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„...Atraskite šaltinį ir atgaivinkite tą, kuris trokšta.
Nusišypsokite, ir šypseną padovanokite tam, kuris jos niekada neturėjo.

Sukaupkite drąsą ir atiduokite ją tai sielai, kuri nemoka kovoti. 
Sugaukite saulės spindulį ir neškite jį į nakties vidurį.

Paimkit ašarą ir padėkite ant veido tam, kuris niekada neverkė. 
Papasakokite gyvenimą kaip skambų posmą tam, kuris nesupranta. 

Atraskite meilę ir pasėkite, kad ji augtų žemėje.
Paimkite kenčiantį už rankos taip, kad jis pajustų – gyvybė grįžta.

Visa tai Jūs darote kasdien, nes tokia Jūsų misija...“
(Pranciškus Asyžietis)

Gerbiamieji slaugytojai ir slaugytojos,
Jūsų profesija minima nuo neatmenamų laikų. Juk pirmosios žinios apie slaugymą siekia šim-

tus metų prieš Kristaus gimimą. Didžiausią įtaką šiuolaikinės profesionalios organizuotos slaugos 
atsiradimui turėjo įžymi XIX amžiaus slaugytoja Florencija Naitingeil (1820–1910). Jos gimimo  
diena – gegužės 12-oji – paskelbta Tarptautine slaugytojų diena. Tai – Jūsų diena.

Šiuolaikinis pasaulis kupinas iššūkių. Mūsų valstybė kartu su Europos kaimynais drąsiai žengia 
pažangos keliu. Sveikatos sistema atsinaujina, vienija pastangas su kitais šalies gyvenimo sektoriais. 
Pirmaujančias pozicijas užima ir slaugytojai – galinga jėga, siekianti visiems sveikatos ir gerovės. 

Esate tikri pokyčių iniciatoriai. Aukštai vertiname Jūsų vaidmenį kuriant sveiką Lietuvą. Mūsų 
valstybės požiūris į slaugą tobulėja, stipriname Jūsų profesijos prestižą. Šiais metais pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje yra įsteigtas Lietuvos slaugytojo apdovanojimas, kurio, neabejoju, vertas kiek-
vienas Jūsų. 

Nuoširdžiai sveikinu visus slaugos specialistus su gražia pavasarine profesine švente! Linkiu 
optimizmo bei stiprybės, sveikatos ir laimės, nes esate mūsų akys, rankos ir širdys. Tegu meilė, ku-
rią dovanojate kenčiančiajam, suteikia naujų jėgų. Tegu įkvepia Jums skirtos šypsenos dėkinguose 
žmonių veiduose.     

Pagarbiai 
Rimantė Šalaševičiūtė  

Sveikatos apsaugos ministrė
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Gerbiami Lietuvos slaugytojai, slaugytojos, garbūs medicinos darbuotojai,

Pašaukimo įgyvendinimas būti mediku kiekvienai mumyse esančiai  
sielai yra didžiulo patyrio mokykla.

Tarnystė sergančiajam visose pasaulio civilizacijose buvo garbi visuomenėje.
Gi kasdienybė būna labai reikli, apgaubta atsakomybės, žinių gausos, 

kolegų palaikymo ir poreikio pasidalinti patirtimi.
Tesiseka Jums peržengti sunkumų slenkstį ir įeiti į sveikatos erdvę, 
kurioje gerai save realizuosite vardan savo kūno ir dvasios iškilumo.

Pagarbiai  
Nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas,  

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius
Juozas Ruolia

Sveikiname
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro  

direktorių Juozą Ruolią Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos  
darbuotojo vardo suteikimo ir apdovanojimo Nusipelniusio Lietuvos  

sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu proga.

Darbuotojų kolektyvo ir žurnalo skaitytojų vardu širdingai džiaugiamės Jums suteiktu 
garbingu apdovanojimu, kuris simbolizuoja Jūsų kompetencijos ir ilgamečio darbo  

įvertinimą bei pripažinimą. Linkime nesenkančios kūrybinės energijos, idėjų ir įkvėpimo 
dirbant visuomenės sveikatinimo labui, skatinant pažinti gamtą kaip sveikatos šaltinį ir 
semtis iš jo gyvybės syvų. Žavimės Jūsų energija, žiniomis, gebėjimu perteikti sukauptą 

patirtį ir mokslo žinias kiekvienam, ieškančiam kūno, sielos ir gamtos dermės.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
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Medicinos darbuotojo dienos proga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė 

s u t e i k ė Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardą ir 
a p d o v a n o j o Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu:

Emiliją Grybauskienę, ilgametę Subačiaus ligoninės gimdymo skyriaus akušerę,  
Subačiaus vidurinės mokyklos bendrosios praktikos slaugytoją;

s u t e i k ė Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardą ir a p d o v a n o j o Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklu:

 Ingą Budrienę,  Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos vyriausiąją slaugos administratorę
 Marjaną Dubovskają,  Zarasų ligoninės Vidaus ligų skyriaus vyresniąją slaugytoją-slaugos administratorę
 Aldoną Grėbliūnienę,  Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoją slaugai
 Birutę Gustienę,  Mažeikių psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos slaugytoją
 Birutę Jurjonienę,  Šilutės ligoninės slaugos administratorę
 Reginą Nalivaikienę,  Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų direktoriaus pavaduotoją slaugai
 Almą Pilkauskaitę,  Anykščių ligoninės vyriausiąją slaugytoją-slaugos administratorę
 Daivą Špiliauskienę,  Dainavos poliklinikos direktoriaus pavaduotoją slaugai
 Birutę Vaičekauskienę, Tauragės ligoninės Vidaus ligų skyriaus vyresniąją slaugytoją
 Ramunę Vitlipienę,  Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytoją

Sveikiname kolegas su garbingu apdovanojimu, linkime kuo geriausios profesinės ir asmeninės kloties.

 2001 m. Ona Mitalienė pelnė dr. Juozo Ciplijausko premi-
jos laureatės vardą, apdovanota LR prezidento Algirdo Brazausko 
padėka, LR nusipelniusio Sveikatos apsaugos darbuotojo garbės 
vardu ir garbės ženklais, Klaipėdos apskrities Garbės ženklu. Jai 
įteiktas Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis palaiminimas bei 
suteikta Slaugos Angelo nominacija už gyvenimo nuopelnus. Šių 
metų pradžioje įteiktas apdovanojimas „Už gyvenimo nuopelnus“. 
Šia proga pakalbinome ilgametę Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės vyriausiojo gydytojo pavaduotoją slaugai Oną Mitalienę.

Ar jaučiatės nusipelniusi garbingo apdovanojimo „Už gyveni-
mo nuopelnus“? Ką jis Jums reiškia?

54-erius gyvenimo metus tiesiogine šio žodžio prasme pra-
leidau ligoninėje ir darbe, ir laisvalaikiu, kelionėse ir mintyse, 
stengiausi skleisti, ieškoti, „gaudyti“ mintis, idėjas, kuriomis 
galima praturtinti, palengvinti, sureikšminti sunkų slaugytojų 
darbą, užtikrinti pacientų gerovę ir saugumą.

Sėkmė priklauso nuo žmonių, kuriuos sutinki, nuo situaci-
jos į kurią patenki. Vienas žmogus nieko negali nuveikti. Man 
pasisekė – visą gyvenimą buvo žmonių, kurie padėjo geriau 
dirbti, skatino, drąsino ir rėmė visose situacijose, tai mano va-
dovai: Stasys Šumskas (15 m.), Antanas Vinkus (9 m.), Vinsas 
Janušonis (30 m.), slaugytojų komanda, šeima, be kurios palai-
kymo ir supratimo sunku ką nors pasiekti. „Nėra žmogaus, ku-
ris sutilptų vienoj reikšmėj, vienoj tiesoj“ (Just Marcinkevičius).

Man buvo didžiulė staigmena, kai pranešė, kad būsiu ap-
dovanota „Už gyvenimo nuopelnus“. Buvau sujaudinta ir su-
trikusi, kad mano darbai buvo pastebėti, pripažinti ir aukštai 
įvertinti – už tai esu labai dėkinga ir laiminga. Tai viena įspū-
dingiausių mano gyvenimo akimirkų iškilmingoje ceremoni-
joje dalyvaujant Lietuvos medicinos elitui.

Esu nepamiršta ir dabar, nors jau antri metai nedirbu. Nėra 
šventės ar kitos progos, kad nepasikviestų Klaipėdos universi-

tetinės ligoninės Garbės daktaras Antanas Vinkus ir prof. Vin-
sas Janušonis. Nebuvo atvejo, kad vyriausiasis gydytojas prof. 
V. Janušonis nepakviestų į ligoninėje organizuojamus šven-
tinius renginius, kitas iškilmingas progas. Šios man svarbios 
nominacijos proga pasveikinti į iškilmę atvyko ir Klaipėdos 
miesto meras Vytautas Grubliauskas, ir Klaipėdos universite-
tinės ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis.

Taip kad mano darbingumo gyvenimo metai praėjo ne 
veltui. Šiame didžiuliame kelyje aš galėjau suklysti, bet išduo-
ti ir parduoti – niekada!

Esate sakiusi, kad slaugytojui nepakanka būti tik geru žmo-
gumi. Ko, Jūsų manymu, reikia, kad būtum geras slaugytojas? 
Kokios savybės svarbiausios slaugos profesijai?

Taip, geras žmogus – ne profesija, sunku įvardinti, kas yra 
geras žmogus ir kas yra blogas žmogus. Manau, galėtume ver-

Žmogaus gyvenimo laikas – tik akimirka

Ona Mitalienė (dešinėje) su Klaipėdos kolegijos  
Sveikatos mokslų fakulteto dekane Vida Staniuliene



7Tarptautinė slaugytojų diena

tinti pagal tai, kaip jis elgiasi ekstremaliose situacijose, ar vieno-
dai teisingas ir sąžiningas su visais žmonėmis, kokia jo vertybių 
skalė, ar jis sugeba suprasti ir pajausti, ką jaučia kitas žmogus.

Slaugytojo, kaip ir kiekvienos kitos profesijos, pasirinki-
mas – tai tartum namo statymas ant molio, oro ar granito. 
Slaugytojai savo kasdieninėje veikloje vykdo nesuskaičiuo-
jamus įpareigojimus: paciento poreikio slaugai įvertinimas, 
planavimas ir vykdymas, medikamentų administravimas, 
pacientų mokymas ir gyvybinių būklių stebėjimas, slaugos 
veiksmų dokumentavimas, gydytojų nurodymų vykdymas, 
bendravimas su pacientų artimaisiais, pacientų saugumo ir 
privatumo užtikrinimas... Ir tai dar ne viskas. Geras padrąsi-
nimas, šiltas žodis, šypsena, tvirtas rankos paspaudimas – ir 
jau prisidėjai, kad viena ašara nuriedėtų...

