabilitacijos naujovėms. Dalijantis mokslinės taikomosios 
veiklos rezultatais, buvo aptartos biomedicinos diagnostikos 
specialistų, radiologijos technologų rengimo aktualijos. Dide-
lio susidomėjimo sulaukė Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministerijos Farmacijos departamento atstovės Miglės 
Domeikienės pranešimas apie farmacijos politikos pokyčius ir 
farmakotechniko veiklos aktualijas.

Konferencijos pabaigoje Medicinos fakulteto dekanas Ju-
lius Dovydaitis pasidžiaugė konferencijoje pasiektais rezulta-
tais ir užsimezgusiais naujais bendradarbiavimo ryšiais.

Pasak rengėjų, šiuo mokslo renginiu buvo pasiektas pa-
grindinis konferencijos tikslas – skatinti biomedicinos ir 
socia linių mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą, tarpdisciplinišku-
mą, orientaciją į Europos švietimo politikos aktualijas, bio-
medicinos ir socialinių mokslų taikomųjų tyrimų rezultatų 
pristatymą, įrodymais grįstos praktikos tyrimus. 

Mielos kolegės, 
Tegu padangę kartais aptraukiantys juodi debesys nenuslopina Jūsų optimizmo, tikėjimo žmonėmis ir tuo, kad pasaulis yra spalvin-

gas, pilnas džiugių netikėtumų ir galimybių. Išnaudokite jas, dalykitės  meile, gyvenimo džiaugsmu ir ateities planais su artimaisiais, 
kolegomis. Dovanokite kitiems ir patys puoselėkite gražiausią gyvenimo dovaną – bendrystę su jus supančiais žmonėmis.

Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikiname
Ingą Cibulskaitę, LSMUL Kauno klinikų Radiacinės saugos tarnybos vedėją

Audronę Dominauskienę, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties gydytoją

Džuljetą Serapinienę, VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės slaugytoją

Aliną Aleksandrą Blaževič, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės slaugytoją 
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Vardas Pavardė Dalyvio 
ID

Paulina Abraitienė 0382
Danutė Akavickienė 0745
Vida Aleksiejūnienė 0443
Anna Aleksiuk 0442
Sigita Ališauskaitė 0815
Danguolė Ambrazienė 0500
Nijolė Andrijauskienė 0446
Gitana Andriukaitienė 0786
Rimutė Andrukonienė 0555
Zita Andrulienė 0616
Svetlana Andrževskaja 0812
Alvyra Antonovienė 0396
Gražina Apuokienė 0835
Violeta Aranauskienė 0489
Skirmutė Astrauskienė 0670
Asta Augustauskaitė 0405
Asta Autukevičienė 0499
Irena Babenskienė 0726
Diana Baikštienė 0622
Roma Bakienė 0588
Jūratė Bakučionienė 0488
Rita Balandienė 0410
Alė Balčienė 0595
Vilma Baliutavičienė 0776
Birutė Baltrusaitienė 0517
Aleksandra Bankauskienė 0561
Ligita Baranauskienė 0428
Natalja Baranova 0627
Audronė Barisienė 0537
Gražina Barkauskaitė 0796
Rasa Barkauskė 0744
Irena Barkauskienė 0735
Rimutė Baronėnienė 0797
Ona Bartkuvienė 0460
Daiva Bartuševičienė 0520
Dalia Baškevičienė 0402
Adelė Batavičienė 0543
Aldona Baužienė 0793
Marija Baužinskienė 0578
Vilma Bertašienė 0683
Regina Bielinskienė 0542
Gražina Binderytė 0378
Irutė Bindokienė 0773
Vaida Bitinienė 0806
Janina Bivainienė 0423
Ilona Bogušienė 0373
Lena Brančel 0441
Audronė Breivienė 0684
Vida Bružienė 0589
Dalė Bružienė 0784
Rasa Budrevičienė 0768
Alma Buinovskienė 0688
Asta Buračiauskienė 0803
Kazimiera Burbienė 0557
Daiva Burbienė 0602
Lionė Burbienė 0731
Julija Burokė 0621
Ivona Butkevič 0647
Dalia Butkevičienė 0486
Regina Butkienė 0620
Vijoleta Butkuvienė 0501
Virginija Būzienė 0374
Ilmera Bžozeckienė 0722
Svetlana Charčenko 0673
Natalya Chernenko 0617
Eugenijus Cibulskis 0448
Genovaitė Ciparienė 0777
Daiva Citvarienė 0757
Vitalija Časienė 0399
Danguolė Čeikauskienė 0634
Vaiva Čepytė 0677
Laima Čepulienė 0730
Elytė Čerlinskienė 0439
Jelena Černyšiova 0447
Oksana Česukėnienė 0401
Ramutė-Janė Čipkienė 0825
Birutė Čirpulytė 0760
Irena Dabravolskaitė 0368
Gražina Dabužinskienė 0503
Galina Dainienė 0651
Edita Dambrauskaitė 0466
Dalia Daniūnienė 0630
Irena Dargienė 0816
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Vardas Pavardė Dalyvio 

