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4 Sukaktys

2017 m. gruodžio 13 d. buvo iškilmingai paminėtas Lie-
tuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) 25 metų ju-
biliejus. Ilgas ir prasmingas kelias prasidėjo 1992 m. gruo-
džio 19 d., kai Vilniuje vykusiame I-ajame Lietuvos slaugos 
specialistų kongrese buvo įkurta Lietuvos slaugos specialistų 
organizacija. Jos vadove tapo Aldona Čiočienė su komanda – 
Arūnu Biručiu, Polionija Bilinskiene, Danuta Baranovskaja, 
Virginija Repečkiene, Audrone Žaliene. Buvo įkurti pirmieji 
organizacijos teritoriniai skyriai: Vilniuje (skyriaus direktorė 
Birutė Daugirdienė), Panevėžyje (direktorė Laimutė Kuodie-
nė), Kaune (direktorė Janina Ivaškevičienė), Šiauliuose (direk-
torė Irena Jatulienė), Klaipėdoje (direktorė Ona Mitalienė).

Pradžia nebuvo lengva, nes teko susidurti ir su pasiprie-
šinimu, vidiniais nesutarimais, išoriniais trukdžiais. Tačiau 
ilgainiui įgyta patirties ir darbas atnešė konkrečių rezultatų. 
Didelę įtaką LSSO veiklos bei struktūros tobulėjimui pada-
rė 1993–1994 m. įgyvendintas Lietuvos slaugos specialistų 
organizacijos ir Danijos slaugytojų organizacijos projektas. 
Finansuojant Danijos slaugytojų organizacijai, 1993 m. rug-
sėjį buvo įkurtas LSSO organizacinis sekretoriatas, surengti 
mokymai LSSO nariams. Šis projektas padėjo organizacijai 
sustiprėti iš vidaus bei pasiruošti tinkamai atstovauti slaugyto-
jams tarptautiniu lygiu.

1994 m. kovą LSSO buvo priimta į Tarptautinę slaugy-
tojų tarybą, o 1996-aisiais tapo tikrąja Europos slaugytojų 
asociacijų federacijos (anuomet – Nuolatinio Europos Są-
jungos slaugos komiteto) nare. 1995 m. vasarį įvykusiame 
neeiliniame II LSSO kongrese vieningai pritarta naujam 
LSSO statusui: iš visuomeninės organizacijos ji tapo profesi-
ne sąjunga, įgydama visas profesinės organizacijos teises bei 
pareigas. LSSO prezidente išrinkta Aldona Čiočienė, vice-
prezidentais – Birutė Daugirdienė ir Juozas Bukelis.

Pagrindinė LSSO veikla buvo plėtojama dviem kryptimis: 
organizacinės veiklos tobulinimo ir slaugytojų profesijos vys-
tymo. 1995–1999 m. išplėsta organizacijos struktūra. LSSO 
sudėtyje įkurti Telšių (direktorė Danutė Margelienė), Alytaus 
(direktorė Janina Aukštuolienė), Utenos (direktorė Vilija Jur-
kuvienė), Marijampolės (direktorė Ilona Palukaitienė) bei 
Tauragės (direktorė Stanislava Bajorinienė) skyriai. Slaugytojų 
kvalifikacijai tobulinti organizacijoje įkurtos bendruomenės, 
reabilitacijos, chirurgijos bei hemodializės slaugos specialistų 
draugijos.

LSSO atstovai dalyvavo visuomeniniuose renginiuose, dir-

bo tuo metu įsteigtose komisijose bei komitetuose, prisidėjo 
prie personalo politikos formavimo. Kad slaugos pertvarka 
vyktų sistemingai, LSSO pasiūlė Sveikatos apsaugos minis-
terijai parengti slaugos mokslo bei praktikos raidos strategiją. 
1997 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtin-
ta darbo grupė, kuri parengė tokio pobūdžio strateginį pro-
jektą. LSSO lyderių iniciatyvų ir veiklos dėka buvo sukurtos 
specifinės LSSO vidinės strategijos: Narystės plėtros, Profsą-
jungos atstovaujančiųjų mokymo, Narių profesinio švietimo, 
Slaugytojų nedarbo mažinimo, Slaugytojų darbo ir profesinių 
sąlygų analizės bei sprendimo būdų, Narių padrąsinimo.

LSSO iniciatyva buvo parengtas Slaugytojo profesinės 
etikos kodeksas, Bendruomenės slaugos projektas. Taip pat 
LSSO aktyviai dalyvavo rengiant Medicinos normas – stan-
dartus, kurie itin svarbūs slaugos praktikai reglamentuoti: 
Bendrosios praktikos slaugytojo, Vyriausiojo ir vyresniojo 
slaugytojo-slaugos administratoriaus, Bendruomenės slaugy-
tojo, Psichikos sveikatos slaugytojo, Anestezijos ir intensyvio-
sios terapijos slaugytojo, Vaikų slaugytojo, Akušerio medici-
nos normas. 

LSSO aktyviai stengiasi dalyvauti slaugos praktikos poky-
čių procesuose, prisideda prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
darbo grupių veiklos, lankosi asmens sveikatos priežiūros įs-
taigose, bendrauja su slaugytojais ir kitais sveikatos priežiū-
ros specialistais. Reformuojant sveikatos priežiūros sistemą, 
LSSO prezidentė Aldona Čiočienė Sveikatos apsaugos mi-
nisterijai teikė siūlymus paslaugų finansavimo, darbuotojų 
perkvalifikavimo, kompetencijų plėtros ir efektyvaus resursų 
panaudojimo klausimais. Vienas pagrindinių slaugytojų veiklą 
reglamentuojančių įstatymų, kurio atsiradimo ir patvirtinimo 
aktyviai siekė ir kurį rengiant dalyvavo LSSO, – Slaugos prak-
tikos įstatymas (2001 m.) ir su juo susiję poįstatyminiai teisės 
aktai. Šis įstatymas slaugytojo profesiją pakėlė į naują, savaran-
kiškos, teisiškai reglamentuotos profesijos lygmenį.

Atsiradus poreikiui, LSSO sudėtyje buvo įsteigtos naujos 
specialybių draugijos: slaugos administratorių, psichikos svei-
katos slaugytojų, vaikų slaugytojų.

Bėgant laikui, slaugytojai tapo vis stiprėjančia profesine 
ir socialine jėga. Pokyčių laikotarpiu, reformuojant sveika-
tos priežiūros sistemą, ne kartą kilo grėsmė slaugos profesijos 
darbuotojams netekti darbo, dirbti viršvalandžius, susidurti 
su nereglamentuotais ir neadekvačiais darbo krūviais. Slau-
gytojų darbo ir socialinės problemos profsąjungą vertė ieškoti 

Lietuvos slaugos specialistų organizacijai – 25-eri

Danutė Margelienė
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė 
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vis naujų sprendimo būdų. LSSO Direktorių taryba kartu 
su slaugos praktikais nuolat analizuoja slaugytojų problemas 
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, stengiasi rasti naujų 
sprendimų ir apginti dirbančius slaugytojus. 

LSSO vadovybė ir LSSO nariai skyriuose pradėjo aktyvią 
socialinio dialogo vystymo kompaniją. Socialinio dialogo 
objektu tapo derybos dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo 
įstaigose, slaugytojų darbo krūvių reglamentavimo klausimai, 
darbo užmokesčio didinimo galimybės, slaugytojų nedarbo 
mažinimas. 

2004 m. LSSO VI kongreso metu LSSO viceprezidentais 
buvo išrinkti Danutė Margelienė ir Olga Riklikienė.

2005 m. LSSO tapo Lietuvos profesinių sąjungų konfede-
racijos (LPSK) nare. 

2008 m. LSSO vadovybėje vyko planuoti pokyčiai: or-
ganizacijos steigėja ir ilgametė prezidentė Aldona Čiočienė 
pasitraukė iš LSSO vadovo pareigų ir profsąjunginės veiklos 
į užtarnautą poilsį. Pasikeitė LSSO biuro komandos sudėtis. 
LSSO VII kongreso metu organizacijos prezidente išrinkta 
Danutė Margelienė, viceprezidentais – Aušra Volodkaitė ir 
Aistė Raulušaitienė. LSSO vadovei Aldonai Čiočienei už ilga-
metį darbą, patirtį, nuveiktus prasmingus darbus ir atsidavi-
mą organizacijai Direktorių Tarybos sprendimu buvo suteik-
tas LSSO Garbės pirmininkės vardas.

Naujajai LSSO komandai teko sutelkti jėgas ir dirbti ypač 
sunkiu periodu. 2009 m. pradžioje Direktorių tarybos posė-
dyje buvo patvirtinta LSSO vadovybės sukurta Sunkmečio 
išgyvenimo strategija. Buvo sumažintos organizacinės veiklos 
išlaidos, tačiau ir toliau pagrindiniu veiklos prioritetu išliko 
būtinybė atstovauti ir ginti slaugytojus sunkmečio metu, užti-
krinti teisines paslaugas.

2009 m. šalyje pradedama nauja sveikatos priežiūros sis-
temos pertvarka. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
buvo sudaryta Nuolatinė darbo grupė slaugytojų problemoms 
spręsti. Jos veikloje dalyvavo įgalioti Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos atstovai ir LSSO vadovai.  

2009 m. LSSO ekspertai dalyvavo atnaujinant Slaugos 

praktikos įstatymą, buvo atnaujinamos medicinos normos, 
susijusios su slaugytojų praktinės veiklos reglamentavimu bei 
kompetencijų plėtra.

2010 m. rudenį LSSO organizavo informacinę akciją 
„Gana skurdinti slaugytojus“. Ši akcija atkreipė deramą dė-
mesį į slaugos profesiją ir būtinybę spręsti slaugos praktikos 
problemas, siekti darbuotojų ir pacientų gerovės.

2010 m. spalio 27 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas 
priėmė sprendimą Dėl slaugytojų darbo krūvio ir apmokėjimo 
tvarkos. LSSO vadovai ir skyrių direktoriai stebi, analizuoja ir 
vertina, kaip vykdomas sprendimo įgyvendinimas. LSSO nuo-
lat organizuoja susitikimus su slaugytojais, švietimo renginius 
nariams. Nariai mokomi derybų meno, raginami ginti savo 
teises, skatinami aktyviai dalyvauti profsąjunginėje veikloje. 
LSSO atstovai dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryto-
je darbo grupėje dėl slaugytojų darbo krūvių reglamentavimo. 
2012 m. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo pa-
tvirtintas Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas, 
kuris iš dalies tenkina slaugytojų lūkesčius ir yra pirmas žings-
nis reglamentuoti slaugytojų darbo krūvius asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose. 

Atstovaudama slaugos ir slaugytojų interesams, LSSO pre-
zidentė dalyvavo Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos Tri-
šalės tarybos steigimo ir veiklos planavimo darbuose 2013 m.

2013 m., siekiant mažinti darbų saugos pažeidimus įstai-
gose, LSSO atstovai kartu su Valstybinės darbo inspekcijos 
darbuotojais dalyvauja įstaigų tikrinimo procesuose. Verti-
nant psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkos poveikį 
sveikatai, saugumui, gyvenimo ir teikiamų paslaugų kokybei, 
organizuotas LSSO Psichikos sveikatos slaugytojų draugijos 
Forumas. Priimta Forumo rezoliucija, kuri pateikta Sveikatos 
apsaugos ministerijai ir LR Seimui.

LSSO lobistinės veiklos pastangomis 2015 m. LR SAM 
įsteigta LR Nusipelniusio Slaugytojo nominacija ir vardas. 

LSSO veda slaugą ir slaugytojus į rytdieną. Kokia ji bus – 
priklauso nuo slaugytojų noro, valios, solidarumo, vienybės ir 
bendro darbo organizacijoje. 

