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Mielos slaugytojos, gerbiami slaugos darbuotojai, 
Nuoširdžiai sveikinu Jus su nuostabiomis šventėmis –  

šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2016-aisiais metais! 

Esate rūpestingos mūsų sveikatos sistemos rankos, šiluma 
spinduliuojančios akys ir begalinio gerumo kupinos širdys. Jūsų 
jaudinantis nuoširdumas, didėjanti kompetencija, begalinė 
kantrybė ir atsidavimas savo profesijai – yra tas nuolatinis 
Lietuvos medicinos pažangos variklis, kuris ragina mus, 
sveikatos politikus, priimti Jums svarbius sprendimus. Kuris 
įžiebia Jus mylinčių žmonių sielose viltį, kad didžiausi pavojai 
sveikatai yra nugalimi, kai Jūs esate šalia.

Išeinantys metai neabejotinai buvo skirti Jums. Žengti 
svarbūs žingsniai, suteikiantys Jums daugiau teisių ir 

kompetencijų, leidžiančių Jums ne tik tapti dar tvirtesne, savarankiškesne, „išmanesne“ gydančio gydytojo 
pagalbos ranka, bet daugeliu atvejų ir pakeisti jį, tiek išrašant receptus, tiek atliekant profilaktinius sveikatos 
tikrinimus ar įgyvendinant kitas išplėstinės slaugos praktikos naujoves. Sveikatos apsaugos ministerijoje 
įkurtas Slaugos koordinavimo skyrius – pasiryžęs įgyvendinti  Jūsų siekius. 

Ačiū Jums už tai, kad esate. Tegu šios stebuklingos šventės atneša šilumos ir jaukumo į Jūsų namus 
ir sielas. Tegu sveikata, kurią taip dosniai dovanojate kitiems, visada lydi Jus ir Jūsų šeimas. Tegu Jūsų 
gyvenimai prisipildo džiaugsmo, meilės ir naujų atradimų laimės.   

Pagarbiai 
Rimantė Šalaševičiūtė 

Sveikatos apsaugos ministrė



Gerbiamieji,
 

Artėja naujas laiko tarpsnis – Naujieji Metai.

Tegul mokėjimas mylėti tampa kasdienybės dalimi.

Rūpinimasis pacientais, darbuotojais tegul tampa jums aukš-
čiausia žmogiškąja vertybe.

Kasdieninis lyriškas kiekvieno dvasingumas tegu pavirsta 
švytinčiu slėpiniu, kuriame 2016-aisiais būtų kuo mažiau mono-
toniškos ar neveiklios kasdienybės.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centro direktorius Juozas Ruolia

Mieli kolegos, redkolegijų nariai, bendraminčiai,

Prieššventinis šurmulys, paskutiniai privalomi dar šiais metais atlikti darbai, dovanų paieška, sveikinimų siun-
timas, Kalėdų stebuklo laukimas – su visu tuo susiduriame kasmet. Prieš sutinkant Naujuosius norisi atsigręžti 
atgal: kas padaryta, ko nespėta, kas nudžiugino, kas nuvylė. Žvelgdami į nuveiktus darbus, prisimename tuos, su 
kuriais kartu dirbome, kūrėme planus, džiaugėmės sėkmėmis. 

2015 metai mums visiems buvo gana įtempto darbo metai. Su Jūsų visų pagalba realizavome puoselėtus tikslus. 
Žurnalas tapo Lietuvos mokslo periodikos asociacijos nariu, yra įtrauktas į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, žurnale spausdinami moksliniai straipsniai. 

Stengsimės, kad visa tai nebūtų vien tik formalūs faktai, viliamės ir tikime, kad žurnalas taps įdomesnis, infor-
matyvesnis, profesionalesnis. 

Dėkojame, kad buvote mūsų pagalbininkai, straipsnių autoriai, skaitytojai, patarėjai.  
Tik visi kartu pasieksime, kad žurnalas taptų įdomus ir laukiamas.

Linkime sveikatos, optimizmo, kuo didžiausios profesinės ir asmeninės sėkmės ateinančiais metais. Tikimės, kad 
ir tolesnis bendradarbiavimas visiems teiks pasitenkinimą darbu, įkvėps naujiems sumanymams.

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ kolektyvas
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Laukia prasmingi darbai

Neseniai pradėjusi eiti Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens 
sveikatos priežiūros departamento Slaugos koordinavimo skyriaus 
vedėjos pareigas Odeta Vitkūnienė sutiko pasidalyti mintimis 
su žurnalo skaitytojais apie naujai įkurto skyriaus uždavinius, 
tikslus, jau nuveiktus darbus ir problemas. 

Sveikatos apsaugos ministerijos struktūroje įvyko re-
organizacija, ir Jūs tapote Sveikatos apsaugos ministerijos 
Asmens sveikatos priežiūros departamento Slaugos koordi-
navimo skyriaus vedėja.

Pirmą kartą Sveikatos apsaugos ministerijos istorijoje svei-
katos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės iniciatyva šių 
metų liepos 8 d. įkurtas Slaugos koordinavimo skyrius. Man 
teko garbė ir atsakomybė vadovauti šiam skyriui nuo gruodžio 
mėnesio. Mūsų darbai skiriami slaugos politikos įgyvendini-
mui, slaugos plėtrai, sieksime įgyvendinti slaugos darbuotojų 
lūkesčius. Tai bus įmanoma tik bendradarbiaujant mums vi-
siems kartu ir vietiniu, ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygme-
nimis. 

 Kokios problemos, Jūsų manymu, šiuo metu aktualiau-
sios slaugos srityje?

Artėjant gražiausioms metų šventėms nesinorėtų kalbėti 
apie problemas. Pavadinkime šiuos jautrius, dar kol kas ne-
išspręstus arba nebaigtus spręsti klausimus tiesiog iššūkiais. 
Jiems identifikuoti Sveikatos apsaugos ministerijoje sukurta 
darbo grupė, kuriai pavesta atlikti slaugos esamos situacijos 
analizę ir pateikti siūlymus. Šioje grupėje labai glaudžiai dirba 
kompetentingiausi atstovai iš universitetų, kolegijų, praktikų, 
nevyriausybinių organizacijų. Reikšmingas mūsų aktyvaus 
darbo rezultatas – parengtos Slaugos politikos gairės 2016–
2025 metams. 

Kokius iššūkius paminėtumėte kaip itin svarbius? 
Šiuolaikinis pasaulis kelia mums įvairių iššūkių. Pagrin-

dinis – slaugytojų skaičiaus mažėjimas. 1995 m. Lietuvoje 
buvo 32 tūkst. slaugytojų. 2014 m. šis skaičius sumažėjo iki 
22 tūkst. Tačiau daugėja slaugytojų, baigusių universitetus 
1994–2014 m., bet jų kompetencijos darbo rinkoje yra per 
menkai panaudojamos.

Gydytojų ir slaugytojų skaičiaus santykis mūsų valstybėje 

taip pat neatitinka rekomenduojamų skaičių. Lietuvoje 12-ai 
tūkst. gydytojų tenka 22 tūkst. slaugytojų, t. y. 1,9 gydytojui 
tenka 1 slaugos darbuotojas. O Pasaulio sveikatos organizacija 
rekomenduoja 4 gydytojams – vieną slaugytoją.

Neramina ir slaugytojams, ketinantiems dirbti užsienyje, 
išduodamų pažymų skaičiaus didėjimas nuo 55 (2004 m.) iki 
200 (2014 m.). Tai reiškia, kad iš viso yra išduotos 2425 pažy-
mos darbui užsienyje. Tačiau ar tikrai visi, gavę šias pažymas, 
išvyko dirbti svetur – neaišku. Tokių duomenų neturime. 
Tačiau nerimą kelia priežastys, kodėl slaugytojai ketina darbą 
Lietuvoje iškeisti į darbą užsienyje.

Susirūpinimą kelia ryškūs slaugytojų netolygumai tarp 
kaimo ir miesto. Pagal slaugytojų skaičių 10 000 gyventojų 
daugiausia slaugytojų dirba Klaipėdos (105,2) ir Kauno mies-
tuose (99,9), o mažiausiai – Alytaus (10,3), Birštono (12,8), 
Vilniaus (19,6), Kalvarijos (27,1), Pagėgių (32,8), Panevėžio 
(36,6) rajonų savivaldybėse.

Ir dar mes manome, kad labai svarbu daugiau dėmesio 
kreipti į slaugytojų socialines garantijas, motyvavimo ir kar-
jeros galimybių plėtrą. Atsižvelgiant į sveikatos sistemai ski-
riamas Privalomojo sveikatos draudimo lėšas, tai yra didžiulis 
iššūkis.

Kokių priemonių pirmiausia reikėtų imtis siekiant to-
bulinti slaugą?

Peržiūrėjome tarptautinius dokumentus bei turimus na-
cionalinius išteklius ir su darbo grupe parengėme Slaugos 
politikos gairių 2016–2025 m. įgyvendinimo projektą. Jame 
numatome, ką turime atlikti visi kartu, kad būtų užtikrin-
tos kokybiškos, integruotos, į asmenį orientuotos ir mokslo 
įrodymais pagrįstos slaugos paslaugos, racionaliai naudojant 
sveikatos išteklius. 

Iš tiesų, turėsime pradėti nuo slaugos kokybės ir pacientų 
saugos gerinimo priemonių. Planuosime slaugytojų skaičių, 
rūpinsimės jų kompetencijų tobulinimu ir plėtra. Ir, neabejo-
tinai, įgyvendinsime slaugos mokslo įrodymais grįstus spren-
dimus.  

Kiekvienam uždaviniui yra parengti konkretūs veiksmų 
planai. Kaip ir kiekviena politika, taip ir slaugos politika turi 
turėti savo „žemėlapį ir kompasą“, kad žinotume, kokiu keliu 
ir kaip turi tobulėti viena svarbiausių ir kilniausių sveikatos 
apsaugos sričių – slauga.

Kas konkretaus padaryta 2015 m. slaugos paslaugų ir 
slaugytojų kompetencijų plėtros srityje?

Iš tiesų, kai kurie sprendimai, susiję su slaugos paslaugų ir 
slaugytojų kompetencijų plėtra, jau tapo realybe. Šių metų 
vasarą įteisinta išplėstinės slaugos praktikos slaugytojo – „iš-
manusis slaugytojas“ praktika. Puiki žinia, kad 2015 m. rug-
sėjį priimta 14 studentų į išplėstinės slaugos studijų progra-
mą (studijų pabaiga – 2017 m.). Padidinome paliatyviosios 
pagalbos lovų skaičių nuo 6 iki 9 lovų 100 tūkst. gyventojų. 
Patobulinome slaugos paslaugų teikimo namuose modelį. Pa-
gerinome slaugytojų darbo apmokėjimo modelį, atsižvelgda-
mi į darbo krūvį, darbo sudėtingumą ir intensyvumą.