Įvertinusi gausybę darbų pabandysiu išskirti svarbiausias 
slaugytojo savybes: atsakomybė, nes žmogus patiki bran-
giausią turtą – sveikatą, net gyvybę ekstremaliose situacijose; 
greita orientacija ir teisingas sprendimų priėmimas; nuolatinis 
mokymasis ir žinių troškimas, nes žinių troškimas svarbiau už 
žinojimą; sąžiningumas – gebėjimas suvokti paciento proble-
mas ir profesionaliai į jas reaguoti pasitelkiant atjautą, žmo-
giškąją šilumą ir norą padėti, komandinė dvasia, gebėjimas 
dirbti profesionalų komandoje; stiprus, nuolat papildomas 
žinių bagažas ir gebėjimas juo naudotis ir kt. 

Yra lotyniškas posakis: svarbiau ne darbo išbaigtumas, o 
žmogaus, darančio tą darbą, išbaigtumas. Tai tobulos asmeny-
bės samprata. Šiandien toks yra slaugytojas arba siekiamybė, 
kad toks būtų.

Kuo stengėtės vadovautis, bendraudama su pacientais, kolego-
mis, siekdama naujovių įgyvendinimo?

Matyt, reikia poziciją išsakyti labai stipriai, talentingai ir 
ryškiai, kad į tave būtų atkreiptas dėmesys.

„Be abejo, reikia turėti moralinį visuomenės pasitikėjimą ir 
tiesiog moralinį autoritetą“ (Leonidas Donskis). Šiose filosofo 
įžvalgose viskas pasakyta, kuo turėtume vadovautis, kad tavimi 
pasitikėtų. Visą gyvenimą laikiausi principo – gerai atlikti dar-
bą. Gydytojai mane laikė „energinga pacientų teisių gynėja“. 
Jie sakydavo: „Apie slaugą galima kalbėti gerai arba nieko.“ 
Jeigu straipsniuose gydytojai nepareklamuodavo mano slau-
gytojų, tuoj sulaukdavo mano nepasitenkinimo. Negalėdavau 
suvokti, kaip galima slaugytojus pavadinti „kitu personalu“. 

Stengiausi būti vienodai sąžininga, bendraudama ir vertin-
dama darbą, būti kartu ir laimėje, ir nelaimėje. Stengiausi, kad 
kiekvienas darbuotojas galėtų atskleisti savo gebėjimus, būtų 
įtrauktas į sprendimų priėmimą, dalintis informacija – kad 
būtų patenkintas poreikis jaustis visaverčiais komandos nariais.

Manau, visus darbus lengviau atlikti, kai žvelgi pozityviai 
ir su šypsena... Mes mokėmės kartu. Išmokau sakyti ačiū ir 
atsiprašau...

Ar kada nors susimąstėte, kokia būtų jūsų profesija, jeigu ne-
būtumėte pasirinkusi slaugos?

„Pasirink tinkamą specialybę ir dirbti nereikės nė dienos“ 
(Išminčius).

Niekada apie tai nepagalvojau. Buvau pirmūnė mokyklose, 
kuriose mokiausiu. Stipriai išreikštos lyderio savybės. Jeigu po 
beveik pusmečio darbo nebūčiau tapusi vyresniąja medicinos 
seserimi Chirurgijos skyriuje (15 metų ėjau šias pareigas), gal 
būtų kilę minčių keisti profesiją, bet taip susiklostė, kad be-
veik 40 metų buvau slaugytojų vadovė Klaipėdos universite-
tinėje ligoninėje: penkios pastatų statybos, nauji kolektyvai 

ir santykiai su jais, po to reformų metai ir ryškūs pokyčiai 
slaugos moksle ir praktikoje – nebuvo nė minutės laiko apie 
tai bent pamąstyti.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo nueitu profesiniu keliu, 
mano darbų įvertinimu, svarbiausia – žmonių padėkos. Su-
tikti klaipėdiečiai sako: „Mes jus prisimename iš Chirurgijos 
skyriaus laikų!“

Kad teisingai pasirinkta profesija, rodo ir šis svarbiausias 
apdovanojimas „Už gyvenimo nuopelnus“. Vargu ar kitoje 
profesijoje būčiau pasiekusi tokių aukštumų.

Kokių minčių kyla atsigręžus į praėjusį laiką?
Tradicinės audencijos Vatikane metu jo šventenybė popie-

žius Jonas Paulius II pasakė: „Kiekvienam žmogui Viešpats 
suteikia tiek jėgų, kiek gali. Niekas negali nuveikti daugiau 
nei jam duota.“ Aš ne išimtis.

Mes kalbėjome apie profesinį darbą, bet daug nuveikta ir 
visuomeninėje veikloje: pirmoji atkurtos Gailestingųjų seserų 
sąjungos prezidentė; TSRS liaudies deputatė; pirmoji Slau-
gytojų vadovų sąjungos prezidentė; LR sveikatos apsaugos 
ministerijos kolegijos narė; „Sveikatos“ žurnalo redakcinės 
kolegijos ir redakcinės tarybos narė; Kauno medicinos insti-
tuto Slaugos fakulteto įkūrimo ir programos rengimo aktyvi 
dalyvė ir iniciatorė ir kt. Slaugos pasiekimų apžvalga knygoje 
„Norėčiau apkabint visus...“

Gyvenime mes darome tik du dalykus: įeiname ir palieka-
me... Tai verta žinoti kiekvienam. Džiaugiuosi, kad Viešpats 
suteikė daug jėgų pėdsakui šioje žemėje palikti, džiaugiuosi 
savo sūnaus šeima, šauniomis anūkėmis ir liūdžiu dėl per 
anksti iš gyvenimo išėjusio vyro.

Visuomet esate puikios nuotaikos, kupina optimizmo, šypso-
tės. Kur tokio optimizmo paslaptis?

Kažkas yra pasakęs: „Juokis iš gyvenimo, nes jis nevertas 
tavo ašarų.“

Visi mano aplinkos žmonės įprato mane matyti visada 
linksmą, su šypsena, kurią pagirdavo. Nebuvau nei apkalbų, 
nei intrigų ar konfliktų meistrė. Žmogaus gyvenimo laikas – 
tik akimirka. Gera nuotaika, pozityvus mąstymas ir moralė 
pailgina ją. Naudokimės ja dažniau. Jeigu galėjai žmogui pa-
dovanoti truputį džiaugsmo, padrąsinti, pagirti, nusišypsoti, 
ir to nepadarei – niekada nebepadarysi. 

Kuo šiandien gyvenate, ką veikiate? Kam skiriate daugiausia 
laiko?

Pildant anketą pasui išduoti, tarnautoja sako: pabraukite 
„vieniša“. Ne, aš esu viena, bet ne vieniša. Sako: „Tokios gra-
fos nėra.“ Liko laiko patikrinti draugai, sūnaus šeima, mano 
pomėgiai: sportas, darbai sodelyje, skaitymas, bendravimas, 
koncertai. Darau tai, ką noriu daryti, kas yra įdomu ir pras-
minga. Keista, bet kartais laiko pritrūksta susitikti prie kavos 
puodelio su draugėmis. Ruošiausi per žiemą kažką parašyti, 
besiruošiant atėjo pavasaris.

Ko palinkėtumėte slaugytojams Slaugytojų dienos proga?
Su profesine švente, mielieji! „Kviečiu tave būti balsu be-

balsiam. Raginu tapti tave rankomis, apkabinančiomis tą, 
kuris nebeturi jėgų tikėti, kad kada nors sulauks šilto prisilie-
timo. Prašau pažvelgti į akis verkiančiajam, kad širdies drobė-
mis nubrauktum ašarą atstumtajam“ (Valerijus Rudzinskas).

Dėkojame už pokalbį. Visų žurnalo skaitytojų vardu linkime 
Jums ir toliau džiaugtis gvenimu, mėgautis jo pilnatve. Teneiš-
blėsta veide  Jūsų šypsena, kuria džiuginate aplinkinius.

Kalbino Agnė Arlauskaitė
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Dr. Olga Riklikienė 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra,  

2015 m. Jeilio universiteto (JAV) mokslo stipendininkė 

Mokslo tiriamųjų darbų reikšmė atsispindi ne tik tyrėjų, 
bet ir slaugos profesionalų kompetencijose, kurios turi tiesio-
ginės įtakos slaugos kokybei ir užtikrina geriausius paciento 
priežiūros rezultatus, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę. 

Pastaraisiais metais sparčiai besiplečiantis mokslinių žurna-
lų tinklas bei elektroninių prieigų prie mokslinių šaltinių gausa 
suteikia daugybę informacijos – „informacinis cunamis“ [1], 
kurios patikimumo ir kokybės klausimai tampa ypač aktualūs. 
Todėl mes, žurnalų redaktoriai, leidėjai, recenzentai, univer-
sitetų ir kolegijų dėstytojai bei visi kiti, dalyvaujantys mokslo 
plėtroje, ugdydami jaunuosius mokslininkus visų pirma turė-
tume akcentuoti kokybę, o ne kiekybę, reikalauti akademinio 
sąžiningumo, užuot toleravę plagiavimą, skatinti mokslinę eti-
ką, užuot taikstęsi su tiriamųjų teisių pažeidimu ar kitokiu ne-
etišku tyrėjo poelgiu (autorystės ir bendraautorystės, citavimo, 
duomenų rinkimo ir kitais aspektais). 

Kiekvienas tyrėjas, kaupdamas, taikydamas ir skleisdamas 
žinias, yra atsakingas už jų tikroviškumą ir tinkamumą [2]. 
Taigi, kiekvienas mokslinis straipsnis privalo remtis geros ko-
kybės tyrimu ir tik po to – akademinio rašymo įgūdžių vys-
tymas bei tobulinimas [3]. Atmintina, kad žurnaluose patei-
kiamos instrukcijos autoriams neatstoja akademinio rašymo 
pamokų – tai tik techninė informacija, padedanti suvienodinti 
rankrasčių pateikimą. Sklandaus rašymo dovaną turintis žmo-
gus nesunkiai parengs straipsnį. O kiti pasinaudos akademinio 
rašymo seminarais, kad išmoktų rašymo taisyklių ir nugalėtų 
neryžtingumą publikuoti. Betgi įvairūs mokymai suteiks tik 
pagrindą akademinio rašymo mokėjimams, o tvirtesni įgūdžiai 
formuosis praktiškai tobulėjant, padedant labiau patyrusiam 

mokslininkui, kalbos specialistui. Ilgainiui dirbdamas koman-
doje, jaunasis mokslininkas sutvirtės ir taps nepriklausomas. 