Slaugytojams reikia gero lyderio

Aldona Čiočienė
Pirmoji Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė 

Sutikdama Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (to-
liau – LSSO) 25 metų jubiliejų, norėčiau pasakyti ačiū vi-
siems savo gyvenime sutiktiems žmonėms, kurie žodžiu, dova-
na, darbais, pavyzdžiais prisidėjo prie gerų slaugos permainų. 
Ačiū jums visiems, kad dabar esate, kad saugote organizaciją 
kaip savo švyturį. Atsiminkite, kad ir kas ką kalbėtų, kad Jūsų 
darbas yra sunkus, kad reikia jį įvertinti pinigine išraiška, ta-

čiau jis ir liks sunkus. Kad ir kiek ir už kiek jūs dirbtumėte, 
jis vis tiek liks labai sunkus, reikalaujantis viso jūsų gyvenimo, 
širdies, atsidavimo ir pagarbos žmogui, kuris atėjo prašyti jūsų 
pagalbos.

Kartais slaugytojai, kurie yra ne organizacijos nariai, pasa-
ko: „O ką gi duos arba davė organizacija?“ Ji labai daug davė 
ir duos, bet tai priklauso nuo pačių slaugytojų. Jos gali kur-
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turinčius pragulų

Vaida Lazauskaitė, Asta Urbonienė
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Raktažodžiai: pragulos, slaugytojas, vartymas, tvarsčiai.

Santrauka
Straipsnyje analizuojama slaugytojo veikla, slaugant li-

gonius, turinčius pragulų. Tema aktuali, nes dėl senėjančios 
visuomenės pragulos tampa viena dažniausių sveikatos prie-
žiūros problemų.

Pragulų susidaro tose vietose, kur  yra spaudžiami minkš-
tieji odos audiniai. Pirmasis pragulų požymis – odos parau-
dimas, t. y. lengvai paspaudus odą iki blyškumo ir atleidus, 
ji parausta. Tai rodo, kad pažeista mikrocirkuliacija. Pragulų 
atsiranda, kai minėtas odos raudonumas neišnyksta ilgiau nei 
pusvalandį. Vėlesnėse stadijose formuojasi paviršinė žaizda, 
oda atrodo nutrinta, pūslėta. Dar vėliau žaizda gilėja, išopėji-
mas apima ne tik poodį, bet ir raumenis, kaulus.

Ligoniai, turintys pragulų, tampa priklausomi nuo slau-
gančių asmenų. Tik ankstyva prevencija, tinkama žaizdos 
priežiūra ir rūpestinga ligonio slauga gali pagreitinti žaizdos 
gijimą bei pagerinti ligonio gyvenimo kokybę.

Atliktas kiekybinis tyrimas X rajono palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninėje. Anketinėje apklausoje dalyvavo 23 slau-
gytojos, dirbančios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.

Atlikto tyrimo rezultatai leido daryti tokias pagrindines 
išvadas: palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės slaugytojos 
svarbiausiu žaizdos infekcijos požymiu laiko pūlingo eksu-
dato žaizdoje pagausėjimą; dažniausiai naudojamos pragulų 
profilaktikos priemonės yra vartymas kas 2 val. bei tinkama 
ligonio higiena, taip pat papildomų priemonių – volelių, pa-
galvėlių, čiužinių nuo pragulų ir kt. naudojimas.

Įvadas
Pragula – odos ir giliau esančių audinių vientisumo pažei-

dimas, atsiradęs dėl trinties jėgos bei nuolatinio spaudimo [1]. 
Pragulų atsiradimą lemia ilgalaikis buvimas vienoje padėtyje, 
kai ligoniai patys negali pakeisti kūno padėties. Dažniausiai 
pragulų atsiranda ten, kur kaulai yra arčiausiai kūno pavir-
šiaus, taip pat tose vietose, kurios labiausiai remiasi į lovos 
paviršių sėdint ar gulint: kryžkaulis, uodegikaulis, mentės, 
kulnai, alkūnės [2]. Pragulų taip pat gali atsirasti ir dėl ilga-
laikio medicininių prietaisų poveikio odai ar gleivinei, esant 
zondams, kateteriams, deguonies tiekimo vamzdeliams, įtva-
rams [3].

Netinkama mityba, hipoproteinemija ir anemija rodo 
bendrą ligonio būklę ir gali prisidėti prie audinių pažeidžia-

Sukaktys

ti savo pirmines grupes kiekvienoje įstaigoje ir ten siekti tų 
permainų, kokių reikia. O lyderiai turėtų būti vyresniosios, 
vyriausiosios slaugytojos, administratorės. Čia ir prasideda ly-
derystė. Kitaip ir negalima šių pareigų atlikti. 

Kad ir kokią sugalvotumėte kurti naują organizaciją – tai 
nepadės. LSSO yra tarptautinė, ji jau dabar turi gerus lyde-
rius. Aš žaviuosi Prezidente Danute, kuria patikėjau, sutikusi 
pačioje pradžioje Mažeikiuose. Norinčiųjų suardyti organiza-
ciją atsiras visada. Jų buvo ir mano laikais. Ardytojai siekia, 
kad slaugytojai neturėtų jiems atstovaujančios organizacijos. 

Pasirinkdama slaugytojo profesiją, aš labai daug tikėjausi. 
Tai buvo seni laikai. Kai baigiau vidurinę, buvo galvojama, kad 
aš daug pasieksiu savo žiniomis, mokslu, kadangi mokiausi 
daugiau negu reikėjo. Kai įstojau, tuometinė medicinos mo-
kyklos direktorė Vitkauskaitė paklausė: „O kodėl tu pasirenki 
šitą profesiją, juk tu gali bet ką pasirinkti?“ Aš, nežinodama ką 
atsakyti, pasakiau: „Ši profesija man labai artima, tai pagalba 
kenčiančiam žmogui.“ Kai darbo metu norėdavau pasidalyti 
savo žiniomis, pastebėjimais su gydytojais, tai man vis saky-
davo: „Ką jau čia, nori pradėti gydyti už mus?“ Tai labai žei-
dė. Žeidė kaip žmogų, kaip specialistą... Ir aš pastebėjau, kad 
taip elgiamasi su visomis. Todėl nutariau – ateis laikas, reikės 
kažką daryti. Tas laikas atėjo su Lietuvos Nepriklausomybe. 
Pasakiau: „Dabar reikia kautis dėl profesijos. Pirmiausia, slau-

gytojo išsilavinimas turi atitikti Europos standartus, kad būtų 
aukštasis universitetinis, kad visos slaugos mokymo progra-
mos būtų pakeistos.“ O tai padaryti buvo labai sunku... Tada 
dar nebuvo suburta žmonių grupė, kuri eitų į Vyriausybę, 
Seimą ir bandytų padaryti įtaką valdininkams. Tačiau pavy-
ko. Slaugos programos buvo pakeistos. Mes gavome didelę 
dovaną – ryšį su Danijos slaugytojų organizacija, kuri mums 
labai padėjo. Aš įgijau daugiau patirties, drąsos, nebijojau 
valdininkams ministerijoje pasakyti: „Ne tavo reikalas slauga. 
Mes patys ja pasirūpinsime.“ Manęs pradėjo vengti, bet kartu 
ir padėdavo. Buvo išleistas Slaugos praktikos įstatymas, pa-
keistos slaugos mokymo programos, slaugytojams sudarytos 
sąlygos siekti kvalifikacinio laipsnio. Šitą turi vertinti ne tik 
LSSO nariai, bet ir visi slaugytojai, niekas neateina savaime, 
reikėjo viską iškovoti, pradedant nuo kvalifikacijos praktikos 
link. Tačiau iki šios dienos mums nepavyko pakelti slaugos 
praktikos į atitinkamą slaugos mokslo lygmenį. Kad tai būtų 
padaryta, slaugytojams turi būti sudarytos sąlygos savo ži-
nias, įgūdžius pritaikyti praktikoje. Todėl slaugytojams reikia 
gero lyderio, kuris išmanytų slaugos procesą, kuris stovėtų jų 
priekyje arba šalia, kuris stebėtų slaugos praktikos rezultatus 
ir stengtųsi daryti viską, kad tie rezultatai kiltų vis aukščiau. 
Tada atsiras ir didesnis slaugytojų pripažinimas. 

Reikia pasakyti: „Aš atėjau ir aš padarysiu.“
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mumo, kuris taip pat lėtina ir žaizdų gijimą. Netinkama mi-
tyba slopina imuninės sistemos gebėjimą užkirsti kelią infek-
cijoms. Dėl anemijos prastėja deguonies perdavimas kraujyje. 
Kraujagyslių ligos ir hipovolemija taip pat gali pabloginti 
kraujotaką srityse, kur yra pragulų. Pragulos yra mažai tikėti-
nos įprasto jautrumo, mobilumo ir psichikos ligoniams. Są-
moninga ar nesąmoninga grįžtamoji reakcija iš srities, kurioje 
jaučiamas spaudimas, priverčia ligonį pakeisti padėtį, taip 
perkeliant spaudimą iš vienos srities į kitą. Asmenims, kurie 
negali pakeisti kūno padėties, nekrozės ir išopėjimo pavojus 
yra didesnis [4].

Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojo veiklą, slaugant 
ligonius, turinčius pragulų.

Atliekant tyrimą siekta šių uždavinių:
1. Išnagrinėti slaugytojų nuomonę apie pragulų atsiradimo 

priežastis.
2. Ištirti pagrindinius slaugytojo veiksmus, prižiūrint infe-

kuotas pragulas.
3. Ištirti taikomų bendrųjų pragulų priežiūros principų svar-

bą.

Bendrieji pragulų prevencijos  
principai

Pragulų profilaktika yra ypač svarbi, nes daug lengviau pra-
gulų išvengti, nei jas gydyti. Pragulų gydymas reikalauja daug 
laiko, personalo dėmesio bei finansinių galimybių. Moksli-
niais tyrimais nustatyta, kad pragulų gydymo kaina yra kelis 
kartus didesnė nei jų profilaktikai skiriamos lėšos [5]. Todėl 
akivaizdu, kad slaugant sunkius ligonius labai svarbu taikyti 
profilaktines priemones, kurios neleistų praguloms atsirasti.

Pragulų prevencijos taisyklės:
•	 Ligonį reikia nuolat vartyti (kas valandą, rečiausiai – kas 

dvi) [6].
•	 Labai svarbu pašalinti spaudimą toje kūno srityje, kurioje 

vystosi arba jau yra išsivysčiusi pragula. Spaudimui paša-
linti naudojamos įvairios sintetinės pagalvėlės, specialūs 
čiužiniai nuo pragulų [7]. 

•	 Ligoniui reikia parinkti tinkamą dietą ir palaikyti reikiamą 
skysčių kiekį [8]. 

•	 Ligonio paklodė turi būti lygi, įtempta, slidžiu paviršiumi, 
be raukšlių ir sulenkimų [9]. 

•	 Siekiant sumažinti audinių spaudimą, galima naudoti 
volelius (pavyzdžiui, gulinčiam ligoniui volelis virš kulno 
mažina spaudimą kulnų zonoje). Voleliai neturi būti gu-
miniai, nes oda ties jais drėksta ir nėra slydimo keičiant 
ligonio padėtį [9].

•	 Pragulų prevencijai svarbus ligonio ir jo artimųjų moky-
mas [10]. 

•	 Viena pagrindinių pragulų profilaktikos priemonių yra 
ligonio odos vertinimas. Rekomenduojama ligonio odą 
stebėti kiekvieną dieną, ypač tas vietas, kur audinių spau-
dimas yra didžiausias – ties kaulais [11]. 

•	 Slaugytojas turi stebėti ligonio organizmo reakciją į kitus 
vartojamus medikamentus, nes kai kurie vaistai (pavyzdžiui, 
prednizolonas, deksametazonas ir t. t.) sumažina imunitetą, 
todėl kyla didesnė rizika praguloms atsirasti [12]. 
Slaugytojas turi įvertinti ligonio pragulų atsiradimo riziką. 

Dažniausiai naudojama modifikuota Nortono skalė (1 lentelė).

