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Eliana Jancevič
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas

Santrauka

Sergančio vaiko gydymas, priežiūra ir ugdymas labai pavei-
kia visą šeimą. Visos šeimos dalyvavimas gydyme yra būtinas, 
todėl terapinis epilepsija sergančiųjų bei jų tėvų mokymas 
yra neatsiejama pagalbos dalis. E. Kübler-Ross penkių stadi-
jų modelis padeda geriau suprasti, kas vyksta su žmogumi, 
patekusiu į gilią psichologinę krizę. Svarbiausias adaptacijos 
modelio tikslas – ugdyti adaptacijos galimybes, padidinti pri-
sitaikymo galimybes prie pakitusių poreikių bei sumažinti 
neigiamas adaptacijos reakcijas. Straipsnio tikslas – teoriškai 
pagrįsti slaugytojo vaidmenį, teikiant pagalbą epilepsija ser-
gančio vaiko šeimai susitaikyti su liga ir išmokti priežiūros 
veiksmų, pasitelkiant E. Kübler-Ross ir C. Roy modelių tei-
ginius.

Raktažodžiai: slaugytojo vaidmuo, vaikas, šeima, epilepsi-
ja, adaptacija, E. Kübler-Ross modelis, C. Roy modelis. 

Įvadas

Epilepsija Lietuvoje serga 4000 vaikų. Epilepsija – tai 
būklė, kuriai būdingi pasikartojantys centrinės nervų siste-
mos priepuoliai [3]. Tai pati dažniausia vaikų lėtinė nervų 
sistemos liga, reikalaujanti ilgalaikio reguliaraus gydymo 
[12]. Sergančio vaiko gimimas šeimoje yra išbandymas vi-
siems jos nariams. Sergančio vaiko gimimas sutrikdo tėvų 
lūkesčių procesą. Dažniausiai tėvai jau turi tam tikrų iliuzijų 
apie vaiką: koks jis bus, kaip atrodys, įsivaizduoja, kad jis 
bus gražus ir sveikas, su šeimai būdingais išorės bruožais ir 
pan. [1]. Gimus sergančiam vaikui, tėvai sutrinka, pasijunta 
bejėgiai, patiria stresą, ir tai jiems tampa didžiuliu gyvenimo 
netikėtumu bei iššūkiu [1]. Tėvų patiriamas stresas gali virsti 
depresija, kadangi jie dėl nesveiko vaiko gimimo dažnai kal-
tina save [1, 2].

Sergančio vaiko gydymas, priežiūra ir ugdymas labai pa-
veikia visą šeimą. Sergantieji turi daug metų vartoti vaistus 
nuo epilepsijos. Negana to, šie pacientai neretai susiduria su 
daugeliu ligos sukeltų socialinio gyvenimo apribojimų, truk-
dančių formuotis savarankiškai asmenybei ir suaugus sėkmin-
gai rasti savo vietą visuomenėje: siekiant mokslo, renkantis 
profesiją, kuriant šeimą. Jau nuo ligos pradžios svarbu for-
muoti teisingą sergančiojo bei jo šeimos narių požiūrį į ligą, 
išmokyti ją valdyti, skatinti aktyviai dalyvauti gydymo ir 
reabilitacijos procese. Paciento ir jo šeimos emocinės ir psi-
chologinės nuostatos labai lemia gydymo rezultatus [12, 13]. 
Reikia laiko, kantrybės ir visų šeimos narių pastangų, siekiant 
susigrąžinti šeimos gyvenimo pusiausvyrą ir kontrolės jausmą. 
Artimiesiems dažnai trūksta informacijos ir žinių, kaip padėti 

ir bendrauti su sergančiuoju. Svarbu suprasti tėvų patiriamus 
jausmus dėl sergančio vaiko, nes artimųjų neigiami jausmai ir 
noras jų išvengti komplikuoja tėvų įtraukimą į gydymą [7].

Būtina siekti, kad pacientai mokėtų atpažinti ir įvardyti 
ligos simptomus, vaistų šalutinį poveikį, mokėtų nugalėti 
sunkumus socialiniame gyvenime. Svarbu, kad visa šeima 
dalyvautų gydyme, todėl terapinis epilepsija sergančiųjų bei 
jų tėvų mokymas yra neatsiejama pagalbos dalis. Mokymas 
yra skirtas padėti pacientams ir jų šeimoms suprasti ligą ir 
gydymą, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialis-
tais, gyventi sveikai ir palaikyti bei pagerinti gyvenimo ko-
kybę [11].

Tikslas. Teoriškai apibrėžti ir pagrįsti slaugytojo vaidme-
nį, padedant epilepsija sergantį vaiką auginančiai šeimai su-
sitaikyti su liga ir išmokti priežiūros veiksmų, pasitelkiant  
E. Kübler-Ross ir C. Roy modelius.

Elisabeth Kübler-Ross modelis

E. Kübler-Ross gimė 1926 m. liepos 8 d. Ciuriche, Šveicari-
joje. E. Kübler-Ross pasiūlė penkių stadijų modelį, kuris pade-
da geriau suprasti, kas vyksta su žmogumi, patekusiu į gilią psi-
chologinę krizę. Pastebėta, kad šios stadijos būdingos ir šeimos 
nariams, sužinojusiems apie artimo žmogaus sunkią ligą [9].

1 pav.  Elisabeth Kübler-Ross pokyčių kreivė. „Elisabeth Kübler-
Ross 5 stadijų modelis“ [13]

Kübler-Ross pažymi, kad neigimas yra teigiamas dalykas, 
tai lyg apsauginis barjeras šoko metu, leidžia sukaupti jėgų ir 
apsiprasti su sunkia žinia.

Kodėl man tai atsitiko? Ką aš blogo padariau? – taip iš-
gyvenama pykčio stadija. Tėvai įsisąmonina vaiko būklę, jie 
pyksta ant Dievo, sutuoktiniai linkę kaltinti vienas kitą arba 

Slaugytojų vaidmuo padedant šeimai, auginančiai 
epilepsija sergantį vaiką:  

susitaikymas su liga ir mokymas 
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medikus, kad jie nepagydo, nepadeda. 
Per derybų stadiją tėvai laukia stebuklo, galinčio teigiamai 

paveikti vaiko raidą. Pastebėta, jog dažniausiai tėvai mano, 
kad jei jie labai stengsis, sergančiam vaikui pagerės, o būklės 
pagerėjimas – tai atpildas už sunkų darbą. 

Labai svarbu, kad depresija neužsitęstų pernelyg ilgai, kad 
kuo greičiau ją pakeistų susitaikymo su situacija stadija. 

Susitaikymo stadija – tėvų susitaikymo būsena priklauso 
nuo daugelio faktorių – socialinis ekonominis statusas, ligoni-
nės teikiamos pagalbos kokybė, bendruomenės narių parama, 
informacijos prieinamumas, specialistų požiūris ir nuostatos, 
šeiminė padėtis ir santykiai šeimoje, kitų vaikų buvimas, tikė-
jimas Dievą [10].

Callista Roy adaptacijos modelis

C. Roy gimė 1939 m. spalio 14 d. Slaugos modelis pirmą 
kartą pateiktas 1970 m., tai plačiai naudojamas modelis slau-
gos praktikoje. Anot šio modelio autorės, sveikata – tai bū-
sena ir procesas, kuris atspindi asmens ir aplinkos tarpusavio 
sąveikos pusiausvyrą. Adaptacija – tai procesas ir rezultatas, 
dėl kurio asmuo sąmoningai pasirenka žmogaus ir aplinkos 
integracijos kūrimą [4]. 

Svarbiausias modelio tikslas – ugdyti adaptacijos galimy-
bes, padidinti prisitaikymo galimybes prie pakitusių porei-
kių bei sumažinti neigiamas adaptacijos reakcijas. Kiekvie-
nas žmogus turi poreikių ir stengiasi juos patenkinti. C. Roy 
poreikius suskirstė į keturias grupes: fiziologiniai, vaidmens 
funkcijos, tarpusavio priklausomybės ir savimonės poreikiai 
[6, 16]. Jas įvertinus galima nustatyti, kur sutrikusi adapta-
cija, ir padėti tėvams ir vaikams adaptuotis. Visi poreikiai 
tarpusavyje yra glaudžiai susiję. C. Roy slaugos modelis 
pateikia gaires, kaip patenkinti tėvų ir vaikų fiziologinius, 
tarpusavio priklausomybės, savimonės ir vaidmens funkcijų 
poreikius:
• Fiziologiniai poreikiai – būtini žmogaus egzistavimui, tai 

oras, vanduo, maistas, šiluma, veikla ir poilsis. Jie siejasi su 
organizmo kaip sistemos struktūra ir funkcionavimo būdu. 
Šių pagrindinių fiziologinių poreikių užtikrinimas svarbus 
tėvams ir epilepsija sergantiems vaikams gydymo metu 
[16]. Tėvai ir jų sergantys vaikai turi suprasti, kad reikia 
gyventi toliau, kad jie turi kvėpuoti, valgyti, ilsėtis ir t. t.

• Tarpusavio priklausomybės poreikiai – žmogaus siekimas psi-
chosocialinio vientisumo, kuris reikalingas, kad individas 
sėkmingai atliktų savo vaidmenį visuomenėje [6, 16]. Susir-
gus epilepsija keičiasi ne tik vaiko vaidmuo šeimoje, bet ir 
kitų šeimos narių vaidmenys. Vaikas tampa tam tikrą laiką 
priklausomas nuo tėvų ir šeimos narių.

• Savimonės poreikiai – žmogaus savęs suvokimo poreikiai, 
kurie atskleidžia, kaip žmogus suvokia savo jausmus, pojū-
čius, išvaizdą [16]. Savimonė suskirstyta į dvi dalis: fizinis 
„aš“ ir elgesio normos [16]. Fizinis „aš“ rodo, kaip tėvai 
ir vaikai suvokia savo jausmus, pojūčius, išvaizdą, fiziolo-
gines funkcijas ligos metu. Elgesio normos – savimonės 
dalis, kuri susijusi su idealais, elgesio papročiais, etika [8]. 
Tėvai myli ir priima savo sergančius vaikus tokius, kokie 
jie yra [6, 16].

• Vaidmens funkcijos poreikiai atskleidžia, kaip žmogus 
geba prisitaikyti prie vaidmenų pasikeitimo proceso. Šių 

adaptacijos poreikių užtikrinimas ypač svarbus vaikams 
susirgus epilepsija, nes reikalinga artimųjų parama, prita-
rimas ir supratimas. Tai padeda pacientams greičiau adap-
tuotis [6].
Tenkinant kiekvieną poreikių grupę, atsiskleidžia tarpusa-

vio priklausomybės poreikių svarba, nes vaikai nori sulaukti 
meilės ir pagalbos iš savo šeimos narių [16].

Elisabeth Kübler-Ross ir Calista Roy modelių 
pritaikymas tėvų, kurių vaikai serga epilepsija, 

mokymui

Suteikus žinių apie epilepsijos atsiradimo priežastis, pasi-
reiškimo formas, diagnostikos metodus, padidėja vaikų ir jų 
tėvų kompetencija epilepsijos klausimais [12]. Išaiškinus prie-
puolių ir vaistų vartojimo dienyno pildymo svarbą, palengvėja 
gydymo kontrolė. Suteikus žinių apie gyvenimo turint sergantį 
vaiką ypatumus bei skubią pagalbą ištikus priepuoliui, vaikai 
ir jų tėvai gali patys informuoti aplinkinius, taip užtikrindami 
saugumą priepuolių metu ir psichologinę aplinką po priepuo-
lio [10, 12].