Slaugos tyrimai atsirado vėliau nei kitų mokslo sričių dar-
bai, todėl jų plėtra vyksta nuolat ir tikrasis slaugos mokslo 
vaizdas ar tapatybė dar nėra iki galo susiformavę [2]. Naujo 
mokslinio žurnalo slaugos specialistams atsiradimas, dar vieno 
iš vos keleto jau esančių Lietuvoje, byloja apie didelį inicia-
torių ryžtą ir pasišventimą plėtoti šią gana jauną, tačiau pers-
pektyvią mokslo kryptį. Tikimasi, kad šis žurnalas taps ne tik 
mokslinio slaugos žodžio skleidėju, bet ir demonstruos aukš-
tos kokybės mokslinių straipsnių rašymo pavyzdžius. 

Būsimuosius šio žurnalo mokslinių straipsnių autorius no-
rėtųsi patikinti, kad visiškai universalių akademinio rašymo 
taisyklių nėra ir negali būti, nes mokslinių straipsnių rengimo 
ir publikavimo pobūdis, formos, metodai nuolat kinta. Tačiau 
aukštą kokybę demonstruojantys moksliniai žurnalai susiję su 
mokslininkų kartomis tų akademinių rašytojų, kurie išlaiko ir 
puoselėja mokslo tiesą ir gero rašymo vertybes [3].

Redakcinės kolegijos vardu linkime visiems naujojo žur-
nalo skaitytojams, rašytojams, recenzentams ir leidėjams ne-
blėstančio entuziazmo, vaisingo bendradarbiavimo ir lengvo 
skrydžio aukštyn.
1. Erren T. C., Cullen P., Erren M. How to surf today’s informa-

tion tsunami: on the craft of effective reading. Med Hypotheses. 
2009; 73(3):278–279. 

2. Spirgienė L., Blaževičienė A., Riklikienė O., Vaškelytė A. Slau-
gos mokslinių tyrimų duomenų sklaida. Kaunas:. Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto Leidybos namai, 2013; 127 p. 

3. Looi L. M. Nurturing young writers: sustaining quality, not qu-
antity. Singapore Med J. 2009 Nov; 50(11):1044–1047.

Mokslinių publikacijų patikimumas ir kokybė – 
iššūkiai naujajam slaugos mokslo žurnalui

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Prieš 15 metų SDTS centro (dabar – Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centras) pradėtas leisti 
„Šalpusnis“ – dabartinio žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
pirmtakas. Šiuo pavadinimu žurnalas pradėjo eiti nuo 2001 m. 
Bėgant metams leidinys solidėjo, keitėsi ne tik jo išvaizda, bet ir 
turinys. Imta daugiau spausdinti mokslinių straipsnių, tyrimų. 
Ilgainiui įsitvirtino nuolatinės rubrikos: Mokslinis straipsnis, 
Tyrimai, Slaugos mokslas, Slaugymo praktika ir kt. 

Per tuos 15 metų žurnalas natūraliai žengė vienu laipteliu 
aukštyn. 2014 m. pabaigoje jis įtrauktas į Lietuvos mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekos sudarytą Lietuvos mokslinių 
periodinių leidinių sąrašą. Žurnalas džiaugiasi turėdamas labai 
darbščią redakcinę kolegiją. Po žurnalo „Slauga. Mokslas ir prak-
tika“ skėčiu  puikiai savo vietą rado visos sveikatos priežiūros 
specialistus rengiančios institucijos: kolegijos, universitetai, pro-
fesinės asociacijos. Žurnalo partnerių logotipai pirmame pusla-
pyje – ne puošmena, o susitelkimo ženklas siekiant bendro tikslo.

Nuo šiol dalis žurnalo skirta mokslinių recenzuojamų 
straipsnių publikacijoms. Kolegijų ir universitetų dėstytojai 
galės taikyti dar vieną mokymosi būdą – parašyti mokslinį 
straipsnį, o studentams suteikiama galimybė išbandyti gebėji-
mus parengti ir išsispausdinti profesionalų mokslinį straipsnį. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pofesionaliais straips-
niais, patarimais ir konkrečiais darbais prisidėjo prie žurnalo 
naujo statuso kūrimo. Ypač geranoriškos paramos sulaukė-
me iš LSMU Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros 
docentės dr. Olgos Riklikienės, Kauno kolegijos Medicinos 
fakulteto doc. dr. Viktorijos Piščalkienės, naudingų praktinių 
patarimų pateikė Lietuvos mokslo periodikos asociacijos pre-
zidentė Eleonora Dagienė. 

Kviečiame visus asmens sveikatos priežiūros specialistus ir 
kitus suinteresuotus asmenis tapti žurnalo autoriais ir skaity-
tojais. Žurnalo kokybė ir prestižas priklauso nuo mūsų visų 
bendrų pastangų.

Siekiame bendro tikslo

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
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Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ – recenzuojamas moks-
linis žurnalas, skirtas asmens sveikatos priežiūros specialistams, 
nuo 2014 m. įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių 
sąrašą. Žurnalas leidžiamas nuo 1997 m. Eina 1 kartą per mėnesį.

Mokslinių straipsnių tematika skirta slaugos, akušerinės prie-
žiūros, reabilitacijos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistams. Jame skelbiami originalūs mokslo straipsniai, 
literatūros apžvalgos, moksliniai tyrimai ir kita asmens sveikatos 
priežiūros specialistams aktuali informacija. Ne mokslo žurnalo da-
lyje spausdinama klinikinių situacijų analizė, mokomieji straipsniai 
praktikams, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos.

Žurnale ir toliau išlieka nuolatinės rubrikos: Slaugos moks-
las, Slaugymo praktika, Tyrimai ir kt., kuriose spausdinamos 
nerecenzuotos publikacijos. 

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdi-
nami nemokamai.

I.  Atsakomybė

Norėdami išspausdinti mokslinį straipsnį, visi bendraauto-
riai pasirašo autorių teisių patvirtinimo dokumentą (1 priedas), 
kuriuo perduoda visas straipsnio autorių teises leidėjui, jeigu 
straipsnis bus spausdinamas. 

Leidėjas įgauna teisę į rankraštį ir saugo straipsnį, kad šis ne-
būtų kopijuojamas ar dauginamas. 

Autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia 
kitų asmenų autorinių teisių, nėra anksčiau skelbtas spaudoje ir 
nėra (ar planuojama) teiktas kitiems žurnalams, išskyrus tezes ar 
pranešimo medžiagą. 

Už straipsnyje pateiktus vertinimus, nuomones ir rekomen-
dacijas atsakingi autoriai. Leidėjas – Sveikatos priežiūros ir far-
macijos specialistų kompetencijų centras – neatsako už pateiktą 
informaciją. 

Straipsnių autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos 
nebūtinai sutampa su leidėjo nuomone. 

Už žurnale spausdinamos reklamos turinį ir kalbą redakcija 
neatsako.

II.  Vertinimas

Mokslinius straipsnius recenzuoja keli (ne mažiau kaip du) re-
cenzentai, turintys mokslinį laipsnį. Išskirtiniais atvejais gali būti 
parenkamas vienas recenzentas ir remiamasi tik viena recenzija.

Recenzentus parenka mokslinis redaktorius. 
Straipsnių recenzavimas yra anonimiškas, recenzentų pavar-

des žino tik mokslinis redaktorius. 
Recenzuojama pagal standartinę straipsnio vertinimo formą 

arba recenzija gali būti parašyta laisva forma.
Recenzavimo trukmė – 4 savaitės. 
Recenzentų vertinimai pateikiami autoriams. Autorius (-iai) 

turi pataisyti straipsnius ne ilgiau kaip per 2 savaites atsižvelgda-
mas (-mi) į recenzijoje pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiš-
kinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. 

Iš esmės pataisytas straipsnis teikiamas žurnalui dar kartą. 

Straipsniai, neatitinkantys reikalavimų autoriams (2 priedas), 
nepriimami. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo žur-
nalui priima mokslinis redaktorius. 

Recenzentų įvertinti ir pripažinti tinkami spausdinti straipsniai 
spausdinami rubrikoje Mokslinis straipsnis. 

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ pirminiai straipsniai, 
recenzijos, susirašinėjimai ir kt., vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos dokumentų ir archyvo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 
V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 
patvirtinimo“, saugojami 25 metus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro  žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straips-
nių pateikimo tvarkos aprašo 

1 priedas
ŽURNALO „SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ 

AUTORIŲ TEISIŲ DEKLARACIJA
_________________________________________________

(straipsnio pavadinimas)
______________________________________________
______________________________________________

Autorius perduoda visas autorines teises Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui, žurnalo „Slauga. 
Mokslas ir praktika“ leidėjui, jeigu straipsnis bus išspausdintas. 
Pasirašiusieji autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus; ne-
pažeidžia trečiųjų asmenų autorių teisių; nėra pateiktas publikaci-
jai kitame leidinyje; straipsnio duomenys, lentelės ir iliustracijos 
nebuvo anksčiau publikuoti, išskyrus mokslinių konferencijų te-
zes. Autorius (-iai) patvirtina, kad yra susipažinęs (-ę) su galutiniu 
straipsnio variantu, sutinka su visa ten skelbiama medžiaga ir pri-
siima visą atsakomybę už jos tikslumą. Atsakingasis autorius, t. y. 
autorius, su kuriuo leidėjas spręs iškilusius klausimus, savo parašu 
liudija, kad autoriai atitinka visus jiems keliamus reikalavimus.

Apie galimą interesų konfliktą, susijusį su asmeniniais santy-
kiais ar moksline konkurencija, būtina pranešti atskiru laišku, 
pridedamu prie rankraščio (tokia informacija konfidencialiai 
įvertinama leidėjo ar recenzentų).