Privalomojo sveikatos draudimo taryba š. m. lapkričio mė-
nesį pritarė gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijoms, 
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į kurias įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergan-
tiems širdies nepakankamumu, paslaugas.

Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Slaugos praktikos ir 
akušerijos praktikos įstatymo pakeitimui, kuriuo bendrosios 
praktikos ir išplėstinės praktikos slaugytojams suteikiama teisė 
išrašyti receptus (medicinos pagalbos priemones) teisės aktų 
nustatyta tvarka. Daugiau funkcijų slaugytojai galės atlikti 
paciento profilaktinių sveikatos tikrinimo metu.  Šis naujovių 
sąrašas toli gražu dar ne visas. 

Pagal šių metų birželio 30 d. Slaugos praktikos ir akuše-
rijos praktikos įstatymo pakeitimą bendrosios praktikos ir 
išplėstinės praktikos slaugytojai turės teisę išrašyti receptus 
(medicinos pagalbos priemones). Gal pakomentuotumėte 
plačiau, kaip tai atrodys praktiškai.

Tai iš tikrųjų labai progresyvus sprendimas. Nuosekliai sie-
kėme įgyvendinti slaugytojų teisę išrašyti medicinos pagalbos 
priemones. 2015 m. liepos pabaigoje pakeitėme bendrosios 
praktikos ir bendruomenės slaugytojo medicinos normas. Pa-
koreguotas kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių 
sąrašas (C sąrašas) ir suteikta galimybė slaugytojams išrašyti 
sauskelnes, įklotus, vienkartines paklodes, antelę arba basoną, 
išmatų rinktuvus, diržą išmatų rinktuvui prilaikyti, šlapimo 
pūslės kateterius, šlapimo rinktuvus, uridomus vyrams, uros-
tominius maišelius ir plokšteles.

Bendrosios praktikos ir (ar) bendruomenės slaugytojui, ir 
(ar) išplėstinės praktikos slaugytojui, ir (ar) slaugytojui diabe-
tologui suteikta teisė sergantiems cukriniu diabetu pacientams 
išrašyti vienkartinius insulino švirkštus su adatomis, diagnosti-
nes juosteles gliukozei nustatyti. 

Taip pat šiuo metu Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos vykdo baigiamuosius darbus dėl kom-
pensuojamųjų vaistų pasų ir slaugytojų tapatybę patvirtinan-
čių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir ap-
mokėjimo tobulinimo. Kartu atliekami informacinės sistemos 
„Sveidra“ pakeitimai, kad būtų sudaryta techninė galimybė 
gydymo įstaigoms atspausdinti slaugytojų lipdukus. Suteikus 
teisę slaugytojams išrašyti medicinos pagalbos priemones, slau-

Visų skaitytojų, žurnalo darbuotojų, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro kolektyvo vardu šir-
dingai dėkojame už prasmingus žodžius. Linkime sėkmingo starto einant Asmens sveikatos priežiūros departamento Slaugos 
koordinavimo skyriaus vedėjos pareigas. Tegu nepritrūksta ištvermės, energijos, tikėjimo savo darbo reikalingumu ir kolegų 
palaikymo.

Kalbino Teresė Gužauskienė 

gytojai išrašytų nuo 50 iki 80 proc. receptų, skirtų medicinos 
pagalbos priemonėms.

Tuo pačiu įstatymo pakeitimu slaugytojams suteikta 
daugiau funkcijų  dalyvaujant profilaktiniuose patikrini-
muose. Kokios tai būtų funkcijos?

Ankstyvoji širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika labiau-
siai priklauso nuo profilaktinių asmens sveikatos tikrinimų. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro š. m. liepos 
mėnesį patvirtinta  Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontro-
lės tvarka. Ji reglamentuoja įvairaus amžiaus grupių asmenų 
profilaktinių sveikatos tyrimų  apimtį ir dažnumą. Tokie pro-
filaktiniai sveikatos tikrinimai leidžia laiku pastebėti asmens 
širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus. Tokių tikrinimų 
metu turi būti matuojamas arterinis kraujospūdis, įvertina-
mi kiti rizikos faktoriai (svoris, gliukozės, cholesterolio kiekis 
kraujyje ir kt.). O juk visa tai gali atlikti ir slaugos darbuotojas. 
Todėl dabar yra nustatyta, kad dalį tvarkoje numatytų tyrimų 
kartu su šeimos gydytoju pagal savo kompetenciją gali atlikti 
bendrosios praktikos slaugytojas ar bendruomenės slaugytojas. 
Kai universitetai parengs atitinkamų specialistų, šias funkcijas 
galės atlikti ir išplėstinės praktikos slaugytojai. Tikimės, kad 
toks reikšmingas gydytojo darbo krūvio sumažinimas pagerins 
profilaktinių sveikatos tikrinimų prieinamumą ir kokybę ir tei-
giamai paveiks pacientų nuotaiką, o svarbiausia – jų sveikatą. 

Svarbu operatyviai skleisti naujausią slaugos darbuoto-
jams aktualią Sveikatos apsaugos ministerjos informaciją. 
Kaip manote, ar tikslinga būtų žurnale „Slauga. Mokslas ir 
praktika“ turėti skiltį, kurioje slaugytojai rastų jiems svar-
bių naujienų?

Pasinaudodama proga, norėčiau padėkoti Jūsų žurnalui už 
daugiametį gražų ir profesionalų bendradarbiavimą. Mano 
nuomone, žurnalo skiltis, kurioje skaitytojai rastų svarbiausias 
slaugos politikos naujienas, aktualius sprendimus ar kvietimus 
teikti siūlymus, yra būtina. Mums labai svarbu, kad žingsniai, 
kuriuos žengiame pokyčių slaugoje link, būtų matomi, verti-
nami ir komentuojami. Informavimas – svarbi mūsų veiklos 
funkcija. Ir Jūsų žurnalas – pagrindinis mūsų pagalbininkas. 

Darbų nuveikta tikrai labai daug. Šv. Kalėdų išvakarėse ir artėjant metų sandūrai, mintys apie jau nuveiktus ir dar laukiančius 
naujus darbus įgauna ypatingą prasmę. Išeinantys 2015-ieji – gali būti drąsiai vadinami slaugos vilties metai. Prasidėję reikšmingi po-
kyčiai, tarsi Kalėdinės žvakutės šviesa, įžiebia viltį, kad einame teisingu keliu, einame kartu, kad slaugos darbuotojų siekiai ir lūkesčiai 
būtų patenkinti.  

Artėjančių švenčių nuotaikos neskatina kalbų apie kasdieninius darbus. Tačiau ar gali būti slaugos darbuotojui kas nors svarbesnio 
už dėkingas paciento ir jo artimųjų akis, už gerą šalia dirbančio gydytojo žodį, už namuose mylinčios šeimos kantrybę ir supratimą? 

Tikiu, kad 2016 metais kartu atversime dar vieną naują mūsų bendros veiklos puslapį. Todėl kviečiu ir toliau kartu kurti šalies 
slaugos pažangą. Kviečiu kartu ieškoti geriausio, efektyviausio ir veiksmingiausio vieno ar kito iššūkio sprendimo. Visada įsiklausyti į 
visuomenės poreikius, į ekspertų rekomendacijas, mokslininkų patarimus, praktikų gerosios patirties pavyzdžius. Tik mūsų visų darnus 
bendradarbiavimas – rimtas pagrindas Lietuvos sveikatos stiprinimui. 

Linkiu sveikų, laimingų ir kūrybingų 2016-ųjų metų.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
Asmens sveikatos priežiūros departamento 

Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja Odeta Vitkūnienė 
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenci-
jų centras (toliau – Kompetencijų centras) dalyvavo Vilniaus 
„Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos organizuotame fotografijų 
konkurse „Aktyvus mokymasis“. 

Šis konkursas – vienas iš Suaugusiųjų mokymosi savaitės 
2015, kuri vyko 2015 m. lapkričio 16–22 d., renginių. Su-
augusiųjų mokymosi savaitę kiekvienais metais organizuoja 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Renginių metu an-
dragogai (suaugusiųjų mokytojai) demonstruoja savo kūry-
biškumą ir aktyvumą.

Kompetencijų centras konkursui pateikė penkias nuo-

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija

Mokslinis straipsnis žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ – 
slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis, vadovaujantis Sveika-
tos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvar-
kos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu  
Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir 
jo finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu, vertinamas kaip slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas. 
Šiuo metu teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Prenumeruokite, skaitykite, rašykite mums ir tobulinkitės 
žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“

Gerbiami sveikatos priežiūros specialistai! 

Turime gerą žinią – 2016 metais (visus metus) sudarysime 
jums galimybę tobulinti  žinias apie antibiotikus. Tik  žurna-
le „Slauga. Mokslas ir praktika“ organizuosime tris mokymo 
ciklus. Kiekvienas tobulinimosi ciklas – 8 val. Pirmame cikle 
(vasario–kovo mėn.) planuojame kartu su jumis prisiminti 
bakterijų rezistentiškumo priežastis, aptarsime antibiotikų 
vartojimo  problemas pasaulyje. Antrame cikle (gegužės–
birželio mėn.)  susipažinsime su racionalios antibioterapijos 
principais. Trečiame cikle (rugsėjo–spalio mėn.) apžvelgsime 
antibiotikų grupes.

Atkreipiame dėmesį, kad mokytis galės tik užsiprenumera-
vusieji žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“.

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“. Prenumeruoti galite  
Lietuvos pašto skyriuose bei www.prenumeruok.lt  

Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Prenumeratos kaina:
 1 mėn. – 1,45 Eur  3 mėn. – 4,35 Eur
 6 mėn. – 8,70 Eur 12 mėn. – 17,40 Eur

 Svarbu žinoti! Prenumeratą būtina atlikti iki kiekvieno mėnesio 26 d.
Daugiau informacijos www.sskc.lt

Daugiausiai simpatijų – Sveikatos priežiūros ir  
farmacijos specialistų kompetencijų centrui

traukas. Daugiausiai balsavusiųjų 
simpatijų sulaukė Kompetencijų 
centro Tarptautinio bendradarbia-
vimo ir viešųjų ryšių skyriaus vy-
riausiojo specialisto Michailo Aize-
no fotografija.

Sveikiname kolegą Michailą.
Dėkojame mums simpatizavu-

siesiems.
Tarptautinio bendradarbiavimo ir  
viešųjų ryšių skyriaus informacija

Gerbiami kolegos, įstaigų vadovai!