Svarbu parinkti tinkamą laiką ir mokymo turinį šeimos 
mokymui. Neigimo stadijoje tėvai turėtų sukaupti jėgas ir 
apsiprasti su liga. Mokymas šioje stadijoje netaikomas. Pykčio 
stadijoje  tėvai pradeda kaltinti vienas kitą ir pyksta ant me-
dikų. Šioje stadijoje medicinos specialistai teikia reikalingą 
psichologinę pagalbą tėvams. Derybų stadijoje  reikia pradėti 
mokymą. Iš pradžių reikia patikrinti, ką tėvai žino apie šią 
ligą, pvz., tai galėtų būti testas ar apklausa. Vėliau tiktų pas-
kaita apie ligą ir jos įveikos būdus. Naudojama skyriaus ra-
šytinė medžiaga skaitymui. Depresijos stadijoje reikėtų toliau 
tęsti mokymą ir pereiti prie diskusijų, kurių metu dalyviai 
dalijasi savo patyrimu ir pasakoja apie įvykius iš savo gyve-
nimo ir kaip kiti tėvai susitaikė su liga. Tai greičiau padeda 
pereiti prie susitaikymo stadijos. Mokymas ir toliau labai rei-
kalingas šioje stadijoje: tėvai turi išmokti, kaip gyventi toliau 
turint sergantį vaiką. Taikomas lankstinukų aptarimas (sky-
riaus specialistų parengta rašytinė medžiaga), kalbama apie 
priepuolius, vaistų vartojimą, dienyno pildymą, apie vaistus 
pirmajai pagalbai suteikti. 

Mokymų „Epilepsija: pirmoji pagalba  
traukulių metu“ programos temos

1. Epilepsija:
• priežastys
• epilepsijos požymiai
• komplikacijos

2. Pirmoji pagalba traukulių metu:
• kaip elgtis priepuolio metu
• kada kviesti greitąją pagalbą
• kada kreiptis į gydytoją

3. Vaistai, vartojami traukuliams nutraukti:
• rektalinio diazepamo vartojimas, praktiniai užsiėmimai
• midazolamo (Dormicum) vartojimas, praktiniai užsiėmi-

mai

4. Vaistų šalutinis poveikis



6

Tėvų mokymai vyksta du kartus per savaitę vaikų neurolo-
gijos skyriuje. Mokymai trunka nuo 30 iki 45 min. Į moky-
mus kviečiami visi tėvai, kurių vaikai serga epilepsija ir kurie 
tuo metu guli skyriuje. Mokymai yra grupiniai, bet gali būti ir 
individualūs (pagal poreikį ir situaciją). Mokymus veda slau-
gytoja.

Mokymai turėtų būti vykdomi pagal grafiką grupėse bei 
individualia tvarka pagal specifinius paciento poreikius [12].

Išvados

Tėvams bei artimiesiems dažnai trūksta informacijos ir 
žinių, kaip padėti ir kaip bendrauti su epilepsija sergančiu 
vaiku: bijoma priepuolių, kartais neprognozuojamo ar sun-
kiau koreguojamo vaiko elgesio. Todėl slaugytojai turėtų 
skirti didelį dėmesį pacientų mokymui. Mokymas yra ne-
atsiejama tėvų ir jų epilepsija sergančių vaikų gyvenimo ir 
gydymo dalis, bet tik tuomet, kai tėvai ir jų vaikai taip pat 
aktyviai dalyvauja mokymo procese. Supažindinus tėvus su 
epilepsija ir jos gydymo būdais, vaistų veikimu ir vartoji-
mo principais, galima būtų tikėtis geresnių gydymo ir vaiko 
priežiūros rezultatų.
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Slaugos mokslas

Vitalija Lenčiauskienė, Olga Riklikienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas

Pacientų komforto užtikrinimas po 
kardiochirurginių operacijų intensyviosios terapijos 

ir reanimacijos skyriuje: delyro prevencija

Santrauka. Po kardiochirurginių operacijų pacientai pa-
tiria diskomfortą, nes įvyksta organizmo pokyčiai, kurie gali 
bloginti jų savijautą. Komforto stoka, arba diskomfortas, didi-
na tikimybę šių pacientų delyrui išsivystyti. Pooperacinis dely-
ras gerokai pailgina paciento gydymo intensyviosios terapijos 
skyriuje laiką, didina mirtingumą ir kitų komplikacijų dažnį.

K. Kolcaba komforto teorija, siejama su pagrindinių paci-
ento poreikių tenkinimu, atskleidžia esmines slaugytojo kli-
nikines veiklas, susijusias su komforto užtikrinimu ir delyro 
prevencija po kardiochirurginių operacijų. Pacientų slauga po 
kardiochirurginių operacijų yra siejama su komforto teorijos 
formomis keturiuose kontekstuose. 

Straipsnio tikslas – atsižvelgiant į komforto teorijos teigi-
nius, išanalizuoti būdus ir priemones pacientų komforto po 
kardiochirurginių operacijų užtikrinimui intensyviosios tera-
pijos skyriuje.

Raktažodžiai: delyras, kardiochirurginės operacijos, poo-
peracinės komplikacijos, komfortas, komforto teorija.

Įvadas

Delyras (delirium) – tai ūmus, banguojančios eigos ir 
pereinantis sąmonės bei pažinimo funkcijos sutrikimas [2]. 

Amerikos psichiatrų asociacijos ir kitų ekspertų nutarimu, šis 
smegenų disfunkcijos sindromas turi būti vadinamas vieno-
dai – delyru. Lotyniškai delirium – kliedesys; deliria – iškly-
dęs iš savo vagos (angl. to be out of your furrow); delirare – būti 
bepročiu, priėjusiu iki beprotybės ar silpnapročiu (angl. to be 
crazy, deranged, or silly) [2, 6].

Intensyviosios terapijos skyriaus pacientai turi didesnę de-
lyro išsivystymo riziką: literatūros šaltiniuose nurodoma, kad 
iki 81 proc. tokiame skyriuje gydomų pacientų nustatomas 
delyras, o pooperacinio delyro paplitimas svyruoja nuo 10 iki 
60 proc. visų operuotų pacientų [1, 4].

Pateikiama duomenų, kad pooperacinis delyras dažniau 
išsivysto chirurginiams ligoniams atliekant dirbtinę plaučių 
ventiliaciją (DPV) (60–83,3 proc.) [7]. Po kardiochirurginių 
operacijų pažintinių funkcijų sutrikimas pasireiškia nuo 3 iki 
79 proc. pacientų, pooperacinis delyras – nuo 3 iki 32 proc., 
ypač tiems ligoniams, kuriems iki operacijos buvo smegenų 
organinių arba kraujotakos sutrikimų, kurie vartojo alkoholį 
ir buvo vyresnio amžiaus [5, 7].

Delyras po kardiochirurginių operacijų – tai sunki kompli-
kacija, galinti pacientui išsivystyti ankstyvuoju pooperaciniu 
laikotarpiu, o šios ligos baigtis priklauso nuo to, ar laiku ji 
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nustatoma, ar tinkamai slaugoma ir racionaliai gydoma. Po-
operacinis delyras gerokai pailgina paciento gydymo inten-
syviosios terapijos skyriuje laiką, didina mirtingumą ir kitų 
komplikacijų dažnį.

Anksti nustatytas pooperacinis delyras padėtų laiku pradėti 
gydymą, leistų užtikrinti komfortą pacientui. Komfortas – tai 
kūno atsipalaidavimo ir kūno visavertės gerovės būsena [2]. 
Tačiau reikia pripažinti, kad dėl simptomų įvairovės bei netin-
kamų slaugos veiksmų delyras po kardiochirurginių operacijų 
dažnai yra blogai įvertinamas ar per vėlai diagnozuojamas. 

Siekiant greitesnio paciento sveikimo intensyviosios tera-
pijos skyriuje, svarbu gilinti sveikatos priežiūros specialistų 
žinias apie minėtas pooperacines pacientų komplikacijas, jų 
rizikos veiksnius, spręsti paciento pooperacinio diskomforto 
problemą. Straipsnio tikslas – atsižvelgiant į komforto teorijos 
teiginius, išanalizuoti būdus ir priemones pacientų komforto 
po kardiochirurginių operacijų užtikrinimui intensyviosios 
terapijos skyriuje.

K. Kolcaba  komforto teorija ir jos  
pritaikymas slaugai

K. Kolcaba teorijos kūrimo pradžia buvo komforto kon-
cepto analizė dar jos studijų metais. Vėliau pradėjo konstruoti 
teoriją, kurią paskelbė 1994 m. Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se. 2003 metais Kolcaba išleido išsamią knygą apie komforto 
teorijos vystymąsi, bandymus ir teorijos taikymą [11].

Komfortą autorė suskirstė į tris formas: palengvėjimas 
(angl. relief), patogumas (angl. ease), ribų peržengimas (angl. 
transcendence).  

K. Kolcaba taip pat nurodė, kad komfortas yra keturių 
rūšių, arba kontekstų: fizinis, psichologinis-dvasinis, aplin-
kos bei socialinis-kultūrinis [11, 13, 14]. Slaugytojai daly-
vauja trijų komforto formų keturiuose kontekstuose [8, 9].

Pagal K. Kolcaba, komfortas pagal trukmę taip pat skirs-
tomas į:

• nuolatinį, kai sveikatos būsena yra optimaliai stabili
• laikiną, kol nėra skausmo, triukšmo, judesių suvaržymo  
• santykinį, kai siekiama palengvėjimo, esant ekstremaliai 

būsenai
Komforto samprata siejama su slaugos procesu, slaugy-

tojų funkcijomis, slaugos rezultatais ir pagrindinių paciento 
poreikių tenkinimu. K. Kolcaba teigia, kad komfortas yra 
pageidaujama būklė, kurią slaugytojai siekia suteikti paci-
entams [13]. 

K. Kolcaba komforto sampratos integravimas į 
slaugos veiksmus, teikiant pagalbą pacientams 

po kardiochirurginių operacijų

Komfortas seniai suvokiamas kaip žmogaus būtinybė iš 
prigimties nuolat siekti patogumo. K. Kolcaba teigia, kad 
komforto poreikių patenkinimas pacientui sustiprina gydy-
mą ir pasveikimą [12]. Paciento komforto poreikis po kardi-
ochirurginių operacijų reanimacijos intensyviosios terapijos 
skyriuje sustiprėja. Slaugytojas šį poreikį įvertina ir parenka 
atitinkamus slaugos veiksmus (1 lentelė).

1 lentelė. Keturi komforto patirties kontekstai ir slaugytojų 
veiksmai

 Komforto 
patirties  

kontekstai

Paciento  
poreikiai Slaugos veiksmai

Fizinis
Skausmas, judė-
jimo suvaržymas, 

pykinimas

 Mažinti skausmą, slo-
pinti pykinimą (atliekant 

gydytojo paskyrimus), 
suteikti patogesnę padėtį

Dvasinis- 
psichologinis

Nerimas dėl ope-
racijos atlikimo, 

informacijos 
stoka

Nuraminti, suteikti 
daugiau  informacijos

Aplinkos
Privatumo stoka, 
triukšmas, ryškios 

šviesos, šaltis

  Stengtis suteikti 
privatumo, prigesinti 

šviesas, uždėti šildomas 
antklodės

Socialinis

Kalbos barjeras, 
šeimos neturėji-
mas ar nelanky-

mas

Stengtis bendrauti su 
pacientu jam suprantama 

kalba, kalbėti aiškiai, 
garsiai

Siekiant komforto kontrolės, pacientai slaugomi ir pri-
žiūrimi taip, kad efektyviai būtų sprendžiamos diskomforto 
problemos. Dauguma diskomforto požymių, kuriuos patiria 
pacientai po širdies operacijų, yra:

• skausmas
• kvėpavimo sunkumas dėl prijungto aparato (DPV), py-

kinimas
• kūno temperatūros pokyčiai (šaltis)
• triukšmas, nuolat ryški šviesa
• jaudulys, kurį sukelia operacija
• judesių suvaržymas dėl įdėtų drenų krūtinkaulio srityje, 

KIAB (kontrapulsacija intraaortiniu balionėliu), kitų medici-
ninių aparatų, prijungtų prie paciento.