Autoriaus (-ių) vardas, pavardė, parašas (-ai)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Atsakingasis autorius
 ____________________________________________
              (vardas, pavardė)                                  (parašas)
Data __________________

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro žurnalo  
„Slauga. Mokslas ir praktika“ 

mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašas



10 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro  žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straips-
nių pateikimo tvarkos aprašo 

2 priedas

REIKALAVIMAI AUTORIAMS

Moksliniai straipsniai turi atitikti nustatytus reikalavimus. 
Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nespausdinamas. Pageidau-
tina, kad autorius pradžioje nurodytų, kuo reikšmingas straips-
nis, kam jis skirtas, kas jame nauja.

Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu: redakcija@sskc.lt  
arba tereseguzauskiene@gmail.com Microsoft Word formatu,  
apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba  
24 000–32 000 spaudos ženklų.

Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo redakci-
ja spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio 
pašto adresas, telefonų numeriai.

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ skelbiami 
lietuvių kalba. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir pilnas vardas 
rašomos mažosiomis raidėmis. Straipsnio tekstas turi būti para-
šytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų 
žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.

Straipsniuose turi būti mokslo darbui būtinos dalys: 
straipsnio pavadinimas lietuvių kalba. Pavadinime neturi 

būti sutrumpinimų ir jis turi būti ne ilgesnis kaip 70 raidžių. 
Nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), institucijos 
pavadinimą. Jeigu autoriai yra iš kelių institucijų, prieš pavardes 
rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant įstai-
gos pavadinimą. 

raktažodžiai – 3–5 žodžiai, kurie neturėtų kartoti straipsnio 
pavadinimo; 

trumpa santrauka – ne daugiau kaip 250 žodžių, bet ne ma-
žiau kaip 150 žodžių; 

įvadas – trumpai pateikiamas straipsnio aktualumas, naujumas;
straipsnio (tyrimo) tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai. 

Išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Statistiniai me-
todai aprašomi išsamiai. Taip pat nurodomi statistiniai duomenų 
apdorojimo metodai;

rezultatai aprašomi logine tvarka nekartojant metodikos, 
duomenys tekste neturi kartoti duomenų lentelėse ir paveikslė-
liuose;

rezultatų aptarimas turi būti konkretus ir susijęs su tyrimų 
rezultatais, nekartojant detalios informacijos iš įvado ir rezultatų 
dalies;

numeruotos išvados; 
literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema 

ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams.
Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. 

Tekste pavartotas literatūros šaltinis rašomas to paties dydžio rai-
dėmis, laužtiniuose skliaustuose nurodant eilės numerį. Jei nuro-
domi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 4], tarp kablelių 
daromas tarpas; jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–2]. 

Autorių, kuriais remiamasi straipsnyje, pavardės rašomos taip: 
a) straipsnyje – pirma vardo raidė(s), po to – pavardė; b) literatū-
ros sąraše – atvirkščiai. Atkreiptinas dėmesys: tarp vardo inicialo 
ir pavardės paliekamas tarpelis; po vardo inicialo dedamas taškas. 

Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po 
to jo vardo (vardų) pirmoji raidė, po kurios (kurių) dedamas taš-
kas; jei autorių yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis. 

Toliau rašomas straipsnio pavadinimas, po jo dedamas taškas, 
žurnalo ar knygos pavadinimas, po jo – kablelis. Jeigu nurodoma 
leidykla, leidimo vieta ar leidėjas (jei kai kurie žodžiai trumpi-
nami, po kiekvienos santrumpos dedamas taškas), toliau rašo-
ma leidimo metai, numeris (tomas), tarp jų dedamas kablelis, 
nenurodant metų, tomo ar numerio ir puslapio santrumpų. Po 
metų dedamas kabliataškis, o po tomo (numerio) – dvitaškis. Po 
užsienio žurnalų santrumpų rašomas taškas. Pavyzdžiai:

1. Bernstein J. M. Role of allergy in eustachian tube blockage 
and otitis media with effusion: a review. Otolaryngology - Head 
& Neck Surgery, 1996; 114(4):562–568.

2. Šatkauskas B. Bronchoskopija: dabartis ir ateitis. Medicina, 
1997; 33(6):3–10. 

3. Mergo P. J., Ros P. R. Benign lesions of the liver. Radiol 
Clin. N. Amer., 1998; 36(2):319–331. 

4. Davies S., Stewart A. Egzema, Dermatitis and other Pro-
blems of Skin, Hair and Nails. Nutritional Medicine, New York, 
1990; 269–282.

5. Valantinas J., Buivydienė A., Bernotienė E., Denapienė G. 
Daugiakamerinė cistinė alveolinio echinokoko (Echinococcus al-
veolaris) sukelta kepenų infiltracija. Medicinos teorija ir praktika, 
1998; (2):81–83.

Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nu-
rodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau nei šeši, nurodyti 
šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.“

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo iš-
spausdinti.

Literatūros sąrašas neturi būti ilgas: trumpos apimties straips-
nio (iki 24 000 ženklų su tarpais) – iki 10 pozicijų, ilgos apimties 
straipsnio (iki 32 000 ženklų su tarpais) – iki 20 pozicijų, litera-
tūros apžvalgų – iki 40 šaltinių. Dauguma cituojamų šaltinių turi 
būti ne senesni kaip penkerių metų, nebent senesnės būtinos, 
kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai nagrinėjamos tyrimų 
srities publikacijos yra negausios;

straipsnio pavadinimas ir išsami santrauka anglų kalba;
lentelės ir grafinės iliustracijos pateikiamos tekste arba ats-

kiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi 
prieš lentelę (pvz., 1 lentelė. Klinikinio priežastingumo proceso mo-
deliai), grafinių iliustracijų – po iliustracijomis. Paaiškinimai ir 
trumpiniai pateikiami lentelės apačioje. Lentelėse, grafikuose ir 
kitoje iliustracinėje medžiagoje esantys užrašai turi būti pateikti 
lietuvių kalba. Lentelių ir kitos iliustracinės medžiagos pavadini-
mai lygiuojami iš kairės, kursyvu. 

Grafinės iliustracijos turi būti atliekamos CorelDRAW arba 
Microsoft Word formatais (galima ir Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint formatais), grafinių iliustracijų – po iliustracijo-
mis. Eilės numeris ir pavadinimas nurodomas grafiko ar ilius-
tracijos apačioje. Grafiko ar iliustracijos numeris straipsnyje 
nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. 
Grafiniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami gra-
finiu formatu (pvz., *.bmp; 9.tif; *.jpg) ir ne mažesne nei  
300 dpi skiriamąja geba. Galima pateikti ir nuotraukas. Iliustra-
cijos leidinyje spausdinamos nespalvotos, gali būti spausdinamos 
ir spalvotos, tačiau autoriaus lėšomis.

Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu, 
pvz., 10,2 ir pan.

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straipsnių 
pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo dokumentą 
ir Reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu 
www.sskc.lt 



11Mokslinis straipsnis

¹Žaneta Valiulienė, ²Arvydas Šeškevičius 
¹Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 

²Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 

Raktažodžiai: skausmas, paliatyvioji pagalba.

Santrauka

Onkologinės ligos buvo ir išlieka svarbi visuomenės svei-
katos problema visose pasaulio šalyse. Pasaulyje kasmet apie 
9 mln. žmonių suserga onkologinėmis ligomis [1]. Lietuvo-
je kasmet registruojama iki 14 tūkst. naujų vėžio atvejų. Net 
apie 50 proc. pacientų, susirgusių vėžiu, pagydoma, tačiau ši 
liga vis dar baugina viso pasaulio gyventojus. Gydytojams ke-
lia nerimą didėjantis sergamumas vėžiu. Pagal sergamumą ir 
mirtingumą tarp visų onkologinių ligų vėžys užima trečią vie-
tą. Tačiau piktybinių navikų diagnostika yra sunki, liga dažnai 
nustatoma pavėluotai. Problemos aktualumas – pirmą kartą 
besikreipiantiems pacientams išaiškinama 25 proc. užleisto 
vėžio. Todėl daugumai ligonių reikalinga paliatyvioji pagalba. 

Tyrimo tikslas – nustatyti onkologinėmis ligomis ser-
gančių paliatyviųjų pacientų fizinio skausmo raišką. Tyrimas 
buvo vykdomas nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. ba-
landžio 30 d. Tyrimas vyko 5 palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninėse. 

Įvadas

Skausmo kontrolė yra tik viena iš pagrindinių grandžių, 
gydant sergančius onkologinėmis ligomis paliatyviuosius 
pacientus, nes skausmas pacientams sukelia didžiausią kan-
čią. Tokiems pacientams ne mažiau svarbu užtikrinti tinkamo 
gydymo vaistais vientisumą ir slaugą. Pagrindinė skausmo 
malšinimo ir kito simptominio gydymo sąlyga – dėmesys ir 
pagalbos prieinamumas. Skausmo malšinimas yra tik viena 
iš sudėtinių paliatyvaus gydymo ir slaugos dalių. Yra ir kitų 
išplitusio vėžio simptomų: dusulys, šlapinimosi, tuštinimosi 
sutrikimai, pragulos, kurie taip pat reikalauja kvalifikuoto gy-
dymo ir slaugos [1]. 

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad vėžiu sergantys as-
menys miega prasčiau už sveikus žmones [2]. O. Gronskaya-
Palesh (2007) atliktas tyrimas atskleidė, kad 64 proc. moterų, 
sergančių krūties vėžiu, patiriamas skausmas turi įtakos mie-
gui [3]. 2005 m. atlikto tyrimo metu, tiriant lėtinio skausmo 
įtaką nemigai, pastebėta, jog pacientus, patiriančius vidutinį 
ar stiprų skausmą, nemiga kankina labiau nei pacientus, ne-
jaučiančius skausmo ar jaučiančius silpną skausmą [3]. 

Ž. Luneckaitės (2008) atliktas tyrimas atskleidė, kad abso-
liuti dauguma apklaustųjų paliatyviųjų onkologinių pacientų, 
patiriančių vidutinį (73 proc.) ir stiprų (92 proc.) skausmą, 
pažymėjo, jog jis trukdė miegoti. Atliekant tyrimo duome-
nų analizę taip pat buvo reikšmingas koreliacinis ryšys tarp 

skausmo ir miego. Pastebima, kad daugumai silpną skausmą 
patiriančių respondentų (77,6 proc.) skausmas visiškai ar iš 
dalies netrukdė miegoti. Galima daryti prielaidą, kad skaus-
mo intensyvumas daro įtaką miego kokybei [4]. 

