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Remiantis slaugos literatūros šaltinių apžvalga, dvasin-
gumui paliatyviojoje priežiūroje pradedama skirti daugiau 
dėmesio. Pastebėta, kad dvasingumas neturi vienareikšmio 
apibrėžimo. Tačiau beveik visi rasti apibūdinimai siejami 
su teologine šio fenomeno samprata, su dieviškumo pra-
du. Aiškindamas dvasingumo sampratą, teologijos mokslas 
turi savo išskirtinę poziciją [10]. 

Dvasingumo apibrėžimo turinys labai priklauso nuo to, 
kas šį terminą vartoja. The Concise Oxford English Dictio-
nary (1982) rašoma, kad dvasingumas yra labiau mintys ir 
dvasia nei materija ar medžiaga. Jis yra suteiktas ar kylantis 
iš Dievo, šventumo, dangiškos prigimties, yra įkvėptas ir 
susijęs su šventais bei religiniais dalykais [8]. 

Žodis dvasia (hebr. ruach., lot. spiritus) savo ruožtu sie-
jasi su žodžiu kvėpuoti („dvėsuoti“), lotynų kalboje tai dar 
labiau pastebima: spirare-spiritus-spiritualitas. Kol žmogus 
kvėpuoja – gyvena, todėl dvasia suprantama kaip gyvybės 
pagrindas. Dvasingumas būtų tikėjimo gyvenimas, visa tai, 
kas jį palaiko ir ugdo. 

Žodis spiritualitas atsirado tik V a. Jis pirmą kartą 
pavartotas Pelagijaus tekste „Elkis taip, kad pažengtum 
dvasingumu“ („Age ut in spiritualitate proficias“). Panašia 
reikšme jis buvo vartojamas iki pat XII a., kuomet dva-
singumą vis labiau imta priešpriešinti medžiagiškumui. 
Taip pamažu dvasingumas pradėjo reikšti kūno ir ma-
terijos atmetimą. Pagal platonizuojančią antropologiją, 
dvasia yra tai, kas priešinga kūnui, materijai: „Tai gy-
vybinis žmogaus principas, jo protingumas, nemirtinga 
siela“ [8]. 

Plačiausia prasme dvasingumas siejamas su bet kokiomis 
religinėmis ir moralinėmis vertybėmis, kurios pasireiškia 
kaip gyvenimo nuostata arba tam tikras nusistatymas, duo-
dantis pagrindo veiksmams. Šia prasme dvasingumas neap-
ribojamas kuria nors viena religija. Jis taikomas kiekvienam 
žmogui, kuris tiki Dievu ar transcendencija ir gyvenimą 
formuoja pagal savo religinius įsitikinimus. Galima teigti, 
kad dvasingumas yra ypatinga gyvybiška vertybių sinte-
zė, formuojama pagal skirtingus požiūrio ar išryškinimo 
taškus. 

Nagrinėjant daugelį įvairių teologiškai traktuojamų 
dvasingumo apibūdinimų, išskirti kai kurie itin taiklūs. 
Remiantis Naujuoju katalikų dvasingumo žodynu, ga-
lima teigti, kad dvasingumas – „išgyvenama pastanga 
integruoti asmens gyvenimą, siekiant vidinės transcen-
dencijos, einant link jo aukščiausių vertybių“ (S. Schnei-
ders); „tikrai tikinčio žmogaus egzistencija, kurioje Kris-
taus Dvasios gyvenimas atsispindi istorinėse konkretaus 
gyvenimo sąlygose“ (B. Fracling); „Dvasinis gyvenimas 
yra viso asmens gyvenimo nukreipimas Dievo link“  
(K. Leech). Vienas iš šiuolaikinės visuomenės religinio 
gyvenimo bruožų – individai vis dažniau religingumą 
mano esant asmeniniu reikalu [12].

G. Purvaneckienė 2009 m. atliko tyrimą, kuris atsklei-
dė, kiek procentų gyventojų 1994–2009 m. lankėsi bažny-
čioje ar religiniuose susitikimuose ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį (1 lentelė).  

Nuo 2000 metų kurį nors tikėjimą išpažįstančių žmonių 
dalis pakito nedaug, tačiau tikrai religingų žmonių vidu-
tiniškai mažėja, dabar jų yra apie 27 procentus. Be abejo, 
religingų moterų išlieka daugiau nei vyrų, tačiau jų dalis 
mažėja [9]. 