Visa tai sukuria pacientui nesaugią aplinką. Nesaugi aplin-
ka kelia riziką išsivystyti pooperaciniam delyrui.

Pacientai dažniausiai jaučia diskomfortą dėl patiriamo 
skausmo. Taigi skausmas yra didžiausias fizinį komfortą 
mažinantis veiksnys.  Skausmą taip pat gali sukelti žaizdos 
perrišimas, drenų traukimas ar nepatogus gulėjimas. Slaugy-
tojai, atlikdami slaugos veiksmus, turėtų sumažinti šiuos dis-
komforto požymius, suleisdami gydytojo paskirtus skausmą 
malšinančius vaistus, suteikdami pacientui patogesnę padėtį.

Aplinka lemia paciento komforto suvokimą. Slaugytojai, 
manipuliuodami aplinkos veiksniais, gali padidinti paciento 
komfortą bei judėjimą. Pacientams po operacijos labai svarbu 
suvokti tikrovę. Jie turėtų matyti laikrodį, kalendorių, kurie 
leistų orientuotis laiko atžvilgiu. Slaugytojai turi pasirūpinti 
pacientų priežiūros reikmenimis, pvz., dantų protezais, aki-
niais, klausos aparatais, kurie dažniausiai turi orientuojamą 
poveikį ir užtikrina komfortą.

Pacientai jaučiasi nesaugiai, kai jiems įdėtas intubacinis 
vamzdelis. Pacientai netgi gali patys ekstubuotis, nes jiems pa-
sireiškia nesaugumo pojūtis. Pagrindiniai slaugytojų veiksmai 
yra taikyti saugumo priemones, kurios kuo mažiau varžytų 
pacientą. Informacijos suteikimas, nuraminimas, išmokymas, 
kaip reikia kvėpuoti kartu su aparatu, tokiems pacientams yra 
būtini, todėl reikia turėti nemažai kantrybės ir atsidavimo 
darbui.  
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Po kardiochirurginių operacijų kūno temperatūra paci-
entams būna nukritusi iki 33,5 °C, todėl slaugytojai taiko 
įvairias šildymo priemones: uždedami šildymo aparatai, kad 
pacientai nedrebėtų iš šalčio, keliama jų kūno temperatūra, 
kad padidėtų savikontrolės jausmas. Šildymo priemonė veikia 
ne tik tada, kai reikia palaikyti normalią kūno temperatūrą, 
bet ir pagerinant paciento komfortą po operacijos, suteikiant 
saugią aplinką, neišprovokuojant delyro.

Triukšmas ir nuolat įjungta šviesa pacientus taip pat vei-
kia dirginančiai. Slaugytojas prigesina šviesą, ypač naktį, kai 
ji nereikalinga, stengiasi kelti kuo mažiau triukšmo. Paaiškina  
pacientams, kad naktį juos stebi slaugytojai ir būtinu atveju 
prie jų visada prieis.  

Jaudulys, kurį sukelia operacija ir operacijos padariniai, yra 
pagrindinis psichologinį-dvasinį komfortą mažinantis veiks-
nys. Slaugytojai paaiškina pacientui jo buvimo reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriuje ir taikomų procedūrų tikslą, 
padrąsina jį, nuramina. 

Sociokultūrinės srities komforto veiksniai apima atsiskyri-
mą nuo šeimos: apribotos lankymo valandos, kultūrinių tra-
dicijų nepaisymas. Bendraujama su pacientu jam suprantama 
kalba, aiškiai, garsiai. Šeimos narių arba artimų draugų dalyva-
vimas slaugant dažnai pagerina protinę pacientų būklę ir kom-
forto jausmą. Šeimos nariai įleidžiami du kartus per dieną, kad 
galėtų su pacientu bendrauti, jį palaikyti. Lankymo valando-
mis slaugytojas bendrauja su pacientu ir šeimos nariais. 

Kaip atskleidžia K. Kolcaba komforto teorija, komfortas 
slaugoje yra neatsiejamas nuo žmogaus fizinės, dvasinės ir psi-
chologinės sveikatos. Siekiant komforto kontrolės, pacientai 
po kardiochirurginių operacijų slaugomi ir prižiūrimi taip, 
kad laiku ir veiksmingai būtų sprendžiamos  jų sveikatos ir 
slaugos problemos.

Aiškėja ir tai, kad delyro prevencijai užtikrinti slaugytojų 
tikslas yra sukurti ir išlaikyti komfortą pacientams po kardio-
chirurginių operacijų, suvaldžius diskomfortą, patenkinus 
pacientų gyvybinius poreikius. Slaugytojai turi kuo anksčiau 
atpažinti diskomforto požymius ir taikyti atitinkamus slaugos 
veiksmus, apsaugančius nuo delyro išsivystymo.

Išvados

K. Kolcaba  komforto teorija  siejama su pagrindinių pa-
ciento poreikių tenkinimu, atskleidžia esmines slaugytojo kli-
nikines veiklas, susijusias su komforto užtikrinimu ir delyro 
prevencija po kardiochirurginių operacijų.

Suvaldžius diskomforto požymius (skausmą, kvėpavimo 
sunkumą, pykinimą, kūno temperatūros pokyčius, triukšmą, 
ryškios šviesos poveikį, jaudulį, judesių suvaržymą) padidėja 
pacientų po širdies operacijų komfortas, t. y. atsiranda psi-
chologinių ir fizinių simptomų slopinimas, sumažėja delyro 
išsivystymo rizika.
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Rytis Malašauskas
Paramedikų asociacijos prezidentas

Jubiliejinės žaidynės – ilgai laukta pergalė

Kiekvienais metais Lenkijoje organizuojamos greitosios me-
dicinos pagalbos žiemos žaidynės. Tradiciškai šių metų sausio 
27–30 dienomis taip pat vyko tokios žaidynės Belsko Biala 
mieste. Tačiau šiais metais jos buvo ypatingos – dešimtosios 
jubiliejinės žiemos žaidynės. Šios žaidynės ypatingos ne tik dėl 
to, kad jubiliejinės, o dar ir todėl, kad Lietuvos paramedikų 
asociacijos Kauno miesto GMPS komanda, kurią sudarė Ry-
tis Malašauskas, Tautvydas Bielevičius, Irena Malašauskienė ir 
Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, tarptautinėje varžybų įskaitoje 
aplenkė Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Vokietijos, Lietuvos ko-
mandas ir iškovojo pirmąją vietą.

Dabar, praėjus šiek tiek laiko po žaidynių, nurimus aistroms, 
suvokus, kad pasiekta reikšminga pergalė, smagu ir prasminga 
prisiminti, kokios buvo įdomios ir sunkios varžybos.

Dalyvavimas greitosios medicinos pagalbos žaidynėse yra 
labai naudingas medikų praktiniam darbui. Joms ruošiantis 
pasikartojamos bei praplečiamos žinios, analizuojamos galimos 
situacijos. Į užduotis reikia važiuoti nemažą atstumą, aplinka, 
užduotys parenkamos kuo tikroviškesnės. Po užduočių išklau-
somos, analizuojamos teisėjų pastabos. Bendraujant su kolego-
mis pasidalijama patirtimi, ir visa tai labai praverčia realiame 
darbe. Šiais metais vykusiose žaidynėse pasitikrinome ne tik ži-
nias, bet ir sužinojome įvairių Lenkijos istorijos faktų, nes visos 
žaidynių užduotys buvo parengtos pagal tikras Lenkijoje įvyku-
sias tragedijas ir netgi tose pačiose tragedijų vietose, atkuriant 
autentiškas nelaimių aplinkybes. Toks žaidynių organizatorių 
sumanymas buvo be galo originalus, nes po užduoties buvo 
galima nuvykti ir apžiūrėti nelaimės ekspoziciją, o apžiūrėjus 

Kvalifikacijos tobulinimas

Iš kairės: paramedikas Rytis Malašauskas, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė 
Irena Malašauskienė, paramedikai Aistė Pranckaitytė-Bielevičienė ir Tautvydas Bielevičius

suprasti, kad viskas taip autentiškai atkurta, jog net žuvusių 
žmonių kūnai išdėstyti kaip ir nelaimės metu.

Pirmoji užduotis, kaip įprasta žiemos žaidynėse, prasi-
dėjo naktį. Teko vykti į autobuso ir automobilio avariją. Ši 
užduotis buvo parengta remiantis tikra tragedija, kai trys 
absolventės važiavo lengvuoju automobiliu, atsitrenkė į au-
tobusą ir iš karto žuvo. Mūsų komandai pavyko greitai ir 
gerai surūšiuoti nukentėjusiuosius ir suteikti jiems pagalbą. 

Po šios užduoties be jokio atsikvėpimo skubėjome į kitą 
užduotį – reikėjo ant neštuvų gulintį pacientą užnešti į šeš-
tąjį automobilių stovėjimo aikštelės aukštą, o nunešus že-
myn, kuo greičiau surinkti laringoskopą. Čia mūsų koman-
dai fortūna taip pat šypsojosi, pasirinkę tinkamą užduoties 
atlikimo techniką, visą užduotį atlikome greičiau nei per 5 
minutes.
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Trečioji užduotis vyko GEMMINI prekybos centre, iš pir-
mo žvilgsnio atrodžiusi gana paprasta – suteikti pagalbą mote-
riai su vaiku, vėliau užduotis tapo komplikuota ir įtempta, ka-
dangi į prekybos centrą įsiveržė teroristai, kurie suguldė mus 
ant žemės, neleido judėti ir keltis, tik išsivedė vieną komandos 
narį, kad jis suteiktų pagalbą jų peršautam draugui. Tačiau 
netrukus atvykę policijos pareigūnai teroristus sulaikė ir mes 
toliau galėjome dirbti savo darbą. Ši užduotis buvo skirta visų 
žmonių, tiek civilių, tiek įvairių tarnybų, saugumui užtikrinti, 
atsižvelgiant į šių dienų pasaulio įvykius, teroristų išpuolius, 
kai nukenčia ir yra sužalojami nekalti žmonės.

Į ketvirtąją užduotį važiavome gana toli, nerimaudami ir 
nenumanydami, ko tikėtis, nes žinojome tik užduoties pava-
dinimą METAN, kuris nieko gero nežadėjo. Atvykę į Silezijos 
anglių kasyklą pamatėme, kad yra įvykusi masinė nelaimė, 
daug sužeistųjų, juos reikia surūšiuoti. Užduotis parengta 
pagal 1974 m. įvykusią vieną tragiškiausių nelaimių kasyklų 
istorijoje, kai dėl metano dujų ir anglies dulkių įvyko sprogi-

Kvalifikacijos tobulinimas

mas, nusinešdamas 34 kalnakasių gyvybes, ir tik nedaugelis 
buvo išgelbėti.

Labai sėkminga mūsų komandai buvo užduotis automo-
bilių ralio trasoje, kurioje avariją patyrė lenktynių ekipažo 
pilotai. Vienu metu mūsų komanda sugebėjo ištraukti iš au-
tomobilio abu pilotus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą, nors 
užduočiai buvo skirtos tik 8 minutės.