Literatūroje akcentuojama skausmo įtaka judėjimui, fizi-
niam aktyvumui [4]. P. Strang atlikto tyrimo duomenimis, 
skausmo įtaka fizinei veiklai, tokiai kaip judėjimas, apsiren-
gimas, prausimasis ir kt., buvo didesnė dviems trečdaliams 
onkologinių pacientų [7]. 

Literatūroje taip pat minimos sąsajos tarp skausmo ir 
nuotaikos [2]. JAV atlikto tyrimo metu, tiriant skausmo ir 
depresijos sąsają, nustatyta, kad skausmo intensyvumas reikš-
mingai koreliuoja su bendru nuotaikos sutrikimu [7]. Ž. Lu-
neckaitės (2008) atlikto tyrimo duomenimis, dauguma res-
pondentų, patiriančių vidutinį (73 proc.) ir stiprų (96 proc.) 
skausmą, pažymėjo, jog jis neigiamai veikė nuotaiką. Pažymė-
tina, kad daugumai silpną skausmą patiriančių respondentų 
(77,7 proc.) skausmas netrukdė nuotaikai visiškai ar netruk-
dė iš dalies. Atliekant tyrimo duomenų analizę, buvo aptiktas 
reikšmingas koreliacinis ryšys tarp skausmo ir nuotaikos [4].

Tyrimo medžiaga ir metodai

Lietuvoje 57 asmens sveikatos įstaigos (stacionarai, svei-
katos centrai, šeimos klinikos) turi LR sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) licencijas teikti paliatyviąją pagalbą. Iš jų 
32 yra sudariusios su Teritorinėmis ligonių kasomis sutartis 
gauti finansavimą paliatyviosioms paslaugoms. Tik 8 ligoni-
nėms skirta 5–14 lovų. Šiose ligoninėse užtikrintas specialistų 
komandinis darbas. Kituose stacionaruose skirta tik po 1–1,5 
ar 2–3 lovos. Kai yra tiek mažai lovų, negalima užtikrinti spe-
cialistų komandinio darbo. Nėra galimybės įdarbinti sociali-
nių darbuotojų, psichologų, kineziterapeutų ar ergoterapeu-
tų, todėl teikiama dalinė paliatyvioji pagalba. Buvo pasirinkti 
5 stacionarai, kuriuose užtikrintas komandinis darbas. Juose 
yra 5 ir daugiau lovų. 

Įstaigų pasirinkimo tyrimui kriterijai:
1) įstaiga veikia kaip atskiras juridinis vienetas;
2) įstaiga turi 5 ir daugiau paliatyviosios pagalbos lovų ir 

yra užtikrintas komandinis darbas;
3) įstaigos sudariusios sutartis su Teritorinėmis ligonių 

kasomis ir gauna finansavimą, numatytą pagal LR SAM  
2008 05 16 Nr. V-470 įsakymą;

4) įstaigos vadovaujasi LR SAM įsakymu 2007 01 11  
Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems 
ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ [8]. 

Tyrimas buvo vykdomas nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 
2011 m. balandžio 30 d. Prieš atliekant tyrimą kreiptasi į 

Paliatyviųjų onkologinėmis ligomis sergančių 
pacientų skausmo problemos
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Lietuvos bioetikos komitetą dėl leidimo tyrimui atlikti ga-
vimo. Tyrimui atlikti 2010 m. kovo 4 d. išduotas Vilniaus 
regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas. 
Tyrimo populiacija: 150 sergančių onkologinėmis ligomis pa-
liatyviųjų pacientų, kurių Karnovskio indeksas mažesnis kaip 
50 proc. (TLK–10, kodas C00–C97).

Buvo atliekamas vienmomentinis tyrimas. Visa apklausos 
tvarka suderinta su ligoninės administracija. Gautas ligoni-
nių vadovų leidimas vykdyti tyrimą. Apklausos dieną buvo 
išdalintos anketos paliatyviesiems pacientams. Laikantis so-
ciologinių tyrimų profesinės etikos principų, pacientai buvo 
supažindinti su tyrimo tikslais, galimybe laisvai rinktis pildy-
ti anketą ar ne. Pabrėžtas tyrimo anonimiškumas ir tai, kad 
duomenys bus naudojami tik apibendrintuose rezultatuose. 
Pacientams buvo išdalintos anketos ir laukiama, kol jas užpil-
dys. Užpildytas anketas pasiimdavo pati tyrėja. Išdalinta 170 
anoniminių anketų, jas užpildė ir grąžino 170 respondentų 
(atsako dažnis – 100 proc.). Tinkamos analizei yra 150 ano-
niminių anketų. Surinkti duomenys buvo sukaupti duomenų 
bazėse. Statistinė analizė atlikta programos „SPSS v. 13.0“ 
paketu.

Rezultatai

Teikiant paliatyviąją pagalbą nepaprastai svarbus skausmo 
malšinimas, nes fizinio skausmo pojūtis didina socialinės, 
psichikos ir dvasinės sveikatos pokyčius. Respondentų patir-
to skausmo sąsajos su gyvenimo kokybės charakteristikomis 
lyties grupėse pateiktos 1 lentelėje. Visi onkologiniai pacien-
tai per paskutiniąsias 7 dienas patyrė skausmą. Visiems tir-
tiesiems asmenims skausmas trukdė nuotaikai, vaikščiojimui, 
miegui ir bendravimui su kitais. 95,5 proc. vyrų ir 92,8 proc. 
moterų skausmas trukdė džiaugtis gyvenimu. Visiems vyrams 
ir moterims svarbu, kad skausmas būtų efektyviai malšinamas 
(1 pav.). 

1 pav. Sergančiųjų onkologinėmis ligomis patirto skausmo sąsajos su 
gyvenimo kokybe skirstinys lyties grupėse (proc.)

Onkologinėmis ligomis sergančiųjų patirto skausmo sąsa-
jos su gyvenimo kokybe skirstinys amžiaus grupėse pateiktos 
1 lentelėje. Analizuojant patirto skausmo dažnumą amžiaus 
grupėse nustatyta, kad per pastarąsias 7 dienas skausmo po-
jūtis trukdė bendrai veiklai, nuotaikai, gebėjimui vaikščioti, 
miegui, santykiams su kitais žmonėmis. Kad buvo efektyviai 
kovojama su skausmo pojūčiu, 100 proc. nurodė visos am-
žiaus grupės, o džiaugtis gyvenimu skausmas labiausiai trukdė 
75 metų ir vyresniems pacientams. 

1 lentelė. Respondentų patirto skausmo pojūčio sąsajos su gyvenimo 
kokybe skirstinys amžiaus grupėse (proc.)

Požymiai Kinta-
mieji

30–54 m.,
proc.

55–64 m.,
proc.

65–74 m., 
proc.

≥75 m.,
proc.

Reikšmin-
gumas

Per pastarąsias 
7 d. trukdė 
bendrai veiklai

Ne - - - -

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas truk-
dė nuotaikai

Ne - - - -

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas truk-
dė gebėjimui 
vaikščioti

Ne - - - -

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas truk-
dė miegui

Ne - - - -

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas 
trukdė gebėji-
mui džiaugtis 
gyvenimu

Ne 8,3 5,3 7,6 3,8 χ2 = 0,891,
lls = 3

p = 0,918Taip 91,7 94,7 92,4 96,2

Skausmas 
trukdė santy-
kiams su kitais 
žmonėmis

Ne - - -

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Ar efektyviai 
kovojama su 
skausmu?

Ne - - - -

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0
*p < 0,05

Onkologinėmis ligomis sergančiųjų patirto skausmo są-
sajos su gyvenimo kokybe skirstinys išsimokslinimo grupėse 
pateiktos 2 lentelėje. Nustatyta, kad visų išsimokslinimo gru-
pių visi onkologiniai pacientai nurodė, kad per paskutines 7 
dienas skausmas trukdė bendrai veiklai, nuotaikai, gebėjimui 
vaikščioti, miegui, bendrauti su kitais žmonėmis.

2 lentelė. Respondentų patirto skausmo sąsajos su gyvenimo kokybe 
skirstinys išsimokslinimo grupėse (proc.)

Požymiai Kinta-
mieji

Pradinis,
proc.

Viduri-
nis,

proc.

Aukštes-
nysis,
proc.

Aukštasis 
univer-
sitetinis,

proc.

Reikšmin-
gumas

Per pastarąsias 
7 d. trukdė 
bendrai veiklai

Ne 0,0 0,0 0,0 0,0

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas 
trukdė nuo-
taikai

Ne 0,0 0,0 0,0 0,0

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas 
trukdė 
gebėjimui 
vaikščioti

Ne 0,0 0,0 0,0 0,0

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas 
trukdė miegui

Ne 0,0 0,0 0,0 0,0

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Skausmas 
trukdė 
gebėjimui 
džiaugtis 
gyvenimu?

Ne 4,7 5,6 13,0 3,3 χ2 = 2,559,
lls = 3

p = 0,509Taip 95,3 94,4 87,0 96,7

Skausmas 
trukdė santy-
kiams su kitais 
žmonėmis?

Ne 0,0 0,0 0,0 0,0

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

Ar efektyviai 
kovojama su 
skausmu?

Ne 0,0 0,0 0,0 0,0

Taip 100,0 100,0 100,0 100,0

*p < 0,05
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Rezultatų aptarimas

Skausmo malšinimas yra vienas svarbiausių veiksnių gy-
dant sergančiuosius onkologinėmis ligomis, kadangi skaus-
mas pacientams sukelia kančią ir sielvartą. Visiems tirtiems 
onkologiniams pacientams, nepriklausomai nuo amžiaus ir 
lyties, skausmas blogino nuotaiką, trukdė vaikščioti, miego-
ti, džiaugtis gyvenimu ir bendrauti su žmonėmis. Šis tyrimas 
nustatė, kad skausmą dažniau junta jauno amžiaus ir seni pa-
cientai. Tyrimo duomenimis, nepriklausomai nuo amžiaus, 
lyties ir išsimokslinimo, per 7 paskutiniąsias dienas visiems 
pacientams skausmas trukdė bendrai veiklai, nors tiriamieji 
nurodė, kad su skausmu kovojama efektyviai.

Išvados

1. Onkologinėmis ligomis paliatyviųjų pacientų dažniausi 
fizinės sveikatos sutrikimai buvo skausmas, kuris trukdė 
kasdieninei veiklai, miegui, judėjimui. 

2. Skausmas trukdė gebėjimui džiaugtis gyvenimu vyresnio 
amžiaus pacientams ir turintiems aukštąjį išsimokslinimą. 

3. Visi onkologiniai pacientai nurodė, kad su skausmu kovo-
jama efektyviai. 

PAIN PROBLEMS IN CANCER PATIENTS

Key words: pain, palliative care.