1 lentelė. Pragulų atsiradimo rizikos vertinimas pagal Nortono 
skalę [13]

Balai 4 3 2 1

Somatinė būsena Gera Patenkinama Bloga Labai bloga

Šlapimo, išmatų 
nelaikymas Nėra Atsitiktinis Dažnas Nuolatinis

Aktyvumas Vaikščioja
Vaikščioja 

pasiremdamas
Sėdi kėdėje Guli lovoje

Judrumas Normalus
Šiek tiek 
ribotas

Labai ribotas Nejudrus

Protinė būsena Budri Apatiška Sutrikusi
Pritemusi 
sąmonė

Ligonio 
bendradar- 

biavimas
Didelis Ribotas Mažas Nėra

Amžius (metais) < 10 < 30 < 60 > 60

Odos būklė Normali
Sausa, 

šerpetojanti
Drėgna

Atisvėrusios 
žaizdos

Gretutinės ligos Nėra
Karščiavimas, 

diabetas, 
anemija

Nutukimas, 
vėžys, 

sumažėjęs 
hematokritas

Arterijų 
okliuzija

Kiekvienas parametras vertinamas balais nuo 1 iki 4. Juos 
susumavus, įvertinama pragulų tikimybė. 24 balai ir dau- 
giau – maža pragulų susidarymo rizika, 23–19 balų – vidutinė, 
18–14 balų – didelė, 13–9 balai – labai didelė. 

Jei ligoniui suskaičiuojama 25 ir mažiau balų, turi būti 
pradėta aktyvi pragulų profilaktika. Pirmiausia įvertinama 
pragulos vieta, jos laipsnis (2 lentelė), dydis, žaizdos dugnas, 
eksudacija, infekcijos požymiai, skausmas bei aplinkinės odos 
būklė. Pragulos būklę, jei įmanoma, patartina vertinti kas-
dien. 

2 lentelė. Pragulų laipsniai [13]
Laipsniai Požymiai

I 

Atsiranda pirmasis pragulos vystymosi požymis – odos 
paraudimas – eritema. Odą lengvai spustelėjus iki blyškumo ir 
atleidus, ji parausta. Tai rodo, kad toje vietoje mikrocirkuliacija 
yra pažeista.

II 
Paraudimas matomas aiškiai, spustelėjus odą pirštais, toje 
vietoje oda nepablykšta, o išlieka paraudusi. Šis požymis rodo, 
kad pragulų atsiradimas toje vietoje neišvengiamas.

III Atsiranda paviršinė žaizda. Oda atrodo nutrinta, pūslėta.

IV
Oda ir poodiniai audiniai pažeisti, žaizda su giliais kraštais. 
Žaizdos dugne matomas kitų audinių (raumenų, sausgyslių) 
pažeidimas, jų nekrozė.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atliktas kiekybinis tyrimas 2015 m. lapkričio mėnesį X ra-

jono palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Tyrimo me-
todas – anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 23 slaugytojos, 
dirbančios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.

Bandomojo tyrimo metu, kuris vyko 2015 m. pirmą lap-
kričio savaitę, buvo patikrinta, ar sudaryta anketa yra supran-



8 Mokslinis straipsnis

tama ir ar lengva ją užpildyti, kiek laiko užtrunka jos pildymas. 
Po bandomojo tyrimo buvo atlikti keli klausimų pakeitimai.

Atliekant tyrimą, susidurta su sunkumais surenkant re-
prezentatyviam tyrimui reikalingą respondentų skaičių dėl 
didelio jų užimtumo (laiko stoka), nenoro bendradarbiauti 
(neįmanoma susisiekti) ar atsisakymo dalyvauti tyrime. Ta-
čiau minėti sunkumai nesutrukdė atlikti tiriamojo darbo ir 
pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Tyrimas buvo atliktas vadovaujantis Helsinkio deklaracija 
bei anketos sudarymo metodiniais reikalavimais. Prieš atlie-
kant tyrimą, ligoninės vadovai buvo informuoti ir supažin-
dinti su vykdomo tyrimo tikslais, uždaviniais bei anketa, jos 
struktūra. Buvo gautas leidimas atlikti tyrimą. 

Vykdant apklausą, su respondentais buvo tariamasi dėl jų 
sutikimo dalyvauti tyrime, dalyvavimas tyrime buvo savano-
riškas, nes, remiantis Helsinkio deklaracija „Medicininių ty-
rimų su žmogumi etiniai aspektai“, biomedicininius tyrimus 
galima atlikti tik tada, kai tyrimo tikslas ir tiriamojo interesai 
sutampa. Gavus jų sutikimą, respondentai apklausti sveikatos 
priežiūros įstaigoje. Siekiant gauti objektyvius atsakymus, ap-
klausa buvo anoniminė.

Visi anketoje pateikti klausimai suskirstyti į 4 grupes:
1. Klausimai, skirti atskleisti slaugytojų nuomonę apie pa-

grindines pragulų atsiradimo priežastis.
2. Klausimai, skirti išsiaiškinti svarbiausius slaugytojų veiks-

mus, prižiūrint infekuotas pragulas.
3. Klausimai, skirti sužinoti svarbiausius pragulų priežiūros 

principus. 
4. Klausimai, skirti nustatyti respondentų amžių ir darbo pa-

tirties trukmę. 
Atsakymų į kitus anketoje pateiktus klausimus duomenims 

suskirstyti naudojama ranginė Likerto skalė, pagal kurią visi 
atsakymai pateikiami griežtai didėjančia tvarka. Kiekvienam 
anketos klausimuose pateiktam teiginiui respondentų buvo 
prašoma pasirinkti vieną atsakymo variantą, kuris vertinamas 
pagal 3 arba 5 balų sistemą – aukštesnis įvertis rodo veiksnio 
svarbumą. 

Statistinei gautų duomenų analizei buvo naudojami „Mi-
crosoft Excel (2010)“ ir „SPSS 17.0 (Statistic Package for So-
cial Science)“ programiniai paketai, kuriais buvo skaičiuojama 
aprašomoji statistika. Tyrimo rezultatai buvo paversti skait-
menine išraiška, šalia nurodant gautus duomenis skaičiais. 

Siekiant atskleisti kintamųjų koreliacinius ryšius, buvo 
skaičiuotas Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas (r). 
Koreliacijos stiprumas vertinamas skalėje nuo 0 iki 1 arba 
nuo 0 iki –1. Kai r = 0, priklausomybės tarp kintamųjų nėra. 
Intervalas nuo 0 iki 0,2 (–0,2) rodo labai silpną, intervalas 
nuo 0,2 (–0,2) iki 0,5 (–0,5) – silpną, intervalas nuo 0,5 
(–0,5) iki 0,7 (–0,7) – vidutinę, intervalas nuo 0,7 (–0,7) iki  
1 (–1) – stiprią, o 1 (–1) – labai stiprią koreliaciją. Koreliacinis 
ryšys laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.

Pagal amžių didžiausia dalis tyrime dalyvavusių respon-
dentų pateko į 44–54 metų amžiaus grupę (55 proc. visų ap-
klaustųjų). 30 proc. respondentų buvo vyresni nei 55 metų 
amžiaus, 10 proc. respondentų – 33–43 metų amžiaus ir tik  
5 proc. respondentų buvo 22–32 metų amžiaus. Tai rodo, kad 
šioje įstaigoje dirba daugiausiai vidutinio amžiaus slaugytojos, 

o jaunesnės čia užima mažąją dalį visų bendrosios praktikos 
slaugytojų.

Didžiausia dalis tyrime dalyvavusių respondentų pagal 
savo darbo patirtį pateko į 16–20 metų grupę (70 proc. visų 
apklaustųjų). 20 proc. respondentų bendrosios praktikos 
slaugoje dirba 11–15 metų, 5 proc. respondentų – 5–10 metų 
ir 5 proc. respondentų slaugoje dirba mažiau nei 5 metus. 
Tai rodo, kad šioje įstaigoje dirba ilgą darbo patirtį turinčios 
bendrosios praktikos slaugytojos, tačiau iš rezultatų taip pat 
matyti, kad ši slaugos ligoninė yra atvira ir jauniems, neseniai 
slaugos mokslus baigusiems darbuotojams.

Tyrimo rezultatų analizė ir aptarimas
Kaip teigia K. Berman [14], žaizdos skausmas, kišenių 

formavimasis, audinių edema, blogas žaizdos kvapas, pūlingo 
eksudato pagausėjimas bei karščiavimas – pirmieji požymiai, 
pagal kuriuos galima spręsti, kad žaizdoje atsirado infekcija. 
Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dauguma palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės slaugytojų (70 proc.) pūlingo ek-
sudato žaizdoje pagausėjimą laiko svarbiausiu žaizdos infek-
cijos požymiu. Likusioji respondentų dalis teigia, kad tai yra 
blogas žaizdos kvapas (20 proc.) bei karščiavimas (10 proc.) 
(1 pav.). Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad slaugytojos itin 
kruopščiai vertina žaizdos būklę, išvaizdos pokyčius ir būtent 
pagal tai nustato infekcijos atsiradimą.

���

���

���

Karščiavimas

100 %

80%

60%

40%

20%

0%
Pūlingo eksudato

pagausėjimas
Blogas žaizdos

kvapas

1 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas (%) pagal tai, koks 
simptomas yra svarbiausias, pagal kurį galima spręsti, kad žaiz-
doje atsirado infekcija

 
C. Kirman [4] atskleidė, kad dažniausios pragulų atsi-

radimo priežastys yra sutrikęs mobilumas, kontraktūros ir 
spazmai, nesugebėjimas suvokti skausmo, šlapimo nelaiky-
mas, užteršimas bakterijomis bei netinkama mityba. Nusta-
tyta, kad, visų tyrime dalyvavusių respondentų nuomone 
(100 proc.), didžiausią įtaką praguloms atsirasti daro sutrikęs 
mobilumas. Būtent todėl šios įstaigos slaugytojos didžiausią 
dėmesį pragulų prevencijoje skiria ligonio padėties keitimui,  
t. y. vartymui kas 2 val.

Respondentai nurodė, kad prižiūrint infekuotas pragulas 
svarbiausia yra dažnas pragulų perrišimas, kurio metu valoma 
žaizda, ligonių mokymas ir tinkamas antiseptikų parinkimas 
(veiksnių įvertis 4,15–4,85 balo) (2 pav.). Tyrimo autorių 
nuomone, prižiūrint infekuotas pragulas, svarbiausia yra daž-
nas pragulų perrišimas, kurio metu valoma žaizda, ir infekci-
jos simptomų stebėjimas. 
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Antrinės
infekcijos

prevencijai

4,7
5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,85 4,8 4,75 4,8 4,7

4,15

Dažnesniam
pragulų

perrišimui

Tinkamų
antiseptikų

pasirinkimui

Infekcijos
simptomų

sekimui

Paciento
izoliavimui

Paciento
mokymui

Vietiniam
gydymui

2 pav. Veiksnių, apibūdinančių infekuotų pragulų priežiūrą, 
vertinimas pagal 5 balų sistemą
 

Nustatyta, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių palai-
komojo gydymo ir slaugos ligoninės slaugytojų infekcijos 
kontroliavimo procese labai svarbiais laiko visus išvardytus 
veiksnius (veiksnių įvertis 2,45–2,95 balo) (3 pav.). Tai rodo, 
kad slaugytojos stengiasi kaip įmanoma sumažinti infekcijos 
plitimą bei tolimesnį progresavimą. 