Pati sunkiausia ir labiausiai psichologinės ištvermės parei-
kalavo paskutinė užduotis, paruošta pagal vieną didžiausių 
pokario avarijų – 1978 m. lapkričio 15 d. įvykusią autobusų 
katastrofą, kai ankstyvą rytą, auštant, Wilczy Jar tarpeklyje 
nuo tilto per Zywiecki ežerą iš 18 m aukščio į vandenį, nukri-
to du autobusai. Šią nelaimę vis dar gaubia paslapties šydas, 
nes iki šiol nėra aiškios tragedijos priežastys, keliamos įvairios 
versijos, kad buvo slidu, kad autobusų vairuotojai lenktynia-
vo, nepasirinkdami saugaus greičio ir neįvertindami nepalan-
kių oro sąlygų, dėl ko ir nuslydo į ledinį ežero vandenį. Abiejų 
autobusų keleiviai buvo kalnakasiai, kurie vyko į anglies ka-
syklas. Iš viso žuvo 30 žmonių – 27 kalnakasiai, 2 autobusų 
vairuotojai ir 27 metų našlė, kuri vyko į kasyklą pas savo žu-
vusį vyrą, 9 buvo išgelbėti. Neįtikėtinai autentiškai paruoš-
tos užduoties aplinkybės leido trumpam atsidurti katastrofos 
vietoje ir pajusti, koks tuomet buvo pragaras, kai gelbėtojai 
traukė iš vandens sumaitotus žuvusiųjų kūnus, aplink mėtėsi 
aukų rankos, kojos, o nuleidęs akis žemyn pamatai, kad stovi 
žmogaus smegenyse.

Darnus komandos narių darbas, tarpusavio supratimas, 
kelerių metų pasiruošimas ir didžiulės pastangos nenuėjo vel-
tui, Lietuvos paramedikų asociacijos Kauno miesto GMPS 
komanda sulaukė įvertinimo ir tapo tarptautinės įskaitos 
nugalėtojais. Labai dėkojame visiems prisidėjusiems ir padė-
jusiems komandai ruoštis varžyboms, savo šeimos nariams, 
kolegoms ir visiems, kas mus palaikė. 

Nuoširdų ačiū tariame savo rėmėjams, kurių dėka galėjo-
me vykti į šias jubiliejines dešimtąsias žiemos greitosios medi-
cinos pagalbos žaidynes: Kauno miesto greitosios medicinos 
pagalbos stoties direktoriui N. Mikelioniui, E. Tamašauskui, 
o labiausiai – pagrindiniam rėmėjui Karaliaus Mindaugo pro-
fesinio mokymo centro direktorei dr. L. Anužienei. Gerbiami 
mūsų rėmėjai prisidėjo ne tik prie to, kad komanda galėtų 
nuvykti ir dalyvauti tarptautinėse greitosios medicinos pa-
galbos žiemos žaidynėse, bet taip pat padėjo tobulėti ir įgyti 
žinių, kurios labai svarbios kiekvienam iš mūsų, nes sveikata 
ir kokybiška pagalba ją išsaugant yra mūsų visų tikslas.  

Žaidynių Lenkijoje akimirkos
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*Pažymėjimai bus išduodami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Druskininkuose SDTS centro Mokymo ir programų skyriaus Mokymo organizavimo 
poskyriuose nuo vasario 23 iki kovo 27 d.

Teisingi atsakymai:
1 tema. 1. c; 2. d; 3. f
2 tema. 1. c; 2. c; 3. d
3 tema. 1. b, c; 2. a, c, d; 3. b, c
4 tema. 1. a; 2. b; 3. a, c
5 tema. 1. b, c, d, e; 2. a; 3. a, b, c

Nuotolinio mokymo „Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui“ dalyvių,  
kuriems bus teikiami baigimo pažymėjimai, sąrašas*