SUMMARY

Cancer has always been and still is the major health care 
problem globally. Every year approximately 1 million people 
are diagnosed with cancer [1]. Up to 14 thousand new cancer 
cases are diagnosed in Lithuania. Cancer is curable in approxi-
mately 50 percent of patients; however, it still frightens global 

community. Increasing cancer incidence is a major concern 
of health care professionals. Cancer mortality is in the third 
place among all causes of death. However, cancer diagnosis is 
complex, and disease is often diagnosed in the advanced stage. 
This problem is challenging because advanced cancer is dia-
gnosed in 25% of primary patients. Therefore these patients 
need palliative care. The goal of the research is to determine 
pane physical presentation in cancer patients on palliative 
care. Research was conducted from April 1, 2010 to April 
30, 2011 in five supporting care and palliative care hospital. 
Research revealed that cancer patients on palliative care expe-
rienced severe pain; pain interfere daily living, mood, sleep 
and ability to walk. According to cancer patients pain control 
was sufficient in all hospitals.
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Nuostabiu metų laiku jūsų akys išvydo skaistų pavasario dangų. Tegu ir niūriausią dieną 
jūsų žvilgsnis visada  išlieka giedras ir džiaugsmingas. Linkime jaustis reikalingoms ir tikėti 

pasirinkto gyvenimo kelio teisingu mu. Tikime, kad  kasdienybės nesklandu mai neužgoš  
tikėjimo savo paskir ties šioje žemėje prasmingumu. Linkime kolegų geranoriškumo, 

artimųjų meilės ir vidinės harmonijos. Gimtadienio proga sveikiname:
Jūratę Eivienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoją neurologę
Stasę Melaikienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Konsultacijų  
poliklinikos gydytoją onkologę-chemoterapeutę, ginekologę
Lytą Zofiją Puodžiūnienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės  
Traumatologijos skyriaus vyresniąją slaugytoją
Danguolę Rudžianskienę, Klaipėdos universitetinės ligoninės   
Diagnostikos departamento  Radiologijos klinikos  vyriausiąją radiologijos technologę 
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Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui!
2015 m. rugsėjo–2016 m. sausio mėn. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 

pradedamas naujas nuotolinis mokymas

Navikai odoje ir gleivinėse
Nuotolinio mokymo turinys:

1. Karpos veido, plaštakų, pėdų srityse. Karpų gydymas
2. Apgamai. Normalaus apgamo požymiai. Piktybinio ir nepiktybinio apgamo skirtumai. Savistabos ir savitikros būdai

3. Odos vėžys, jo formos ir požymiai ir gydymo galimybės
4. Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma. Melanomos požymiai ir piktybiniai  

dariniai odoje, iš kurių dažniausiai išsivysto melanoma
5. Kiti piktybiniai navikai odoje ir matomose gleivinėse, jų požymiai ir šalinimo būdai

Mokymo medžiagą parengė Juozas Prušinskas, Navikų profilaktikos centras „Apgamas“

Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami 20 val. mokymosi trukmės  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro centro tobulinimosi pažymėjimai.

Nuotolinis mokymas skirtas sveikatos priežiūros specialistams.
Atkreipiame dėmesį, kad naujas nuotolinis mokymas prasidės 2015 m. rugsėjo mėn.

Registracija prasidės birželio mėn. (Nr. 6). 

1Svetlana Greičienė,  2Vera Gerasimčik-Pulko 
1Lietuvos universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija, 2Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija

Konferencijos „Slaugos mokslas ir  
praktika 2015“ akimirkos

Artėjant Tarptautinei slaugytojų dienai, balandžio 17-ąją 
Vilniuje įvyko jau tradicine tapusi Respublikinė mokslinė 
praktinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2015“.

Kasmetinę konferenciją, skirtą visų specialybių slaugyto-
jams bei akušeriams, organizavo Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra, Lietuvos 
universitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija, Anestezijos ir 
intensyviosios terapijos slaugytojų draugija, Lietuvos akušerių 
asociacija, VšĮ Šeškinės poliklinika, VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikos.

Konferencijos dalyvius įžangine kalba pasveikino bei ren-
ginio svarbą akcentavo VšĮ Šeškinės poliklinikos direktorius 
prof. Jonas Kairys, kuriam esame dėkingi už suteiktą galimy-
bę konferenciją organizuoti poliklinikos patalpose.

Ypatingo kolegų susidomėjimo sulaukė pirmas konferen-
cijos pranešimas apie išplėstinę slaugos praktiką, kurį pristatė 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dekanė, prof. dr. Jūra-
tė Macijauskienė. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedros vedėja, prof. habil. dr.  
Danutė Kalibatienė kalbėjo apie profesinius slaugos standar-
tus, kurių įdiegimas yra būtinas efektyviai slaugos praktikai. 
LR sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji specialistė Ilo-
na Šakienė pristatė numatomus paliatyvios pagalbos teikimo 
tvarkos pokyčius, o VšĮ Centro poliklinikos Pirminės asmens 
sveikatos priežiūros vyriausioji slaugos administratorė Aistė 
Raulušaitienė papasakojo, kaip paliatyvi pagalba teikiama 
praktikoje, t. y. VšĮ Centro poliklinikoje. Abejingų nepaliko 
Ninos Partnenkos pristatymas apie VšĮ Palaimintojo kunigo 
Mykolo Sopočkos hospiso specifiką ir jo išskirtinumą. Anes-
tezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugijos atsto-
vė Marija Chenkina-Baranovska pristatė įdomų tyrimą apie 

vyresniųjų slaugytojų-slaugos administratorių kompetencijas. 
Vilniaus hospiso psichologė Jolanta Masian konferencijos 

dalyviams patarė, kaip tinkamai elgtis iškilus konfliktinei si-
tuacijai tarp slaugytojų ir pacientų. Irina Dailydkienė kalbėjo 
apie svarbiausias ir dažniausiai pasitaikančias etikos proble-
mas Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Tiki-
mės, kad šie pranešimai padės geriau suprasti savo pacientus, 
išmokys jiems padėti patirti mažiau streso, tinkamai ir pagar-
biai elgtis, pritaikyti elementarias konflikto sprendimo taisy-
kles darbinėje aplinkoje ir asmeniniame gyvenime. 

Šioje konferencijoje buvo kalbama  ne tik apie slaugos nau-
joves, aktualijas ir realijas, bet ir apie akušerių praktikos naujo-
ves. Lietuvos akušerių asociacijos prezidentė Violeta Staniule-
vičienė akcentavo, kad Lietuvos akušerės galėtų daugiau dirbti 
savarankiškai prižiūrint nėščiąsias iki gimdymo akušerijos sky-
riuje nekomplikuoto gimdymo metu, taip pat konsultuoti pa-
gimdžiusias moteris po gimdymo lankant jas namuose. 

Už suteiktą galimybę tobulėti bei semtis naujų žinių dė-
kojame ir antros konferencijos dalies lektoriams Algimantai 
Buckiūnienei, dr. Renatai Šturienei iš Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedros, 
Jurgai Misevičienei iš Všį „Inkocentras“, Daumantei Bara-
nauskienei, atstovaujančiai UAB „Allium UPI“. 

Visų organizatorių vardu dėkojame renginio rėmėjams už 
jų reikšmingą paramą bei ilgalaikį bendradarbiavimą: UAB 
„Allium UPI“, UAB „Vilandra“ („Abena“ produktai), UAB 
SCA „Hygiene products“ („Tena“ produktai), UAB „Microli-
fe“, UAB „Linus Medical“ („ConvaTec“). Dovanas lektoriams 
paruošė „Neutral“ ir „Seni“ prekinių ženklų atstovai. Esame 
jiems dėkingi už nuostabias dovanas ir geranorišką bendra-
darbiavimą. 
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„Gyvenimas su stoma“ – tai keturių etapų kompanijos 
UAB „Linus Medical“ siūloma pagalbos programa, skirta sto-
muotiems žmonėms, jų artimiesiems. Ši programa suteikia 
konkrečiam sveikimo etapui reikalingas pagalbos priemones 
ir prieinamą informaciją. Programą sudaro keturi etapai:

1. Priešoperacinis etapas
Žinią apie reikalingą operaciją sunkiai išgyvena kiekvienas. 

Šiame etape kyla daugybė klausimų: kaip gyvenimas pasikeis 
po operacijos? ko galiu tikėtis? kur galėčiau rasti daugiau in-
formacijos? Atsakymus rasti padės:

• Stomos priežiūros specialistai, kurie gali atsakyti į visus 
prieš operaciją kylančius klausimus. Informaciją apie Lietu-
voje dirbančius stomos priežiūros specialistus galite gauti pa-
skambinę į nemokamą Pagalbos liniją.

• Nemokama Pagalbos linija 8 800 70 001 (tik iš fiksuo-
to ryšio telefono arba taksofono) arba 8 612 70 001 (mokama 
mobili linija). Kiekvieną darbo dieną 9–18 val. galite skam-
binti ir klausti apie būsimus gyvenimo pokyčius po stomos 

suformavimo operacijos, pasikeitusį gyvenimo būdą, apie sto-
mos priežiūros priemones ir kt.

2. Operacijos ir pooperacinis etapas ligoninėje
Po stomos suformavimo operacijos žmogus patiria stresą, 

yra labai priklausomas nuo gydytojo ir ligoninės personalo. 
Iškyla gausybė naujų klausimų: kas yra stoma? kaip reikia su-
rinkti iš stomos tekantį turinį? kaip naudoti stomos turinio 
rinktuvus? kokie rinktuvai geriausi? kaip keičiasi higienos 
įpročiai? kur ieškoti pagalbos? Šiuo etapu siūlome:

• Edukacinę knygelę „Gyvenimas su stoma“, kurioje 
slaugytojai, pacientai ir artimieji suras atsakymus į aktualius 
klausimus. Šioje knygelėje pateikiame svarbiausią informaciją 
apie gyvenimą turint suformuotą stomą, odos priežiūros prie-
mones, rinktuvų kompensavimo sąlygas, įvairias rekomenda-
cijas sveikimui paspartinti bei patarimus apie gyvenimo būdo 
pokyčius. Knygelė išleista lietuvių ir rusų kalbomis, platinama 
nemokamai.

• Nemokamą „ConvaTec“ stomos priežiūros priemonių 

Stomų priežiūra
4 tema. Žmonėms, turintiems stomą, pagalba prieš ir po operacijos. 