Žaizdų priežiūra

Rankų plovimas

Pirštinių mūvėjimas perrišant žaizdas

Paciento mokymai

Ligonio izoliavimas nuo kitų pacientų

Lankytojų kontrolė

Instrumentų, medžiagų ir paviršių
nukenksminimas

Paciento aplinkos higiena

0

2,95

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

2,9

2,9

2,8

2,45

2,6

2,9

2,75

3 pav. Veiksnių, apibūdinančių infekcijos kontroliavimo procesą, 
vertinimas pagal 3 balų sistemą

Dėl teiginio „Ligonio izoliavimas nuo kitų ligonių“ res-
pondentų nuomonės šiek tiek išsiskyrė (įvertis – 2,45 balo). 
Tačiau teigti, kad šios įstaigos slaugytojos neturi kompeten-
cijos, nėra pagrindo. Greičiau atvirkščiai – jos realiai vertina 
esamą ligoninės situaciją, nes izoliuoti ligonį nuo kitų ligonių 
šioje gydymo įstaigoje tiesiog nėra sąlygų, nes nėra atskirų 
palatų, skirtų vienam ligoniui. Buvo nustatytas stiprus (r = 
774) statistiškai reikšmingas (p < 0,05) ryšys tarp atsakymų į 
šį klausimą ir tyrime dalyvavusių respondentų darbo patirties. 
Tyrimas atskleidė, kad ligonio izoliavimas nuo kitų ligonių 
mažiau svarbus iki 11 metų darbo patirties turinčioms slaugy-
tojoms. Tai rodo, kad esamą situaciją ligoninėje realiai vertina 
neseniai slaugos mokslus baigusios slaugytojos.

Nustatyta, kad visus rankų plovimą apibūdinančius veiks-
nius dauguma tyrime dalyvavusių  slaugytojų įvertino kaip la-
bai svarbius (veiksnių įvertis 4,4–4,9 balo) (4 pav.). Tai rodo, 
kad palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje slaugytojų ran-
kų higiena yra tinkama.

Rankų plovimo dažnumas buvo įvertintas kaip mažiausiai 
svarbus veiksnys (4,4). Tai leidžia daryti prielaidą, kad, slau-
gytojų nuomone, rankų plovimo dažnumas yra šiek tiek ma-
žiau svarbus aspektas nei kiti. Su šia nuomone tyrimo autorės 

iš dalies sutinka, nes ne tik rankų plovimo dažnumas užtikri-
na tinkamą rankų higieną, bet ir tinkama plovimo technika, 
trukmė bei pasirinktos priemonės. Buvo nustatytas vidutinio 
stiprumo (r = 624) statistiškai reikšmingas (p < 0,05) ryšys 
tarp atsakymų į punktą „Dažnumas“ ir tyrime dalyvavusių 
respondentų amžiaus. Tyrimas atskleidė, kad jaunesnės kaip 
44 metų amžiaus slaugytojos rankų plovimo dažnumą laiko 
svarbesniu veiksniu nei vyresnio amžiaus slaugytojos.

Dažnumas
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4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,8 4,8 4,85 4,85 4,9

Deramumas Nusausinimas Tinkama
plovimo
technika

Priemonių
pasirinkimas

Trukmė

4 pav. Veiksnių, apibūdinančių rankų plovimą, vertinimas pagal 
5 balų sistemą

Tyrime dalyvavusių respondenčių buvo prašoma įvardyti, 
kokias pragulų profilaktikos priemones ir (arba) būdus jos 
taiko savo darbo praktikoje. Išanalizavus pateiktus atsakymus 
nustatyta, kad respondentės dažniausiai minėjo vartymą kas  
2 val. bei tinkamą higieną. Kitos, rečiau paminėtos, profilak-
tikos priemonės buvo voleliai, pagalvėlės, čiužiniai nuo pragu-
lų, kineziterapija bei medikamentai. 

Palyginus gautus rezultatus su 2010 m. vasario–kovo mė-
nesiais VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligo-
ninėje, VšĮ Vilkpėdės ligoninėje ir VšĮ Vilniaus universite-
tinėje slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninėje atliktu tyrimu 
[1], galima teigti, kad šiame tyrime dalyvavusios palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės slaugytojos puikiai pasirenka pra-
gulų prevencijos metodus bei priemones. 

2010 m. atliktu tyrimu nustatyta, kad nemaža dalis ap-
klaustų slaugytojų ligonių pragulų profilaktikai naudoja ne-
tinkamas priemones: ketvirtadalis slaugytojų naudoja guminį 
ratą nuo pragulų ir apie pusę apklaustųjų naudoja spiritą. Da-
lis slaugytojų nežino apie stacionariai gydomo ligonio mity-
bos rekomendacijas (13,4 proc.) ir apie tinkamus produktus, 
padedančius išvengti pragulų (32,8 proc.) [1]. Šiame tyrime 
dalyvavusios slaugytojos savo darbo praktikoje pragulų prie-
žiūrai nenaudoja nei guminio rato, nei spirito, kuris traumuo-
ja žaizdos paviršių ir skatina jos progresavimą.

Tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokias pragulų vertinimo 
skales respondentai naudoja savo darbe. Išnagrinėjus respon-
dentų atsakymus, nustatyta, kad tyrime dalyvavusios palai-
komojo gydymo ir slaugos ligoninės slaugytojos naudojasi 
tik pragulų įvertinimo protokolu. Atsižvelgiant į tai, galima 
teigti, kad šioje įstaigoje nėra vertinama ligonių pragulų atsi-
radimo rizika, nes pragulų vertinimo protokole vertinama jau 
esama žaizda ir jos parametrai.

Nustatyta, kad ligonio, turinčio pragulų, priežiūroje svar-
biausi veiksniai yra vartymas kas 2 val., tinkamų tvarsčių 
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parinkimas, ligonio mokymas, skausmo malšinimas bei steri-
lumas (veiksnių įvertis 2,80–3,00 balo) (5 pav.). Atsižvelgiant 
į tai, galima daryti prielaidą, kad tyrime dalyvavusios slaugyto-
jos, prižiūrėdamos ligonį, turintį pragulų, skiria daug dėmesio 
visiems išvardytiems pragulų priežiūros būdams.
  

Gydytojo
paskirtų

vaistų
naudojimas

2,30

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2,80 3,00 2,80 2,85 3,00

Tinkamas
tvarsčių

parinkimas

Vartymas
kas 2 val.

Paciento
mokymas

Skausmo
malšinimas

Sterilumas

2,85

Žaizdos
apžiūra ir
tvarsčių
keitimas

5 pav. Veiksnių, susijusių su ligonio, turinčio pragulų, slauga, ver-
tinimas pagal 3 balų sistemą

Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė, kad visos tyrime da-
lyvavusios slaugytojos veiksnius, kuriuos turi žinoti slaugytojas, 
prižiūrintis pragulų turintį ligonį, labiau vertina kaip svarbius 
(veiksnių įvertis 4,85–4,9 balo) (6 pav.). Atsižvelgiant į tai, ga-
lima teigti, kad visos slaugytojos profesionaliai rūpinasi ligo-
niais, turinčiais pragulų. Norint užtikrinti tinkamą priežiūrą, 
reikia ne tik turėti praktinių įgūdžių, bet ir taikyti įgytas bei 
nuolat tobulinamas teorines žinias, kaip ir parodė atsakymai į 
šį klausimą.

Gydytojo
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vaistų
naudojimas
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2,5
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0,5

0,0
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Tinkamas
tvarsčių

parinkimas

Vartymas
kas 2 val.

Paciento
mokymas

Skausmo
malšinimas

Sterilumas

2,85

Žaizdos
apžiūra ir
tvarsčių
keitimas

6 pav. Žinių, susijusių su pragulų slauga, svarbos vertinimas pagal 
5 balų sistemą

Tyrimas atskleidė, kad dauguma tyrime dalyvavusių slaugy-
tojų visus sulėtėjusį pragulų gijimą lemiančius veiksnius vertina 
kaip labai svarbius (veiksnių įvertis 4,65–4,9 balo) (7 pav.).  

Palyginę šio tyrimo rezultatus su 2010 m. atlikto tyrimo 
[1] rezultatais matome, kad 13,4 proc. slaugytojų nežino apie 
stacionariai gydomo ligonio mitybos rekomendacijas ir beveik 
trečdalis (32,8 proc.) – apie tinkamus produktus, padedančius 
išvengti pragulų. O šiame tyrime dalyvavusios slaugytojos ne-
išskyrė nė vieno pragulų gijimą lėtinančio veiksnio ir visus juos 
laiko itin svarbiais, nes tik visapusiška priežiūra gali užtikrinti 
tinkamą, greitą žaizdos gijimą. 

Netinkama
paciento
higiena

4,855,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

4,85 4,90
4,65

4,90 4,90

Netinkama
paciento
higiena

Didelis
pažeidimo

plotas

Skausmas Infekcija Žaizdos
traumavimas

7 pav. Veiksnių, apibūdinančių sulėtėjusį pragulų gijimą, ver-
tinimas pagal 5 balų sistemą 

Išvados
1. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės bendrosios 

praktikos slaugytojų nuomone, dažniausios pragulų atsi-
radimo priežastys yra mobilumo sutrikimas, netinkama 
mityba bei higienos stoka. Kitos, rečiau paminėtos prie-
žastys: kraujotakos sutrikimai, vyresnis amžius bei dažna 
odos trintis.

2. Duomenų analizė parodė, kad dauguma slaugytojų pū-
lingo eksudato žaizdoje pagausėjimą laiko svarbiausiu 
žaizdos infekcijos požymiu. Iš pateiktų infekuotų pragulų 
priežiūros veiksnių slaugytojos neišskyrė nė vieno – visus 
laiko itin svarbiais. Tyrimas parodė, kad ligonio izoliavi-
mas nuo kitų ligonių mažiau svarbus iki 11 metų darbo 
patirties turinčioms slaugytojoms. Tai rodo, kad esamą si-
tuaciją ligoninėje realiai vertina neseniai slaugos mokslus 
baigusios slaugytojos. Tyrimas taip pat atskleidė, kad jau-
nesnės kaip 44 metų amžiaus slaugytojos rankų plovimo 
dažnumą laiko svarbesniu aspektu nei vyresnio amžiaus 
slaugytojos.  

3. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad svarbiausi bendrieji pra-
gulų priežiūros principai – vartymas kas 2 val., tinkamų 
tvarsčių parinkimas, ligonio mokymas, skausmo malši-
nimas bei sterilumas. Dažniausiai taikomos profilaktikos 
priemonės – vartymas, tinkama higiena, voleliai, pagalvė-
lės, čiužiniai nuo pragulų ir t. t. Priešingai nei 2010 m. at-
liktame tyrime [1], kurio metu išaiškėjo, kad didelė dalis 
slaugytojų pragulų priežiūrai vis dar naudoja guminį  ratą 
bei spiritą, šiame tyrime dalyvavusios ligoninės slaugyto-
jos šių priemonių nenaudoja, nes tai tik dar labiau trau-
muoja esamą žaizdą. 

NURSING PRACTICE IN CARE OF 
PATIENTS WITH BEDSORES

Keywords:  bedsores, nurse, rolling over, bandages.

Summary
The article analyzes  activities of a nurse, caring for pa-

tients with bedsores. The topic is relevant for an aging socie-
ty as bedsores are becoming one of the most common health 
problems. Bedsores cause not only health, but also a variety 
of quality of life related problems: decreased mobility, ina-
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bility to self-sufficiency,  social deprivation. Man becomes de-
pendent on others, caring of him  people.

Only early prevention, proper wound care and careful pa-
tient‘s nursing can reduce healing time and improve quality 
of patient‘s life - this is what the article studies. The study 
involved twenty three  X maintenance therapy and hospice 
nurses. Applied the questionnaire method.It was found that 
X maintenance therapy and hospice nurses point out the in-
crement of wound purulent exudateas the most important 
indicator  of wound infection, and the most frequently used 
bedsore prevention measures are rolling patients over every 
two hours, also appropriate hygiene. Other, less frequently 
mentioned preventive measures are: rollers, pads, antibedsore 
mattresses, physical therapy and medication. In care of pa-
tients with bedsores. X  hospital nurses  do not use the rubber 
wheel and spirit, they believe that it is even more traumatic 
for an existing wound.
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Mokomieji straipsniai: siūlome žinias ir dovanas

Patirtis rodo, kad didelio mūsų žurnalo skaitytojų dėmesio 
sulaukia mokomieji straipsniai, kai sudaroma galimybė atsa-
kyti į pateiktus klausimus ir už įgytas žinias gauti dovanų.