Kalėdos, Naujieji metai – norų, svajonių išsipildymo me-
tas, taip pat ir proga artimiesiems, kolegoms įteikti dovaną. 
Tačiau ką padovanoti – knygą, laimingą loterijos bilietą, su-
venyrą? Šis klausimas kasmet kamuoja vos ne kiekvieną. Tu-
rime puikų pasiūlymą! Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
metinė prenumerata – geras sprendimas. Neabejojame, kad 
Jūsų vadovaujamo kolektyvo slaugos darbuotojus pradžiugins 
padovanota galimybė visus metus skaityti būtent jiems skirtą 
žurnalą. Tad nedelskite! Tai geras pasirinkimas, nes ši dovana 
kas mėnesį atkeliaus į darbovietę, o slaugytojai, imdami į ran-
kas žurnalą, geru žodžiu paminės savo vadovą, pasirūpinusį jų 
profesiniu tobulinimusi.
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Aptarti aktualūs slaugymo praktikos klausimai

2015 m. lapkričio 11 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos prie-
žiūros fakultete įvyko seminaras-diskusija „Bendravimo su pa-
cientais (klientais) etiniai aspektai“, kurį organizavo Vilniaus 
kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos ir Biomedi-
cininės diagnostikos ir dietetikos katedros. Etinių klausimų 
sveikatos priežiūros srityje kėlimas ir svarstymas – neatsieja-
ma šiuolaikinės sveikatos priežiūros dalis. Bendravimo svarba 
empatija ir holistiniu požiūriu grindžiamoje paciento (kliento) 
slaugoje (priežiūroje) neabejotina. Todėl įvykęs renginys buvo 
aktualus ir naudingas visiems jame dalyvavusiems. 

Seminare dalyvavo Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakulteto Bendrosios praktikos slaugos ir Dietetikos studijų 
programų studentai, fakulteto dėstytojai,  Vilniaus universi-

teto ligoninės Santariškių klinikų studentų praktikos vado-
vai ir Lietuvos bioetikos komiteto atstovė. Renginio metu 
skaityti trys pranešimai: Lietuvos bioetikos komiteto vyriau-
siosios specialistės dr. Astos Čekanauskaitės „Privatumas svei-
katos priežiūroje: nauji (seni?) klausimai“, Vilniaus kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros lektorės 
Linos Štaupienės „Bendravimo su pacientu psichologiniai 
aspektai“, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 
Slaugos katedros lektorės Daivos Treznevičiūtės „Ką prisiekia 
slaugytojas?“ Po pranešimų vyko diskusija su Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santariškių klinikų praktikos vadovais, kurioje 
buvo aptariami teigiami paciento ir mediko ar studento ben-
dravimo pavyzdžiai bei probleminiai šio bendravimo aspektai.

Jurgita Stankūnienė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Dėmesio centre – ŽIV epidemiologinės  
priežiūros problemos

2015 m. gruodžio 1 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Svei-
katos mokslų fakultete buvo paminėta AIDS diena. Kolegijoje 
vyko seminaras „ŽIV epidemiologinės priežiūros problemos 
Lietuvoje“, kuriame dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos 
studentai ir dėstytojai kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos ir asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ atstovais. 

AIDS dienai paminėti skirtą seminarą Klaipėdos valstybi-
nė kolegija ir Lietuvos Raudonasis Kryžius kartu su asociacija 
„Pozityvus gyvenimas“ organizavo norėdami parodyti, kad 
nesame abejingi sergantiesiems, solidarizuojamės su visais ser-
gančiaisiais ir jų artimaisiais, visais, kurie yra ar buvo paliesti 
AIDS ligos. 

Seminaras prasidėjo Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 
mokinių muzikine programa. Įžanginį žodį tarė Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto dekanė Vida 

Staniulienė. Po įžanginės kalbos savo pranešimą „ŽIV ir ly-
tiškai plintančių ligų epidemiologinės priežiūros problemos 
Klaipėdos apskrityje“ pristatė Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centro vyriausioji specialistė Brigita Kairienė.

Kitu pranešimu „Nustatytų lytiškai plintančių infekcijų 
žymenų paplitimas tarp Vakarų Lietuvos kraujo donorų“ pri-

Vida Stončienė
Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas

Seminaro dalyviai –  Klaipėdos valstybinės kolegijos  
Sveikatos mokslų fakulteto studentai ir svečiai

Seminaro organizatoriai: (iš kairės): „Pozityvaus gyvenimo“ savanorė Nijolė 
Petrauskienė, Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus vadovė Dalytė Fabijonavičienė, 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorė Vida Stončie-
nė, „Pozityvus gyvenimas“ vadovas Jurgis Andriuška, Klaipėdos universitetinės 
ligoninės Infekcinio skyriaus vedėja Rasa Girdžiūnienė, Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centro vyr. specialistė Brigita Kairienė
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statomas lytiškai plintančių infekcijų žymenų paplitimas tarp 
Vakarų Lietuvos kraujo donorų. Pranešimą parengė Nacio-
nalinio kraujo centro Klaipėdos filialo skyriaus vedėja Renata 
Poviliūnienė.  

Pranešimą „Naujausi duomenys apie žmogaus imunodefi-
citinės virusinės infekcijos (ŽIV) epidemiologiją, diagnostiką 
ir gydymo galimybes“ parengė Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės Infekcinių ligų skyriaus vedėja Rasa Girdžiūnienė. 

Asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ vadovas Jurgis Andriuš-
ka supažindino su asociacijos darbo veikla, vykdant ŽIV pro-
filaktiką Klaipėdoje. Skaudžia asmenine patirtimi pasidalijo 
asociacijos „Pozityvus gyvenimas“ savanorė Nijolė Petrauskie-
nė, papasakojusi apie psichologines problemas ir apie tai, kaip 
ŽIV pakeičia gyvenimo kokybę. 

Seminarą baigė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Klaipėdos skyriaus vadovė Dalytė Fabijonavičienė pranešimu 
„Tarptautinis prevencijos ir solidarumo simbolis – raudonas 
kaspinas“. 

Po seminaro Klaipėdos Atgimimo aikštėje vyko Raudono-
jo kaspino deginimas. Susirinkę žmonės degino žvakes, pa-
gerbdami žmones, mirusius nuo AIDS.

Žvakučių deginimas Atgimimo aikštėje AIDS dienai paminėti

Kvalifikacijos tobulinimas

Skausmo klinikos paciento istorija

Skausmas pagal tarptautinės skausmo studijų asociacijos 
nuostatus apibrėžiamas kaip nemalonus sensorinis ir emoci-
nis potyris, susijęs su esamu ar galimu audinio pažeidimu ar 
nusakomas tokio pažeidimo terminais. Skausmas visuomet 
yra subjektyvus. Jis apima raidos, elgesio, dvasinį ir kultūrinį 
komponentus.

Skausmas pacientui yra dažniausiai ligos, sveikatos sutri-
kimo požymis, negalia, kuri sutrikdė jo normalaus gyvenimo 
ritmą, fizinę ir protinę veiklą, nutraukė pradėtą darbą, pažeidė 
jo kūrybines galias. Ūminis skausmas dažniausiai atitinka na-
tūralią organizmo gynybinę reakciją, kuri padeda jam saugoti 
save. Užsitęsus skausmui ir jam tampant lėtiniu – jis tampa 
žalingas, nes nervų sistemoje vykstantys pakitimai leidžia teig-
ti, kad lėtinis skausmas yra destrukcinė nervų sistemos liga.

Medicinos darbuotojų siekis yra pagerinti skausmą pati-
riančių pacientų sveikatos priežiūrą, skatinti specialistų, dir-
bančių skausmo klinikose, ir gydytojų, kurie siunčia pacien-
tus į tokias klinikas, bendradarbiavimą. Skausmo priežasčių 
yra labai įvairių, todėl specialistai turi jį vertinti ir valdyti, 
naudoti tinkamas ir patikimas skausmo gydymo priemones, 
kurios atitinka konkretaus paciento poreikius.

Skausmo klinikos paciento istorija yra svarbiausias eta-
pas, kad būtų patvirtinta, jog pacientas atsiųstas pagrįstai ir 
pasiūlytas per trumpiausią laiką labiausiai tikslingas skausmo 
valdymas.

Elvyra Jonkienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos,

 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija

Pirminė pacientų, atsiųstų į skausmo gydymo poskyrį, 
apklausa atliekama telefonu išankstinės registracijos metu. 
Skausmo klinikos pacientai yra lėtinio skausmo ligoniai, kai 
skausmas trunka daugiau nei 3 mėnesius.

Pacientai, atvykdami į Anesteziologijos klinikos Skausmo 
gydymo poskyrį skausmo gydytojo konsultacijai (Kaune) arba 
į Skausmo kliniką (Vilniuje), turi turėti bendrosios praktikos 
gydytojo siuntimą. Tik išskirtiniais atvejais, jei seniai nusta-
tyta specialistų ir žinoma liga, pacientai gali būti priimami 
su specialistų siuntimais. Gydantis gydytojas pildo siuntimo 
formą Nr.027/a arba Nr. 028-1/a, kurioje nurodoma asmens 
tapatybę patvirtinanti informacija ir svarbi informacija apie 
pirminį skausmo vertinimą, skausmo ligos diagnozė, speci-
alistų tyrimų rezultatai, išvados, skausmo gydymas, skausmo 
anamnezė iki atsiuntimo į skausmo kliniką, t. y. kiek ilgai pa-
cientas patiria skausmą, kada jis prasidėjo, kada atsinaujino, 
kaip progresavo ir keitėsi per laiką ir pan.

Daug kalbama telefonu su paskambinusiu asmeniu, kad 
pacientas ateitų visiškai paruoštas ir pasiruošęs savo skausmo 
gydymui.

Dažniausia skausmo lokalizacijos vieta – nugaros viršuti-
nė, nugaros apatinė, sprando, pečių sritys. Jei lokalizacija vie-
na, tikėtina griaučių ir raumenų sistemos patologija. Tuomet 
galima invazinė procedūra, tad pacientas registruojamas anes-
teziologo konsultacijai. Jei skausmas yra galvos, visceralinis ar 

Konferencijos, seminarai

Raudonas kaspinas – tarptautinis AIDS dienos simbolis. 
Tai solidarumo ir paramos simbolis. Pasaulyje žmonės Rau-
doną kaspiną ar juostą dėvi išreikšdami paramą žmonėms, 
sergantiems ŽIV ir (ar) AIDS.