ID
Marytė Daučienė 0511
Rita Davidonienė 0832
Rasa Dikienė 0808
Ligita Diksienė 0568
Laimutė Dilienė 0548
Danguolė Doršienė 0529
Danutė Dovidavičienė 0367
Rita Dražbienė 0699
Jūratė Druskienė 0566
Danutė Dubakienė 0393
Asta Dumarkienė 0747
Vilija Eidukaitienė 0580
Daivutė Endriukaitienė 0774
Dalytė Fabijonavičienė 0583
Aldona Finočenkienė 0781
Regina Gabajienė 0514
Aldona Gadliauskienė 0384
Taisija Gailėvičienė 0703
Birutė Gaiževskienė 0468
Loreta Gaižutienė 0397
Asta Galbogienė 0603
Alicija Galinienė 0526
Laima Galinytė 0376
Virgilija Gasparavičienė 0419
Česlava Gasparovičienė 0833
Aušra Gaškaitė 0819
Zita Gecevičienė 0696
Reda Gedvilaitė 0482
Ligija Gerdžiūtė 0654
Airida Girčienė 0704
Eugenija Godeliauskienė 0817
Asta Golubickienė 0521
Aldona Graževičienė 0572
Ina Gricenko 0738
Snieguolė Griciuvienė 0454
Vilma Grikštienė 0505
Danutė Grybienė 0691
Alė Gruodytė 0645
Edita Gudanec 0372
Vilija Gulbinienė 0727
Vida Guobužienė 0659
Dana Gurskienė 0464
Danutė Gustaitienė 0461
Jolita Indrašienė 0366
Olga Jagelo 0655
Laima Jakubauskienė 0674
Kristina Jakubovskienė 0394
Zita Janauskienė 0496
Rūta Janavičienė 0753
Romutė Jančauskienė 0456
Jelena Jančė 0748
Birutė Jankauskienė 0459
Olga Jankauskienė 0492
Edita Jankauskienė 0579
Danutė Jankūnienė 0834
Dalia Januolienė 0538
Ilona Januškienė 0600
Vilma Janutienė 0826
Gražina Jasinskytė 0472
Danutė Jasiukaitienė 0462
Zita Jonkienė 0565
Virginija Jonušienė 0592
Audrius Jovaišas 0502
Neringa Jurkūnienė 0481
Audronė Jurkūnienė 0545
Zita Juškienė 0671
Natalija Juškina 0498
Aldona Kabošienė 0687
Audronė Kairevičienė 0614
Dalija Kajėnienė 0608
Edita Kaktienė 0752
Ina Kalinovskaja 0693
Milda Kalnikienė 0567
Rita Kalvelienė 0388
Viliutė Kamarauskienė 0573
Alina Kamašina 0759
Sandra Kaminskaitė 0791
Regina Kaminskienė 0686
Rita Kanarskienė 0764
Gražina Kanclerienė 0823
Laimutė Karalienė 0783
Jolanta Karalienė 0809
Loreta Karalukienė 0570
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Elvyra Kardelienė 0524
Giedrė Karečkienė 0756
Rita Karkienė 0689
Jurgita Karlikauskienė 0549
Jolanta Karoblienė 0763
Lolita Karpienė 0801
Irena Kasakevičiūtė 0601
Zita Kaulinskienė 0668
Nijolė Kaupaitienė 0485
Virginija Kaupienė 0640
Valentina Kaušakienė 0434
Daiva Kavaliauskaitė 0591
Jolita Kazakevičienė 0361
Lina Kazlauskienė 0590
Violeta Kazlauskienė 0635
Jolanta Kevevari 0736
Laima Kiaušienė 0586
Daiva Kirjanova 0515
Aurelija Klėgerienė 0739
Milda Klepeckienė 0667
Ingrida Klimkienė 0767
Rima Klinavičienė 0411
Lina Knistautienė 0518
Ilona Kolaševska 0363
Rūta Kontrimavi čienė 0571
Regina Kontrimienė 0577
Rozalija Korsakienė 0770
Zofija Krakienė 0556
Irma Kralikienė 0544
Almita Krasickienė 0574
Vanda Kraujelienė 0506
Ona Krikščiūnaitė 0457
Virginija Kriskuvienė 0415
Audronė Krogertienė 0385
Ana Krukovskaja 0532
Jolanta Kružikaitė 0598
Zinaida Kučinskaitė 0765
Virginija Kulbienė 0436
Rūta Kuncerienė 0540
Gintarė Kvaraciejienė 0828
Anžela Labanova 0531
Lilija Labutienė 0453
Jekaterina Ladyženko 0611
Violeta Lajauskienė 0487
Jadvyga Lankienė 0409
Adelija Lapėnienė 0575
Genė Lapėnienė 0728
Nijolė Lapienė 0386
Rima Larinienė 0450
Aušra Latušenkienė 0706
Stasė Latvėnienė 0799
Danguolė Laurinavičiutė 0392
Renata Lebedienė 0729
Rima Leikienė 0530
Daiva Lekavičienė 0682
Janina Lekevičiūtė 0644
Asta Lendraitienė 0379
Daiva Levinienė 0375
Lina Liegienė 0613
Jurgita Limbienė 0474
Bronė Linartienė 0648
Vida Liutkuvienė 0491
Zina Lizūnienė 0400
Virginija Loc 0390
Danutė Lozda 0672
Ramutė Lukštienė 0604
Rūta Mačėnienė 0666
Elena Magdėnienė 0403
Liucija Majevskaja 0504
Aušra Makarevič 0391
Kristina Makovskaja 0562
Lina Marcinkienė 0746
Ramutė Mardasevičienė 0709
Vilma Mardosienė 0424
Rimantė Markauskienė 0733
Ona Martinkėnienė 0395
Aušra Martinonienė 0587
Regina Mateikienė 0778
Irena Matkevičienė 0692
Jurga Matvėjavienė 0606
Česlava Matvejenko 0465
Vyda Mazgelienė 0775
Jolita Mazurkevič 0610
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Asta Mažeikienė 0685
Jolita Mažulienė 0628
Zina Meškeliūnienė 0702
Alma Michneenkienė 0469
Aldona Mickevičienė 0507
Loreta Mickevičienė 0700
Vaidutė Mickevičienė 0766
Vita Milevičiūtė 0755
Meilutė Mincienė 0381
Daiva Minderienė 0737
Lilija Minkevič 0495
Genovaitė Miškinienė 0732
Rasa Mitrikienė 0695
Janina Mockuvienė 0534
Laima Moliejienė 0741
Nijolė Montautienė 0484
Aldona Montrimienė 0705
Teresa Morgunova 0650
Virginija Morkūnienė 0420
Vasilij Mostenec 0827
Zita Narkevičienė 0438
Aušrelė Narušienė 0738
Angelė Neteckienė 0483
Anatolij Nikita 0612
Daiva Norbutienė 0701
Ingrida Noreikaitė 0661
Nijolė Odimova 0625
Marina Orlova 0638
Rūta Paciūnienė 0398
Laima Pakalnienė 0553
Teresa Paliulienė 0508
Nijolė Pekarskienė 0641
Dalia Perminienė 0560
Ana Petkevičienė 0362
Birutė Petraškienė 0582
Violeta Petrauskienė 0364
Genovaitė Petrikienė 0383
Rita Petruškevičienė 0478
Aušra Pilikauskienė 0754
Gražina Pimpičkienė 0547
Jūratė Pinkevičienė 0387
Zofija Pociūtė 0519
Aušra Poderytė 0830
Ivona Podlevska 0365
Natalija Poliakova 0536
Vitalija Politienė 0663
Danuta Poninskaja 0652
Vera Popova 0431
Laima Poškienė 0798
Danguo lė-
Marytė

Pralgauskienė 0605

Svetlana Puzonienė 0404
Natalija Racevič 0471
Lijana Ragauskienė 0780
Janina Ragelienė 0452
Audronė Rakauskaitė 0618
Danutė Rakauskienė 0758
Inga Ramaneckienė 0552
Edita Rastenienė 0418
Lina Raugalienė 0422
Angelė Raupelienė 0792
Auksė Remeikienė 0535
Neringa Remeikienė 0539
Danutė Repčikienė 0609
Vida Repečkaitė 0527
Virginija Repečkienė 0624
Birutė Rimgailienė 0493
Klementina Rimkienė 0818
Kristina Rimkutė 0509
Nelė Rimkuvienė 0782
Julija Riumšina 0742
Renata Rynkunienė 0811
Laimutė Ročevičienė 0637
Irena Rozenberge rienė 0660
Ramunė Ruckienė 0599
Antanina Rudakienė 0676
Danė Ruočkuvienė 0707
Odeta Ruseckaitė 0761
Ana Ruseckaja 0475
Angelė Rusonytė 0455
Laima Sadauskienė 0662
Irena Saldūnaitė 0430
Aldona Saliamonienė 0377
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Vardas Pavardė Dalyvio 
ID