1089 + + + + + Įskaityta

1090 + + + + + Įskaityta

1091 + + - + + Įskaityta

1092 + + + + + Įskaityta

1093 + + - + + Įskaityta

1094 + + + + + Įskaityta

1095 + + + + + Įskaityta

1096 + + + + + Įskaityta

1097 + + + + + Įskaityta

1098 + + + + + Įskaityta

1099 + + + + - Įskaityta

1100 + + + + + Įskaityta

1101 + + + + + Įskaityta

1102 + + - + + Įskaityta

1103 - + + + + Įskaityta

1104 + + - + + Įskaityta

1105 + + + + + Įskaityta

1106 + + + + + Įskaityta

1107 + + + + + Įskaityta

1108 + + + + + Įskaityta

1109 + + - + + Įskaityta

1110 + + - + Įskaityta

1111 + + + + + Įskaityta

1112 + + + + + Įskaityta

1113 + + + + + Įskaityta

1114 + + + + + Įskaityta

1115 + + + + + Įskaityta

1116 + + + + + Įskaityta

1117 + + - + - Įskaityta

1118 + + + + Įskaityta

1119 + + + + + Įskaityta

1120 + + + + Įskaityta

1121 + + + + + Įskaityta

1122 + + - + + Įskaityta

1123 + + - + + Įskaityta

1124 + + + + + Įskaityta

1125 + + + + + Įskaityta

1126 + + + + + Įskaityta

1127 + + + + + Įskaityta

1128 + + + + + Įskaityta

1130 + + + + + Įskaityta

1131 + + - + + Įskaityta

1132 + + + + + Įskaityta

1133 + + + + + Įskaityta

1134 + + - + + Įskaityta

1135 + + - + + Įskaityta

1136 + + + + + Įskaityta

1137 + + + + + Įskaityta

1138 + + + + + Įskaityta

1139 + + + + + Įskaityta

1140 + + - + + Įskaityta

1141 + + + + + Įskaityta

1142 + + + + + Įskaityta

1143 + + - + + Įskaityta

1144 + + - + + Įskaityta

1145 + + - + + Įskaityta

1146 + + - + + Įskaityta

1147 + + - + + Įskaityta

1148 + + + + + Įskaityta

1149 + + + + Įskaityta

1150 + + + + + Įskaityta

1151 + + + + + Įskaityta

1152 + + + + + Įskaityta

1153 + + - + + Įskaityta

1154 + + + + + Įskaityta

1155 + + + + + Įskaityta

1156 + + - + Įskaityta

1157 + + + + + Įskaityta

1158 + + + + + Įskaityta

1159 + + - + + Įskaityta

1160 + + + + + Įskaityta

1161 + + + + + Įskaityta

1162 Neįskaityta

1163 + + - + + Įskaityta

1164 + + - + + Įskaityta

1165 + + + + Įskaityta

1166 + + + + + Įskaityta

1167 + + + + + Įskaityta

1168 + + + + + Įskaityta

1169 + + + + + Įskaityta

1170 + + + + + Įskaityta

1171 + + + + + Įskaityta

1172 + + + + + Įskaityta

1173 + + + + + Įskaityta

1174 + + + + + Įskaityta

1175 + + + + + Įskaityta

1176 + + + + + Įskaityta

1177 + + + + + Įskaityta

1178 + + + + + Įskaityta

1179 + + + + + Įskaityta

1180 + + + + + Įskaityta

1181 + + + + + Įskaityta

1182 + + + + + Įskaityta

1183 + + + + + Įskaityta

1184 + + - + + Įskaityta

1185 + + + + + Įskaityta

1186 + + - + + Įskaityta

1187 + + + + + Įskaityta

1188 + + - + + Įskaityta

1189 + + - + + Įskaityta

1190 + + - + + Įskaityta

1200 + + - + Įskaityta

1201 + + + + + Įskaityta

1202 + + + + + Įskaityta

1203 + + - + + Įskaityta

1204 + + - + + Įskaityta

1205 + + + + Įskaityta

1206 + + + + + Įskaityta

1207 + + + + + Įskaityta

1208 + + - + + Įskaityta

1209 + + - + + Įskaityta

1210 + + - + - Įskaityta

1211 + + + + + Įskaityta

1212 + + + + Įskaityta

1213 + + + + + Įskaityta

1214 + + - + + Įskaityta

1215 + + - + Įskaityta

1216 + + - + + Įskaityta

1217 + + - + + Įskaityta

1218 + + - + + Įskaityta

1219 + + + + + Įskaityta

1220 + + - + + Įskaityta

1221 + + - + + Įskaityta

1222 + + - + + Įskaityta

1223 + + + + + Įskaityta

1224 + + + + + Įskaityta

1225 + + + + + Įskaityta

1226 + + + + + Įskaityta

1227 + + - + + Įskaityta

1228 + + - + + Įskaityta

1229 + + + + + Įskaityta

1230 + + - + + Įskaityta

1231 + + - + + Įskaityta

1232 + + + + + Įskaityta

1233 + + + + Įskaityta

1234 + + + + + Įskaityta

1235 + + - + + Įskaityta

1236 + + + + + Įskaityta

1237 + + - + + Įskaityta

1238 + + - + + Įskaityta

1239 + + + + + Įskaityta

1240 + + + + + Įskaityta

1241 + + + + + Įskaityta

1242 + + - + + Įskaityta

1243 + + + + + Įskaityta

1244 + + + + + Įskaityta

1245 + + + + + Įskaityta

1246 + + - + + Įskaityta

1247 + + + + + Įskaityta

1248 + + + + + Įskaityta

1249 + + + + + Įskaityta

1250 + + + + + Įskaityta

1251 + + + + + Įskaityta

1252 Neįskaityta

1253 + +  + + Įskaityta

1254 + + - + Įskaityta

1255 + + - + + Įskaityta

1256 + + + + + Įskaityta

1257 + + + + + Įskaityta

1258 + + - + Įskaityta

1259 + + - + Įskaityta

1260 + + - + + Įskaityta

1261 + + + + + Įskaityta

1262 + + - + + Įskaityta

1263 + + - + + Įskaityta

1264 + + + + + Įskaityta

1265 + + + + + Įskaityta

1266 + + + + + Įskaityta

1267 + + - + + Įskaityta

1268 + + + + Įskaityta

1269 + + - + + Įskaityta

1270 + + - + + Įskaityta

1271 + + + + + Įskaityta

1272 + + + + + Įskaityta

1273 + + + + + Įskaityta

1274 + + + + + Įskaityta

1275 + + + + + Įskaityta

1276 + + - + + Įskaityta

1277 + + + + + Įskaityta

1278 + + - + + Įskaityta

1279 + + + + + Įskaityta

1280 + + + + + Įskaityta

1281 + + + + + Įskaityta

1282 + + + + + Įskaityta

1283 + + + + + Įskaityta

1284 + + + + + Įskaityta

1285 + + + + + Įskaityta

1286 + + + + + Įskaityta

1287 Neįskaityta

1288 + + + + + Įskaityta

1289 + + - + + Įskaityta

1290 + + + + + Įskaityta

1291 + + + + + Įskaityta

1292 + + + + Įskaityta

1293 + + - + + Įskaityta

1294 + + + + + Įskaityta

1295 + + - + Įskaityta

1296 + + - + + Įskaityta

1297 + + + + + Įskaityta

1298 + + - + + Įskaityta

1299 + + - + Įskaityta

1300 + + + + + Įskaityta

1301 + + + + + Įskaityta

1302 + + - + + Įskaityta

1303 + + + + + Įskaityta

1304 + + + + + Įskaityta

1305 + + + + + Įskaityta

1306 + + + + + Įskaityta

1307 + + + + + Įskaityta

1308 + + + + + Įskaityta

1309 + + + + + Įskaityta

1310 + + - + + Įskaityta

1311 + + - + + Įskaityta

1312 + + + + + Įskaityta

1313 + + - + - Įskaityta

1314 + + + + + Įskaityta

1315 + + - + + Įskaityta

1316 + + - + + Įskaityta

1316 + + + + + Įskaityta

1317 + + - + + Įskaityta

1317 + + + + + Įskaityta

1318 + + + + + Įskaityta

1318 + + + + + Įskaityta

1319 + + + + + Įskaityta

1320 + + + + + Įskaityta

1321 + + - + + Įskaityta

1321 + + + + + Įskaityta

1322 + + + + + Įskaityta

1322 + + + + Įskaityta

1323 + + + + Įskaityta

1324 + + + + + Įskaityta

1324 + + + + Įskaityta

1325 + + - + + Įskaityta

1326 + + + + Įskaityta

1326 + + + + + Įskaityta

1327 + + + + Įskaityta

1327 + + + + + Įskaityta

1327 + + + + + Įskaityta

1328 + + - + + Įskaityta

1329 + + - + + Įskaityta

1330 + + - + + Įskaityta

1331 + + + + Įskaityta

1332 + - + + Įskaityta

1333 + + + + + Įskaityta

1334 + + + + + Įskaityta

1335 + + + + + Įskaityta

1336 + + + + + Įskaityta

1337 + + + + + Įskaityta

1338 + + + + + Įskaityta

1339 + + + + + Įskaityta

1340 + + + + + Įskaityta

1341 + + + + + Įskaityta

1342 + + + + + Įskaityta

1343 + + - + + Įskaityta

1344 + + - + + Įskaityta

1345 + + + + + Įskaityta

1400 + + + + + Įskaityta

1000 + + + + + Įskaityta

1001 + + + + Įskaityta

1003 + + + + Įskaityta

1004 + + + + + Įskaityta

1005 + + + + + Įskaityta

1006 + + - + + Įskaityta

1007 + + + + + Įskaityta

1008 + + - + + Įskaityta

1009 + + - + + Įskaityta

1010 + + - Neįskaityta

1011 + + + + + Įskaityta

1012 + + + + + Įskaityta

1013 + + + - Įskaityta

1014 + + - + + Įskaityta

1015 + + + + + Įskaityta

1016 + + - + + Įskaityta

1017 + + + + + Įskaityta

1018 + + + + + Įskaityta

1019 + + + + + Įskaityta

1020 + + + + + Įskaityta

1021 + + - + + Įskaityta

1022 + + + + + Įskaityta

1023 + + - + Įskaityta

1024 + - - + Neįskaityta

1025 + + + + - Įskaityta

1026 + + + + + Įskaityta

1027 + + - + + Įskaityta

1028 + + + + + Įskaityta

1029 + + + + + Įskaityta

1030 + + + + Įskaityta

1031 + + + + + Įskaityta

1032 + + + + + Įskaityta

1033 + + + + + Įskaityta

1034 + + - + + Įskaityta

1035 + + + + + Įskaityta

1036 + + + + + Įskaityta

1037 + + - + Įskaityta

1038 + + - + - Įskaityta

1039 + + - + + Įskaityta

1040 + + - + + Įskaityta

1041 + + + + + Įskaityta

1042 + + + + + Įskaityta

1043 + + + + + Įskaityta

1044 + + + + + Įskaityta

1045 Neįskaityta

1046 + + - + + Įskaityta

1047 + + - + + Įskaityta

1048 + + + + - Įskaityta

1049 + + + + + Įskaityta

1050 + + - + + Įskaityta

1051 + + - + + Įskaityta

1052 + + - + + Įskaityta

1053 + + - + + Įskaityta

1054 + + - + + Įskaityta

1055 + + + + + Įskaityta

1056 + + + + + Įskaityta

1057 + - + + - Įskaityta

1058 + + + + + Įskaityta

1059 + + - + + Įskaityta

1060 + + + + - Įskaityta

1061 + + + + + Įskaityta

1062 + + - + + Įskaityta

1063 + + + + + Įskaityta

1064 + + + + Įskaityta

1065 + + - + - Įskaityta

1066 + + + + + Įskaityta

1067 + + + + + Įskaityta

1068 + + - + + Įskaityta

1069 + + + + + Įskaityta

1070 + + - + + Įskaityta

1071 + + - + + Įskaityta

1072 + + - + + Įskaityta

1073 + + - + + Įskaityta

1074 + + - + - Įskaityta

1075 + + - + + Įskaityta

1076 + + + + + Įskaityta

1077 + + - + + Įskaityta

1078 + + - + + Įskaityta

1079 + + + - Įskaityta

1080 + + + + + Įskaityta

1081 + + - + + Įskaityta

1082 + + + + + Įskaityta

1083 + + - + + Įskaityta

1084 + + + + + Įskaityta

1085 + + - + + Įskaityta

1086 + + - + + Įskaityta

1087 - + - + + Įskaityta

1088 + + - + + Įskaityta
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Nuotolinio mokymo „Stomų priežiūra“, kuris vyks  
2015 m. vasario–gegužės mėn., dalyvių sąrašas

Paulina Abraitienė 2148
Regina Adamonienė 2291
Virginija Aidūnienė 2150
Anna Aleksiuk 2298
Sigutė Andrijauskienė 2113
Vida Andriūnaitė 2299
Alvyra Antonovienė 2328
Genė Astikienė 2335
Skirmutė Astrauskienė 2053
Dijana Ašmantienė 2106
Regina Augonienė 2059
Nijolė Augustaitė 2070
Asta Augustauskaitė 2164
Asta Autukevičienė 2255
Galina Avin 2086
Danutė Babičeva 2320
Lijana Bagočiūnienė 2090
Rima Bagočiūnienė 2248
Diana Baikštienė 2242
Virginija Bajorinienė 2134
Anastazija Bakanovienė 2092
Roma Bakienė 2143
Rita Balandienė 2126
Alvyra Banevičienė 2343
Aleksandra Bankauskienė 2268
Alma Baranauskienė 2045
Mariana Baranovska 2293
Irena Basijokienė 2270
Marija Baužinskienė 2318
Audronė Belousovienė 2022
Birutė Bimbirienė 2057
Nijolė Blaževičienė 2264
Ilona Bogušienė 2121
Audronė Bogušienė 2195
Virginija Bogušytė 2176
Gražina Breiterienė 2038
Audronė Breivienė 2133
Audronė Brusokienė 2006
Vida Bružienė 2286
Aurelija Bubnovienė 2249
Stanislava Bučnienė 2136
Jolanta Buinickaitė 2312
Asta Buračiauskienė 2304
Kazimiera Burbienė 2174
Regina Butkienė 2159
Vijoleta Butkuvienė 2014
Virginija Būzienė 2117
Ilmera Bžozeckienė 2132
Svetlana Charčenko 2346
Natalija Chernenko 2297
Danutė Cirtautienė 2076
Aušra Čepaitienė 2099
Vaiva Čepytė 2163
Juzefa Čerkauskienė 2336
Rūta Černauskienė 2155
Valentina Černova 2205
Oksana Česukėnienė 2141
Julijona Čibirienė 2244
Vilė Čipelienė 2273
Vida Dagelienė 2008
Galina Dainienė 2181
Edita Dambrauskaitė 2239
Violeta Danielienė 2347
Laimutė Darulienė 2024
Janina Didžiulienė 2052
Daina Dikčiūtė 2263
Danguolė Doršienė 2194
Edita Dragūnienė 2066
Laimutė Drobužienė 2261
Julijana Dumčiūtė 2288
Rūta Dzedzickienė 2149
Vilija Eidukaitienė 2168
Dalytė Fabijonavičienė 2351
Inga Fedotenkovienė 2055
Henrieta Fikinienė 2153
Laimutė Filipson 2017
Aldona Gadliauskienė 2124
Birutė Gaiževskienė 2125
Margarita Galiauskienė 2329
Alicija Galinienė 2315
Laima Galinytė 2138
Virginija Gasparavičienė 2104
Česlava Gasparovičienė 2319
Reda Gedvilaitė 2306
Aušra Gelažanskaitė 2110
Ligija Gerdžiūtė 2183
Rima Gicevičienė 2169
Asta Girniuvienė 2012
Laima Gobiūnaitė 2251

Asta Golubickienė 2311
Irena Grambienė 2344
Danutė Grybienė 2144
Danguolė Gudzevičienė 2274
Dana Gurskienė 2030
Danutė Gustaitienė 2119
Rima Gutaravičienė 2088
Vitalija Ilevičienė 2198
Violeta Ilgarūbienė 2091
Jolanta Ingelevič 2179
Zita Ingelevičienė 2082
Danguolė Išganaitienė 2226
Diana Ivickienė 2294
Roma Ivoškienė 2004
Olga Jagelo 2182
Alina Jakeliūnienė 2272
Laima Jakubauskienė 2234
Zita Janauskinė 2032
Olga Jankauskienė 2094
Birutė Jankauskienė 2157
Edita Jankauskienė 2250
Rima Janovskienė 2161
Daiva Jaroševičienė 2227
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Dalė Raščauskienė 2199
Justina Raubienė 2212
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Ramunė Ruckienė 2339
Antanina Rudakienė 2058
Zita Rudzevičienė 2349
Danė Ruočkuvienė 2027
Angelė Rusonytė 2054
Laima Sadauskienė 2025
Aldona Saliamonienė 2109
Jolita Sarapinaitė-Arlauskienė 2323
Neringa Satkevičienė 2100

Raminta Satkevičienė 2200
Laima Saudargaitė 2074
Rima Savarauskaitė 2000
Jūratė Savukynienė 2080
Ramutė Sebeckienė 2314
Virginija Sederavičiūtė 2262
Kazimiera Serbentienė 2028
Asta Sinelnikienė 2060
Zina Sinkevičienė 2177
Bronė Sketrienė 2237
Rimutė Skorupičienė 2257
Onutė Stacevičienė 2282
Virgutė Stangienė 2187
Alma Stasionytė 2265
Vida Stiopinienė 2016
Danutė Stončiuvienė 2302
Virginija Stunženienė 2236
Sandra Subačiuvienė 2292
Ilona Sungailienė 2190
Rūta Šablevičienė 2108
Janina Šakalienė 2230
Milda Šalnienė 2048
Virginija Ščerbavičienė 2307
Anelė Šerelienė 2206
Eugenija Šežikienė 2224
Laima Šimkuvienė 2036
Rasa Šimkuvienė 2217
Nijolė Šimkuvienė 2221
Nina Šišackaja 2184
Valė Šiupšinskienė 2333
Jovita Šležienė 2175
Adolfina Šliaustienė 2140
Valerija Šliautarienė 2020
Virginija Štarienė 2044
Daiva Švedienė 2077
Asta Tamašauskienė 2216
Dana Tamutienė 2222
Henrieta Tarabildienė 2021
Jekaterina Terentjeva 2186
Tatjana Tirlikienė 2075
Lena Travkina 2218
Vida Trofimova 2120
Rima Turulienė 2046
Jolita Tutinienė 2284
Danutė Ulinskienė 2254
Virginija Urbienė 2095
Alvyda Urbutienė 2259
Ramutė Ūsienė 2340
Rasa Užkuraitytė 2085
Danguolė Užkurėlytė 2213
Janina Vaičkuvienė 2260
Lina Vaitekūnienė 2147
Birutė Vaitkevičienė 2156
Liudmila Vaitkevičienė 2219
Virginija Vaitkūnienė 2047
Rasa Valainienė 2252
Jurgita Valatkienė 2308
Daiva Valčiukienė 2160
Dalė Valentienė 2341
Astera Valentinienė 2266
Roma Varnelienė 2352
Danutė Vaškelienė 2185
Laima Vėlavičiūtė 2296
Daiva Venskienė 2063
Olga Verikienė 2050
Aldona Vičkačkienė 2114
Dalia Vietrinienė 2196
Gražina Vinciūnienė 2204
Rita Vitkienė 2001
Laimutė Vysockienė 2037
Birutė Volkovienė 2326
Danutė Zakarauskienė 2029
Sigita Zaveckienė 2167
Ona Zelionkienė 2087
Romutė Zenkevič 2123
Kristina Zibolienė 2203
Aldona Zitikienė 2130
Rima Žeimienė 2079
Rūta Žemaitienė 2129
Audronė Židonienė 2267
Deimantė Židonytė 2035
Vitalija Žitkevičienė 2043
Giedrė Žižienė 2139
Virginija Žmuidienė 2011
Danguolė Žolondauskienė 2317

Vardas Pavardė Dalyvio 
ID

Vardas Pavardė Dalyvio 
ID

Vardas Pavardė Dalyvio 
ID

Vardas Pavardė Dalyvio 
ID



13

Įžanga. Žmogaus virškinamasis traktas

Žmogaus virškinama-
jame trakte vyksta maisto 
medžiagų virškinimas ir 
įsisavinimas bei nesuvirš-
kintų maisto likučių šali-
nimas. Maisto skaidymas 
prasideda jau burnoje, 
kramtant maistą. Nurytas 
maistas stemple patenka 
į skrandį, jame prasideda 
virškinimas. Dvylikapirš-
tėje žarnoje turinys, sumai-

šytas su tulžimi ir kasos sultimis, toliau slenka plonųjų žarnų 
kilpomis. Čia vyksta maisto medžiagų rezorbcija į kraują, kūnas 
pasisavina maistingąsias medžiagas, reikalingas organizmui ap-
rūpinti energija bei naujų ląstelių augimui. Plonųjų žarnų ilgis 
siekia 5–7 metrus. Likęs skysto pavidalo neįsisavintas turinys 
patenka į storąją (gaubtinę) žarną, kurioje absorbuojamas van-
duo, mineralinės medžiagos ir vitaminai. Dėl to skystas turinys, 
slinkdamas storąja žarna, iš lėto tirštėja, kol pasiekia tiesiąją žar-
ną. Joje turinys yra kaupiamas ir pašalinamas per analinę angą 
išmatų pavidalu. Analinę angą juosia sfinkteris – išangę sutrau-
kiantis raumuo. Sveikas žmogus sfinkterio veiklą gali kontro-
liuoti, t. y. tuštintis valingai.