11

išplitęs (daug lokalizacijų), tikėtina neuropatinio, centrinio, 
onkologinio skausmo galimybė (registruojama  neurologo, 
anesteziologo konsultacijai). Aiškinantis, kokia yra skausmo 
ligų kilmė, svarbu pažymėti: operuotas stuburas, stuburo, 
galūnių trauminiai lūžiai, juostinės pūslelinės neuralgija pra-
ėjus daugiau nei 3 mėn. nuo bėrimų išnykimo, trišakio nervo 
neuralgijos, galūnių neuropatijos, persirgus insultu, išsėtine 
skleroze, ŽIV, onkologinė, sąnarių, venų ligos ir pan.

1 pav. Paciento skausmo priežiūros lapas

Privalomi tyrimai (per pastaruosius 3 mėn.): bendras 
kraujo, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG), kraujo krešėjimo 
rodikliai, gliukozės kiekis (sergantiesiems cukriniu diabetu), 
radiologiniai tyrimai pagal skausmo lokalizaciją (stuburo, są-
narių, krūtinės), ultragarsiniai tyrimai, esant vidaus skausmui 
(pilvo, dubens organų). Specialistų išvados bei tyrimo rezulta-
tai dėl ligos ir skausmo, pvz.: neurologo, neurochirurgo, orto-
pedo, reumatologo (dėl griaučių ir raumenų, nervų sistemos 
ligų), onkologo, gastroenterologo, kardiologo, pulmonologo, 
ginekologo, urologo ir kt. 

Taikyti skausmo malšinimo invazinį metodą ar ne, spren-
džia skausmo klinikos gydytojas. Tačiau jeigu pacientas nebus 
tinkamai paruoštas konsultacijai į skausmo kliniką, jis šios 
procedūros negaus, bus grąžinamas atgal arba siunčiamas spe-
cialistų konsultacijoms ir tolimesniems tyrimams. Skausmas 
turi būti tinkamai įvertintas ir nustatyta galima jo kilmė prieš 
siunčiant ligonį į skausmo kliniką.

Atvykęs į skausmo gydymo poskyrį, pacientas pildo paci-
ento skausmo priežiūros lapą (1 pav.). Tai paciento skausmo 
istorija, pateikta specialia anketa, kurią pacientui būtų pra-
vartu užpildyti namuose. Tai pirminis skausmo vertinimo do-
kumentas, kuris labai svarbus skausmą gydančiam gydytojui. 

Skausmo priežiūros lape pacientas parašo ir pažymi: 
skausmo lokalizaciją piešinėlyje; pagal  skaitmeninę skausmo 
skalę įvertina savo skausmo intensyvumą; nurodo skausmo 
pobūdį (aštrus, bukas, deginantis, veriantis, šaudantis, mau-
džiantis...); kada skausmas prasidėjo; kas sukelia skausmą; kas 
mažina skausmą; kokius vaistus vartoja skausmui malšinti; 
pažymi skausmą lydinčius simptomus; kitas ligas; patirtas  
traumas; chirurgines operacijas.

Skausmo gydymo kontrolei rekomenduojama išmokti pil-
dyti skausmo dienyną (2 pav.).  

2 pav. Skausmo dienynas 

Lėtinis skausmas sunkiai prognozuojamas, jo eiga neaiški, 
gydymas komplikuotas, todėl vertinimui ir kontrolei reikia 
surinkti paciento ligos gydymo bei reabilitacijos anamne-
zę, žinoti paciento šeimos anamnezę, todėl lėtinio skausmo 
vertinimas gali būti ilgas procesas. Būtina bendradarbiauti 
visiems: bendrosios praktikos gydytojams, gydytojams spe-
cialistams, slaugytojams ir skausmo klinikoms.

Kvalifikacijos tobulinimas
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Erika Eris
Slaugos namai Westmeath grafystėje Airijoje, Vilniaus universiteto magistro studijų absolventė

Medicininė migracija – įvairiatautės  
užsienio ligoninės

Prieš vykstant dirbti į užsienį, slaugytojams iš Lietuvos 
kyla daugybė klausimų, apima baimė ir nepasitikėjimas. Visų 
pirma dėl kalbos barjero. Net manantys, kad moka užsienio 
kalbą, jau oro uoste suvokia, kad nesupranta nieko, kas jiems 
sakoma. Tuomet pradedama galvoti, kaip išsisukti su pora žo-
džių ir kaip iki minimumo sumažinti bendravimą. Deja, išsi-
sukti nepavyks. Bendravimas užsienio ligoninėse svarbus kaip 
ir meistriškas kraujo paėmimas ar kateterio įstatymas. Dirbti 
nekalbant nepavyks. Bet, priešingai nei dauguma nuogąstauja, 
silpnos užsienio kalbos žinios nėra priežastis nebandyti dirbti 
užsienyje. 

Lietuviai daugeliu atvejų yra idealistai. Nemoki kalbos – 
sėdėk namie, mano jie. Juk nėra didesnės baimės nei netaisy-
klingai ištarti, būti išjuoktiems ir nesuprastiems. Todėl į užsie-
nį vykti dirbti galima tik tuomet, kai moki kalbą laisvai. Deja, 
net ir tie drąsesni, kurie mano, kad kalba laisvai, susiduria su 
kliūtimi, apie kurią jie nėra pagalvoję. Tai tautų ir tautelių 
margumynas, tarimų, akcentų ir kalbos mokėjimo lygių mai-
šalynė užsienio ligoninėse.

Europos sveikatos priežiūros įstaigose vietiniai gydytojai ir 
slaugytojai jau seniai yra mažuma. Medikai iš Afrikos, Azijos 
šalių nieko neglumina ir nestebina. Nesuklysiu sakydama, kad 
absoliučiai daugumai medicinos personalo užsienyje anglų 
kalba nėra gimtoji. Taigi baimintis visai nereikia. Nieko ne-
nustebins jūsų prasta užsienio kalba. Visi jau įprato kiekvieną 
sakinį pakartoti kelis kartus arba net paraidžiui. Tiek kolegos, 
tiek pacientai. 

Tai prasideda jau studijų metais. Daugybė medicinos stu-
dentų Vakarų Europoje yra iš užsienio. Dažniausiai mokslas 
yra mokamas, todėl bandyti studijuoti gali žmonės iš viso pa-
saulio. Medicinos studijos brangios, nedaug kas gali sau tai 
leisti. Todėl jeigu grupes formuotų iš vietinių studentų, jų 
skaičius būtų mažas ir universitetai neišsilaikytų. Atvykę stu-
dentai gauna darbą ir neretai pasilieka. Todėl daug dirbančių 
medikų pamatysite tamsios odos spalvos ar su musulmonišku 
galvos apdangalu. Medikų trūksta visame pasaulyje, jų moks-
lai trunka ilgai, jie keliauja, ieško geresnių vietų, palankesnių 
darbo sąlygų. Net šeimos gydytojai, dirbantys mažuose mies-
teliuose, dažnai būna užsieniečiai. Atvyksta, įsikuria, atida-
ro privačius kabinetus. Esu sutikusi medikų iš visų Azijos ir 
beveik iš visų Afrikos šalių. Tarp slaugytojų, ypač Britanijoje, 
dominuoja indai ir filipiniečiai. Todėl ne tik įvairiai tariami 
tie patys angliški žodžiai, bet ir skirtingos mokyklos, gydymo 
būdai, kultūriniai skirtumai gali tapti tikru iššūkiu. Ne visų 

tautų žmonės linkę geranoriškai padėti, nes jaučia konkuren-
ciją. Kiekvienas užsienietis – tai dar vienas kandidatas į jų dar-
bo vietą. Niuansų daug, skirtumai ir panašumai atsiskleidžia 
per ilgesnį laiką. Bet tikra atgaiva yra suprasti, kad iš Lietu-
vos atvykęs slaugytojas nėra vienintelis užsienietis sveikatos 
priežiūros įstaigoje. Tai tautų ir kultūrų katilas, kur tampi jo 
dalimi. Todėl galite būti ramūs – niekas nesišaipys, nesijuoks 
ir nebadys pirštais. Visai įmanoma, kad jus konsultuojančio 
gydytojo tarimas yra dar painesnis, ir užuot baiminęsi dėl savo 
kalbos žinių, turėsite vertėjauti, kai jis bendraus su pacientais. 
Pacientai daugeliu atvejų yra taip pat labai geranoriški, jie pa-
deda susikalbėti, padeda, jeigu niekaip nepavyksta išaiškinti, 
ko iš jų norima. 

Žinoma, pasitaiko ir rasistinių nesusipratimų. Už atvirai 
reiškiamą rasizmą yra baudžiama, jis yra netoleruojamas ir 
nepriimtinas. Bet jeigu dirbi slaugos namuose, kuriuose dau-
guma senukų serga Alzhaimerio liga ar turi kitų psichikos ir 
suvokimo sutrikimų, neretai gali išgirsti prašymą neleisti prie 
manęs to tamsaus daktaro ar pasiūlymų važiuoti, iš kur at-
vykai, ir kalbėti žmonių kalba. Tokiu atveju nepasiskųsi, kad 
tave diskriminuoja, nes pacientas yra nepakaltinamas. Todėl 
dėl šventos ramybės geriau susitaikyti su tuo, kad visgi esi už-
sienietis ir niekada nebūsi ir netapsi vietiniu gyventoju. Ne-
reikia leisti, kad tave įžeidinėtų, bet turi suprasti, kad pacien-
tas irgi turi teisę pykti, jeigu slaugytojas kalba nesuprantama 
anglų kalba ir dar stengiasi kalbėti kuo tyliau, kad paslėptų 
žinių spragas.

Manęs dažnai klausia, kaip gerai reikia mokėti kalbą, no-
rint dirbti užsienyje. Turėčiau atsakyti, kad idealiai, tačiau tai 
bus nerealu. Esu mačiusi visokių slaugytojų imigrantų – vieni 
atvyko gerai mokėdami kalbą, kiti – nemokėdami nė vieno 
žodžio. Ir visi dirba, nors jų kalbos mokėjimo lygiai atvykus 
buvo labai skirtingi. Viskas individualu, priklauso nuo žmo-
gaus. Yra gabesnių kalboms, yra drovesnių. Dažnas, galvo-
damas, kad neblogai moka užsienio kalbą, nustemba, kodėl 
atvykęs nieko nesupranta. Todėl, kad Lietuvoje užsienio kal-
bos mokomės iš labai įvairių šaltinių. Mokykloje gali dėstyti 
britų kalbos pagrindus, filmuose girdime amerikietišką anglų 
kalbą, o paklausius škotų ir australų akcento, yra tikimybė 
suprasti tik kas dešimtą žodį. Mokantis kalbos, svarbu drąsa. 
Nebijoti apsijuokti, kalbėti, kaip pavyksta. Čia ne jūs vienas 
esate užsienietis. Čia tokių daug ir visi jie daro kalbos, tarimo 
ir gramatikos klaidų. Bet kalba tobulėja ja kalbant. Silpna už-
sienio kalba nėra kliūtis dirbti svetur, jeigu norima išmokti. 
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Mačiau slaugytojų, dirbančių su žodynėliu kišenėje, rašančių 
neaiškias išgirstas frazes, kurias stengiasi išsiversti laisvą mi-
nutę ar namie po darbo. Norintieji visuomet išmoksta. Ne-
kalbėti nėra išeitis, nes užsienyje slaugytojų darbas reikalauja 
daug bendravimo. Pacientą ištiks šokas, jeigu slaugytojas, at-
ėjęs į kambarį ir netaręs nė žodžio, ims mauti jam kelnes ar 
badyti ranką. Slaugytojas pacientui turi paaiškinti kiekvieną 
procedūrą ar veiksmą, atsakyti į klausimus, bendrauti su šei-
mos nariais, apibūdinti paciento būklę, perduodant pamainą. 
Tam neužtenka kelių žodžių. Nekalbant apie dokumentaciją, 
kur slaugos procesą reikia aprašyti ir sudaryti planus, surašyti 
lydimąjį lapą į ligoninę. Skamba baugiai, tačiau frazės karto-
jasi, medicininės sąvokos greit išmokstamos ir bendravimas 
laisvėja kiekvieną darbo dieną. 