Aleksandra Samochvalova 0771
Neringa Satkevičienė 0576
Natalja Saveljeva 0389
Nila Savickienė 0824
Jūratė Savukynienė 0463
Eglė Savulienė 0711
Daiva Seibutienė 0623
Žana Selickaja 0449
Tatjana Seliugina 0445
Kazimiera Serbentienė 0708
Laimutė Sidaravičienė 0642
Valentina Simonavičienė 0380
Oksana Sinicka 0657
Zina Sinkevičienė 0656
Regina Sirvydienė 0789
Rimutė Skorupičienė 0458
Valerija Skumbinienė 0546
Violeta Skužinskienė 0416
Renata Slotkutė 0523
Irena Srėbalienė 0750
Onutė Stacevičienė 0633
Raimonda Stadalnykienė 0444
Danutė Stalmačenkienė 0810
Ona Stančikienė 0829
Alina Starukienė 0551
Jolanta Stasiūnienė 0564
Danutė Stončiuvienė 0636
Asta Stonytė 0822
Jūratė Stundžienė 0734
Regina Subačienė 0805
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Ilona Sungailienė 0669
Danutė Šablinskaitė 0790
Irma Šarakauskienė 0749
Virgilija Ščerbavičienė 0631
Aldona Šeipūnienė 0425
Estera Šerėnė 0629
Eugenija Šežikienė 0451
Gitana Šidlauskienė 0690
Nijolė Šimkuvienė 0665
Rima Šimkuvienė 0772
Virginija Šlaitienė 0820
Jovita Šležienė 0554
Jelena Šlivinskienė 0751
Lola Šmigelskienė 0788
Jovita Špalovienė 0679
Oksana Šprung 0525
Virginija Štarienė 0477
Irena Tamkevičienė 0467
Roma Tamkevičienė 0831
Marija Tamulionienė 0632
Irina Tamutienė 0550
Jekaterina Terentjeva 0649
Zofija Tijūnaitė 0785
Irena Tijūnėlienė 0658
Angėlė Tindžiulienė 0762
Tatjana Tirlikienė 0581
Audronė Tomaševičienė 0813
Dainora Totilienė 0513
Vida Trofimova 0476
Gitana Tubelienė 0794
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Marytė Tumosienė 0412
Ligita Tupalskienė 0643
Rima Turulienė 0681
Tatjana Ulbinienė 0814
Virginija Umarienė 0615
Virginija Urbienė 0494
Elena Urbonavičienė 0408
Vida Urbonavičienė 0510
Angelė Urbonienė 0724
Alvyda Urbutienė 0569
Ramutė Ūsienė 0596
Ayda Vadupalienė 0593
Gerda Vaitekūnienė 0480
Lina Vaitekūnienė 0680
Regina Vaitkevičienė 0407
Neringa Vaitkevičienė 0528
Lina Vaitkienė 0435
Virginija Vaitkūnienė 0678
Dalė Valentienė 0597
Božena Valiukevič 0779
Roma Varnelienė 0675
Lina Vasaravičienė 0426
Vida Vaskelienė 0787
Danutė Vaškelienė 0653
Vida Vaškienė 0497
Daiva Veikšrienė 0607
Laima Vėlavičiūtė 0664
Daiva Venskienė 0516
Danguolė Venskuvienė 0559
Diana Verpetinskienė 0795
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Daiva Vežbovič 0522
Dalia Vietrinienė 0473
Violeta Viličkienė 0807
Renata Virbalienė 0769
Regina Viršilienė 0584
Rūta Višinskienė 0433
Odeta Vitkūnienė 0710
Laimutė Vysockienė 0626
Gražina Vyšniauskienė 0371
Albina Vyšniauskienė 0585
Birutė Volkovienė 0432
Svetlana Vornik 0541
Irina Voroneckaja 0490
Asta Zablackienė 0594
Rima Zaptorytė 0804
Lina Zdanavičienė 0694
Romutė Zenkevič 0479
Kristina Zibolienė 0619
Aldona Zitikienė 0533
Jolanta Zonienė 0558
Sigutė Zozienė 0470
Janina Zujienė 0370
Jolanta Žebrienė 0821
Audronė Židonienė 0421
Jūratė Židonienė 0563
Vitalija Žitkevičienė 0697
Jūratė Žūkienė 0369
Rima Žvinytė 0639

Gerbiami sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai,
Nuo 2016 metų birželio 1 dienos priimami prašymai mokytis Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centre 2017 metais.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsaky-
mo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansa-
vimo tvarkos“ 21 punktą specialistų prašymus tobulintis turite pateikti iki 2016 metų rugsėjo 15 d.

Mokymo programas 2017 metams galima rasti Kompetencijų centro svetainėje www.sskc.lt

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro inf.

Skelbimai

Siūlome darbą!
VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei reikalingi:  

Bendrosios praktikos slaugytojai  
(specializacijos: operacinės slaugytojas, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas). 

Reikalavimai: turėti galiojančią licenciją.
Siūlome:  

konkurencingą atlyginimą, darbą draugiškame kolektyve, galimybę tobulėti dirbant su naujomis informacinė-
mis technologijomis, modernia medicinos įranga.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu: erika.davydenko@rvul.lt arba rvul@rvul.lt,  
skambinkite (8 5) 2040826.
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Antibiotikai. II ciklas. Racionalios 
antibioterapijos principai 

1 tema. Racionalaus antimikrobinių vaistų vartojimo principai

Rasa Marinskienė 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Sparčiai augant mikroorganizmų atsparumui antimikrobi-
niams vaistams ir su tuo susijusioms pasaulinėms visuomenės 
sveikatos grėsmėms, Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – 
PSO) ėmėsi kovos priemonių. Viena iš strategijos priemo-
nių – skatinti racionalų antibiotikų vartojimą.

Antibiotikas vartojamas racionaliai, jeigu:
• antibiotiko skyrimas pagrįstas klinikiniais infekcijos įrody-

mais;
• antibiotikas parenkamas pagal jo veiksmingumą, saugumą 

ir farmakoekonomiškumą;
• skiriamas kuo siauresnio poveikio spektro antibiotikas, 

numatant tinkamą vartojimo būdą, pakankamas dozes ir 
reikiamos trukmės gydymo kursą;

• antibiotiko veiksmingumas ir saugumas yra stebimas viso 
gydymo metu [1, 4, 6].
Gydymas antimikrobiniais vaistais gali būti etiotropinis 

(specifinis), empirinis ir profilaktinis.
1. Etiotropinis (specifinis) gydymas – antibiotikas ski-

riamas tiksliai žinant ligos sukėlėją ir jo jautrumą antibioti-
kams. Prieš skiriant antibiotiką, mikrobiologiškai ištiriama 
infekuota organizmo medžiaga ir pagal gautus rezultatus pa-
skiriamas antibiotikas. Tiriamoji medžiaga imama iš infekci-
jos židinio, kraujo, žaizdų, pūlių, organizmo skysčių, ausų, 
akių, viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų, lyties organų, 
šlapimo, išmatų. Atliekami bakterioskopiniai, pasėlių, serolo-
giniai tyrimai [5]. Kadangi mikrobiologinio tyrimo rezultatai 
gaunami po 24–72 val., o paciento būklė ne visada leidžia 
tiek laukti, pradinis paciento gydymas dažnai skiriamas em-
piriškai, vadovaujantis klinikiniais ligos požymiais [1, 5, 6]. 