Kaip kiekvienais metais, ir 2018-aisiais žurnale „Slau-
ga. Mokslas ir praktika“ publikuosime nemažai mokomų-
jų straipsnių. Kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesių 

numeriuose paskelbsime straipsnių ciklą „Pagalba šlapimo 
nelaikantiems pacientams“. 

Visi užsiprenumeravę žurnalą „Slauga. Mokslas ir prak-
tika“ ir teisingai atsakę į ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų 
klausimų įgis ne tik žinių, bet ir gaus žurnalo rėmėjų dova-
nų.
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• bet kuriame Lietuvos pašte ar „PayPost“ skyriuje  

• per Lietuvos pašto laiškininką
• paskambinę informacijos tel. 8 700 55 400  
• interneto svetainėje www.prenumeruok.lt

Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Svarbu žinoti:
Lietuvos leidinių 2018 m. kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėn. 26 d.,

kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – iki kiekvieno mėn. 22 d. (jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip).
Daugiau informacijos tel. 8 700 55 400 arba el. paštu prenumerata@post.lt
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Lietuvai mūsų reikia

Jolita Gudlenkytė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 2018 metų absolventė

Tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui aš pasižadėjau prieš 
daugiau nei dešimt metų, tą dieną, kai daviau savo pirmąjį 
skautišką įžodį. Būdama skaute aš supratau, kad rūpinimasis 
kitais ir gerų bei prasmingų darbų darymas kiekvieną dieną 
padeda man jaustis laiminga ir teisinga asmenybe. Priimda-
ma vieną svarbiausių savo gyvenime sprendimų ir rinkdama-
si profesiją, aš neatsitiktinai pasirinkau slaugytojo profesiją. 
Manau, kad tik būdama šios profesijos atstove galiu jaustis 
visaverte ir laiminga asmenybe.

Slaugytojas pacientui pagelbsti ne tik kaip specialistas, 
bet neretai tampa draugu, kuris išklauso, nuramina ir padrą-
sina, kai pacientas jaučiasi vienišas. Į pacientą žvelgiu kaip į 
visumą, nesvarbu, ar jo problema fizinė, socialinė ar psicho-
loginė. Manau, yra svarbu atkreipti dėmesį ne tik į pagrin-
dinę jo problemą ar sutrikimą, bet ir į kitus poreikius. Šiam 
mano požiūriui formuotis didžiausią įtaką turėjo mokymo 
įstaiga – Vilniaus kolegija. Čia studijuodama Bendrosios 
praktikos slaugos studijų programą siekiu slaugos profesinio 
bakalauro laipsnio.  

Komandinis darbas, gebėjimas įsiklausyti į aplinkinius 
žmones, pastebėti, ko galbūt kiti nemato, būti laiku ir vietoje, 
kai to reikia, padrąsino mane dar stipriau žengti savo pasi-
rinktu keliu. Objektyviai vertinti situaciją, esant ypatingoms 

2018 metai Lietuvos valstybei ir visiems jos žmonėms neeiliniai. Šiemet vasario 16 dieną minėsime atkurtos  
Lietuvos 100-metį. 1918 metais buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė ir taip atgaivinta šimtmečiais puoselėta  

Lietuvos valstybingumo tradicija. Kiekvienam iš mūsų ši sukaktis yra svarbi ir prasminga. Tai proga prisiminti tuos,  
kurių pastangomis gyvename laisvoje Lietuvoje ir esame lygiateisiai pasaulio tautų bendrijos nariai.  

Kartu tai proga susimąstyti apie ilgą ir sunkų nepriklausomybės kovų kelią iki 1990 metų Kovo 11-osios.  
Tai paskata pagalvoti, kuo mes, dabartiniai laisvos valstybės piliečiai, galime prisidėti prie savo šalies tobulėjimo.  

Kiekvieno iš mūsų pareiga ir privilegija dalyvauti kuriant modernią valstybę. Svarus ir labai reikšmingas vaidmuo  
tenka ir visiems sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams. 

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines, rubrikoje „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai“  
būsimieji slaugytojai pasidalys mintimis apie savo gyvenimo kelio pasirinkimą, prasmę ir ateities siekius.  

aplinkybėms darbo vietoje aš išmokau atlikdama praktikas, 
kurių metu galėjau save išbandyti beveik visuose sveikatos 
priežiūros profiliuose. Pokalbiai su slaugytojomis, kurios tu-
rėjo didelę darbo patirtį, padėjo suprasti, kad pokyčiai slaugy-
tojų darbe yra kardinalūs ir jie toliau vyksta. 

Ši profesija yra iššūkis. Manau, šiam darbui būtina turėti 
pašaukimą, tiesiog pajausti, kad tai yra ta vieta, kurioje nori 
būti ir gali prisidėti prie šios srities tobulinimo. Kiekviena 
diena slaugytojo darbe yra vis kitokia, nėra monotonijos, ir 
tai mane žavi labiausiai. Pagarbus bendravimas, geras žodis ir 
pagyrimas šiame darbe – labai svarbūs ir reikalingi. Svarbu ne-
pamiršti, kad turime ne tik jų laukti iš kitų, bet pirmiausia pa-
tys privalome juos ištarti kitiems. Tikiuosi, kad pasirinkusi šią 
profesiją ir būdama viena iš jos atstovų, prisidėsiu prie slaugos 
tobulinimo moksliniu aspektu ir praktinių slaugos procedū-
rų atlikimo gerinimo. Labai džiaugiuosi, kad tai yra profesija, 
kurioje nuolat galiu tobulinti ne tik profesines, bet ir asmeni-
nes savybes. Manau, medicinos mokslo atradimai ir nuolatinė 
pažanga turės vis daugiau įtakos ir slaugytojų darbui. Lietuva 
yra ta šalis, kurioje reikalinga kokybiška, inovatyvi ir nuolat 
tobulinama slaugos priežiūra. Tikiuosi, kad slaugytojo pro-
fesija užims deramą vietą sveikatos priežiūros sistemoje, bus 
labai svarbi sveikatos priežiūros komandos dalis.
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ERASMUS+ mobilumo projektas „Andragoginio 
meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų  
mokymosi kokybei didinti“ pusiaukelėje

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (paraiškovas), Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, VšĮ Klai-
pėdos valstybinės kolegijos, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro konsorciumas įgyvendino ERASMUS+ mobilumo projektą „Andragoginio meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi 
kokybei didinti“ (projekto Nr. 2016-LT01-KA104-022902).

Projekto metu parengta metodinė priemonė andragogams „Susitelkti į besimokantįjį“. Metodinėje priemonėje sudėta dalyvių 
patirtis, sukaupta pirmojo mobilumo vizito Heidelbergo pedagogikos universiteto Tęstinių studijų akademijoje (Vokietija) metu ir 
dėstytojos Veronikos Strittmatter-Haubold seminarų medžiaga.

Metodinė priemonė skirta andragogams praktikams, turintiems andragoginius pagrindus ir norintiems tobulinti savo kompeten-
ciją. Projekto grupės darbui vadovavo projekto turinio ekspertas Arūnas Bėkšta. Jūsų dėmesiui Loretos Gudelienės-Gudelevičienės 
pokalbis su Arūnu Bėkšta. 

Mokymo priemonė – koncentruota, struktūruota, iš pirmo 
žvilgsnio sunkokai skaitoma. Kokiam skaitytojui ji skirta?

Mes ją vadiname ne mokymo, bet metodine priemone, 
kuri skirta ne kam nors mokyti, bet labiau pasigilinti į su-
augusiųjų mokymo ir mokymosi subtilybes. Ši priemonė 
parengta pagal ERASMUS+ programos mobilumo projekto 
„Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų moky-
mosi kokybei gerinti“ rezultatus. 

Specialiai Vokietijoje ieškojome įstaigos, galinčios pasiūlyti 
labai aukšto lygio ekspertą, kuris atvertų naujus langus į su-
augusiųjų mokymąsi. Labai džiaugiamės, kad pavyko susitarti 
su Heidelbergo pedagogikos aukštąja mokykla, kuri pasiūlė 
dėstytoją Veroniką Strittmatter-Haubold. Dėstytoją mes pa-
žinojome iš ankstesnių projektų, todėl žinojome, kad tai bus 
tai, ko mums iš tikrųjų reikia. 

Taigi, tiesiai atsakau į klausimą – priemonė skirta paty-
rusiems suaugusiųjų mokytojams, turintiems andragogikos 
žinių pagrindus, kurie išmano ir darbe taiko pagrindinius 
suaugusiųjų mokymosi principus, supranta terminologiją. Ši 
priemonė praplečia andragogikos žinių lauką ir veda gilyn. 
Suprantama, kad tai nėra literatūra, skirta paskaityti prieš 
miegą. Tai profesionalo tobulinimosi instrumentas. 

Kodėl dalį, nors ir glaustai, metodinės priemonės skiriate su-
augusiųjų mokymosi koncepcijoms aptarti?

Bet kurios srities specialistas, laikantis save profesionalu, 
nieko nepasieks, neišmanydamas savo srities teorinių pama-
tų. Ar galėtume įsivaizduoti tiltų konstruktorių, neišmanantį 

medžiagų atsparumo, arba fiziką, nežinantį fizikos dėsnių? 
Skamba absurdiškai, ar ne? Bet kai kalbame apie mokytojus, 
dėstytojus, tai kažkodėl neatrodo taip absurdiška. Nestebina 
kokios nors srities dėstytojas, kuris neturi nei pedagoginių, 
nei andragoginių žinių. Manoma, užtenka, kad jis išmanytų 
savo specialybės dalykus. Dažnai apie mokymą jis supranta 
taip, kaip jį patį kažkada kažkas mokė. Po to stebimės, ko-
dėl žema mokymų kokybė. Kaip tik todėl, kad tai darantys 
žmonės nelabai išmano, ką ir kaip daryti ir kodėl atsitinka 
taip, o ne kitaip. Žinoma, negalima absoliutinti. Yra labai 
daug puikių mokytojų ir dėstytojų, kurie turi įgimtą moky-
tojo talentą, kurie skaito, dalyvauja įvairiuose mokymuose ir 
taip tobulėja, tačiau jiems reikalinga pagalba. Ši priemonė ir 
yra tokia pagalba. 

Kaip sakė vienas iš žymių XX amžiaus mąstytojų Kurtas 
Lewinas (1890–1947): „Nėra nieko praktiškesnio už gerą te-
oriją“ (https://www.toolshero.com/toolsheroes/kurt-lewin/). 
Teorijos išmanymas padeda suprasti, kas vyksta, leidžia pa-
sirinkti teisingus metodus ir instrumentus, padeda numatyti 
galimas veiksmų pasekmes. Taigi, geras teorijos išmanymas 
yra profesionalo gidas jo veikloje. Neišmanydamas teorijos, 
žmogus yra kaip laivas rūke be kompaso ir be žemėlapio. Jis 
kažkur plaukia, bet kur nuplauks ir ką ten ras – neaišku. 

Aptarkite plačiau projekto dalyvių atsivežtus ir Jūsų aprašytus 
aktyvius mokymosi metodus.

Veronika Strittmatter-Haubold mokymų metu taikė daug 
ir įvairių mokymosi metodų, kuriuos mokymų dalyviai grįžę 
iš Vokietijos aprašė, o aš sudėjau į vieną dokumentą. Metodus 



14 Bendradarbiavimas

suskirstėme į kelias grupes:
1. Metodai, skirti mokymų pradžiai: susipažinimas, apšili-

mas, lūkesčių nustatymas, programos pristatymas.
2. Grupinio mokymosi metodai, taikomi dėstymo metu, 

skirti įtraukti dalyvius į bendrą mokymąsi.
3. Metodai, skirti apibendrinimui ir refleksijai. 

Kai kurie metodai mums jau buvo žinomi ir mes juos 
taikome savo praktikoje. Tačiau čia dar kartą galėjome juos 
išbandyti patys ir aptarti, kaip jie veikia, kada ir kaip juos 
geriau taikyti. Kiti metodai buvo dar nematyti ir nebandyti ir 
papildė mūsų „instrumentų dėžę“. 