Atskirai norėčiau paminėti lotynų kalbą, nes buvau mo-
kyta, kad tai yra tarptautinė medikų kalba. Deja, toli gražu. 
Angliškos diagnozės skamba panašiai, kartais turi lotyniškas 
šaknis, tačiau tai yra angliški medicininiai terminai, o ne loty-
niški žodžiai. Visada atsimenu, kai Airijoje dirbanti lietuvė gy-
dytoja, siųsdama pacientą specialisto konsultacijai, jo diagnozę 
parašė lotyniškai. Ir gavo mandagų atsakymą, kad būtų puiku, 
jeigu kitą kartą gydytoja nerašytų diagnozių savo gimtąja kal-
ba. Jos nuostabai, niekas net nesuprato, kad tai lotyniškai. 

Kalbą išmokti tikrai įmanoma, ir reikia ją nuolat tobulinti, 
nebijoti vartoti naujų frazių ar paklausti kolegų, kaip taisy-
klingai ištarti vieną ar kitą žodį. Kolegos tikrai padės, pataisys, 
nes daug maloniau, kai, nors ir neidealiai, tariamus žodžius 
palydi noras bendrauti ir šypsena. Deja, pasitaiko problemų 
su darbuotojais iš Lietuvos, kurie vengia kalbėti, nes nemoka 
kalbos ir neketina mokytis. Jie stengiasi išsisukti nuo pokal-
bio, staiga jį nutraukti, o tai dažnai suprantama kaip neman-
dagumas. Jeigu jau gyveni svečioje šalyje, reikia laikytis man-
dagumo taisyklių. Dėl savęs, ne dėl kitų. Juk bus paprasčiau, 
jeigu sups geranoriškas bendravimas ir kolegų parama.

Ne tik kalbos barjeras gali pasirodyti iššūkiu. Toks margas 
įvairiaspalvis tautų ir tautelių medicininis katilas turi ir dar 
vieną pusę – tradicijas ir kultūrinius skirtumus. Daug kas gali 
pasirodyti keista. Kiekvienos tautos atstovas turi savas šventes, 
atostogų planus, bendravimo taisykles, kalbėjimo manieras. 
Vyksta ir nebyli, kartais prastai slepiama konkurencija. Imi-
grantai kovoja dėl darbo vietų, ypač iš ne Europos Sąjungos 
šalių. Europiečiams lengva, nereikia vizų ar darbo leidimų, 
slaugytojo licenciją įsigyti paprasčiau, mes neįpareigoti griež-
tų sutarčių, galime keliauti namo, kada panorėję ir mums 
skrydis namo netrunka dviejų parų. Kartą kalbėjomės su slau-
gytojomis iš Indijos ir jos prasitarė, kad jeigu jų skrydis namo 
tetruktų vos 3 valandas, jos namo skraidytų kas savaitgalį ar 
vos ne kiekvieną laisvadienį. Joms kartais tenka pakeisti ne 
vieną lėktuvą, vėliau dar keliauti traukiniu ar automobiliu. 
Todėl azijiečiai truputį pavydi mums šių privilegijų. Jie noriai 
stengiasi pabrėžti savo pranašumą, nes dažnai geriau moka 
kalbą, būna geriau susipažinę ir prisitaikę prie kitokios svei-
katos priežiūros sistemos negu atvykėliai iš posovietinių šalių. 
Norint slaugytojams iš Indijos ar kitos ne Europos Sąjungos 
šalies gauti licenciją, jiems privaloma atlikti praktiką ligoni-
nėse. Europiečiams tai neprivaloma, todėl natūralu, kad mes 
galime pasirodyti „žalesni“ ir ne tokie vikrūs, kai pradedame 
dirbti. Mes neretai sutrinkame, paprašyti paduoti nežinomą 
instrumentą ar aparatą. Kartais mums sunku suprasti gydy-
tojo nurodymus. Tuomet slaugytojos iš Azijos noriai demons-

truoja savo pranašumą, nes mes jiems – grėsmė. Jie baiminasi, 
kad mes užimsime jų darbo vietas, kad mes patrauklesni darb-
daviams ir klientams. Mums sunku tai suprasti, nes jaučia-
mės laisvi, jeigu tektų grįžti į savo šalį, jeigu mums nepatiktų 
užsienyje, tai neatrodo tokia jau didelė tragedija. Jiems yra 
kitaip. Jie daug sumokėjo, daug nerimavo, kad patektų į Eu-
ropą. Jie atvyko su konkrečiais ir aiškiais tikslais, jie dirba čia, 
kad mokėtų už vaikų mokslą, padėtų tėvams, mokėtų pasko-
las savo šalyje. Jie nevaikšto po parduotuves, nesilinksmina, 
nedalyvauja vakarėliuose. Jie dirba, taupo, yra motyvuoti ir 
atkakliau siekia savo tikslų. Mums lengviau, todėl keista ir 
nesuprantama tokia kova ir konkurencija. Imigrantai vieni 
kitus vertina pagal tai, ką mato dabar. Jie nežino vieni kitų 
praeities, patirties, šeimos, kultūrinės aplinkos. Atrodo, ko čia 
konkuruoti, užsienyje trūksta medikų, visiems užteks vietos, 
tik norėk dirbti ir tobulėti. Jų patirtis kitokia, kartais skaus-
minga. Reikia tai žinoti, tuo domėtis, tuomet bus nesunku iš-
vengti konfliktinių situacijų ir bus galima puoselėti normalius 
profesionalius, draugiškus darbinius santykius.

Nesusipratimų dėl kultūrinių ir religinių skirtumų pasitai-
ko dažnai. Ir ne visada tarp skirtingų religijų atstovų. Musul-
monai pasninkauja ir jų šventės nesutampa su katalikiškomis, 
tačiau, bent jau man, tai niekada nebuvo didelė problema. 
Jie ne itin linkę kalbėti apie religiją, tai, pasak jų, jų ir Die-
vo reikalas, o ne pašaliečių. Daug daugiau nesusipratimų ar 
tiesiog netikėtumų buvo su tos pačios kaip ir mūsų religijos 
atstovais. Kartą guodžiau labai liūdną indę slaugytoją, kuri dėl 
kažkokių priežasčių buvo labai nelaiminga darbe. Jai pasiūliau 
paieškoti kito darbo, bet ji paaiškino negalinti taip pasielgti, 
nes ji daug meldėsi Indijoje, kad jai padėtų išvykti į Europą, ir 
Dievas jai padėjo. Ji negali mesti darbo, nes taip ji užsitrauks 
Dievo rūstybę ir jai daugiau niekas gyvenime nesiseks. Man ji 
tai paaiškino rimtu veidu ir aš supratau, kad toli gražu ne visi 
mes gyvename XXI amžiuje ir ne kiekvieno iš mūsų tikėjimas 
yra vienodai gilus. Kitą kartą vėlgi slaugytoja iš Indijos man 
pasakė, kad ji galvoja apie antrą vaiką, tačiau jai pagal horos-
kopą galima pastoti tik už metų, o kitam slaugytojui horosko-
pai išpranašavo, kad jis negali tuoktis dar 5 metus. Kiti negali 
dirbti sekmadieniais, nes turi lankytis mišiose. Tai vienintelė 
vieta, be darbo ir namų, kur jie lankosi. Visi tie skirtumai, gal 
ir atrodo nesusiję su darbu, tačiau kuo daugiau apie tai galvo-
ji ir domiesi, būna lengviau bendrauti darbe. Atsimenu, kaip 
pasipiktinau, kad išgirdusi aliarmo signalą, slaugytoja ne bėgo, 
o ramiai, lėtai ir akivaizdžiai neskubėdama žingsniavo. Man 
paklausus, ramiai atsakė, kad Indijoje nepriimta moterims bė-
gioti ar skubėti, pagal tai, kaip jos vaikšto, galima spręsti apie 
jos šeimą, auklėjimą ir socialinę padėtį. Taip ir nesupratau, ar ji 
kalbėjo rimtai, ar tik ieškojo pasiteisinimo savo neskubėjimui. 

Visos tautos turi savitumų, vieni stipriau išreiškia skirtu-
mus, kiti stengiasi prisitaikyti ir slepia, tačiau naudinga domė-
tis, jeigu nori išvengti nesusipratimų ir sėkmingiau prisitaiky-
ti. Skirtingos šventės, keisti papročiai, lengvas integravimasis 
į svetimą kultūrą arba visiška izoliacija ir aklinai uždangstyti 
langai – tai gali turėti įtakos bendravimui darbe ir pačiam dar-
bui. Ypač tos žinios reikalingos vadovams, nes padeda geriau 
suprasti ir geriau vadovauti. Pagal tai, kokios tautybės žmogus 
suserga, galima maždaug nuspėti, kiek truks jo liga ir nedar-
bingumo laikotarpis. Juk tik iš pirmo žvilgsnio visi dirba tą 
patį darbą, taigi ir turi būti lygūs. Kasdienybėje viskas kiek 
kitaip. Bet taip – tik įdomiau.

Lietuvių slaugytojai užsienyje 
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Juozas Prušinskas 
Navikų profilaktikos centras „Apgamas“ 

Navikai odoje ir gleivinėse 
4 tema. Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma.  

Melanomos požymiai ir piktybėjantys apgamai odoje,  
iš kurių dažniausiai išsivysto melanoma

Melanoma – greitai augantis ir plintantis piktybinis navi-
kas. Ji įveikia kiekvieną, nepriklausomai nuo šalies medicinos 
išsivystymo lygio. Praktika patvirtino, kad šią ligą gali įveikti 
tik psichologiškai stiprūs žmonės. 