2. Empiriškai antibiotikas skiriamas iš anksto numatant 
labiausiai tikėtiną ligos sukėlėją ir jo jautrumą antibiotikams, 
atsižvelgiant ir į galimas rezistentiškas antimikrobiniam gydy-
mui mikroorganizmų padermes. Todėl svarbu žinoti visuo-
menėje ar ligoninės aplinkoje paplitusių bakterijų atsparumą 
antimikrobiniams vaistams. Jei pacientas susirgo ligoninėje, 
pvz., dirbtinai ventiliuojamam ligoniui išsivystė plaučių už-
degimas, dėl galimo rezistentiško sukėlėjo reikia konsultuo-
tis su klinikiniu mikrobiologu, nes sukėlėjai ir jų atsparumas 
antibiotikams įvairiose ligoninėse skiriasi [3, 5]. Skiriant an-
tibiotikus empiriškai, reikia laikytis racionalaus antibiotikų 
vartojimo principų. 

3. Profilaktinis gydymas – antibiotikas skiriamas chi-
rurginėje praktikoje operacinių žaizdų infekcijų prevencijai, 
atliekant stomatologines ir kitas chirugines intervencijas pa-
cientams, turintiems septinio endokardito išsivystymo riziką 
(sergantiems reumatu, jei yra implantuoti dirbtiniai širdies vo-
žtuvai, kraujagyslių protezai, koreguotos ir kitos širdies ligos), 
po paciento kontakto su pavojinga infekcine liga (meningoko-
kine infekcija, kokliušu) sergančiu asmeniu ir kt. [2, 6]. 

PSO duomenimis, operacinių žaizdų infekcijos ištinka 
iki 15 proc. pacientų. Antimikrobinė profilaktika yra viena 
iš operacinių žaizdų infekcijų prevencijos priemonių. Netin-
kamos trukmės ir netinkamu laiku paskirta antimikrobinė 
profilaktika didina antimikrobinį atsparumą. Todėl ji turi 
būti skiriama tik tada, kai klinikiniais ir moksliniais tyrimais 
įrodyta, kad ją taikant sumažėja operacinių žaizdų atvejų arba 
yra didelė organų ar (ir) ertmių operacinių žaizdų rizika [2, 6].  

Optimali antimikrobinio vaisto koncentracija kraujo se-
rume ir operuojamuose audiniuose turi būti pasiekta, kai 
chirurgas atlieka pjūvį, o terapinė dozė kraujo serume ir au-
diniuose turi išlikti visos operacijos metu ir dar kurį laiką po 
jos. Optimalu antibiotikus suleisti 15–30 min. iki atliekant 
operacinį pjūvį. Jei operacija trunka ilgiau nei 4 val., skiriama 
papildoma antibiotikų dozė. Antimikrobinė profilaktika ne-
turėtų tęstis ilgiau nei 24 val. Daugeliu atvejų pakanka vien-
kartinės (cefalosporinų) dozės. Esant infekcijai prieš operaci-
ją, antibiotikų skiriama gydymui prieš ir po operacijos, bet ne 
profilaktiškai [2, 6].  

Antimikrobinės profilaktikos skyrimo chirurgijoje klaidos 
[2]: 
•  per anksti antibiotiko suleidžiama skyriuje, prieš vežant 

ligonį į operacinę; 
•  per vėlai antibiotiko suleidžiama jau prasidėjus operacijai; 
•  per plačiai skiriami plataus veikimo spektro antibiotikai, 

kurie sunaikina „visus“ mikroorganizmus; 
•  per ilgai antimikrobinė profilaktika tęsiama 24 val. ir ilgiau; 
•  per dažnai antimikrobinė profilaktika skiriama proce-

dūroms ir operacijoms, kurioms nereikėtų skirti; 
•  per retai antimikrobinė profilaktika neskiriama proce-

dūroms ir operacijoms, kurioms reikėtų skirti. 
Ilgos trukmės antimikrobinė profilaktika taikoma esant 

imunodeficitinėms būklėms ar ligoms, neutropenijai, sergan-
tiesiems piktybinėmis kraujo ligomis, taikant chemoterapiją, 
imunosupresiją gliukokortikoidais po organų transplantacijos 
ir kt. [6].

Racionalaus antibiotikų skyrimo principai
1. Antibiotikai skiriami tik bakterinės kilmės infekcijai 

gydyti. Ne visas infekcijas sukelia bakterijos. Daug infekcijų 
(pvz., ūmines viršutinių kvėpavimo takų infekcijas) sukelia 
virusai ir antibiotikais jų paveikti negalima. Net bakterinės 
infekcijos atveju antibiotikas ne visada būtinas. Nemažai bak-
terinių infekcijų, pvz., nekomplikuotos viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos, praeina savaime. 

Ne kiekvienas karščiavimas kyla dėl infekcijos. Pacientas 
gali karščiuoti ir dėl kitų priežasčių (pvz., piktybinių navikų, 
sisteminių jungiamojo audinio ligų, gali pasireikšti medika-
mentinis karščiavimas) [1, 6]. Kosulys taip pat dar nereiškia, 
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kad pasireiškė bakterinė infekcija. Tai gali būti viruso pažeistos 
gyjančios viršutinių kvėpavimo takų gleivinės požymis [3].

2. Nedelsiant antibiotikai skiriami esant sunkiai ligo
nio būklei. Empirinė antimikrobinė terapija pradedama ne-
delsiant (prieš tai paėmus infekuotos organizmo medžiagos 
mikrobiologiškai ištirti) kritinės būklės pacientams, kai įtaria-
mas sepsis, endokarditas, bakterinis meningitas, kai karščiuo-
ja neutropeninis ligonis, esant sunkiai lokalizuotai infekcijai 
(pvz., pneumonija, šlapimo takų) ir kt. [1, 5, 6]. Sepsio atveju 
gydymą atidėjus 1 val. pacientų mirtingumas padidėja 1 proc. 

Mikrobiologinės diagnostikos specialistai nurodo, kad jei-
gu paciento būklė nereikalauja skubios antimikrobinės terapi-
jos, verta palaukti pradinių mikrobiologinio tyrimo rezultatų, 
gaunamų per 30–45 min. Mikroorganizmo morfologijos ir 
dažymosi Gramo būdu savybių nustatymas bakterioskopiškai 
gali padėti racionaliau skirti antibiotikus [1, 5].

3. Prieš pradedant gydymą antimikrobiniais vaistais, 
bakteriologiškai ištiriama infekuota organizmo medžia
ga. Po kelių dienų gauti mikrobiologinio tyrimo rezultatai 
(nustatytas tikrasis infekcijos sukėlėjas, jo jautrumas antibio-
tikams) leis tinkamai koreguoti empiriškai pradėtą gydymą, 
pereinant prie galimai siauriausio spektro antibiotiko. Tačiau 
jei pacientas prieš paimant infekuotos organizmo medžiagos 
jau buvo ar yra gydomas antimikrobiniais vaistais, gautų tyri-
mo rezultatų interpretacija ir mikrobiologinės diagnozės nu-
statymas gali būti sudėtingas ar netgi neįmanomas (sukėlėjas 
gali būti jau sunaikintas arba gali būti nustatytos atsparios 
antibiotikams bakterijos, kurios konkrečiu atveju yra nereikš-
mingos ir nereikalauja gydymo) [1, 6].