Pavyzdžiui, lūkesčiams nustatyti labai gerai tinka metodas 
„Užbaik sakinį“, kai mokymų pradžioje dalyvių prašoma pa-
galvoti ir trumpai išsakyti, ko jie tikisi iš seminaro (mokymų), 
ir užbaigti sakinį: „Šis seminaras bus puikus, jeigu...“ Duoda-
ma keletą minučių pagalvoti ir prašoma dalyvių išsakyti savo 
mintis, kurias dėstytojas surašo stendinio popieriaus lape. 
Taip sužinome, ko dalyviai tikisi iš seminaro (mokymų) tiek 
organizacine, tiek ir turinio prasme. Dėstytojas turi aptarti 
lūkesčius ir paaiškinti, kaip jie bus patenkinti. Lūkesčių lapas 
paskui naudojamas seminarui aptarti, apibendrinti, pasitik-
rinti, ar buvo išpildyti dalyvių lūkesčiai. 

Smagus skirstymo į grupes metodas pagal kortų rūšį (♠, ♣, 
♥, ♦, raudonos, juodos) arba pagal kortų akių skaičių (2, 3, 4, 
5, 6, damos, karaliai ir t. t.). Parenkama tiek kortų rūšių gru-
pių, kiek yra dalyvių. Kortos sumaišomos ir dalyviai traukia 
kortą. Išsitraukę kortas, susiranda kitus grupės narius. 

Išsiaiškinti grupės nuomonę kokiu nors klausimu tinka 
įvairūs balsavimo metodai. Pavyzdžiui, norint išsiaiškinti, 
kokios temos grupei svarbiausios, temos surašomos lentoje ir 
dalyviams duodami trys lipnūs spalvoti taškai, kuriuos jie pri-
klijuoja prie jiems svarbiausių trijų temų. Taip išsiaiškiname, 
kurioms temoms reikėtų skirti didesnį dėmesį. Taip pat gali-
ma išsiaiškinti, kurios temos dalyviams buvo naudingiausios, 
kai mokymai apibendrinami. Balsavimas tinka įvairiais moky-
mo atvejais ir visuose mokymo etapuose – pradžioje, dėstymo 
metu ir pabaigoje. Jis paprastai užima nedaug laiko, leidžia 
suaktyvinti grupę ir išsiaiškinti temos supratimą. 

Gana žavus metodas dienos apibendrinimui yra „Orų 
prognozė“. Dalyvių prašoma apibūdinti dieną orų prognozės 
terminais, pavyzdžiui: „iš ryto buvo miglota, pietų link migla 
šiek tiek išsisklaidė ir ėmė ryškėti peizažo detalės ir kelias, ku-
riuo važiuojame, po pietų užgriuvo užduoties žaibai ir griaus-
tinis“.

Čia paminėjau tik keletą metodų. Iš viso jų suskaičiavome 
daugiau nei dvidešimt. 

Nustebino metodinės priemonės elektroninis formatas. Kodėl 
pasirinktas būtent toks knygos variantas?

Projekto sąmatoje nebuvo numatyta lėšų metodinės me-
džiagos leidybai, todėl nusprendėme padaryti elektroninę 
versiją PDF formatu, kurią bet kas gali nemokamai atsi-
siųsti iš mūsų asociacijos ar kitų mokymų dalyvių įstaigų 
interneto svetainių http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/

uploads/2017/11/Metodin%C4%97-med%C5%BEiaga_
Galutinis.pdf 

Suprantame, kad dauguma žmonių labiau mėgsta skaityti 
popierinius leidinius, tačiau elektroninė versija turi ir privalu-
mų: galima atsisiųsti į savo kompiuterį, į planšetinį kompiu-
terį ar išmanųjį telefoną ir skaityti bet kur ir bet kada, galima 
atsispausdinti patikusio metodo aprašymą arba visą medžiagą 
ir skaityti popierinę versiją. Žinoma, svarbu leidybos kaštai. 
Šiuo atveju tai buvo tik mokymų dalyvių ir mano darbo lai-
kas, kurį skyrėme medžiagai paruošti. 

Elektroninė versija turi dar vieną privalumą – joje galima 
įdėti nuorodų į informaciją kituose tinklalapiuose, kur skaity-
tojas gali rasti papildomos medžiagos dominančia tema, vaiz-
do įrašų. Kartais labai sunku aprašyti kokį nors veiksmą, bet 
gerokai paprasčiau parodyti, kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, me-
todo „Plūduriuojanti / kabanti lazda“ aprašymas. Iš aprašymo 
ir net iš pridėtų nuotraukų skaitytojui gali likti neaišku, kaip 
tai įgyvendinti. Vienas iš dalyvių tai nufilmavo ir įrašą perda-
vė man. Aš jį paskelbiau „Youtube“ ir nuorodą į įrašą įdėjau 
tekste. Elektroninėje versijoje labai paprasta tiesiog spustelėti 
ant nuorodos ir pažiūrėti trumpą vaizdo įrašą. Nuoroda į vaiz-
do įrašą https://youtu.be/h_6j3YF63_A. Išleidus popierinę 
metodinę priemonę, reikėtų nuorodas suvesti kompiuteriu. 
Dažnai nuorodos būna ilgokos, padaroma klaidų, o tai erzina. 

Manau, kad tokias publikacijas labai nesunku parengti ir 
jūsų – Kompetencijų centro – mokymams. Žinoma, reikia 
pasirūpinti tinkamais vaizdo įrašais. Galima paskelbti netgi 
dėstytojo paskaitos įrašą. Kompetencijų centre turite tam rei-
kalingą įrangą. 

Neseniai pravėrėme 2018 metų duris. Priešakyje Lietuvos 
100-metis. Kokį andragogą Jūs matote ant slenksčio ir ko jam 
palinkėtumėte?

Matau optimistišką, aktyvų ir smalsų andragogą. Siela tokį 
pat jauną kaip ir mūsų valstybė. Tokį, kokie yra tie, kurie ren-
gė šią medžiagą. Tai yra ir mano palinkėjimas.

Linkime malonaus metodinės priemonės „Susitelkti į besimokantįjį“ skaitymo www.sskc.lt

Mobilumo projekto dalyviai Palangoje pertraukėlės metu (iš kairės): Rai-
mondas Natka, Meilutė Apanavičienė, Vilija Lukošūnienė, Inga Berno-
tienė, Romutė Koncevičienė, Aušra Bagdonavičienė, Danutė Streikuvie-
nė, Rimantas Zajarskas,  metodinės priemonės turinio ir  darbo grupės 
ekspertas Arūnas Bėkšta. Nuotr. Loretos Gudelienės-Gudelevičienės
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Priklausomybė nuo kompiuterio
Deimantė Kunaitė

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

Raktažodžiai: internetas, socialiniai tinklai, gyvenimas.

Santrauka
Priklausomybė nuo kompiuterio priskiriama ir gydoma 

lygiai taip pat kaip ir kitos priklausomybės (narkomanija, al-
koholizmas ar azartinių lošimų priklausomybė). Ją įgyti gali 
tiek vaikas, paauglys ar suaugęs žmogus. Jeigu pasireiškia tokie 
rizikos faktoriai kaip nerimas, slogi nuotaika, depresija, kitas 
priklausomybės sutrikimas, socialinės paramos stoka iš aplin-
kos, šeimos sunkumų turintys paaugliai, mažiau mobilūs ar 
socialiai aktyvūs žmonės nei anksčiau buvo, įtampa ir žemas 
pasitikėjimas savimi, tokią priklausomybę įgyti yra didesnė 
tikimybė. Plačiai aprašomi požymiai, rodantys, jog kompiu-
teris tampa problema (negalėjimas ar sunku atsipalaiduoti – 
nei psichiškai, nei fiziškai; nesugebėjimas kontroliuoti laiko, 
praleidžiamo prie kompiuterio; socialinių ryšių nykimas; kas-
dieninė veikla (pavyzdžiui, valgymas) perkeliama prie kom-
piuterio; pakitęs dienos ir nakties ciklas; interesų susiaurėji-
mas ir pomėgių, išskyrus susijusius su kompiuteriu, nykimas), 
padeda atpažinti ir laiku užkirsti kelią šios priklausomybės 
vystymuisi. Pagrindinis prevencijos būdas yra realiai rodomas 
dėmesys ir realus bendravimas akis į akį. Padėti nustatyti, ar 
priklausomybė yra, ar ne, gali savikontrolės anketa bei Berge-
no priklausomybės nuo „Facebook“ skalė. 

Įvadas
Priklausomybė nuo kompiuterio – besaikis naudojimasis 

kompiuteriu, kliudantis kasdieninei, įprastai veiklai. Priklau-
somybė nuo kompiuterio dažnai gali baigtis visišku įsitrau-
kimu į virtualų pasaulį. Tai nutinka ypač tais atvejais, kai re-
alybėje turima socialinių problemų – tada virtualus pasaulis 
tampa tikrojo pakaitalu. Tai gali atvesti prie uždaro blogybių 
rato, nes vis mažiau puoselėjami socialiniai ryšiai silpsta, vie-
natvės jausmas stiprėja [1].

Šiandieninėje visuomenėje mokslas, darbas ar net pramo-
gos neįsivaizduojami be kompiuterio ar interneto. Tai tapo 
taip savaime suprantama, kad ne vienas jaunas tėvelis net 
nesusimąstydamas vos ūgtelėjusį mažylį supažindina su šiuo-
laikinio pasaulio neatsiejama dalimi – kompiuteriu. Kai ku-
riems tai atrodo savaime suprantama, kad jau 3–4 metų vaikas 
moka naudotis kompiuteriu, susirasti kompiuterinių žaidimų 
ar naršyti „Youtube“. Pradžioje tai gali atrodyti gana patrau-
kliai. Nestebina ir tai, kad pradinukai jau turi savo profilius 
„Facebook“. Dauguma jaunųjų vartotojų internetu naudojasi 
be jokių apribojimų ar kontrolės. Vaikų, besinaudojančių in-
ternetu, skaičius didėja, o amžius jaunėja [2].

Dauguma žmonių pradeda naršyti internete siekdami nu-
malšinti nemalonius jausmus, tokius kaip įtampa, vienišumas, 
depresinė nuotaika ir nerimas. Jei buvo sunki diena ir norisi 
kaip nors užsimiršti bei greitai sumažinti įtampą, internetas 

gali būti lengviausiai prieinamas būdas pasijausti geriau. Pasi-
nėrus į interneto platybes, laikinai pamirštami tokie jausmai 
kaip vienišumas, nerimas, depresyvi nuotaika, išnyksta nuo-
bodulys [3]. 

Rizikos faktoriai
Priklausomybė nuo kompiuterio gali atsirasti, esant tam 

tikriems rizikos faktoriams: 
Nerimas. Jausdami nerimą žmonės kartais naudojasi in-

ternetu, kad užmirštų savo rūpesčius ir baimes. Tokie žmonės 
pernelyg dažnai tikrinasi elektroninį paštą ar įkyriai naršo in-
ternete. 

Slogi nuotaika (depresija). Internetas gali padėti pabėgti 
nuo slogios nuotaikos, tačiau ilgainiui tai gali sukelti įtampą, 
izoliacijos ir vienišumo jausmą. 

Turint kitą priklausomybės sutrikimą. 52 proc. priklau-
sančiųjų nuo kompiuterio taip pat yra priklausomi ir nuo nar-
kotinių medžiagų, alkoholio, lošimo ir seksualinių santykių.

Socialinės paramos stoka iš aplinkos. Dažnai tokie žmo-
nės ieško santykių ir bendrauja internetu, manydami, kad tai 
saugesnis ir patikimesnis būdas kurti naujus santykius.

Šeimos sunkumų turintys paaugliai. Dažnai paaugliams 
kyla identiteto klausimų, taigi virtuali erdvė gali tapti sauges-
ne erdve eksperimentuoti nei realus gyvenimas.