Priežiūra po stomos suformavimo operacijos:  
reabilitacija, mankšta, mityba, higienos ypatumai

¹Aušra Mituzaitė, ²Milda Trakimienė, 
1 Birštono sanatorija „Tulpė“, 2 UAB „Linus Medical“

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo „Stomų priežiūra“
4 temos  „Žmonėms, turintiems stomą, pagalba prieš ir po operacijos. 

Priežiūra po stomos suformavimo operacijos:  
reabilitacija, mankšta, mityba, higienos ypatumai “

Klau s ima i
1. Ką daryti, kai pacientą, turintį stomą, vargina dujų 
kaupimasis?

a) dėvėti rinktuvų maišelius su anglies filtru ir veng-
ti maisto produktų, skatinančių dujų išsiskyrimą. 
Galima naudoti dujas sugeriančius „Diamonds“ 
anglies paketėlius

b) niekur neiti iš namų ir dažnai vėdinti patalpą
c) kreiptis į gydantį gydytoją

2. Ar pacientas, turintis stomą, gali vairuoti automo-
bilį, sportuoti? 

a) gali  – iš karto po operacijos
b) negalima nei vairuoti automobilio, nei sportuoti
c)  vairuoti automobilį, minti dviratį, sportuoti (bėgioti, 

plaukioti ir pan.) galima, gydytojui leidus, jau pasi-
baigus reabilitaciniam gydymui

3. Kur, sugrįžę iš ligoninės ar sanatorijos namo, pa-

cientai gali kreiptis kilus klausimų  ar problemų dėl 

stomos priežiūros?

a)  pagalbos ieškoti internete: www.stoma.lt, www.pa-

bukimekartu.lt, ww.szadiena.lt ir pan.

b) skambinti nemokama „ConvaTec“ pagalbos linija 

tel. 8 800 70001

c) prenumeruoti žmonėms, turintiems stomą, skirtą 

žurnalą „Pabūkime kartu“

d) kreiptis į stomuotų žmonių asociaciją „Diena“

e) kreiptis į savo šeimos gydytoją

f ) visi išvardyti pasiūlymai yra teisingi

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.
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rinkinį. Su juo rinktuvus išmokstama tinkamai naudoti dar 
būnant ligoninėje, tad sugrįžus į namus nauji higienos įpro-
čiai nebegąsdins. Rinkinį, personalui paprašius, pristatome į 
ligoninę nemokamai.

• „ConvaTec“ stomos rinktuvų katalogą, kuriame gydy-
tojai ir pacientai ras platų kompensuojamų stomos priežiūros 
priemonių asortimentą. Katalogo pagalba dar ligoninėje gydy-
tojas ar slaugytoja parenka pacientui tinkamiausius rinktuvus.

• Stomos priežiūros specialistų pagalbą. Teiraukitės 
skambindami nemokama Pagalbos linija.

• Nemokamą Pagalbos liniją 8 800 70001 (tik iš fiksuo-
to ryšio telefono arba taksofono) arba 8 612 70 001 (moka-
ma mobili linija).

3. Sveikimo ir pooperacinis etapas namuose
Sveikimo procesas trunka pirmus tris mėnesius po stomos 

operacijos. Grįžus po operacijos į namus reikia susitaikyti su 
pasikeitusiu gyvenimo būdu, išmokti naujų higienos įgūdžių. 
Stoma gelbsti gyvybę, todėl privalu išmokti tinkamai ja 
rūpintis. Svarbu, kad ir turėdamas stomą žmogus išmoktų 
gyventi visavertį, sveiką ir turiningą gyvenimą. Pacientams 
grįžus į namus rekomenduojame:

• Nemokamą Pagalbos liniją 8 800 70001 – patyrę kon-
sultantai padės įgyti naujų higienos įgūdžių, pakonsultuos, 
kokios komplikacijos kyla dažniau ir kaip jų išvengti. Padės 
parinkti tinkamus rinktuvus, pakonsultuos, kaip juos išsira-
šyti ir kur įsigyti.

• Stomos priežiūros specialistų pagalbą. Teiraukitės 
skambindami „ConvaTec“ nemokama Pagalbos linija.

• Esant rimtesnėms problemoms – siūlome stomos prie-

žiūros slaugytojo vizitą ir konsultavimą namuose, daugiau 
informacijos teiraukitės paskambinę nemokama Pagalbos li-
nija.

• Odos priežiūros priemones, kurios skirtos odos aplink 
stomą apsaugai ir pažeidimų gydymui – daugiau informacijos 
teiraukitės nemokama Pagalbos linija. 

• Periodinį leidinį „Pabūkime kartu“ stomuotiems žmo-
nėms, jų artimiesiems, medikams. Leidinyje skaitykite įvairių 
specialistų patarimus, rekomendacijas mitybos, lytinio gyve-
nimo, sveikatos stiprinimo, stomos priežiūros ir kitais aktua-
liais klausimais.

• www.pabukimekartu.lt – išsamus tinklalapis žmonėms, 
turintiems stomą, ir jų artimiesiems, naudingi patarimai, ak-
tuali informacija, naujienų prenumerata užsiregistravusiems 
skaitytojams.

• www.stoma.lt – išsamus tinklalapis žmonėms, turin-
tiems stomą, ir jų artimiesiems, naudingi patarimai.

4. Grįžimo į įprastą gyvenimą etapas
Šis, ketvirtasis, etapas trunka ketvirtą–šeštą mėnesį po 

stomos suformavimo operacijos ir gali tęstis visą gyvenimą. 
Šiuo etapu žmogus mokosi ir prisitaiko gyventi su stoma taip, 
kad vėl galėtų užsiimti mėgstama veikla, nesidrovėti būti tarp 
žmonių, sportuoti, keliauti. Šiuo etapu yra prieinamos anks-
čiau išvardintos pagalbos priemonės. Taip pat siūlome:

• Periodinį leidinį „Pabūkime kartu“ – žmonėms, turin-
tiems stomą, jų artimiesiems ir medikams, prenumeratoriams 
platiname nemokamai.

• www.pabukimekartu.lt – išsamus tinklalapis žmonėms, 
turintiems stomą, ir jų artimiesiems, naudingi patarimai, ak-

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo 
„Stomų priežiūra“ 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 2015 m. birželio 4 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 2015 m. birželio 4 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 „ConvaTec“ logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta
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tuali informacija, naujienų prenumerata užsiregistravusiems 
skaitytojams.

• Tinklalapis anglų kalba www.convatec.com – išsamus 
tarptautinis informacijos šaltinis apie stomos priežiūrą, nau-
dingi patarimai vartotojams, galimybė bendrauti su kitais sto-
muotais žmonėmis, dalintis patirtimi. 

• www.stoma.lt – išsamus tinklalapis žmonėms, turin-
tiems stomą, ir jų artimiesiems, naudingi patarimai.

• Nemokama Pagalbos linija 8 800 70001. Jeigu kils 
klausimų ar sunkumų, visuomet stengsimės suteikti kvalifi-
kuotą pagalbą.

• Stomuotų žmonių asociacija „Diena“, registruota 
prie VšĮ Antakalnio poliklinikos, siekia pagerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę stomuotiems žmonėms. Regis-
tracija dėl konsultacijų individualiems pacientams vyksta  
tel. 8610 2544. Pacientai gali siųsti klausimus, pasiūlymus  
el. paštu stomuotizmones@gmail.com Apie asociacijos nau-
jienas galite skaityti www.szadiena.lt

Reabilitacija po stomos  
suformavimo operacijos

Reabilitacija kurorte-sanatorijoje padeda grįžti į visavertį 
gyvenimą. Gyvenimo pilnatvė (angl. quality of life) reabilitaci-
joje siejama su sveikatos būkle, nes nuo jos priklauso aktyvus 
žmogaus dalyvavimas kasdieniniame gyvenime. Sveikata – tai 
siekiamybė, o liga – būklė, kurios stengiamasi išvengti arba 
nors laiku gydytis.

Nuo 2009 m. liepos 1 d. Lietuvoje įsibėgėjo storosios žar-
nos vėžio patikros programa, kuri svarbi ankstyvajai žarnyno 
vėžio diagnozei nustatyti. Deja, ne visada aptinkama pradinės 
ligos stadijos, gydymas trunka ilgiau, operacijos būna sudėtin-
gos, dažniausiai neišvengiamai suformuojamos laikinosios ar 
nuolatinės stomos – dirbtinės išangės. Pašalinus kliūtį – auglį –  
gydymas ir gyvenimas tęsiasi. Pagal SAM ministro įsakymą  
Nr. V-50 dauguma pacientų siunčiami į sanatorijas reabili-
tacijai II, kiti gali būti siunčiami po specifinio gydymo (che-
mospindulinio gydymo, biologinės ar kt. terapijos). Siuntimą 
reabilitacijai po reabilitologo konsultacijos skiria stacionare 
gydęs chirurgas. Ambulatorinę II reabilitaciją gali skirti ir šei-
mos gydytojas (apmokama tik 50 proc., t. y. tik procedūros).

Reabilitacijos sąvoka labai plati ir yra susijusi ne tik su 
medicinine ir psichologine problema, bet ir su socialiniu, tei-
siniu, profesiniu ir kt. aspektais. Reabilitacijos tikslas – kuo 
greičiau atkurti biosocialines funkcijas, t. y.:

• galimybę pasirūpinti savimi, bendrauti, judėti, dirbti;
• dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
• ekonominį savarankiškumą;
• šeimą, lytinį gyvenimą, rūpinimąsi vaikais;
• tobulinimąsi ir kt. įgūdžius bei ryšius.
Reabilitacijos laikotarpiu sanatorijoje svarbu ne tik kad 

pacientas sustiprėtų fiziškai, bet grąžinti ar stiprinti pasitikė-
jimą savimi, motyvuoti tęsti tolimesnį gydymą. Ši užduotis 
vykdoma sutelkus fizinės medicinos ir reabilitacijos specia-
listus: gydytojus, slaugytojus, psichologą, kineziterapeutus, 
masažuotojus, ergoterapeutus, prireikus – psichiatrą, chirur-
gą ir kt. Visus pacientus konsultuoja dietologas. Taigi, užsi-
brėžtus tikslus pradedama vykdyti iš karto atvykus pacien-
tui: koreguojama mityba, aiškinama apie vandens (taip pat 

ir mineralinio) reikšmę pooperaciniu laikotarpiu. Skiriamos 
procedūros, kurios užkerta kelią komplikacijoms – sąaugų su-
sidarymui, ūmioms plaučių ligoms, trombembolijai ir kt., – 
gydomoji mankšta, inhaliacijos, skausmą malšinanti terapija, 
elekromagneto terapija, deguonies procedūros ir kt. Kinezi-
terapeutas moko savarankiškai judėti, taisyklingai kvėpuoti, 
stiprinti raumenis, kurie susilpnėja po ilgesnio gulėjimo ir li-
gos, taip gerinama ir virškinimo sistemos funkcija. Pacientui 
paaiškinama, kokie krūviai galimi, kiek galima kelti ir nešti, 
kad būtų išvengta pooperacinių išvaržų. Atsakingas už stomų 
priežiūrą slaugytojas moko savarankiškai tvarkytis, organizuo-
ja ir kontroliuoja procedūrų atlikimą.