Melanoma turi tris atsiradimo šaltinius: 
•	 iš įgimto pigmentinio apgamo – 57–80 proc. atvejų 

(įgimtas komponentas); 
•	 iš per gyvenimą atsiradusių ir pakitusių apgamų (įgytas 

komponentas);
•	 iš pigmentinių ir organinių odos pakitimų, kurie neturi 

ankstesnės atsiradimo istorijos, t. y. atsiradę be pradžios 
(de novo, ab initiale), nors visi apgamai yra įgimti.

Kad apgamas virstų melanoma, didžiausią įtaką turi ner-
vų sistemos būklė (įtampa ir sukrėtimai, galvos traumos), 
organizmo hormoninės sistemos pusiausvyros pokyčiai (nėš-
tumas, lytinės sistemos ligos, organų persodinimai), polinkis 
paveldėti, tiesioginės apgamo traumos, kartais saulė, mityba 
ir netgi sapnai. Melanoma, nesvarbu kurioje kūno odos vie-
toje atsirastų, plinta visais įmanomais kraujo, limfos, tarpląs-
telinių plyšių keliais. Jos ląstelė panaši į aštuonkoję amebą. 
Manoma, kad jau nustačius pirminę melanomos diagnozę, ji  
37–51 proc. atvejais būna kraujo keliu paskleidusi savo pikty-
bines metastazes po visą kūną ir tik dėl organizmo atsparumo 
liga neplinta taip greitai. 

Anksčiau buvo paplitusi nuomonė, kad kuo daugiau odoje 
apgamų, tuo žmogus turtingesnis. Tačiau pastarųjų 20 metų 
pastebėjimai visiškai pakeitė šį požiūrį. Dabar kiekvienas 
džiaugiasi, kad neturi apgamų, nors taip būna labai retai. Ypač 
džiaugiasi, kai nėra didelių apgamų ir kad bet kuriuo metų lai-
ku galima poilsiauti šiltuose kraštuose. Pastarasis džiaugsmas 
tikrai suprantamas, nes jo žiaurią gyvenimišką tiesą patvirtino 
norvegai. Turtingos ir savarankiškos šalies gyventojai, nenu-
jausdami nieko blogo, nekreipdami dėmesio į metų laikus, 
poilsiauti vyksta į labai saulėtas šalis. Kiekvienas žino, kad 
pavasarį, pasirodžius pirmiesiems saulės spinduliams, nudegi-
mas saulėje dažniausiai būna skausmingas, o oda ilgam tampa 
nepatraukli ir atrodo pavargusi. Organizmas per daugelį tūks-
tantmečių išmoko apsisaugoti nuo saulės spindulių. Paslaptis 
slypi pigmentinėse ląstelėse – pavasarį šios ląstelės pradeda 
judėti odos paviršiaus link ir apsaugoti gilesnius audinius. Įsi-
vaizduokite, kad žiemą pigmentinės ląstelės atostogauja, o jūs 
save pateikiate negailestingos saulės spinduliams. Oda ir giliau 
esantys audiniai pirmiausia patiria terminį šoką, o vėliau ir 
radiacinį. Todėl vykdami į atogrąžų kraštus ankstų pavasarį ar 
žiemą, neužmirškite užsukti pas odos specialistą. 

Melanoma apie 80–90 proc. atvejų nustatoma odoje, re-
čiau – akyse, plaučiuose, virškinamojo trakto bei lytinių or-

ganų gleivinėse. Kartais kai kuriems pacientams nerandama 
pirminio melanomos židinio. Retai, bet vis dėlto pasitaiko, 
kad nėštumo metu ar po galvos traumos melanoma išnyksta 
ir po kurio laiko streso ar staigaus hormoninio pasikeitimo 
metu liga pasklinda po visą kūną. Tai dar kartą įrodo, kad, 
esant pirminiam piktybiniam procesui, organizmas jau turi 
ligos išplitimo modelį. 

Pastebėta, kad vyrams melanoma labiau linkusi atsirasti 
nugaros odoje, o moterims – blauzdos. Labai blogai, jei vyrui 
melanoma atsiranda blauzdos odoje, o moteriai – nugaros. Šis 
lytinis melanomos lokalizacijų pokytis praktiškai perniek nu-
sineša visas gydytojų pastangas. 

Daugelį metų dirbant su sergančiųjų melanoma grupe, do-
mino ne tik ligos lokalizacija, spalvų ir kontūrų pakitimai, 
atsiradimo priežastys, paveldimumas, bet ir žmogaus kraujo 
grupė, tėvų ir senelių gyvenimas už Lietuvos ribų ilgiau nei 
pusę metų, kreipimosi sezoniškumas ir t. t. Per pirmuosius 
penkerius darbo metus nustatėme, kad dažniausiai serga paci-
entai, kurių kraujo grupė buvo 0 ir A. Pagal lokalizaciją daž-
niausiai melanoma pasitaikė blauzdos odoje, po to – nugaros, 
pėdos odoje. Dešinėje ir kairėje pusėse melanomos pasiskirs-
tymas beveik vienodas. Odos melanoma dažniau sirgo miestų 
gyventojai. Šiandien vis dar laikomasi nuomonės, kad šia liga 
sergantys ligoniai turi būti gydomi specializuotame skyriuje, 
tiriami minimalaus kiekio specialistų, kad būtų galima kon-
kretinti, kaupti ir analizuoti diagnostikos ir gydymo rezultatus. 
J. Delacretaz, vienas iš labiausiai išmanančiųjų melanomas, 
tvirtina, kad patyrusio specialisto kliniškai nustatyta melano-
mos diagnozė morfologiškai patvirtinama 50–70 proc. Net 
didžiausiose klinikose diagnostinės klaidos siekia 15–50 proc.  
(Titineris B. 1977, Zimmermann 1980, Mackie Rona 1982). 
Svarbu akcentuoti ir prisiminti N. Cascinelli išsakytą nuomo-
nę, kad patyręs onkologas teisingai klinikinę melanomos dia-
gnozę nustato daugiau nei 90 proc. tikslumu ir iki 83 proc. –  
infiltracijos gylį pagal V. Klarką (autoriaus vardu pavadintas 
morfologinis tyrimo metodas). 

Melanomos diagnostikos eigą būtų galima suskirstyti į tris 
etapus: 

1. Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į žmogaus tipą pagal 
odos pigmentaciją. Išskiriamos dvi padidėjusios rizikos 
veiksnių grupės: 1 – žmonės, turintys baltą, švelnią 
odą, blogai apsaugotą nuo saulės poveikio, nepastovų 
pigmentacinį statusą ir didelį šlakuotumą nugaros, pe-
čių srityse, mėlynakiai, blondinai ar raudonplaukiai. 
Jie dažnai serga paviršiumi plintančia ar mazgine me-
lanoma; 2 – tamsaus gymio žmonės, dažniau sergantys 
vidinės lokalizacijos melanoma: nosies, burnos ertmės, 

Nuotolinis mokymas
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Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo „Navikai odoje ir gleivinėse“
4 temos  „Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma.  
Melanomos požymiai ir piktybėjantys apgamai odoje,  

iš kurių dažniausiai išsivysto melanoma“
Klau s ima i

1. Kuriuose organuose gali būti nustatyta melanoma?
 a) odoje
 b) akyse, plaučiuose
 c) virškinamojo trakto bei lytinių organų gleivinėse
 d) visuose aukščiau išvardytuose organuose

2. Kokios lokalizacijos melanoma dažniausiai serga 
tamsaus gymio žmonės? 

 a) plintančia paviršiumi
 b) mazgine melanoma
 c) vidinės lokalizacijos: nosies, burnos,  

    plaučių, žarnyno, vulvos ir kt.

3. Kokios lokalizacijos melanoma dažniausiai serga 
žmonės, turintys šviesią odą, mėlynakiai, blon-
dinai ir raudonplaukiai?

 a) plintančia paviršiumi ir (ar) mazgine
 b) vidinės lokalizacijos: nosies, burnos, plaučių, žar-

nyno, vulvos ir kt.

4. Kurie žmonės yra padidėjusios rizikos grupėje 
susirgti melanoma?
a) turintys baltą odą
b) turintys šlakuotumą nugaros, pečių srityse
c) mėlynakiai
d) blondinai ir rudaplaukiai
e) visi aukščiau išvardyti variantai

Kirpimo linija

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

žarnyno, plaučių, vulvos ir kt. (R. Ikonopisovas). 
2. Antrajame etape būtina sužinoti įgimtų, įgytų nevusų ar 

pigmentinių dėmių suaktyvėjimo sezoninius niuansus. 
3. Trečioji diagnostikos pakopa apima nebiopsinius tyri-

mo būdus: tyrimas P32 (radioaktyvus fosforas, skirtas 
medicininiams tikslams), echoskopija, termografija, 
rentgenografija, tepinėlio citologinis tyrimas (išopėju-
sios melanomos metu), horizontali punkcija plona ada-
ta ir kt. 

Kaip pagrindinis tyrimo būdas anksčiau naudotas P32 tes-
tas, kuris buvo įdiegtas Baue ir Steffen 1955 m. pigmentinių 
odos navikų diferenciacijai. Daugybės klinikų duomenimis, 
vien šiuo testu iki 78 proc. būdavo patvirtinta melanomos 
diagnozė. Šį metodą 1960 m. patobulino R. Ikonopisovas, 
sukurdamas išplėstinio fosforo testo metodiką. Dabar, kai  
specialiais echoskopiniais aparatais galima pamatyti ne tik 
naviko gylį, jo poodinę formą, bet ir išklausyti kraujotakos 
intensyvumą po juo, radioaktyvaus fosforo panaudojimas pra-
rado prasmę, nors senas metodas pritaikomas kartu su nau-
jomis žiniomis. 1982–1987 m. onkologijos klinikoje R. Iko-
nopisovo metodika dar kartą buvo modifikuota, panaudojant 
vadinamąjį žiedinį-periferinį impulsų skaičiavimo būdą. Vė-
liau išryškėjo labai įdomus faktas – taip galima nustatyti ne tik 
naviko vietinį augimą, bet ir proceso plitimo kryptį. Tai ypač 
svarbu prognozės ir recidyvavimo aspektais. Kitas ne biopsinis 
tyrimas, duodantis specifinės informacijos, buvo elektrorent-
genografija, kurios metu akivaizdžiai matydavosi vertikalus 
naviko augimas. Esant pažeistiems limfmazgiams ar įtarus to-
kių esant, būdavo atliekamos tiesioginės ir netiesioginės rent-

genolimfografijos bei elektrolimfografijos procedūros. Jeigu 
navikas išopėjęs, labai efektyvus tepinėlio citologinis tyrimas, 
kuris 70–89 proc. atvejų patvirtindavo ankstesnę diagnozę. 
Gydymas būdavo numatomas surinkus visus galimus objek-
tyvius ir subjektyvius duomenis, atsižvelgiant į lokalizacijos 
pobūdį bei asmeninius paciento interesus. 