Kai kurie autoriai dvasingumą bando atskirti nuo re-
ligingumo. Jie teigia, kad religingumas – procesas, kurio 
metu individas formuojasi kaip „Kristaus kūrinys, gyve-
nantis Kristuje“. Jo tikslas – tikėjimas Kristumi, doras gy-
venimas, remiantis Dievo ir Biblijos pateiktomis gairėmis. 
J. Lugton ir M. Kindlen ir kiti autoriai nurodo, kad reli-
gingumas yra gilesnė dvasingumo dimensija [6].

Egzistuoja tam tikros religinio gyvenimo formos, ku-
rios neturi nieko bendra nei su dvasiniu, nei su vidiniu 
gyvenimu. Tokia buvo Romos pagoniškoji religija, kai 
užtekdavo atlikti išorinius kulto aktus ir teisingai ištarti 
nustatytas formules. Tačiau krikščioniškas dvasingumas 
apibrėžiamas įvairiai. Jis yra „sąmoningas ir kiek meto-
diškas tikėjimo, vilties ir meilės vystymasis“ (K. Rahner), 
„tikėjimo įgyvendinimas konkrečiomis gyvenimo sąly-
gomis“ (P. M. Zulehner). Jei krikščionišką dvasingumą 
suprantame kaip gyvenimą Dvasiai veikiant, tai turime 

Dvasingumas paliatyviojoje pagalboje:  
dvasingumas ir dvasingumo teologija

Prof. Arvydas Šeškevičius, dr. Žaneta Valiulienė, Loreta Gudelienė-Gudelevičienė

1 lentelė. 1994–2009 m. lankomumas bažnyčiose ar religiniuose susitikimuose ne rečiau kaip kartą per mėnesį [9].
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pripažinti, kad tai tėra vienintelis dvasingumas, nes tėra 
viena Šventoji Dvasia [10]. 

Dvasingumą galima apibūdinti daugeliu labai įvairių 
žodžių ir terminų. Vieni apibrėžimai griežtai atskiria dva-
sinį ir fizinį pobūdį ir akcentuoja tai, kad dvasinė patirtis 
yra „nežemiška“, susijusi su kitu pasauliu. Tai tiesiogiai ar 
netiesiogiai verčia manyti, jog dvasingumas daugeliu atve-
jų paneigia, o ne patvirtina mūsų fizinę būtį. Kiti apibrėži-
mai teigia, kad dvasingi yra ne tik tie žmonės, kurie beveik 
aklai paklūsta tik tam tikros religijos doktrinoms. Yra ir 
funkcionalus apibūdinimas, kai dvasingumas įvardijamas 
tam tikra pozicija ar požiūriu, kuris nepriklauso nuo tikrų-
jų žmogaus įsitikinimų turinio ar bendro gyvenimo įvykių 
vertinimo [12]. 

Pasaulietinis dvasingumas – tam tikras požiūris į gyve-
nimą. Jis parodo, kaip žmogus vertina gyvenimo įvykius ir 
kitus žmones, kaip į juos reaguoja. Tai ir suteikia gyveni-
mui tikrąją prasmę, yra gyvenimo tikslas. Tokį dvasingumą 
daugelis žmonių turi ir juo vadovaujasi, nors to sąmonin-
gai gal nė nesuvokia. Viską, ką jiems reiškia gyvenimas, 
kuo jie patys turėtų būti, lemia tam tikrų išankstinių nuos-
tatų rinkinys. Tokiems žmonėms dvasingumas arba požiū-
ris į gyvenimą ir sudaro pagrindą, į kurį remiasi jų vertini-
mas, vertybės bei veiksmai. Visa tai nėra išreikšta formalių 
įsitikinimų sistema. Kiti žmonės vadovaujasi formaliais 
struktūriniais įsitikinimais: jie gali būti religiniai, psicho-
loginiai ar politiniai. Tikrasis šių žmonių dvasingumas ne 
visada atitinka tas taisykles, kuriomis jie vadovaujasi savo 
gyvenime, todėl ir jų elgesys gali neatitikti deklaruojamų 
įsitikinimų [12]. 

D. M. Callaghan nurodė dvasinio vertinimo ir palaiky-
mo reikalingumą kaip svarbius slaugoje [3]. 

Kliūtimis, slaugytojams įgyvendinant dvasinę pagalbą, 
tampa įvairūs dvasiniai tikėjimai ir nepakankamos žinios 
apie dvasinę priežiūrą [4]. Svarbu teikti dvasingumo išsila-
vinimą ir gauti patirties, dalyvaujant mokymo programo-
se, siekiant padidinti dvasinę kompetenciją paliatyviojoje 
pagalboje. Šių studijų rezultatų pagrindu pasiūlymai būsi-
mam tyrinėjimui gali būti: ištirti netikinčių pacientų dva-
singumą (pasaulietinį) ir dvasinį rūpinimąsi.