4. Numatomas labiausiai tikėtinas infekcijos sukėlėjas 
ir jo atsparumas antimikrobiniams vaistams. Empiriškai 
antibiotikai skiriami vadovaujantis klinikiniais ligos požy-
miais pagal labiausiai tikėtiną infekcijos sukėlėją, atsižvelgiant 
į galimas rezistentiškas padermes [3]. 

Galimų sukėlėjų numanymą lemia infekcijos atsiradi-
mo vieta (pvz., visuomenėje ar hospitalinėje aplinkoje įgy-
tas plaučių uždegimas), infekcijos židinys (šlapimo takuose, 
apatiniuose kvėpavimo takuose ir kt.), ligonio amžius (nau-
jagimis, vaikas, vyresnio amžiaus ligonis). Pvz., dažniausias 
moterų šlapimo pūslės uždegimo sukėlėjas yra E. coli. Todėl 
empirinei antimikrobinei terapijai pirmiausia skiriami efekty-
viai E. coli veikiantys vaistai [1, 4, 6].

Renkantis empiriniam gydymui tinkamą antibiotiką, svar-
bu žinoti visuomenėje ir ligoninės (skyriaus) aplinkoje pa-
plitusių bakterijų antimikrobinį atsparumą. Šiuos duomenis 
teikia mikrobiologinės diagnostikos specialistai [1, 6]. Mikro-
biologinių tyrimų duomenys patenka į nacionalines antimik-
robinio atsparumo stebėsenos duomenų bazes. Tai leidžia 
pastebėti naujas bakterijų rezistentiškumo formas ir pateikti 
reikalingas antimikrobinės terapijos rekomendacijas.

5. Įvertinami su pacientu susiję veiksniai, galintys turė
ti įtakos antibiotiko parinkimui. Skiriant antibiotiką, sie-
kiama pasirinkti saugiausią vaistą, todėl labai svarbu įvertinti 
su konkrečiu pacientu susijusius veiksnius [1, 6].

Genetiniai veiksniai – tam tikrų fermentų nepakanka-
mumas. Pvz., pacientai su šeimine gliukozės-6-fosfatdehi-
drogenazės fermento aktyvumo stoka yra linkę į chinolonų 

Mokymai

1. Nurodykite antibiotikų skyrimo būdus
a) etiotropinis (specifinis)
b) empirinis
c) profilaktinis
d) tinka visi atsakymai

2. Ką vadiname empiriniu antibiotikų skyrimo būdu
a) antibiotikas skiriamas tiksliai žinant ligos sukėlėją ir jo 

jautrumą antimikrobiniams vaistams
b) antibiotikas skiriamas iš anksto numatant galimą ligos 

sukėlėją ir jo jautrumą antibiotikams
c) antibiotiko skyrimas siekiant išvengti operacinių žaizdų 

infekcijų, turintiems septinio endokardito riziką, po kontak-
to su pavojingą infekciją turinčiais asmenimis

d) tinka visi atsakymai

Mokymų 2-o ciklo
1 temos „Racionalaus antimikrobinių vaistų vartojimo principai“ 

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę (raides) apveskite raudonos spalvos rašikliu.

Klaus imai

3. Kokio veikimo spektro antibiotikas pasirenkamas 
empiriniam antimikrobiniam gydymui

a) siauriausio tinkamo spektro
b) plataus spektro
c) vidutinio spektro
d) tinka visi atsakymai

4. Kokiais atvejais taikoma kombinuota (2–3 antimik
robiniai vaistai) antimikrobinė terapija

a) kritinės būklės pacientų empirinei antimikrobinei tera-
pijai (kol sukėlėjas dar nenustatytas), norint išplėsti antimik-
robinio poveikio spektrą

b) norint išvengti atsparių bakterijų atsiradimo ilgalaikio 
antimikrobinio gydymo metu

c) norint gauti sinerginį (stipresnį) poveikį
d) tinka visi atsakymai

Kirpimo linija

Kirpimo linija



Mokymai16

sukeliamas hemolizines reakcijas, todėl jiems ciprofloksacino 
reikia skirti atsargiai [6].

Imunodeficitas. Esant įgimtoms ir įgytoms imunode-
ficitinėms būklėms, ligoms, neutropenijai, sergantiesiems 
piktybinėmis kraujo ligomis, taikant chemoterapiją, gydy-
mą gliukortikoidais ir kt., rekomenduojama parenteriškai 
didžiausiomis dozėmis skirti kelis baktericidiškai veikiančius 
antimikrobinius vaistus [1, 6].

Amžius. Paciento amžius turi įtakos antimikrobinių vaistų 
parinkimui ir dozavimui.  

Nėštumas ir žindymas. Dėl toksinio ir teratogeninio po-
veikio rizikos motinai, vaisiui ar naujagimiui negalima skirti 
kai kurių antibakterinių vaistų. Tyrimų apie šių vaistų saugu-
mą nėštumo ir žindymo laikotarpiu nepakanka, todėl anti-
bakterinių vaistų turi būti skiriama atsargiai [6].

Inkstų ir kepenų funkcija. Tai organai, eliminuojantys 
antimikrobinius vaistus iš organizmo. Skiriant antibiotikų turi 
būti atsižvelgiama į jų funkcijos ypatumus. Esant susilp nėjusiai 
inkstų ir kepenų funkcijai, siekiant išvengti antibiotiko kaupi-
mosi ir toksiškumo, vaisto dozė daugeliu atvejų mažinama. Ta-
čiau kartais dozė didinama, jei dėl kokių nors priežasčių (pvz., 
dėl sąveikos su kitais kartu vartojamais vaistais) yra pagreitėjęs 
kepenų metabolizmas ar inkstų eliminacija [6].

Alergija antibakteriniams vaistams. Antibiotikai yra 
vieni dažniausiai alergines reakcijas sukeliančių vaistų, ypač 
penicilinai. Todėl paciento alerginių reakcijų anamnezė labai 
svarbi. Esant alergijai penicilinui, pasireiškia kryžminės aler-
ginės reakcijos kitiems beta laktaminiams antibiotikams – ce-

falosporinams ir karbapenemams. Jei gydant penicilinu pasi-
reiškė bėrimas, gastrointestinaliniai simptomai, cefalosporinų 
vengti nereikia. Jei gydant penicilinu pasireiškė anafilaksija, 
gerklų edema, bronchospazmas, hipotenzija – betalaktami-
niai antibiotikai yra kontraindikuotini [1, 5, 6].