Sumažėjęs mobilumas ar socialinis aktyvumas nei buvo 
anksčiau. Žmonės, kurie staiga tapo neįgalūs, arba mama, 
auginanti kūdikį ir dėl to negalinti dažnai išeiti iš namų ar 
susitikti su senais draugais.

Įtampa. Žmonės, jaučiantys įtampą, dažnai bando ją nu-
malšinti naršydami internete, tačiau tai gali sukelti priešingą 
efektą: kuo daugiau laiko praleidžiama internete, tuo aukštes-
nis streso lygis.

Žemas pasitikėjimas savimi. Savimi nepasitikintys žmo-
nės vengia realaus ir gyvo bendravimo, o virtuali erdvė sutei-
kia jiems galimybę tapti tokiems, kokie norėtų būti, pristatyti 
kitiems save taip, kaip nori [4].

Požymiai, rodantys, jog kompiuteris 
tampa problema

Šiai priklausomybės rūšiai nustatyti gali padėti keli požy-
miai, rodantys, jog galbūt kompiuteris tampa problema ir rei-
kėtų kreiptis pagalbos. Psichologas Mykolas Valainis išskiria 
tokius požymius:
•	 Negalėjimas ar sunku atsipalaiduoti nei psichiškai, nei fi-

ziškai.
•	 Nesugebėjimas kontroliuoti laiko, praleidžiamo prie kom-

piuterio.
•	 Socialinių ryšių nykimas.
•	 Kasdieninė veikla (pavyzdžiui, valgymas) perkeliama prie 

kompiuterio.
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•	 Pakitęs dienos ir nakties ciklas.
•	 Interesų susiaurėjimas, pomėgių, išskyrus susijusių su 

kompiuteriu, nykimas [5].
Priklausomybę nuo kompiuterio gali įgyti tiek vyras ar 

moteris, paauglys, jaunuolis ar net mažametis vaikas. Gana 
dažnas atvejis, kai vos tik grįžę po pamokų namo, moks-
leiviai neskuba pavalgyti pietų, o pirmiausia įsijungia kom-
piuterį. Tas pats ir mokykloje – jei užsiėmimas vyksta kom-
piuterių klasėje, mokiniai dažnai visą savo dėmesį skiria 
kompiuteriui ir bendravimo priemonėms internete, bet ne 
pamokos dalykui. Paaugliai – didžiausia rizikos grupė. La-
biausiai pažeidžiami paaugliai nuo 14 iki 20 metų amžiaus. 
Ne kiekvienas, dažnai sėdintis prie kompiuterio, tampa nuo 
jo priklausomas. Yra požymių, rodančių, kad susidurta su 
priklausomybe nuo kompiuterio, bet reikia vertinti ne kie-
kvieną požymį atskirai, o jų suminį veikimą. Psichologė 
Laura Bratikaitė sako, jog dažniausiai vaikai ir paaugliai įsi-
traukia į kompiuterinius žaidimus stresinio periodo metu: 
įtempti mokslai, barniai namuose, tėvų skyrybos, patyčios 
mokykloje ar kieme, kai jaučiasi tėvų nesuprasti ar atstumti, 
nesiseka užmegzti artimų santykių su bendraamžiais, išgyve-
na nelaimingą meilę. Kompiuteriniai žaidimai tampa emo-
cinio nepasitenkinimo kompensavimo priemone ir galimybe 
pabėgti nuo stresinės situacijos. Kauno miesto savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuro psichologė Rasa Vaitkienė išski-
ria tokius pagrindinius vaiko priklausomybės nuo kompiu-
terio požymius: 
•	 Vos prabudęs sėda prie kompiuterio (nei prausiasi, nei 

rengiasi). 
•	 Valgo, geria tik prie kompiuterio. 
•	 Yra bent vieną naktį praleidęs prie kompiuterio. 
•	 Dėl kompiuterio yra praleidęs pamokas. 
•	 Grįžęs namo iš karto puola prie kompiuterio. 
•	 Gali pamiršti, kad reikia pavalgyti (pusryčiauti, pietauti ir 

pan.). 
•	 Siaurėja mėgstamos veiklos ratas (pavyzdžiui, konstravi-

mas, skaitymas, piešimas ir t. t.), kol galiausiai jos visai 
nelieka. 

•	 Būdamas prie kompiuterio jaučiasi puikiai, gali išgyventi 
net euforiją, o išjungęs kompiuterį dažniausiai būna su-
dirgęs, nervingas, jaučia tuštumą, jį gali erzinti bet kokia 
veikla, nesusijusi su kompiuteriu. 

•	 Mažėja draugų ratas, socialiniai ryšiai, nes visi pokalbiai 
ir bendravimas daugiausiai palaikomi tik internetu, kol 
kompiuteris pasiglemžia visas mintis, užgožia realų gyve-
nimą. 

•	 Daugėja konfliktų su artimaisiais dėl praleidžiamo laiko 
prie kompiuterio, vaikas pradeda išsisukinėti, meluoti [6]. 
Psichologė psichoterapeutė Inga Šulcienė dar papildo vai-

kų priklausomybės požymius teigdma, kad jiems:
•	 Tampa nebeįdomūs žaidimai kieme.
•	 Su bendraamžiais mieliau bendrauja internetu (atsiranda 

bendravimo problemų klasėje).
•	 Sunku prikalbinti kur nors važiuoti, eiti į svečius.
•	 Priklausomybei įsigalėjus, vaikas tampa irzlus, piktas, kal-

boje atsiranda keistų sąvokų ar nuolat mini kompiuterinių 
žaidimų veikėjų vardus bei pasakoja žaidimo istorijas. 

•	 Mokyklinio amžiaus vaikams krenta mokymosi motyvaci-

ja, prastėja pasiekimų rezultatai.
•	 Realybė ima varginti, o tėvų (globėjų) reikalavimai ar už-

duotys suvokiami kaip akiplėšiškumas.
•	 Labai susierzina ar tampa agresyvus, kai atitraukiamas nuo 

kompiuterio.
•	 Gali pasireikšti prasta dėmesio koncentracija, mieguistu-

mas, apetito nebuvimas.
•	 Net pagrindiniai kūno poreikiai pradeda gerokai varginti ir 

atrodo perdėti [1].
Šeimos santykių institutas savo interneto svetainėje  dar iš-

skiria ir visiems būdingus somatinius sutrikimus, tokius kaip: 
•	 imuniteto susilpnėjimas, 
•	 riešo ir pirštų tirpimas, skausmas, sustingimas, deginimo 

pojūtis rankose, alkūnėse ar pečiuose, 
•	 akių skausmai dėl akies ragenos išsausėjimo ir mirksėjimo 

reflekso pasikeitimų, 
•	 migreniniai galvos skausmai, 
•	 nugaros ir kaklo skausmai,
•	 valgymo ir miego sutrikimai, 
•	 asmeninės higienos trūkumas [2].

Prevencija
Šateikių vaikų dienos centro vadovas Gediminas Norvilas 

sako: „Recepto, kaip spręsti priklausomybės nuo kompiute-
rio ir interneto problemą, niekas neišrašys. Kitaip tariant – 
vaistų nėra. Kaip ir kitų priklausomybių atveju, padėti gali 
priklausomybės ligų ir psichikos sveikatos specialistai, kurie 
specializuojasi priklausomybės nuo kompiuterio bei interne-
to srityje. Priklausomybės nuo internetinių azartinių lošimų 
atveju efektyviai padeda dalyvavimas anoniminių lošėjų gru-
pės veikloje. Jei internautas priklausomas nuo alkoholio ar 
narkotikų, tai drąsiai gali keliauti į anoniminių alkoholikų ar 
narkomanų grupę, nes sveikimo principai pagal „12 žingsnių“ 
programą yra vienodi visoms priklausomybėms.

Patarimų, kaip tvarkytis su priklausomybe, yra nemažai. 
Rekomenduotina ištrinti iš kompiuterio visus žaidimus, 
užblokuoti prieigas prie žaidimų ar pornografinių portalų, 
pašalinti asmeninius profilius iš socialinių tinklų, internetu 
naudotis tik būtinais atvejais, kuo daugiau bendrauti su žmo-
nėmis gyvai, užsiimti įdomia, naudinga veikla, rūpintis savo 
fizine ir emocine sveikata“ [7].

Būdų, ką daryti, kad vaikai mažiau laiko praleistų prie 
kompiuterio, yra įvairių. Keletas svarbesnių galėtų būti:

Suaugusiųjų rodomas pavyzdys. Pirmiausia turėtume at-
kreipti dėmesį patys į save. Vaikai yra protingi, jie mokosi ne 
iš to, kas jiems sakoma, o kaip yra elgiamasi. Tad peržiūrėki-
me, kiek laiko mūsų gyvenime užima technologijos, ar išėję į 
kiemą su vaiku, leidžiame laiką kartu (ar tėvai įkišę nosį į tele-
foną arba planšetę, o vaikai – kažkur aikštelėje), ar žaidžiame, 
bendraujame gyvai. Kokios tradicijos, bendravimas šeimoje, 
pavyzdžiui, paruošus vakarienę, kiek reikia kviesti kitus šei-
mos narius prie stalo, norint atitraukti juos nuo kompiuterio? 
O ką veikia tėtis ir (arba) mama, grįžę iš darbo – eina žaisti su 
kompiuteriu ar su savo atžala?

Mokymas saugiai naudotis kompiuteriu. Gal nuskambės ir 
keistai, tačiau reikia ne tik mokyti, kaip naudotis kompiu-
teriu, kokį mygtuką paspausti, koks ženklas ką reiškia, bet ir 
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kaip juo naudotis saugiai. Pirmiausia tai turi suprasti patys 
tėvai, po to jie turėtų aiškinti vaikams. Pagal vaiko amžių jam 
suprantama kalba svarbu paaiškinti, kodėl dar negalima nau-
dotis kompiuteriu arba kodėl laikas yra ribojamas, kartu su-
sikurti kompiuterio naudojimo taisykles, kurių laikytųsi visa 
šeima. Taip pat svarbu mokyti, kaip išlikti saugiam interne-
tinėje erdvėje (neatskleisti asmeninės informacijos, nesidaly-
ti nuotraukomis ir pan.), atsakyti į vaikams kylančius klau-
simus, patarti, padėti surasti kitą įdomią ir su kompiuteriu 
nesusijusią veiklą.

Kompiuterio ribojimas. Iš tiesų, kuo vaikas jaunesnis, tuo 
praleidžiamas laikas prie kompiuterio turėtų būti trum-
pesnis, pavyzdžiui, ikimokyklinio amžiaus vaikams reko-
menduojama 15–30 min., 9–12 metų – ne daugiau kaip 
valandą, o vyresniems – iki 2 val. per dieną. Taip pat re-
komenduojama, jog kompiuteris stovėtų darbo kambary-
je ar svetainėje, kur būtų galima matyti, kiek laiko vaikas 
praleidžia prie kompiuterio, ką veikia. Paauglystėje tai gali 
būti sudėtingiau, tad tėvai tokiu atveju turėtų suprasti, kad 
nebegalės kontroliuoti taip, kaip kontroliavo iki šiol, ir teks 
daryti kompromisus, ugdyti pasitikėjimą, mokyti laikytis 
taisyklių. Nėra rekomenduojama visiškai uždrausti naudotis 
kompiuteriu, nes, kaip jau minėjome anksčiau, tai yra tapę 
mūsų kasdienybės dalimi ir gali būti, kad stengiantis visai 
atriboti vaiką nuo technologijų, jis dar labiau į jas pasiners.

Domėkitės, ką veikia vaikai. Turbūt neretai klausiame vai-
kų, kaip sekėsi mokykloje, treniruotėje. O kaip dažnai klau-
siame, kaip sekasi naudotis kompiuteriu, socialiniais tinklais. 
Kas patinka, o gal kas nepatinka? Kaip sekėsi pereiti sunkiau-
sią žaidimo lygį? Domėdamiesi, kuo užsiima vaikai, ne tik 
užmegsite geresnį kontaktą su savo atžala, bet ir pastebėsite, 
kiek vaikas prisirišęs prie technologijų, kiek jos jam svarbios, 
ir prireikus galėsite laiku ir adekvačiai į tai reaguoti.