Stoma, stomos suformavimo priežastys

Stomos suformavimo 
operacijos atliekamos jau 
daugiau kaip du šimtus 
metų. Pirmoji sėkminga 
stomos operacija buvo 
atlikta prancūzo gydytojo 
Pillore 1776 m., kuris savo 
pacientei, žvejo žmonai, 
suformavo stomą dėl įstri-
gusios bambos išvaržos. 
Pacientų, turinčių stomą, 
padaugėdavo karo metais. 
Šias operacijas XX a. tobu-
lino įvairių šalių chirurgai, 

tačiau didžiausi darbai šios srities chirurgijoje priskiriami vo-
kiečių chirurgui H. Hartmanui, amerikiečiui R. Turnbului.

Stoma graikiškai reiškia burną, angą. Stoma vadinama 
operacijos metu pilvo sienoje suformuota dirbtinė išangė, kai 
žarnos spindis atveriamas į išorę. Operacijos metu plonoji ar 
storoji žarna perkerpama, nuvedamasis galas užsiuvamas. Pri-

vedamasis jos galas iškišamas per pilvo sienoje naujai sufor-
muotą angą ir prisiuvamas prie angos kraštų. Po šios operacijos 
žmogus nustoja tuštintis per išangę. Žarnų turinys per dirbtinę 
išangę – stomą surenkamas į specialų prie pilvo sienos prikli-
juojamą išmatų surinktuvą. Stoma formuojama tokioje kūno 
dalyje, kurioje stojantis ar sėdantis nesusidaro raukšlių. Ji turi 
būti suformuota ligoniui gerai matomoje vietoje, kad vėliau, 
keičiant stomos maišelius, nekiltų nepatogumų.

Stoma panaši į burnos gleivinę. Ji yra šviesiai raudonos 
spalvos ir drėgna. Stoma gali būti plokščia, kaip pilvo pavir-
šius, arba truputį išsikišusi, apvali arba ovalo formos, nevieno-
do dydžio. Stoma neturi nervinių skaidulų, todėl yra nejautri 
ir neskausminga. Keletą dienų po operacijos ji gali būti pati-
nusi, bet po 2–3 savaičių ji tampa įprasto dydžio. Gleivinėje 
yra tankus kapiliarų tinklas, todėl, jei elgiamasi neatsargiai, 
gali šiek tiek pakraujuoti.

Dažniausiai stomą tenka suformuoti dėl šių priežasčių: 
gaubtinės žarnos, tiesiosios žarnos ar šlapimo pūslės navikų, 
Krono ligos, opinio kolito, paveldėtos anomalijos (šeimyninė 
polipozė), apsigimimų, dėl žarnyno nepraeinamumo, trau-
mų, radiacinių pažeidimų.

Stomų tipai

Stomos gali būti kelių tipų: ileostoma, kolostoma, urosto-
ma. Visos stomos, priklausomai nuo jų suformavimo tikslo, 
gali būti laikinos ar nuolatinės. Nuolatinės lieka visam gy-
venimui. Laikinosios po kurio laiko likviduojamos, t. y. pa-
kartotinės operacijos metu atkuriamas žarnyno vientisumas 
ir žmogus vėl pradeda tuštintis per natūralią išangę. Atliktas 
stomos suformavimo  operacijos tipas nulemia stomos turinio 
konsistenciją ir turinio pašalinimo dažnį. Todėl  pacientui rei-
kia paaiškinti, kokia operacija jam atlikta ir koks bus stomos 
turinys, kaip dažnai šis turinys šalinsis į išmatų surinktuvą.

Kolostoma. Stoma, suformuota iš storosios žarnos, vadi-
nama kolostoma (lot. colon – gaubtinė žarna). Kolostoma daž-
niausiai suformuojama kairėje apatinėje pilvo pusėje, rečiau 
dešinėje. Kolostomos būna nuolatinės (žmogus su stoma gyve-
na visą likusį gyvenimą) ir laikinos (stoma atveriama keliems 
mėnesiams, po to atkuriamas žarnyno vientisumas). Operaci-
jos metu storoji (gaubtinė) žarna privedama ir prisiuvama prie 
pilvo paviršiaus, suformuojama stoma (anga). Tokiu būdu 
visas žarnyno turinys bei jame esantis oras iš organizmo pa-
šalinamas per stomą. 

Storoji žarna yra sudaryta iš keleto segmentų: gaubtinės (ky-
lančios, skersinės ir nusileidžiančios dalies) bei riestinės ir tiesio-
sios žarnos. Yra keturios pagrindinės kolostomų rūšys, vadina-
mos pagal storosios žarnos segmentą, iš kurio išvedama stoma.

Nuotolinis mokymas

Stomų priežiūra
1 tema.  Kas yra stoma, stomų rūšys  

(ileostoma, kolostoma, urostoma) ir jų slaugos ypatumai
1 Dr. Valdemaras Jotautas, 2 Milda Trakimienė, 2 Božena Mikulevič

1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Pilvo chirurgijos centras, 2 UAB „Linus Medical“

2 pav. Stoma yra rausva, drėgna, 
padengta gleivine, kuri panaši į 
burnos gleivinę.
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3 pav. Kylančiosios gaubtinės žarnos 
dalies kolostoma (ascendostoma) – 
iš tokios stomos skiriasi skystas ar 
pusiau skystas turinys, jame gausu 
virškinimo fermentų, todėl stomos 
turinys dirgina aplink stomą esan-
čią (peristominę) odą.

4 pav. Skersinės gaubtinės žarnos 
dalies kolostoma (transversostoma)  – 
turinys gali būti skystas ar pusiau 
tirštas.

5 pav. Nusileidžiančiosios gaubtinės 
žarnos dalies kolostoma (descendos-
toma) – iš jos išsiskiriantis turinys 
beveik susiformavęs, panašus į išma-
tas, nes beveik visas vanduo, slenkant 
maistui žarnyne (kylančiąja ir sker-
sine storžarnės dalimis), jau buvo 
absorbuotas. Toks stomos turinys turi 
specifinį išmatoms būdingą kvapą.

6 pav. Riestinės žarnos dalies kolos-
toma (sigmostoma). Turinys norma-
lios išmatų konsistencijos.

Kolostoma gali būti galinė ir kilpinė. Galinė kolostoma 
suformuojama, kai pašalinama dalis storosios (gaubtinės) 
žarnos ir (arba) tiesiosios žarnos. Likusioji storosios žarnos 
dalis yra privedama prie pilvo paviršiaus ir suformuojama 
stoma, o distalinis žarnos galas užsiuvamas. Dažniausiai lai-
kina kolostoma suformuojama dėl to, kad, pašalinus žarnos 
dalį, tos pačios operacijos metu nėra saugu žarną vėl sujung-
ti. Kilpinė kolostoma paprastai suformuojama, norint ap-
saugoti chirurginiu būdu sujungtą žarną. Ji suformuojama, 
kai storosios žarnos kilpa privedama prie pilvo paviršiaus ir 
atveriama, kad būtų suformuota stoma. Dažniausia ji būna 
laikina.                                                   

Kolostomos turinio konsistencija priklauso nuo kolosto-
mos rūšies. Kuo arčiau tiesiosios žarnos suformuota kolosto-
ma, tuo išsiskiriančios fekalinės masės bus kietesnės, išmatų 
ir dujų išsiskirs mažiau. Pro sigmostomą išsiskiria išmatos, 
panašios į normalios defekacijos metu išsiskiriančias išma-
tas. Pro transversostomą išsiskiriančios išmatos yra skystes-
nės, košės pavidalo, jų kiekis siekia 300–400 ml per parą.

Stomos turinio pobūdis taip pat priklauso nuo maisto ra-
ciono ir valgymo režimo. Tuštinimasis gali būti reguliarus, 
periodiškas (1–2 kartus per parą) arba nereguliarus (žarnyno 
turinys išsiskiria pro stomą, nepriklausomai nuo valgymo 
laiko ir ritmo). Jeigu iki stomos suformavimo operacijos 
buvo defekacijos (tuštinimosi) sutrikimų – vargino  vidu-
rių užkietėjimas ar viduriavimas – šie tuštinimosi sutrikimai 
dažniausiai išlieka ir po operacijos.

3

6

5

4

Ileostoma (lot. ileum – klubinė plonosios žarnos dalis) – 
dažniausiai suformuojama dešinėje viršutinėje pilvo pusėje, 
rečiau – kairėje. (7 pav.)

Ileostoma – tai chirurginiu 
būdu suformuota dirbtinė išan-
gė iš klubinės plonosios žarnos. 

Ileostoma gali būti galinė ir 
kilpinė. Galinė ileostoma daž-
niausiai suformuojama, kai pa-
šalinama dalis storosios (gaub-
tinės) žarnos ir plonoji žarna 
privedama prie pilvo paviršiaus, 
kad būtų galima suformuoti sto-
mą. Galinė ileostoma gali būti 

laikina arba nuolatinė. Kilpinė ileostoma paprastai suformuo-
jama, norint apsaugoti chirurginiu būdu sujungtą žarną. Taip 
siekiama leisti tinkamai sugyti žarnai po to, kai dėl ligos ar 
užsikimšimo dalis jos buvo pašalinta operacijos metu. Kilpinė 
ileostoma suformuojama, kai plonosios žarnos kilpa priveda-
ma prie pilvo paviršiaus, kad būtų suformuota stoma.

Dažniausiai ileostomos suformuojamos laikinai, 2–5 mė-
nesiams. Iš ileostomų išsiskiriantis žarnų turinys vandeningas, 
jame daug druskų ir virškinimo fermentų. Toks turinys, pate-
kęs ant odos, yra agresyvus – netrukus pažeidžia odos vienti-
sumą, tarsi nudegina odą. Dėl minėtų priežasčių ileostomoms 
reikia ypač atidžiai parinkti tinkamo dydžio ir formos sto-
mos priežiūros priemones, kad iš anksto apsaugotumėte odą 
aplink stomą nuo galimų pažeidimų.

Svarbu suprasti, kad ileostomos turinys pro stomą skirsis 
nereguliariai, nuolatos arba keletą kartų per dieną, po valgio. 
Ileostomos turinys paprastai būna gana skystos konsistencijos 
(tai visiškai normalu), todėl, neteisingai užklijavus rinktuvus, 
ileostomos turinys, nesunkiai pratekėjęs po plokštele, gali su-
kelti peristominės odos pažeidimą (plačiau apie peristominės 
odos pažeidimus skaitykite kitose nuotolinio mokymo temo-
se).