Neseniai vartotų antibiotikų (tris pastaruosius mėnesius) 
anamnezė. Jei pacientas neseniai vartojo pirmo pasirinkimo 
antibiotikų, infekcijos sukėlėjai jau gali būti jiems atsparūs. 
Tokiu atveju pasirenkamas alternatyvus gydymas antro pasi-
rinkimo antimikrobiniais vaistais. Jei pacientas yra iš regiono, 
pasižyminčio dideliu mikroorganizmų atsparumu (> 25 %) 
antibiotikams, alternatyvių vaistų grupių panaudojimas yra 
privalomas [4, 6].

6. Pasirenkamas siauriausio spektro antibiotikas prieš 
numatomą sukėlėją. Skiriami antibiotikai turi veiksmingai 
naikinti sukėlėją ir kuo mažiau veikti likusią organizmo mik-
roflorą. 

Įtarus grėsmingą gyvybei infekciją nedelsiant pradedama 
empirinė antimikrobinė terapija vienu ar net keliais antibio-
tikais, išplečiančiais poveikio spektrą. Šios taktikos tikslas yra 
gerinti kritinės būklės paciento, pvz., sergančio sunkiu sepsiu, 
hospitaline pneumonija, ventiliacine pneumonija, galimybę 
išgyventi. Paaiškėjus mikrobiologinio tyrimo rezultatams, rei-
kia kuo greičiau skirti gydymą siauresnio spektro antibiotiku, 
vengiant mikroorganizmų atsparumo vystymosi [1, 6]. 

7. Vartojamas farmakoekonomiškai pagrįstas antibio
tikas. Renkantis antibiotiką reikia atsakyti į klausimą, ar gali 
būti pasirenkamas lygiavertis pagal efektyvumą ir saugumą, 
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bet pigesnis vaistas [1, 3, 4]. Gydymo kainą sumažina per-
ėjimas nuo intraveninės prie geriamosios vaisto formos [6].

8. Skiriamas antimikrobinis vaistas turi veikti infekci
jos židinyje esančius mikroorganizmus. Infekcijos židinyje 
vaistas turi pasiekti reikiamą koncentraciją, todėl reikia at-
sižvelgti į infekcijos lokalizaciją. Infekcijos centrinėje nervų 
sistemoje, kauluose, širdies vožtuvų vegetacijose, prostatoje, 
pilvo ertmėje ir kt. turi tam tikrų ypatumų. Antimikrobinių 
vaistų koncentracija šiuose audiniuose dažnai yra mažesnė nei 
kraujo serume. Jei infekcija yra centrinėje nervų sistemoje, 
antimikrobinis vaistas turi praeiti hematoencefalinį barjerą 
ir sudaryti pakankamą koncentraciją likvore, todėl rekomen-
duojamų vaistų dozės būna didesnės. 

Sergant septiniu (bakteriniu) endokarditu, antimikrobi-
niai vaistai blogai patenka į širdies vožtuvų vegetacijas, todėl 
reikia ilgų gydymo kursų ir gydymo keliais baktericidiniais 
antibiotikais. Daugelis antibiotikų lėtinio uždegimo atveju 
nepatenka į prostatą dėl jos kapiliarų ypatumų. Dėl kraujota-
kos ypatybių antibiotikai nepatenka į stiklakūnį, todėl esant 
uždegimui jie leidžiami tiesiai į infekcijos židinį. Antibioti-
kai blogai prasiskverbia į pūlinius, praranda aktyvumą pūlių 
žemo pH aplinkoje, todėl būtinas chirurginis gydymas [1, 6]. 

9. Skiriamas tinkamas antibiotikų vartojimo būdas, 
dozės, intervalai ir kursas.

Vartojimo būdas. Geriamosios vaisto formos skiriamos, kai 
pacientas serga lengva ar vidutine infekcijos forma, esant nesu-
trikusioms rijimo ir virškinamojo trakto funkcijoms, kai nėra 
sunkių gretutinių ligų, reikia ilgų gydymo kursų [1, 4, 6].

Intraveninis gydymas skiriamas sunkioms infekcijoms gydyti. 
Paciento klinikinei būklei stabilizavusis, jei tik galima, nuo in-
traveninės pereinama prie geriamosios vaisto vartojimo formos. 
Parenkami geros absorbcijos ir gero bioprieinamumo antimikro-
biniai vaistai. Intraveniniai antibiotikai nėra efektyvūs gydant 
infekciją žarnyno spindyje, pvz., esant Clostridium difficile infek-
cijai skiriamas geriamasis, o ne intraveninis vankomicinas [10].

Į raumenis skiriami ilgo pusinės eliminacijos periodo an-
tibakteriniai vaistai. Išorinis (vietinis) antibiotikų vartojimas 
yra ribotas (pvz., konjunktyvitui gydyti) [1].

Dozės, intervalai. Svarbu vartoti ne per mažas antimikro-
binio vaisto dozes ir tinkamu dažnumu. Vaisto dozę lemia 
infekcijos sunkumas, infekcijos židinio lokalizacija, ligonio 
imunitetas, gretutinės ligos, paciento kūno masė, amžius. 

Monoterapija mažina toksiškumą ir gydymo išlaidas.
Kombinuota (2–3 antimikrobiniais vaistais) antimik

robinė terapija skiriama [1, 6]:
• kritinės būklės pacientų empirinei terapijai (kol sukėlėjas 

dar nenustatytas), norint išplėsti antimikrobinio poveikio 
spektrą ir siekiant užtikrinti, kad nors vienas iš paskirtų 
antibiotikų paveiks numanomą infekcijos sukėlėją;

• numanant, kad infekcija yra mišri, sukelta daugiau nei 
vienos mikroorganizmų rūšies. Pvz., dauguma pilvo ert-
mės infekcijų paprastai yra sukeltos gramteigiamų, gram-
neigiamų bakterijų ir anaerobų. Antibiotikų deriniai gali 
būti farmakoekonomiškesni nei vienas efektyvus, bet labai 
brangus antibiotikas;

• siekiant išvengti mikroorganizmų atsparumo vystymosi 
antimikrobinio gydymo metu. Atsparumo mechanizmų 
išsivystymo galimybė dviems vaistams yra gerokai mažesnė 
nei atskirai vienam. Tai svarbu gydant tokias ligas kaip tu-
berkuliozė, nes ji gydoma ilgesnį laiką ir atsparios gydymui 

padermės gali atsirasti gana lengvai, o vaistų pasirinkimas 
gydymui yra ribotas;

• siekiant sinerginio poveikio. Tai reiškia, kad bendras dvie-
jų antimikrobinių vaistų poveikis yra daug stipresnis nei 
juos vartojant atskirai. Tokie deriniai naudojami gydyti 
sunkioms infekcijoms, kurioms svarbus greitas bakterijų 
naikinimas, pvz., sergant infekciniu endokarditu. Siner-
giniai antibakteriniai deriniai gali būti naudojami norint 
sutrumpinti gydymo kursą. 
Gydymo trukmė. Kiekvienu individualiu atveju gydytojas, 

atsižvelgdamas į infekcijos klinikinius ir laboratorinius požy-
mius, sprendžia, kada galima baigti gydymą [1, 6]. Nekom-
plikuota šlapimo takų infekcija moterims gydoma 3 dienas. 
Nekomplikuotos bakterinės infekcijos gydomos 5–7 dienas, 
tačiau, sergant streptokokiniu tonzilitu, rekomenduojama 
skirti 10 dienų gydymą, sunkios formos ūmiam bakteriniam 
prostatitui – 28 dienas, infekciniam endokarditui, osteomie-
litui, pūlingam artritui gydyti – 4–6 sav. [5, 6]. 