Ieškokite, kuo pakeisti kompiuterį. Ribojant naudojimąsi 
kompiuteriu, būtina atrasti, kuo pakeisti sėdėjimą prie kom-
piuterio. Tokiais atvejais vaikams reikia veiklos – bendrauti su 
draugais, skaityti knygas, lankyti būrelius, ruošti namų dar-
bų, padėti namų ruošoje. Paieškokite su vaiku jam įdomios 
veiklos, ką jis norėtų išmėginti, gal pastebėjote polinkį į tam 
tikrą sritį – pamėginkite įtraukti, sudominti ja [8].

Nesunkias priklausomybės formas žmogus gali įveikti pats 
su šeimos ir artimųjų pagalba. Įveikti šią priklausomybę pade-
da penki pagrindiniai principai (Hill, 2004):

1. Įvardyti, ko žmogus pasigenda savo gyvenime. Sudaryti sąra-
šą veiklų, kurių tenka atsisakyti dėl internete praleisto lai-
ko. Žmogus gali nesuvokti, ko jis netenka, kol nepamato 
užrašyta juodu ant balto.

2. Planuoti savo veiklą. Į veiklos planą įtraukti naršymą in-
ternete, griežtai nustatyti laiko limitus ir tiksliai laikytis 
sudaryto grafiko.

3. Rasti paramos realiame gyvenime. Šeimos ir draugų palai-
kymas labai svarbus kovojant su bet kuria priklausomybės 
forma.

4. Turėti šalia priminimų, kurie stabdytų kilus norui sėsti prie 
kompiuterio ir naršyti internete. Priminimuose patartina 
užsirašyti, kokių problemų asmeniniame gyvenime sukėlė 
besaikis interneto vartojimas.

5. Suvokti pačiam asmeniui, kodėl jis tapo priklausomas nuo 
interneto. Suprasti, kas kelia norą prisijungti prie interneto. 
Prisiversti veikti ką nors kito užuot naršius po virtualų 
pasaulį [9].

Greendfield (2004) siūlo 10 žingsnių pagalbos sau progra-
mą:
1. Atostogos nuo kompiuterio ir interneto. Jungiamasi prie in-

terneto tik itin svarbiais atvejais.
2. Nauja veikla. Ypač naudinga, kai į veiklą įtraukiami šei-

mos nariai, draugai.
3. Sportas. Įrodyta, kad sportavimas gerina psichologinę sa-

vijautą, ypač kovojant su priklausomybės ligomis.
4. Kuo mažiau laiko leisti žiūrint televiziją. Pasyvus laiko 

leidimas lemia priklausomybę nuo virtualios komunika-
cijos. Kovojant su priklausomybėmis patartina užsiimti 
aktyvesnėmis pramogomis.

5. Pokalbiai su šeima ir draugais apie įvykius asmens gyvenime. 
Asmuo, besigydantis nuo priklausomybės, turėtų daugiau 
kalbėti apie savo jausmus, atvirai paprašyti pagalbos ir pa-
laikymo iš artimųjų. Savo jausmų išsakymas ir pagalbos 
prašymas sumažina gėdos jausmą, nutraukia socialinę izo-
liaciją ir stipriai prisideda prie priklausomybės nuo inter-
neto įveikimo.

6. Konsultacijos ir terapija. Verta pasikonsultuoti su specialis-
tu, kaip kovoti su problema.

7. Palaikymo grupės. Praktika su asmenimis, priklausomais 
nuo alkoholio, narkotikų ar lošimų, parodė, kad palaiky-
mo grupės yra labai efektyvios.

8. Naujų pažinčių užmezgimas. Tai gali sukelti vidinį žmo-
gaus pasitenkinimą. Realios pažintys, gyvas bendravimas 
daug naudingesni už bendravimą internetu.

9. Kalbėjimas apie savo problemą. Nepatartina laikyti savo 
problemos paslaptyje. Paslaptis sukelia gėdos jausmą, o šis 
veda prie socialinės izoliacijos.

10. Laiko, praleisto internete, trumpinimas. Šalia kompiuterio 
patartina laikyti laikrodį su nustatytu žadintuvu [10].

Savikontrolės anketa
Psichologė Laura Bratikaitė sukūrė savikontrolės anketą 

„Ar esi priklausomas nuo kompiuterio?“ Ji skirta vaikams, ta-
čiau ją gali užpildyti ir suaugęs žmogus, jeigu yra įtariama pri-
klausomybė nuo kompiuterio. Vertinama balais pagal pasirink-
tą atsakymo variantą. Jei atsakoma  nuo 8 iki 12 balų – norma; 
nuo 13 iki 18 balų – priklausomybės nėra, tačiau būtina skirti 
daugiau laiko vaikui ir atkreipti dėmesį į jo užsiėmimus; nuo 19 
iki 24 balų – priklausomybė nuo kompiuterio, būtina kreiptis 
į šeimos psichologą, psichiatrą (žr. 18 p.).

Bergeno (Norvegija) universiteto mokslininkai įrodė, 
kad priklausomybė nuo „veidaknygės“ yra visiškai reali. Jie 
net sukūrė Bergeno priklausomybės nuo „Facebook“ skalę, 
kuria galima išmatuoti tos priklausomybės gylį. Psichologi-
jos mokslų daktarės Cecile Schou Andreassen vadovaujama 
tyrėjų komanda šią priklausomybę priskyrė internetinių pri-
klausomybių porūšiui [12]. Jeigu mažiausiai į keturis iš še-
šių skalėje esančius teiginius atsakoma „dažnai“ arba „labai 
dažnai“,  greičiausiai yra priklausomybė nuo socialinio tinklo 
„Facebook“. 
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Savikontrolės anketa „Ar esi priklausomas nuo kompiuterio?“

1. Kaip dažnai žaidi kompiuterinius žaidimus? Vertinimas 
balais

а) kiekvieną dieną 3 

b) kas antrą trečią dieną 2 

c) kai neturiu kuo užsiimti 1 

2. Kiek valandų praleidi žaisdamas kompiuteriu?

а) 2–3 valandas ir daugiau 3

b) valandą arba dvi (užsižaidžiu) 2 

c) daugiausiai valandėlę 1 

3. Ar pats išjungi kompiuterį?

а) kol kompiuteris neperkaito arba kol tėvai neištraukia 
jungiklio iš lizdo, arba kol neužmiegu prie kompiuterio, arba 
kol pradedu nebeskirti spalvų, arba kol paskausta nugarą, arba 
išvis neišjungiu

3 

b) kaip kada, kartais pats išjungiu kompiuterį 2 

c) pats ir savo noru išjungiu 1

4. Jei turi laisvo laiko, tu jį skiri...

а) žinoma, kad kompiuteriui, kam gi daugiau?! 3

b) priklauso nuo situacijos (galiu ir prie kompiuterio prisėsti) 2 

c) tikrai ne šitai „dėžei“ 1

5. Ar esi praleidinėjęs pamokas ar kitus užsiėmimus, kad 
pasėdėtum prie kompiuterio?

a) taip, praleisdavau 3 

b) buvo keletą kartų, kad praleisčiau, bet tai nebuvo svarbūs 
dalykai 2 

c) ne 1 

6. Ar dažnai galvoji apie kompiuterį ar apie kompiuterinius 
žaidimus?

а) taip, nuolat 3 

b) keletą kartų per dieną prisimenu 2 

c) retai, beveik nepagalvoju 1 

7. Ką tau reiškia kompiuteris?

а) viską arba beveik viską 3 

b) daug reiškia, bet yra ir daugiau dalykų, kurie man ne mažiau 
svarbūs 2 

c) nieko svarbaus nereiškia 1 

8. Sugrįžęs namo, tu pirmiausiai...

а) sėdi prie kompiuterio 3 

b) kaip kada – galiu ir prie kompiuterio prisėsti 2 

c) na, jau tikrai nesėdu prie kompiuterio 1 

Bergeno priklausomybės nuo „Facebook“ skalė
Kaip dažnai per pasta-
ruosius metus Jūs / Jus:

Labai 
retai Retai Kartais Dažnai Labai 

dažnai

1.
Praleidote daug laiko 

galvodami apie „Facebook“ ar 
planuodami, kaip naudositės 

„Facebook“?

2.
Jautėte norą naudotis 

„Facebook“ vis daugiau ir 
daugiau?

3.
Naudojotės „Facebook“ 

kaip pagalbine priemone, 
padedančia užmiršti 

asmenines problemas?

4.
Bandėte savavališkai, tačiau 

nesėkmingai sumažinti 
naudojimąsi „Facebook“?

5.
Užklupo nerimas ar tapote 

nervingas (-a), jei Jums 
buvo draudžiama naudotis 

„Facebook“?

6.
Naudojimasis „Facebook“ 

neigiamai paveikė Jūsų darbo 
ar mokymosi kokybę?

Išvados
1. Priklausomybė nuo kompiuterio – besaikis naudojimasis 

kompiuteriu, kliudantis kasdieninei, įprastai veiklai.
2. Priklausomybę nuo kompiuterio gali įgyti vaikas, paauglys ar 

suaugęs žmogus dėl nerimo, depresijos, prastų socialinių įgū-
džių, traumų vaikystėje, įtampos ar nepasitikėjimo savimi. 

3. Požymiai, rodantys priklausomybę nuo kompiuterio, yra laiko 
kontrolės praradimas; siaurėjantis interesų ratas; mažėjantis so-
cialinis aktyvumas; prastėjantys pasiekimai darbe ar mokykloje; 
realybės praradimas, organizmo poreikių netenkinimas.

4. Priklausomybės nuo kompiuterio galima išvengti ribojant 
laiką, praleidžiamą prie kompiuterio; nuolat gerinant tar-
pusavio santykius ir bendraujant realiai; užsiimant naujais 
ar pamėgtais hobiais. 
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Prekės aprašymas ir naudojimo instrukcijos: 

	 Tinka naudoti daug kartų, norint apsaugoti gipsą, įtvarą, tvarstį nuo sušlapimo maudantis duše, 
vonioje ar kitų vandens procedūrų metu.  

	 Užmovus ant galūnės ir nardinant į vandenį – lengvai patempti už viršutinio apsaugos 
kampelio ir išleisti orą.  

	 Jei jaučiate pernelyg stiprų spaudimą viršutinėje laikančioje dalyje – galite praplatinti angą 
atsargiai pratempdami. Turi gerai priglusti prie odos.  

	 Kojų apsaugos turi apsaugančias nuo slydimo juosteles ant padų. 
	 Apsaugų dydį pasitikrinkite lentelėje. Yra ir vaikams, ir suaugusiems tinkančių dydžių. 
	 Apsaugos daugkartinio naudojimo, plaunamos karštu vandeniu su švelniu plovikliu; gali būti 

sterilizuojamos dujomis.  
 Pagaminta Vokietijoje. Platintojas: Patogiam gyvenimui 

Tel. +3706 12 72777 
www.patogiamgyvenimui.lt 

https://www.facebook.com/patogiamgyvenimui/?ref=page_internal 
Taip pat galima įsigyti LSMU Kauno klinikų universiteto vaistinėse, „Ramunėlės“ vaistinėse. 

Dydžių lentelės paaiškinimas 
 
AP 21 Rankos trumpa (iki alkūnės) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
AP 17 Rankos trumpa (iki alkūnės) apsauga, S dydis, apimtis 
AP 31 Rankos ilga (virš alkūnės) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
AP 26 Rankos ilga (virš alkūnės) apsauga, S dydis, ilgis, apimtis 
 
LP 26 Kojos  trumpa (iki kelio) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
LP 20 Kojos trumpa (iki kelio) apsauga, S dydis, ilgis, apimtis 
LP 44 Kojos ilga (virš kelio) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
LP 33 Kojos ilga (virš kelio) apsauga, S dydis, ilgis, apimtis 