Urostoma. Jeigu šlapimo sistema yra pažeista dėl ligos, me-
chaninio poveikio ar kt., turi būti suformuotas šlapimo nuo-
tėkis – urostoma. Urostoma suformuojama, naudojant  mažą 
plonųjų žarnų segmentą, kuris yra atveriamas į pilvo sieną. 
Kitas šio segmento galas užsiuvamas. Šlapimtakiai atskiriami 
nuo šlapimo pūslės ir prijungiami prie šio plonųjų žarnų se-
gmento. Suformuojamas vadinamasis plonžarnės konduitas. 
Urostomos yra suformuojamos visam likusiam gyvenimui.

Dažniausios operacijos, kai formuojama urostoma, – cis-
tektomija (šlapimo pūslės pašalinimas). Šios operacijos metu 
formuojamas plonas kanalas, kuriuo šlapimas iš inkstų paša-
linamas per mažą stomos angą, suformuotą pilvo paviršiuje. 
Po urostomos operacijos pacientas negali kontroliuoti šlapimo 
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Kirpimo	linija

Kirpimo	linija

Nuotolinio mokymo „Stomų priežiūra“
1 temos  „Kas yra stoma, stomų rūšys  

(ileostoma, kolostoma, urostoma) ir jų slaugos ypatumai“
Klau s ima i

1. Ileostoma yra:
a) iš storosios žarnos dalies suformuota stoma
b) iš plonosios žarnos suformuota stoma
c) iš šlapimtakio suformuota stoma

2. Ileostomos  atveju turinys yra: 
a) normalios išmatų konsistencijos ir turi būdingą išma-

toms kvapą, bet nepavojingas, jei patenka ant odos
b) skystesnės ar vandeningos  konsistencijos, šviesios 

rusvos spalvos, bekvapės arba silpno kvapo, sudėtyje 
turi daug fermentų, kurie gali pažeisti aplinkinę odą

c) skaidrus ir skystas, vandeningas, silpnai rūgštaus šla-
pimo kvapo

3. Prieš klijuojant stomos rinktuvus reikia:
a) nuplauti odą ir stomą vandeniu ir švelniu muilu, nu-

sausinti odą, pamatuoti stomos skersmenį ir būtinai 
parinkti tinkamo dydžio rinktuvus

b) stomos plauti negalima, nuplauti tik aplinkinę odą 
be muilo, nusausinus klijuoti ligoninėje parinkto 
dydžio rinktuvus

c) žmonėms, turintiems stomą, praustis vandeniu ne-
galima, turi būti naudojamos tik specialios plovimo 
ir priežiūros priemonės, skirtos stomos priežiūrai

4. Kuris būdas yra teisingas stomos vietai parinkti 
prieš operaciją:

a) stoma pilvo raukšlėje, kad nebūtų matyti aplinkiniams
b) buvusio dreno vietoje arba prie rando
c) pacientui gerai matomoje pilvo sienos vietoje, kai 

pacientas sėdi, stovi, guli, – kad nekliudytų drabu-
žiai (kelnių juosmuo)

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.

Nuotolinis mokymas

išsiskyrimo, tad iš urostomos šlapimas skiriasi nevalingai ir 
nuolatos į priklijuotą specialų urostominį maišelį.

Stomos vietos parinkimas prieš operaciją

Stomos vieta pilvo sienoje yra labai svarbi tolesnei poope-
racinei stomos priežiūrai tiek kolostomos, tiek ileostomos 
atveju. Stomą galima suformuoti visose pilvo sienos vietose, 
tačiau dažniausiai tai daroma kairėje arba dešinėje apatinėje 
pilvo sienos dalyje per pilvo tiesųjį raumenį. Šioje vietoje su-
formavus stomą,  komplikacijų būna labai retai.

Pagrindiniai  reikalavimai stomos vietos parinkimui:
• stoma negali būti šalia laparotominio pjūvio
• negali būti šalia kitų randų
• negali būti buvusių drenų vietoje
• negali būti odos raukšlėse ar šalia jų
Stomą būtina suformuoti pacientui gerai matomoje vieto-

je, kad būtų paprasta prižiūrėti, pacientas gerai matytų, kaip 
apie stomą klijuoti rinktuvus. Būsimos stomos vieta prieš 
operaciją iš anksto pažymima, atkreipiamas dėmesys į pilvo 
odos raukšles pacientui stovint, sėdint, gulint, apsirengus 
drabužiais, kad juosmens (pvz., dėvimo kelnių diržo) vieta 
nesutaptų su stomos vieta, nes tokiu atveju (pvz., suveržtas 
kelnių diržas) trukdys tinkamai naudoti stomos priežiūros 
priemones.

Stomos priežiūra

Prižiūrint stomą reikia saugotis, kad žarnų turinys nepa-
tektų ant aplinkinės peristominės odos, kadangi iš stomos te-

kančios išskyros gali sukelti odos pažeidimų. Kiekvieną kartą, 
keičiant rinktuvą, odą aplink stomą būtina nuplauti muilu, 
nepaliekančiu riebių apnašų, ir vandeniu.  Plaunant stomą 
vanduo nepatenka į stomos vidų dėl beveik nepastebimų žar-
nos judesių – susitraukimų, todėl maudantis vonioje ar duše 
stomos uždengti nereikia. 

Stomos priežiūros sėkmė priklauso nuo teisingai pasirink-
tų stomos priežiūros priemonių. Šiuolaikiniai stomos turinio 
rinktuvai – išmatų rinktuvai arba urostominiai rinktuvai – ga-
minami iš kokybiško specialaus kvapų nepraleidžiančio plas-
tiko, yra vienkartiniai, lengvi, nepastebimi po drabužiais, turi 
maišelyje integruotą nemalonius kvapus neutralizuojantį filtrą. 
Rinktuvą sudaro lipnioji odą sauganti hidrokoloidinė dalis ir 
turinį surenkantis maišelis. 

Stomos turinio rinktuvai gaminami įvairių dydžių. Svarbu, 
kad slaugytojai iš karto po operacijos teisingai kiekvienam pa-
cientui parinktų tinkamą rinktuvo dydį. Teisingai parinktas 
stomos rinktuvas lemia peristominės odos komplikacijų daž-
nį. Reikalingo rinktuvo dydis nustatomas išmatuojant stomos 
skersmenį (matuojama mm). Stomos dydį galima matuoti 
liniuote, stovint prieš veidrodį, arba rinktuvų pakuotėse esan-
čiu stomos matuokliu. Žinant stomos skersmenį milimetrais, 
nustatoma, kokio dydžio rinktuvo reikia pacientui. Taip pat 
būtina nepamiršti, kad stomos skersmuo gali keistis – po ope-
racijos stoma gali būti pabrinkusi, o vėliau suplonėti. Kartais 
būna, kad stomos skersmuo gali šiek tiek kisti skirtingu paros 
metu. Tokiu atveju geriausia naudoti elastingas pirštais for-
muojamas rinktuvų plokšteles ir maišelius (pvz., „Natura®“ 
dviejų dalių rinktuvai).

Jei naudojami dviejų dalių rinktuvai (sudaryti iš klijuoja-
mos ant odos plokštelės ir prie jos prisegamo maišelio), tuo-
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met, priklijavus plokštelę aplink stomą, ji keičiama kas 2–4 
dienas, o prisegamas maišelis kaupia stomos turinį ir per parą 
kelis kartus ištuštinamas. Rinktuvų maišelius dėl higienos re-
komenduojama keisti kiekvieną dieną. Jei naudojami vienos 
dalies rinktuvai (t. y. maišelis ir lipnioji hidrokoloidinė da-
lis yra viename rinktuve), tuomet maišelius rekomenduoja-
ma keisti kiekvieną dieną. Jei pacientas neteko arba priaugo 
svorio, reikia atkreipti dėmesį, ar iki šiol naudoti rinktuvai 
pacientui tinka.

Pacientams, turintiems urostomą, svarbu išvengti šlapimo 
takų infekcijos. Todėl po urostomos operacijos patartina gerti 
daug vandens dieną, naudoti urostominius maišelius su anti-
refliuksiniu mechanizmu (tokiame maišelyje šlapimas negali 
sugrįžti atgal į stomą), pvz., dviejų dalių „Natura®“ urosto-
miniai maišeliai, vienos dalies „Esteem®“ arba „Stomadress 
Plus®“ urostominiai maišeliai. Reikia reguliariai ištuštinti 
šlapimą iš maišelio ir naktį būtina naudoti daugkartinius 

šlapimo rinktuvus, kurie jungiami prie urostominio rinktu-
vo maišelio specialia jungtimi. Plačiau apie stomų priežiūrą 
skaitykite kitoje temoje.
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Žodžio įtakoti (ne) vartojimas

Jei reikėtų išrinkti problemiškiausią kalbos faktą, ko gero, 
žodis įtakoti būtų vienas iš lyderių. Šią problemą pastebiu ir 
dirbdama su studentais. Kiekvienais metais kyla diskusijų dėl 
jo vartojimo ir kasmet išgirstu vis naujų argumentų, kodėl 
mums toks reikalingas ir patogus tas įtakoti, taip pat sužinau 
gana išradingų mokytojų sugalvotų būdų, kaip jį išguiti iš 
mūsų kalbos, o šiais mokslo metais jau man buvo įtikinamai 
pranešta apie šio žodžio „reabilitavimą“.

Taigi, kaip yra iš tikrųjų: vartojamas ar nevartojamas 
įtakoti lietuvių kalboje? Kad galėtume atsakyti į šį klausimą, 
turėtume išsamiau pasidomėti. Jei pavartytume spaudą, in-
terneto puslapius ar net vadovėlius, pamatytume, kad įtakoti 
yra dažnai vartojamas. Be jo neapsieina joks diskursas. Įtakoti 
aktyvus ir mokslinėje kalboje, ir kanceliarinėje, ir reklamose, 
net literatūriniame stiliuje be jo neišsiverčiama, pvz.: Prastesnė 
socialinė padėtis gali įtakoti vartojamų narkotikų rūšį. Ką tik 
parodėme, kaip vyriausybės mokesčių politika gali įtakoti realią 
grąžą taupantiesiems. Du veiksniai, kurie įtakoja vartojimą ir 
taupymą. Alkoholio netoleravimą įtakoja genetiniai sutrikimai. 
Globėjai gali įtakoti vaiko elgesį.

 Kas apie įtakoti rašoma žodynuose? Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne šio žodžio visai nėra, o Lietuvių kalbos žodyne 
pateikiamas vienintelis pavyzdys iš Petro Avižonio „Akių 
ligų vadovo“, išleisto Kaune 1940 m.: Ciliariniai nervai 
anatomiškai nėra susieti su antrąja akimi; tad ją įtakoti galėtų 
tik refleksiškai. Kaip teigiama kalbos tyrinėtojų, tai galėtų būti 
pirmasis įtakoti pasirodymas. Įdomu, kad jis pradėtas vartoti 
medicinos kalboje. Beje, ypač medicinos diskurse jis yra ak-
tyviausias ir dabar, pvz.: Kaip vaistų nuo vėžio tyrimai įtakoja 
farmacijos kompanijų akcijas? Paveldėjimas gali įtakoti vaistų 

Diana Žėkienė  
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

dispoziciją. Kiti vaistiniai preparatai gali įtakoti Trandolapril 
Ingen Pharma veiksmingumą ir saugumą. Nerizikuokite susirgti 
ligomis, kurios gali įtakoti hepatito C ligos eigą.

 Kodėl tas įtakoti toks „reikalingas“? Pirmiausia, ko gero, 
dėl savo daugiareikšmiškumo. Jis, atrodytų, tinka visur, 
todėl toks populiarus įvairiuose tekstuose. Kitas motyvas – 
veiksmažodinė lietuvių kalba. Lietuvių kalba – veismažodžių, 
ne daiktavardžių, kalba. Lietuviams, greičiausiai, su genais 
būdinga ieškoti veiksmažodinės formos net ten, kur jos nėra. 
Todėl galėtume suprasti tą nenumaldomą norą įtakoti. Kal-
bininkai žodį įtakoti vertina kaip vertalą. Jis padarytas iš 
daiktavardžio įtaka, kuris yra taip pat dirbtinis, nusižiūrėtas 
į kitas kalbas (prancūzų, lotynų, rusų). Pagrindinis kriterijus, 
dėl kurio negalimas įtakoti – netinkama, dirbtinė daryba. 