Iki šiol nėra bendro gydymo būdo, nors pagrindiniu lai-
komas chirurginis. Vyravusi nuomonė, jog reikia daryti pjūvį  
5 cm nuo naviko, neteko prasmės, nes radioaktyvaus fosforo 
testo ir elektrorentgenologinių tyrimų metu buvo nustatyta, 
kad melanoma turi savo specifinę plitimo kryptį, o pastaroji ne 
visada sutampa su augimo kryptimi. Neretai šalinant melano-
mą, vienas pjūvis būdavo vos 1–2 cm nuo naviko, o kitas – 12 cm  
ir daugiau. 

Lietuvos onkologijos centro klinikoje 1980–1990 m. dau-
giausia pacientų gydyta pagal specialų gydymo planą, kuris 
buvo sudaromas kiekvienam pacientui individualiai, atsižvel-
giant į naviko lokalizaciją, amžių, išplitimo lygį, naviko in-
filtracijos gylį ir kitus veiksnius. Vienu svarbiausių gydymo 
momentų buvo priešoperacinė chemoterapija. Pacientui dvi 
savaites iki operacijos būdavo skiriami specialūs medikamen-
tai, siekiant sumažinti galimų metastazių patekimą į vidaus 
organus. Dar ir dabar, praėjus daugiau nei 20 metų, nemaža 
dalis taip gydytų pacientų jau pamiršo savo ligą. Daugumai 
pacientų melanoma šalinta panaudojant kriofiksaciją, t. y. 
operuojamas plotas, kuris nustatytas specialių tyrimų metu, 
prieš pat operaciją paveikiamas azoto iki tam tikro gylio, 
paskui, neleidus atšilti, iki fascijos išpjaunamas odos lopas 
su naviku. Susidaręs defektas būdavo uždengiamas vietiniais 
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Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo 
„Navikai odoje ir gleivinėse“ dalyvio kortelė

 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

4

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą 

 iki 2016 m. sausio 5 d. adresu: Nuotolinės studijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą. 

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2016 m. sausio 5 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  

kompetencijų centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 
SVARBU! Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo

nurodytoje vietoje priklijuoti Navikų profilaktikos centro „Apgamas“ logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje.  
Jį iškirpkite ir priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta

audiniais ar perforuotu lopu iš kitos kūno srities. Dažniausiai 
lopas būdavo imamas iš dešiniosios kirkšnies. Kirkšnies oda, 
visą laiką gyvendama primityviomis sąlygomis, patekusi į ge-
resnes įgauna aplinkinių audinių išvaizdą ir daug geriau funk-
cionuoja. Limfonodulektomija atliekama įtariant ar apčiuo-
pus metastazes. Po operacijos morfologiškai ištyrus naviką 
pagal infiltracijos lygį, sprendžiama dėl tolesnio gydymo. Po 
taikyto gydymo svarbiausias yra pirmų šešių mėnesių laiko-
tarpis. Jeigu jo metu neatsiranda recidyvų ir metastazių, žmo-
gaus perspektyva išgyventi padidėja kelis kartus, o po metų 
dažniausiai jis jau gali pradėti po truputį užmiršti šią bėdą. 
Malonu paminėti, kad medicininiu požiūriu neatsiliekame 
nuo gerokai galingesnių valstybių (tuo buvo galima įsitikinti 
apsilankius Kolorado universiteto Melanomų tyrimo centre, 
Čikagos ir Toronto klinikose, Berlyno universitete, Helsinkio 
ir Paryžiaus odos centruose). 

Dabar melanoma vertinama kaip paprastas piktybinis odos 
navikas, kuris šalinamas elementariausiais būdais. Onkolo-
gų duomenimis, per pirmuosius trejus pooperacinius metus 
miršta 70–80 proc. pirminių ligonių. Rusijos onkoderma-
tologų nuomone, 50–95 proc. melanoma sergančių ligonių 
miršta per pirmuosius dvejus metus nuo gydymo pradžios. 
Amerikiečiai išskiria dvi visuomenės grupes, pagal kurias ir 
sudaromos medicininio švietimo programos. Pirmajai grupei 
priklauso žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata, yra labiau iš-
silavinę, nuolat domisi įvairiomis naujovėmis. Antrajai gru-
pei priskiriami žemesnio socialinio sluoksnio atstovai, įvairios 
etninės grupės, pagyvenę žmonės ir t. t. Škotijos mokslinin-

kai apskaičiavo, kad po dažnesnių publikacijų apie odos me-
lanomą nuo 38 iki 62 proc. padaugėjo ligonių su mažesnio 
infiltracijos lygio melanomomis. Pirmaisiais programos „Save 
stebėti sveika“ metais į Lietuvos onkologijos centro kliniką 
gydymui atvykdavo ar būdavo atsiunčiama 20–30 pirminių 
ligonių, susirgusių melanoma, o vėliau – daugiau kaip šimtas 
kiekvienais metais, netrukus ir daugiau negu du šimtai. Ne 
visi po diagnozės patvirtinimo likdavo gydytis: dalis ligonių 
vykdavo į kaimyninių šalių klinikas, kiti tiesiog atsisakydavo 
gydytis. Vis dar negalima lyginti melanomų didėjimo skai-
čiaus Lietuvoje su Australijos ar kitų šalių duomenimis. 

Spalvotosios ligos veiksnius mūsų krašte galime aiškinti taip: 
1. Prieš 23 metus sukonkretintos šios ligos atsiradimo 

priežastys, sukuriant programą „Save stebėti sveika“. 
2. Pagerėjo odos pigmentinių ligų diagnostika. 
3. Vis daugiau žmonių pradėjo rūpintis savo ir savo vaikų 

sveikata. 
4. Vis daugiau gydytojų pradeda suprasti šios ligos kon-

troliavimo reikšmę.
5. Nekompetentingi laikraščių ir žurnalų, televizijos ir ra-

dijo redaktoriai vis mažiau pateikia visuomenę gąsdi-
nančių faktų. 

Ne svetimos rekomendacijos ir tolimų kraštų vaistai padės 
įveikti savas ligas. Tik mes patys galime apsisaugoti ir padėti 
sau. Tereikia dažniau apžiūrėti save ir savo odą. Pravartu pri-
siminti liaudies posakį: „Dievas atleidžia visada, žmogus – kai 
kada, gamta – niekada.“ 

Nuotolinis mokymas

Dėmesio!
Informaciją apie Nuotolinio mokymo „Navikai odoje ir gleivinėse“ rezultatus rasite 2016 m. Nr. 1.
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Mielos kolegės,

didžiuojamės jūsų atsidavusiu darbu, rūpinimusi palengvinti silpnesniųjų negalią. Visada jauskitės 
reikalingos ir vertinamos. Tegu geri žodžiai, kurų negailite kenčiančiam, grįžta jums atgal ir suteikia dar 
daugiau jėgų atlikti kasdieninę kilnią pareigą – būti šalia sergančiojo, sugrąžinti jam gyvenimo džiaugs-

mą, viltį ir tikėjimą. Kuo nuoširdžiausios sėkmės gyvenime linkime ir su gimtadieniu sveikiname:

Danguolę Balčiūnienę,  
VšĮ Nacionalinio kraujo centro  

Panevėžio filialo slaugos administratorę

Rasą Masienę,  
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės,  

Kardiologijos I skyriaus vyresniąją slaugytoją 

Nataliją Kucharevą,  
Klaipėdos  jūrininkų ligoninės  

vyriausiąją slaugytoją 

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Lietuvos medicinos  
bibliotekos knygų lentyna

Bendravimo psichologija šiuolaikiš-
kai: [vadovėlis aukštosioms mokykloms] /  
Rosita Lekavičienė, Zita Vasiliauskaitė, 
Dalia Antinienė, Junona Almonaitienė. -  
Vilnius, 2013. - 439, [1] p.

Tai bendravimo psichologijos vadovėlis, 
kuriame skaitytojas ras ne tik klasikinių 
efektyvaus bendravimo, bet ir daug naujų 

žinių, naujų požiūrių, įdomybių. Informacija papildyta sche-
momis, lentelėmis, pavyzdžiais, dalis jų susiję su Lietuva, čia 
vykusiais įvykiais ar žinomais žmonėmis. Knyga skirta aukštųjų 
mokyklų studentams ir visiems, besidomintiems psichologija.

Vadovėlis parašytas sklandžia, paprasta ir gyva kalba, kuria 
suprantamai paaiškinami ir sudėtingi dalykai. Tarptautiniams 
terminams stengiamasi surasti lietuviškus atitikmenis. Gausu 
praktiškų patarimų, palengvinančių bendravimą tiek sudėtingo-
se, tiek kasdienėse situacijose; šmaikščių iliustracijų ir nuotrau-
kų, padedančių suvokti dėstomąją medžiagą. Autorės tikisi, kad 
iš vadovėlio bus lengva mokytis, nes čia daugybė užduočių bei 
savitikros testų, o kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama daug 
diskusinių klausimų ir rekomenduojama literatūra savarankiš-
koms gilesnėms studijoms.

Knyga apima visus svarbiausius bendravimo psichologijos 
klausimus. Pirmame skyriuje nusakoma bendravimo esmė ir at-
skleidžiamas sėkmingo bendravimo „receptas“. Antras ir trečias 
skyriai skirti savęs ir kitų suvokimui. Ketvirtame skyriuje apta-
riamas vienas svarbiausių bendravimo gebėjimų – klausymasis. 
Penktame, šeštame ir septintame skyriuose analizuojami įvairūs 
teoriniai bei praktiniai bendravimo aspektai – nuo nesusikalbė-
jimo iki efektingos viešos kalbos rekomendacijų. Aštuntas sky-
rius skirtas nežodiniam bendravimui – balso intonacijai, kalbė-
jimo tempui, pauzėms, mimikai, gestikuliacijai, kūno pozai ir 
daugeliui kitų dalykų. Apie meilę, tarpusavio pasitikėjimą ir at-

sivėrimo riziką – devintame skyriuje. Individualūs bendravimo 
skirtumai – charakteriai, temperamentas – aptariami dešimtame 
skyriuje. Konfliktų psichologijai skirtas vienuoliktas skyrius. 
Paskutiniuose dviejuose skyriuose analizuojami specialieji ben-
dravimo klausimai, Eriko Berne teorija ir įvairūs bendravimo 
aspektai grupėse.