10. Nuolatos stebimas antibiotikoterapijos veiksmin
gumas bei saugumas. Empirinio antibiotikų skyrimo reko-
mendacijos negali būti absoliučiai teisingos. Ar toliau skirti 
vaistus, gydytojas sprendžia stebėdamas paciento būklę ir ver-
tindamas reakciją į gydymą bei atsiradusias nepageidaujamas 
reakcijas. Pirminis antibiotiko veiksmingumas vertinamas 
per pirmas 48–72 gydymo valandas. Stebima bendra paci-
ento būklė ir infekcijos požymių bei laboratorinių uždegimo 
rodiklių (leukocitų kiekis, CRB, prokalcitoninas) dinamika, 
kiti diagnostiniai tyrimai [1, 4, 6].

Gydymo saugumas stebimas vertinant toksinį poveikį, ga-
limą antrinę infekciją vartojant plataus veikimo spektro anti-
biotikus ir kt. Negalima užmiršti ir nepageidaujamos vaistų 
tarpusavio sąveikos galimybės [1, 6]. Slaugytojų ir paciento 
budrumas taip pat gali padėti laiku pastebėti atsirandančius 
nepageidaujamus požymius [3].

11. Empirinė antibiotikoterapija koreguojama pagal 
mikrobiologinio tyrimo rezultatus. Gavus mikrobiologinio 
tyrimo rezultatus empirinė antibiotikoterapija yra koreguo-
jama. Turi būti dedamos visos pastangos pereiti prie galimo 
siauriausio spektro antibiotiko. Tai ypač svarbus gydymo 
antimikrobiniais vaistais komponentas, leidžiantis sumažinti 
gydymo išlaidas ir toksiškumą bei užkertantis kelią atsparių 
antimikrobiniam gydymui bakterijų plitimui visuomenėje [6].

Tačiau, netgi turėdamas pasėlio rezultatus, gydytojas turi 
kritiškai įvertinti, ar juose nurodyti mikroorganizmai iš tiesų 
yra infekcijos sukėlėjai ir ar antibiotikoterapijos korekcija yra 
tikslinga [1].
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Ačiū – prašom
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Žodis ačiū gali padaryti didžiulį poveikį mūsų gyveni-
mui. Neseniai paskelbtų tyrimų duomenimis, dėkingumo 
išreiškimas pagerina širdies veiklą, padeda susirasti naujų 
draugų ir netgi padaro mus kantresnius. Dėkingi žmonės 
pasižymi didesniu ryžtingumu, optimizmu ir energingumu. 
Be to, jie patiria mažiau streso ir depresijos, yra labiau nu-
siteikę padėti kitiems, sėkmingiau siekia asmeninių tikslų, 
pasižymi stipresne imunine sistema, jų kokybiškesni soci-
aliniai santykiai. Nepamiršdami kasdien jausti ir išreikšti 
dėkingumo tampame laimingesni, kūrybiškesni ir greičiau 
išgyvename nesėkmes.

Neabejotina žodžio ačiū galia. Ne veltui tai turbūt tituluo-
čiausias lietuvių kalbos žodis, kasmet įvairiuose rinkimuose 
išskiriamaas kaip gražiausias žodis. Simboliška, kad ant pir-
mosios lietuviškos proginės monetos iškaldintas žodis ačiū 
milijono tiražu su viltimi, kad ji pasklis po visą Europą ir 
nuneš žinią apie lietuvių kalbą už mūsų šalies ribų. Sausio 
11 d. – tarptautinė AČIŪ diena. Ar daug žodžių taip pamini-
me? Todėl vartodami padėkos žodžius būkime jautresni.

Lietuvių kalboje padėkai reikšti turime du žodžius: ačiū 
ir dėkui. Abu vartojami ir šnekamojoje, ir bendrinėje kal-
boje; juos laikome absoliučiais sinonimais. Žodis ačiū yra 
skambesnis, bet dėkui parankesnis tuo, kad turi daugiau ve-
dinių: padėka, dėkoti, dėkingas. Padėkos žodžius paprastai 
vartojame gerai, taisyklingai. Tik kai norime išreikšti didelę 
padėką, griebiamės nebūdingų lietuvių kalbai konstrukcijų: 
didelis ačiū, didelis dėkui. Tai nepriimtini vertiniai iš rusų 
kalbos bolšoe spasibo. Lietuviškai reikia sakyti labai ačiū, 
labai dėkui. Kai jaučiamės nepaprastai dėkingi, dėkingumą 
galime išreikšti kartodami prieveiksmį: labai labai ačiū; la
bai labai dėkui. Tik be reikalo kartais įterpiame jungtuką 
ir: labai ir labai ačiū (dėkui). Tas jungtukas čia  netinka, 
laikytinas klaida.

Padėką galime reikšti ne tik jaustukais ačiū, dėkui, bet ir 
veiksmažodžiu dėkoti, veiksmažodiniu junginiu esu dėkin
gas. Veiksmažodžiu ar veiksmažodiniu junginiu reiškiama 
padėka mandagesnė, pagarbesnė negu jaustukais ačiū, dė
kui. Prie veiksmažodžio galima pridėti: nuoširdžiai (nuošir
džiausiai), labai, nepaprastai dėkoju, esu labai dėkingas, 
nepaprastai dėkingas. Vienas būdvardis dėkingas (be veiks-
mažodžio būti formos) reikšti padėkai netinka, geriau įpras-
tinis dėkui.

Prašant kokios paslaugos, reiškiama išankstinė padėka: Iš 
anksto dėkoju. Tik ne iš kalno! Taip lietuviškai sakyti netinka! 
Netikęs ir kanceliariškas pasakymas: Iš anksto reiškiu padėką.

O kaip mandagiausia atsakyti, kai kas nors mums taria pa-
dėkos žodį?

Nuo senų laikų esame pratę dėkojančiam atsakyti man-
dagumo žodžiu prašom. Mums taria ačiū (dėkui), mes at-
sakom – prašom. Yra dar liaudiškas atsakymas dėkojančiam: 
Nėr už ką! Galima sakyti ir liaudiškai: Į sveikatą!

Lektoriai, baigdami kalbėti, nebūtinai turi dėkoti klausy-
tojams už dėmesį. Ačiū už dėmesį virto įkyria formule!

Iš veiksmažodžio prašyti kilęs mandagumo žodis prašom 
išlaikęs daugiskaitinę esamojo laiko formą. Ilgainiui ši veiks-
mažodžio prašyti forma sustabarėjo: neteko skaičiaus reikš-
mės, ėmė ryškėti ir kiek kitoks prasminis atspalvis. Žodžiu 
prašom perduodama žmogui ir pagarba, ir nuoširdumas, ir 
draugiškumas. O žodis prašau turi tam tikro šaltumo, ofici-
alumo atspalvį.