Taigi, ką mes turime vietoj to įtakoti? Kaip jau buvo 
minėta, lietuvių kalba – veiksmažodžių kalba. Veiksmažodžiai – 
didžiausias lietuvių kalbos turtas. Todėl įtakoti tikrai turime 
kuo pakeisti. Ne vieną pakaitą siūlo VLKK Konsultacijų 
bankas: atsiliepti, paveikti, veikti, lemti, formuoti, daryti 
įtaką, turėti įtaką ar įtakos, šią eilę dar galima papildyti ir 
kitais pakaitais – knygiškesniu daryti poveikį ir vaizdingesniu 
palikti pėdsaką. Tinkami pakaitai parenkami atsižvelgiant į 
stilių ir kontekstą. Variantų daug, tačiau tai dažnai būna 
vertinama ne kaip privalumas, o kaip trukdis: galvok dabar, 
mąstyk, derink, kai po ranka universalusis įtakoti. Todėl 
pasirinkimo, kūrybingumo, išskirtinumo galimybė ne visada 
suvokiama kaip laisvė, privalumas, savosios individualybės 
išraiška. Ekonomijos dėsniai dažnai yra lemiantys, paveikes-
ni (ne įtakojantys) nei kalbos grynumas ar taisyklingumas.

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Gydytojo dermatovenerologo profesoriaus  
Jono Lelio  šimtmečiui paminėti

Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus universite-
to Medicinos fakultete surengta mokslinė konfe-
rencija, skirta žymaus gydytojo, dermatovenero-
logo, profesoriaus Jono Lelio gimimo šimtmečiui 
paminėti. Profesoriaus atminimui buvęs jo stu-
dentas, dabar plastikos chirurgas dr. Saulius Špo-
kevičius paskyrė knygą „Iškilieji lietuviai Fricas 
Šaudinis ir Jonas Lelis: pasaulinės reikšmės medi-
cinos atradėjai“ (2014). Autorius joje atskleidžia 
ryšį tarp šių skirtingų kartų, gyvenusių skirtin-

gose valstybėse, bet tos pačios tautos mokslininkų, 
žinomų pasaulyje medicinos mokslo atradimais. 
Gydytojas dermatovenerologas J. Lelis ištyrė pa-
veldimą ligą, pavadintą Lelio sindromu. Daug 
dėmesio skyrė sifilio ligos diagnostikai, gydymui 
ir profilaktikai. Parašė knygą apie blyškiosios 
spirochetos atradėją, mikrobiologą, Rytų Prūsijos 
lietuvį F. R. Šaudinį.

Jonas Lelis gimė 1914 m. liepos 5 d. Skaist-
girių kaime Panevėžio rajone. 1925–1933 m. 

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
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mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1938 m. baigė Vy-
tauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Studijuoda-
mas universitete buvo aktyvus studentų medikų korporacijos 
„Fraternitas Lituanica“ narys. Dirbo gydytoju Šakiuose, Pane-
vėžyje, Akmenėje. 1944 m. buvo Lietuvos vietinės rinktinės 
gydytojas. Po karo gydytojo praktiką tęsė Ylakiuose (Skuodo 
raj.), tačiau netrukus išvyko į Vilnių. 1946–1948 m. dirbo 
moksliniu bendradarbiu Dermatologijos ir venerologijos ins-
titute ir Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. inspektoriumi 
kovai su odos ir veneros ligomis. 1948–1958 m. – instituto di-
rektorius. 1950 m. apgynė medicinos mokslų kandidato (dab. 
daktaro), 1963 m. – medicinos mokslų dakta-
ro (dab. habil. dr.) disertaciją apie raudonosios 
vilkligės kliniką, patogenezę ir gydymą. 1948–
1994 m. dėstė Vilniaus universitete. 1959 m. 
jam suteiktas docento vardas, o 1966 m. tapo 
profesoriumi. 1962 m. pirmasis Tarybų Sąjun-
goje įrodė, kad raudmė yra vangios eigos siste-
minė raudonoji vilkligė. 1978–1981 m. ištyrė 
ir aprašė labai retą autosominiu recesyviuoju 
būdu paveldimą ligą – hipohidrozinę ektoder-
minę displaziją, pavadintą Lelio sindromu (Le-
lis sindrome). Profesorius – ilgametis Lietuvos 
dermatologų mokslinės draugijos pirmininkas. 

Prof. J. Lelis paskelbė mokslinių straipsnių, 
parašė mokslo ir švietėjiškų knygų. Svarbūs 
jo darbai apie raudonąją vilkligę. Parašė knygą  „Raudonoji 
vilkligė“ (1965, rusų k. – 1970). Būdamas odos ligų praktikas 
išleido plačiajam skaitytojų ratui skirtą vadovą „Odos priežiū-
ra ir gydomoji kosmetika“ (1959, 1961), kuriame mokoma, 
kaip rūpintis savo oda. Profesorius parašė apybraižą apie sifi-
lio sukėlėjo atradėją, pasaulinio masto mokslininką tyrinėtoją  
F. R. Šaudinį („Blyškiosios pabaisos atradėjas F. R. Šaudinis“, 
1971).

Prof. J. Lelis vadovavo rengiant vadovėlį „Odos ir vene-
rinės ligos“ (1985). Jis vienas iš vadovėlio sudarytojų ir au-
torių. Profesorius kartu su bendraautoriais parengė „Odos ir 
venerinių ligų atlasą“ (1998). Parašė gydytojams praktikams 
skirtą knygą „Paveldimos dermatozės sindromai“ (1981). Šis 
leidinys taip pat skirtas pediatrams, neuropatologams ir kitų 
sričių specialistams, nes, anot profesoriaus, bet kurios specia-
lybės gydytojas turi mokėti odoje surasti siūlo galą, jei nori 
išvynioti kamuolį, t. y. išsiaiškinti sudėtingą sindromą. Lelio 
sindromas cituojamas ir įtrauktas į pasaulinį paveldimų ligų 
sąrašą „Online Mendelian Inheritance in Man“ (OMIM), 

dermatologinių sindromų žodyną „An Illustrated Dictionary 
of Dermatologic Syndromes“ (2006) ir į kitus pasaulinės li-
teratūros šaltinius. Pirmą kartą šis sindromas aprašytas ir pa-
skelbtas žurnale „Vestnik dermatologiji“ (1978, Nr. 12). 

2002 m. išleistas trisdešimt metų su pertraukomis  
prof. J. Lelio rengtas „Lotynų–lietuvių kalbų bendrybių žody-
nas“. Dirbdamas su studentais medikais profesorius pastebė-
jęs, kad jiems sunku vartoti lotyniškus terminus ir nusprendęs 
parengti medicinos terminų žodynėlį, kuriame būtų pateik-
ti lotyniški ir dažnai giminingi atitinkami lietuviški žodžiai. 
Profesorius teigė, kad domėdamiesi lotynų ir lietuvių kalbų 

ryšiais ne tik lengviau pramoksime lotynų ir iš 
jos kilusių kalbų, bet ir daug geriau pažinsime 
savo gimtąją lietuvių kalbą, jos labai turtingą 
leksiką, žodžių kilmę. Žodyne pateikiama apie  
10 000 žodžių, giminingų lietuviškiems atiti-
kmenims. Leidinys skirtas ne tik medikams, bet 
taip pat teisininkams, istorikams, lotynų kalbos 
mokytojams, mokiniams ir visiems, kurie do-
misi lotynų ir lietuvių kalbų artima giminyste.

Porf. J. Lelis parašė ne tik mokslo, bet ir la-
bai įdomių publicistikos knygų. Nepriklauso-
mybės metais išleido biografinę apybraižą „Žo-
dynininkas Antanas Lalis“ (1995), atsiminimų 
knygas „Tragiškos ir komiškos miniatiūros, 
arba Okupacijų meto gydytojo užrašai“ (1998) 

ir „Mokiniai, mokytojai ir garsenybės“ (2001) – apie žymius 
menininkus, mokslininkus, su kuriais jam teko bendrauti. 
Apie savo mokytojus ir dėstytojus – skulptorių Juozą Zikarą, 
anatomą Jurgį Žilinską, oftalmologą Petrą Avižonį, patologą 
Emilį Vintelerį, dermatologą, venerologą Bronių Sidaravičių 
ir kt. Autobiografinių atsiminimų knyga „Kur tie nameliai, 
kur takai… Tarpukario Lietuvą prisimenant“ išleista jau po 
jo mirties 2012 m.

1974 m. profesorius buvo apdovanotas Valstybine premija, 
1979 m. už nuopelnus jam suteiktas nusipelniusio mokslo vei-
kėjo vardas. 2002 m. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medaliu. Prof. J. Lelis mirė 2011 m. gruodžio 11 d.

Dr. Saulius Špokevičiaus knygą „Iškilieji lietuviai Fricas 
Šaudinis ir Jonas Lelis: pasaulinės reikšmės medicinos atradė-
jai“ (2014) rasite Lietuvos medicinos bibliotekoje.

Prof. Jono Lelio literatūros sąrašas pateikiamas Lietuvos medi-
cinos bibliotekos tinklalapyje http://www.lmb.lt  > Informacijos 
ištekliai > Lietuvos medicinos istorija > Asmenybės
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   Norint padėti žmonėms susidoroti su psichologinėmis 
problemomis siūloma skaityti literatūrą, pritaikytą konkre-
čioms žmogų kamuojančioms problemoms. Tokia literatūra 
vadinama kognityvine elgesio terapija pagrįsta biblioterapija. 
Jos tikslas – padėti išmokti įsisavinti informaciją, savaran-
kiškai dirbti pildant klausimynus, esančius knygose, išmokti 
naujų įgūdžių.  Kognityvinės biblioterapijos knygos gali pa-
dėti geriau suprasti save ir savo rūpesčius, atpažinti anksty-
vuosius ligos simptomus bei padėti pasiruošti veiksmų planą, 
kaip toliau elgtis. Kognityvinės biblioterapijos knygų, kurių 
poveikis moksliškai pagrįstas, yra labai nedaug. 

Lietuvos medicinos bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Daiva Širkaitė, atrinkusi ir išanalizavusi to-
kio pobūdžio knygas, sudarė rekomenduojamos literatūros 
rodyklę „Knygos, keičiančios mąstymą“.

Leidinyje pateikiamos tik moksliniais įrodymais pagrįstos 
kognityvinės elgesio terapijos knygos. Neįtraukti šviečiamojo 
pobūdžio leidiniai ar savipagalbos literatūra, dažnai siūlanti 
paguodžiančių bei džiuginančių minčių.

Kognityvinės biblioterapijos rodyklę „Knygos, keičiančios 
mąstymą“ rasite http://issuu.com/lmbtau/docs/knygos_keician-
cios_mastyma_wwww/1

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos biblioteka pristato kognityvinės biblioterapijos rodyklę  
„Knygos, keičiančios mąstymą“
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Nemokama linija 8 800 70001

Jau kompensuojami Lietuvoje 
atviri ir uždari maišeliai Esteem  

 
Dydžiai: 20-70mm; 30mm; 40mm. 

Kompensuojama 30 vnt. 1 mėnesiui.

+ Naujas filtras 
 patogioje vietoje

+ Speciali kišenė 
užsegimui paslėpti

+ Nauja kokybiška  
maišelio medžiaga

Žmonėms su stoma -

rinktuvai

Esteem   vienos dalies rinktuvai 
yra patogesni, saugesni ir dar geriau  
apsaugo nuo nemalonaus kvapo!

+ Nauja apvali maišelio forma
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