Leidinio pabaigoje – literatūros rodyklė.
Pečių lanko kineziologija ir kinezitera-

pija: mokomoji knyga / Inga Muntianaitė, 
Alvydas Juocevičius. - Vilnius, 2015. - 189, 
[2] p. 

Dėl skausmų pečių lanko srityje į gydyto-
jus kreipiasi daugybė žmonių. Peties pažeidi-
mai užima trečią vietą iš visų gydomų kaulų 
ir raumenų sistemos pažeidimų.

Šioje knygoje pateikta naujausia mokslinės literatūros apžval-
ga, daug informacijos iš naujausių mokslinių tyrimų. Aprašyta 
pečių lanko kineziologija, išsamiai išnagrinėti šios srities raume-
nų funkciniai tarpusavio ryšiai ir jų sutrikimai. Daug dėmesio 
skiriama raumenų funkcijoms ir jų tarpusavio sąveikoms. Pa-
teikti pagrindiniai kineziterapinio ištyrimo principai ir metodai, 
aprašyti laikysenos, pečių lanko sutrikimų diagnostiniai meto-
dai. Aptarti pagrindiniai ir dažniausi pečių lanko pažeidimo sin-
dromai bei jų simptomai. Kiekvienam pažeidimo sindromui pa-
teiktas kineziterapijos programos pavyzdys, kuriuo remdamasis 
kineziterapeutas galės sudaryti individualią kineziterapijos pro-
gramą bei parinkti individualias kineziterapijos priemones. Paci-
ento ištyrimas ir pratimų pavyzdžiai iliustruojami paveikslėliais.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš  
Lietuvos medicinos bibliotekos. 

Parengė Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
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Gerbiamieji žurnalo skaitytojai,

Spausdiname pirmąjį žaidimo-loterijos straipsnį (antrasis pasirodys 2016 m. sausio mė-
nesio numeryje). Atidžiai perskaitykite straipsnį, 2016 m. vasario mėnesio numeryje bus 
išspausdinti klausimai, į kuriuos teisingai atsakę turėsite galimybę laimėti vertingą prizą.

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir dalyvauti  
paskelbtame žaidime-loterijoje.

Šildymo sezono metu, esant sausam arba vėjuotam orui, 
kai sumažėja klimato drėgmė, padidėja ašarų plėvelės nuga-
ravimas nuo akies paviršiaus. Pavargusios ir paraudusios akys 
indikuoja, kad joms reikia papildomos priežiūros. 

Sergantiesiems lėtinėmis akių ligomis, tokiomis kaip sausų 
akių sindromas ar glaukoma, reikia naudoti drėkinamuosius 
akių lašus. Sausų akių sindromas – tai lėtinis akies pavir-
šiaus nepakankamas drėkinimas, pasireiškiantis akių pa-
raudimu, perštėjimu, svetimkūnio arba smėlio jausmu 
akyse, deginimu, perštėjimu užsimerkus arba įlašinus lašų 
(dėl pažeidimų akies paviršiuje). Sergantiesiems šia liga gali 
pasireikšti paradoksinis ašarojimas, t. y. išėjus į šaltą orą arba 
papūtus vėjui pradedama gausiai ašaroti. Šio sindromo sukelti 
simptomai varijuoja nuo visai nežymių, nuolatinių dirginių 
iki varginančio priekinių akies audinių uždegimo. 

Ne tik lėtinės ligos, bet ir vaistai
Lėtinių ligų paūmėjimas taip pat gali pasireikšti virusinių 

ligų sezono metu. Tačiau paūmėjimą gali sukelti ir vartojami 
vaistai, nepakankamas skysčių vartojimas, retas mirksėjimas 
įtemptai dirbant (rašant, skaitant, siuvant, dirbant kompiu-
teriu), oro kondicionavimas, šalti vėjuoti orai. Ašarų liaukos 
veikla bėgant metams silpnėja. Ašarų gamybą slopina daugybė 
vaistų – vaistai nuo alergijos, kraujospūdžio, Parkinsono ligos, 
hormoniniai vaistai ir kt. 

Nors drėkinamieji akių lašai negydo akių ligų, neskatina aša-
rų gamybos, nekeičia vokų liaukų veiklos ir negydo sutrikusios 
vokų funkcijos, tačiau simptomiškai sudrėkina akies paviršių, 
apsaugodami nuo galimų smulkių pažeidimų akyje, uždegimo 
proceso atsiradimo akies paviršiuje. Jų naudojimas slopina var-
ginančius simptomus ir leidžia pacientui pasijusti geriau.

Kadangi akių sausumą gali sukelti daug priežasčių, dau-
gumai žmonių vienu ar kitu gyvenimo momentu yra tekę su-
sidurti su šia problema. Jeigu pasireiškia minėti simptomai, 
drėkinamuosius akių lašus vartoti verta ir sveika. Bet nereikia 
pamiršti, jog kai kurių sutrikimų metu vien drėkinimo akių 
lašais nepakanka, nes būtinas išsamus gydytojo ištyrimas ir pa-
pildomas gydymas.

Siūlo rinktis produktą be konservantų
Ne visi drėkinamieji akių lašai yra vienodi. Skiriasi tirštu-

mas, sudėtis, naudojami konservantai. Žinoma, geriau rinktis 
drėkinamuosius akių lašus be konservantų. Juos galima nau-
doti ir pacientams, nešiojantiems kontaktinius lęšius. 

Vienas labiausiai vengtinų konservantų – benzalkonijaus 
chloridas (BAK), turintis daugybę šalutinių reiškinių. Konser-
vantų neturintys drėkinamieji akių lašai galioja tik parą nuo 
atidarymo, tačiau jie yra daug geresni.

Išsamesnės informacijos apie natūralius drėkinamuosius 
akių lašus ieškokite www.aprospin.lt

Ką daryti, kai savų ašarų nepakanka?
Gydytoja oftalmologė Agnė Betingienė



Projekto „Menas žmogaus gerovei“ paroda 
Panevėžio miesto dailės galerijoje 2015 m. gruodžio 9 d. atidaryta Eglės Gudonytės instaliacijos „Kinetinė medicina“ pa-

roda. Daugialypė kabanti instaliacija sukurta iš veik pusantro šimto šilko skarų, kurias kūrybinėse dirbtuvėse išmargino trijų 
Lietuvos miestų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Padedami menininkių Austės Jurgelionytės-Varnės, Marijonos Sinke-
vičienės, Aušros Lazdauskienės, kūrybinėse dirbtuvėse ant šilko tapė Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Respublikinės Kauno 
ligoninės, Respublikinės Panevėžio ligoninės bei Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės medicinos personalas. 

Paroda „Kinetinė medicina“ yra socialinio meno projekto „Menas žmogaus gerovei“ dalis. Šis jau ketvirtus metus Lietuvos 
sveikatos priežiūros įstaigose vykstantis projektas remiasi socialinės meno praktikos koncepcija, kuri pažymi poreikį stiprinti 
jungtis tarp meno ir sveikatos ir atkreipia dėmesį, kad kūrybinė-meninė veikla yra veiksmingas būdas stiprinti asmens sveikatą 
ir gerovę darbe. 

Paroda iš Panevėžio miesto galerijos keliaus į kitus miestus, 2016 m. šilko instaliacija bus pristatyta parodose Vilniuje ir 
Kaune.                                                                                                                  Ieva Petkutė, VšĮ „Socialiniai meno projektai“

Projekto „Menas žmogaus gerovei“ šilko instaliacijos „Kinetinė medicina“ parodos atidarymas Panevėžio miesto dailės galerijoje. Pirmoje eilėje apa-
čioje (iš kairės): kūrybinių dirbtuvių vadovė Panevėžio sveikatos priežiūros įstaigose Aušra Lazdauskienė, šilko instaliacijos autorė Eglė Gudonytė, 
antroje eilėje ketvirta iš kairės Respublikinės Panevėžio ligoninės slaugos administratorė Jolanta Gertienė, šešta iš kairės – Respublikinės Panevėžio 

ligoninės Medicinos psichologė Genė Jakaitienė, septinta iš kairės – Panevėžio miesto dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė, pirma iš 
dešinės – Panevėžio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorė Violeta Grigienė, antra iš dešinės – projekto „Menas žmogaus gerovei“ 

vadovė Simona Karpavičiūtė. 

Kūrybines dirbtuvės Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.
Dirbtuvių vadovė Austė Jurgelionytė-Varnė. Fotografė – Eglė Gudonytė.

Kūrybines dirbtuvės Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.
Dirbtuvių vadovė Aušra Lazdauskienė. Fotografė – Eglė Gudonytė.

Kūrybinės dirbtuvės Respublikinėje Panevėžio ligoninėje.
Dirbtuvių vadovė ir fotografė – Aušra Lazdauskienė.

Laisvalaikis



DermaPlast® kelioninis pirmosios pagalbos rinkinys 
laisvalaikiui – sportuojant ar keliaujant; pagamintas iš tvirto 
audinio; lengvai pritvirtinamas „Velcro“ lipdukais; priekinė 
kišenė su užtrauktuku, kiekviena medžiaga  atskirai supakuota.

Turinys: 
1 Žirklės
1 Pincetas
1 Lipnus pleistras 1,25 cm x 5 m 
1 Standartinis tvarstis 80 x 100 mm 
1 Fiksuojantis  tvarstis 6 cm x 4 m 
1 Fiksuojantis  tvarstis 8 cm x 4 m 
8 Pleistrai  10 x 6 cm 
8 Pleistrai dviejų dydžių 
2 Žaizdų tvarsčiai  7,5 x 7,5 cm 
1 Gelio tvarstis  5 x 7,5 cm 
2 Valomosios servetėlės
4 Vienkartinės pirštinės 
1 Pirmosios pagalbos antklodė

Gamintojas: PAUL HARTMANN AG

Dėmesio, sveikatos priežiūros specialistai bei visi žurnalo 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ skaitytojai!

Jūsų žinios – mūsų dovana

2015 m. gruodžio–2016 m. sausio mėn. žurnalo 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ numeriuose bus spausdinami du 

straipsniai apie akių ir odos problemas. 2016 m. vasario mėn. numeryje 
(Nr. 2) paskelbsime klausimus, į kuriuos nesunkiai atsakysite perskaitę abu šiuos 

straipsnius. Penkiems laimingiesiems, teisingai atsakiusiems į pateiktus klausimus, 
bus padovanoti vertingi ir praktiški pirmosios pagalbos rinkiniai. Be šio rinkinio, 

laimėtojų laukia ir maloni staigmena. Laimėtojai paaiškės burtų keliu. 

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir dalyvauti paskelbtame žaidime-loterijoje.