Psichologinė ir socialinė pagalba – viena svarbiausių reabi-
litacijos užduočių. Juk retai pavyksta išlaikyti dvasinę pusiaus-
vyrą, rasti jėgų vienam įveikti nerimą, baimę, neviltį, nežinią. 
Psichologinė specialistų pagalba sanatorijoje turi užtikrinti, 
kad pacientas neužsisklęstų savyje, nevengtų bendrauti, ne-
kaltintų savęs ir aplinkinių, išmoktų atsipalaiduoti, susigrą-
žintų tikėjimą savo jėgomis, pasveikimu ir darbingumu. Sa-
natorijoje sudarytos ir vykdomos psichologinės ir socialinės 
pagalbos programos. Svarbu, kad pacientai jomis domėtųsi ir 
jose dalyvautų.

Per 16 reabilitacijai sanatorijoje skirtų dienų bendromis 
pastangomis, su medikų žiniomis ir pagalba, paciento moty-
vacija ir artimųjų dalyvavimu galima nuveikti tikrai nemažai.

Poreabilitaciniu laikotarpiu pagalbą teikia „ConvaTec“ ne-
mokamos linijos stomos priežiūros specialistai, kurie gali ap-
žiūrėti, parinkti tinkamus rinktuvus, papasakoti apie rinktuvų 
įsigijimo tvarką, rekomenduoti odos priežiūrai aplink stomą 
skirtų priemonių ir išmokyti jomis naudotis.

Taigi, sugijus pjūviui ir žaizdoms žmogus, turintis stomą, 
gali drąsiai maudytis, plaukioti, sportuoti, vairuoti automobi-
lį ir džiaugtis įprastais gyvenimo malonumais.

Mityba
Po stomos operacijos rekomenduojama maitintis sveikai 

ir saikingai. Jeigu gydytojas paskyrė specialią dietą, reikia jos 
laikytis. Rekomenduojama vengti maisto, kuris skatina dujų 
susidarymą, intensyvina kvapą ir yra sunkiai virškinamas. 

Maistas, intensyvinantis dujų susidarymą, yra: alus, gazuo-
ti gėrimai, pieno produktai, svogūnai, agurkai, grybai, pupe-
lės, kopūstinės daržovės. Maistas, intensyvinantis nemalonų 
kvapą, yra: kiaušiniai, sūris, prieskoniai, žuvis, svogūnai, ko-
pūstinės daržovės. Kvapą naikina pipirmėčių arbata, pasukos, 
natūralus jogurtas.

Jeigu vargina dujų kaupimasis ar nemalonus kvapas, reko-
menduojama į rinktuvo maišelį įdėti dujas sugeriantį ir kva-
pus neutralizuojantį aktyvuotos anglies paketėlį „Diamonds“. 
Užkietėjus viduriams reikėtų vartoti daugiau skysčių ir vaisių 
sulčių. Siūloma vartoti daugiau vaisių ir daržovių, skaiduli-
nio maisto (rupios duonos, javainių). Viduriavimą gali sukelti 
virusai, kai kurie vaistai ar koks nors maistas. Jeigu viduriuo-
jama, reikia atsisakyti skaidulinio maisto, daugiau valgyti 
šlifuotų ryžių, bananų, makaronų, baltos duonos, jogurto ir 
būtinai gerti daug skysčių.

Po operacijos, pakitus žarnyno ilgiui, gali pasikeisti įvai-
rių vaistų įsisavinimas ir poveikis organizmui. Dėl kai kurių 
vaistų vartojimo gali pakisti stomos turinio spalva. 
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Apranga
Daugelis šiuolaikinių rinktuvų yra labai ploni ir nepaste-

bimi po drabužiais, todėl ir vyrai, ir moterys juos gali nešioti 
po apatiniais drabužiais. Specialaus apatinio trikotažo dėvėti 
nereikia, galima rengtis, kaip pacientas mėgsta. Jeigu stoma 
arti juosmens, nereikia jos suveržti kelnėmis ar juosiančiu 
diržu. Daugeliui pacientų patinka dėvėti elastingą, rinktuvus 
prilaikančią „StomaSafe Classic“ juostą (ji kompensuojama) 
ar rinktuvų dirželį, kurie suteikia saugumo judant ar sportuo-
jant, prilaiko maišelį naktį miegant ir vartantis.

Fizinis krūvis
Po operacijos pilvo raumenys yra silpnesni, todėl, kad ne-

susiformuotų išvarža, reikėtų vengti kilnoti sunkius daiktus 
bent 12 savaičių po operacijos. Fizinį aktyvumą reikia didinti 
iš lėto – daugumą namų ruošos darbų iš pradžių siūloma at-
likti sėdint. Svarbu reguliariai atlikti pilvo raumenis stiprinan-
čius pratimus, kuriuos nurodė gydytojas fizioterapeutas. Joga, 
pilatesas taip pat stiprina raumenis, tačiau renkantis pratimus, 
būtina pasikonsultuoti su gydytoju fizioterapeutu, tinkamų 
pratimų mokoma jau sanatorijoje reabilitacijos laikotarpiu. 
Jeigu skauda, reikia nustoti sportuoti ir pasikonsultuoti su 
gydytoju. Vėliau, sustiprėjus, galima vėl užsiimti mėgstamu 
sportu: tenisu, bėgimu, plaukimu, slidinėjimu. Tai padės iš-
saugoti puikią formą ir savijautą. Tačiau po stomos operacijos 
visgi reikėtų vengti sunkumų kilnojimo ir tokių sporto šakų 
kaip boksas, imtynės, futbolas.

Vaikščiojimas yra puiki mankšta. Pacientams siūloma kas-
dien bent trumpai pasivaikščioti, tai padės sustiprinti pilvo 
raumenis. 

Jeigu gydytojas jau leidžia pacientui vairuoti, reikėtų iš-
mokti stabdyti automobilį, neįtempiant pilvo raumenų. Vai-
ruojant privalu užsisegti saugos diržą, kurį reikia juosti po 
stoma arba gerokai virš jos.

Higienos ypatumai
Muilas ir vanduo nekenkia stomai, todėl kasdien galima praus-

tis po dušu ar vonioje. Nepamirškite, kad su rinktuvais žmogus, 
turintis stomą, gali plaukioti baseine, ežere, upėje, jūroje.

Odą aplink stomą rekomenduojama prausti švelniu muilu 
be priemaišų. Odos valymui nenaudoti spirito ar kt. chemi-
nių medžiagų, nes jos sausina odą ir gali ją pažeisti. Specialios 
peristominės odos priežiūros priemonės – tai valomosios apel-
sinų kvapo vienkartinės servetėlės „ConvaCare“ arba „Aloe-
Vesta“ valomosios putos. 

Vyrams, kurių pilvo plaukuotumas didesnis, prieš klijuo-
jant rinktuvus reikėtų nuskusti aplink stomą esančią odą tame 
plote, kur klijuojami rinktuvai. Skusti rekomenduojama ne 
dažniau nei kartą per savaitę ir naudojant tik šiltą vandenį bei 
naują vienkartinį skutimosi peiliuką. Jeigu dėl plaukuotumo 
sunku nuklijuoti rinktuvą nuo odos, rekomenuojama naudoti 
rinktuvų nuklijavimą palengvinantį „Niltac“ purškiklį, kuris 
tarsi ištirpdo klijus ir nekenkia odai.

Jeigu pacientas naudoja dviejų dalių rinktuvus, priklijavus 
hidrokoloidinę plokštelę ant odos ją galima laikyti 3–5 dienas, 
t. y. kol laikosi, tačiau rinktuvų maišelius rekomenduojama 
keisti kasdien arba kas antrą dieną. Prisipildžius atviram rink-
tuvo maišeliui, reikia jį ištuštinti kelis kartus per dieną – pagal 
poreikį. Jeigu pacientas naudoja vienos dalies rinktuvus (mai-
šelis ir plokštelė viename), juos reikia keisti kiekvieną dieną.

Naudojant rinktuvus, reikia laikytis šių taisyklių: 
Paruošta anga plokštelėje turi būti tokio paties dydžio 

ir kontūrų kaip paciento stoma, kad užklijavus ją ant odos 
aplink stomą, neliktų neuždengtos odos. 

Neskubėdami užklijuokite rinktuvą ant nuplautos ir gerai 
nusausintos odos: hidrokoloidinę lipnią rinktuvo plokštelės 
arba vienos dalies rinktuvo dalį gerai prispauskite prie peristo-
minės odos ir apie 1 min. paglostykite, kol plokštelė patikimai 
prilips prie odos. 

Prieš uždedant rinktuvo maišelį, siūlome jį užsegti, užvy-
niojus maišelio galą ir patikimai suspaudžiant pirštais per visą 
maišelio išleidimo angos ilgį – patikrinkite dar kartą, ar mai-
šelis gerai užsegtas. 

Užsegus maišelio išleidimo galą, rekomenduojama į mai-
šelį įpūsti šiek tiek oro ir tuomet nuo apačios gerai suspausti 
maišelio žiedą su plokštelės žiedu, taip patikimai sujungiant 
maišelį su priklijuota ant odos plokštele (jei naudojami dviejų 
dalių rinktuvai). 

Dabar galima prie rinktuvo prisegti maišelį prilaikantį dir-
želį ir paslėpti rinktuvą po apatiniais drabužiais.

Nuoširdžiai užjaučiame kolegas, artimuosius ir bičiulius, mirus Panevėžio kolegijos Biomedicinos 
katedros lektorei, ilgametei  Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro kursų programų 
vadovei ir dėstytojai Laimai Užaitei.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos kompetencijų centro kolektyvas

www.stoma.ltwww.stoma.lt
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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