Vienaskaitinė forma prašau dažnokai vartojama kancelia-
rinėje kalboje. Įstaigų vadovų raštuose greta griežtų įsakymų: 
įpareigoju, reikalauju... visiškai tinka nurodymai, išreikšti vie-
naskaitine forma prašau: Prašau pranešti... Prašau atsiskaityti... 
Prašau sutvarkyti... Tokiam vienaskaitinės formos vartojimui 
nieko negalima prikišti: ji čia geriau tinka kaip švelnesnė, 
mandagesnė forma prašom.

Tačiau šnekamojoje kalboje vienaskaitinė forma prašau 
(retkarčiais ir prašom) kartais virsta tiesiog parazitiniu žo-
džiu, pvz.: Rytą išsimaudžiau, ir, prašau, – visą dieną aš žvalus. 
Rodos, ką tik atėjau, o jau, prašom, – temsta. Užtenka tik šį 
beprasmišką balastą prašau (prašom) pakeisti dalelytėmis štai, 
matai, žiūrėk ar dar kaip kitaip.

Vis dėlto daug blogesnis dalykas – tai įterptinis prašau 
su liepiamosios nuosakos veiksmažodžiais: Pakvieskit, pra-
šau, prie telefono. Pasakykit, prašau, ar rytoj dirbat? Perduokit, 
prašau, bilietą. Tai nepageidaujami vertiniai iš rusų kalbos. 
Kreipdamiesi į kitus, lietuviai nuo seno yra įpratę pirmiausia 
tarti mandagumo žodį, o tik paskui pageidaujamą veiksmą, 
išreiškštą veiksmažodžio bendratimi: prašau pakviesti, prašau 
pasakyti, prašau perduoti… 

Yra dar kita tradicinė lietuviška mandagumo forma – ta-
riamosios nuosakos pirmasis asmuo – prašyčiau, prašytume. 
Gaila, kad šnekamojoje kalboje ši mandagumo forma paly-
ginti retai girdima. Vartodami formą prašyčiau (prašytume), 
lietuviai labai subtiliai išreiškia švelniausią kreipimąsi į asmenį 
ko nors tikėdamiesi.

Kreipiantis raštu į įstaigos vadovą, ko nors prašant, taip pat 
geriau tiktų tariamosios nuosakos mandagumo forma, pvz.: 
Prašyčiau leisti mane nemokamų atostogų... Prašyčiau skirti 
man sanatorinį kelialapį...

Gyvenimo tempas verčia mus skubėti. Dėl to skubėjimo 
labiausiai nukenčia mandagumo žodžiai ir mūsų artimiausi 
žmonės, vadinasi, ir mes. Šie raktiniai mūsų kasdienybės žo-
džiai yra paprasti ir galbūt pirmiausia mus priverčia nusišyp-
soti. Bet juos pamiršus šypsotis nebesinorės. Tegu šie žodžiai 
atranda tinkamą vietą mūsų širdyse, mūsų namuose, mūsų 
bendruomeniniame gyvenime, juk tikrai yra daug dalykų, už 
kuriuos galime būti dėkingi kitam žmogui!..

Parengta pagal „Kompiuterinį lietuvių kalbos žinyną“. 
Vilnius: Šviesa, 2004
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Nors vadovėlis pirmiausia skiriamas medicinos studentams, 
šeimos gydytojams rezidentams, doktorantams, besitobulinan-
tiems šeimos gydytojams, tačiau jau pirmasis jo leidimas sulau-
kė ne tik medikų, bet ir pacientų susidomėjimo. Pasak vieno 

iš autorių prof. Vytauto Kasiulevičiaus, kad ir 
kokios specialybės būtume, mus sieja bendra 
veikla pacientų labui.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš 
Lietuvos medicinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išda-
vimą į namus Naudojimosi biblioteka taisy-
klėse 
www.lmb.lt > paslaugos arba tel. 261 77 96  
(Abonementas)

Parengė Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis].  [2asis atnau
jintas leidinys].  2015.  683 p.

Tai antrasis atnaujinto lietuviško vadovėlio „Šeimos medi-
cina“ leidimas. Autorių kolektyvas, kurį sudaro Vilniaus uni-
versiteto dėstytojai, gydytojai – rezidentai 
vadovai, gydytojai praktikai, šeimos gydyto-
jai ir specialistai, surinko naujos medžiagos 
ir ja papildė vadovėlį.

Pateikiami pagrindiniai šeimos medicinos 
principai: į pacientą orientuotas požiūris ben-
druomenės ir šeimos kontekste; paciento po-
reikių nulemta veikla; įvairūs ir neklasifikuoti 
sveikatos sutrikimai; nedidelis sunkių ligų 
dažnis; ligų ankstyvosios stadijos; lygiagretus 
daugelio skundų ir patologijų gydymas; ilga-
laikė, koordinuota ir efektyvi priežiūra.

Vadovėlyje kalbama ne tik apie klinikines 
disciplinas, bet ir apie medicininę etiką, teisę, 
mokslinius tyrimus ir darbą bendruomenėje.

Knygų lentyna



„Hartmann“ Pütter tvarsčiai labai efektyviai mažina edemas, 
kadangi stovint ir gulint spaudžia skirtingai. Silpnai – gulint, 
stipriai – stovint, todėl tinka ir nakčiai.

PütterBinde

Ypatingai stiprus ir mažo tamprumo tvarstis pagamintas 
iš 100% grynos medvilnės (elastingumas apie 90%). 
„Pütterbinde“ yra skirtas labai stipriai kompresinei terapijai 
esant ūminėms ir lėtinėms veninės kilmės stazinėms 
edemoms.

„PütterBinde“ (10 cm × 5 m) privalumai: 

Efektyviai mažina edemas;•	
Pralaidus orui ir gerai toleruojamas;•	
Daugkartinis, kadangi galima naudoti ilgą laiką. •	
Atsparus riebalams, tepalams, prakaitui. Tvarstį galima 
skalbti, sterilizuoti;
Galima palikti nakčiai.•	

„PütterFlex“ skirtas labai stipriai kompresijai, pvz. 
po varikozinių venų skleroterapijos, esant ūminėms ir 
lėtinėms veninės kilmės edemoms, trofinėms opoms ir 
tromboflebitams.

PütterFlex (10 cm × 5 m) privalumai: 

Patogus naudoti;•	
Labai plonas, todėl galima naudoti su įprasta avalyne;•	
Garantuoja didesnį čiurnos judrumą;•	
Gali būti naudojamas ir naktį.•	

Šiuos tvarsčius galima įsigyti: 

„Ramunėlės vaistinė“; internetinėje vaistinėje 

www.100metų.lt; 

„Gintarinė vaistinė“,  

Šiltnamių g. 29; Vilnius; 

„Universiteto vaistinė“,  

filialas Architektų g. 17, Vilnius. 

Išsamesnė informacija UAB „Allium UPI“ nemokama linija 8 800 50003 arba www.allium.lt

Mažo tamprumo tvarsčiai 
kompresinei terapijai