K. A. Bourell ir F. W. Bozett tyrimo metu buvo padaryta 
išvada, jog skyrus pakankamai laiko paciento dvasiniams 
poreikiams, labai atsargiai juos analizuojant, svarbus verti-
nimo, planavimo ir priežiūros procesas, todėl gerėja ir viso 
slaugymo veiksmingumas [1].

D. Stoter apibūdino dvasinę slaugą kaip ilgą kelionę, 
kurioje slaugytojas turi būti pasiryžęs lydėti savo pacientą 
iki galo [11].

Nagrinėtoje literatūroje nurodomos tokios dvasinės 
slaugos kryptys:

•	 reikia padėti žmonėms suvokti, jog jų gyvenimas jau 
netrukus pasibaigs ir nebėra kaip jo ilgiau pratęsti;

•	 reikia išmokti atpažinti tas situacijas, kurių metu rei-
kia kalbėti, ir tas, kai geriau patylėti;

•	 reikia leisti pacientui būti savimi;
•	 reikia kartu su pacientais tyrinėti jų dvasinius porei-

kius ir norus;

•	 medikai privalo turėti tinkamų vertinimo įgūdžių, 
mokėti nuolat tyrinėti pacientą ir taikyti pačius tinkamiau-
sius būdus. 

Visa tai apima ir pačius subtiliausius bendravimo įgū-
džius: aktyvų klausymąsi, tyrinėjimą, aiškinimąsi, ban-
dymus skatinti pacientą prabilti, susidūrimą su jo prie-
šiškumu, kai imamasi tyrinėti paciento jausmus ar jis 
skatinamas veiksmingiau reikšti savo susikaupusias emo-
cijas [11]. 

Religinis dvasingumas sujungia ir padeda apibendrinti 
daugelį skirtingų gyvenimo elementų ir patyrimų, suteikia 
jiems prasmę ir tikslą, padeda žmonėms įveikti sunkumus 
ir, pasinaudojant kūrybinėmis galiomis, judėti į priekį. 
Kartais pacientai tiesiogiai neišreiškia savo tikėjimo Dievu. 
Apie jų dvasingumą tenka spręsti tik iš jų požiūrio į įvairius 
gyvenimiškus dalykus ir elgesio modelio [12]. 

Apibendrinant galima patvirtinti, kad paliatyviųjų pa-
cientų religinis dvasingumas vis labiau pripažįstamas kaip 
mokslinių tyrinėjimų objektas. Stiprus religinis tikėjimas 
sumažina dvasinę įtampą ir sergančiojo nerimą ne tik pa-
skutinėse ligos stadijose, bet ir diagnostinių procedūrų bei 
gydymo metu. Religija tampa dvasinės stiprybės pamatu, 
dvasingumas gali būti traktuojamas kaip gebėjimas ieškoti 
gyvenimo tikslo ir prasmės, kaip gebėjimas tikėti, mylėti ir 
atleisti, peržengti jutiminę patirtį. 
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Tarptautinių tyrimų duomenimis, nuo 40 iki 90 proc. mo-
terų per visą darbo laikotarpį patiria įvairių smurto ir prievar-
tos darbe formų (International Labour Organization. 2008 
„Introduction to  Violence at Work“). Smurtas ir priekabia-
vimas tiesiogiai veikia moterų savijautą: sumažėja motyvacija, 
savigarba, prarandamas pasitikėjimas, gali kilti pykčio, neri-
mo, dirglumo priepuolių. Kaip ir streso atveju, šios proble-
mos gali virsti fizinėmis ligomis, psichikos sutrikimais, paska-
tinti rizikingą elgesį: tabako, alkoholio, narkotikų vartojimą, 
baigtis nelaimingais atsitikimais darbe, invalidumu (neįgalu-
mu) ir netgi savižudybe (World Health Organization. 2000 
„Violence against Women).

Kaip įvertinti pacientų agresijos pro-
trūkio tikimybę ir jos išvengti?

Žmogaus patekimas į ligoninę, pasi-
keitusi gyvenimo situacija kelia nerimą ir 
įtampą. Tai yra gana stiprus psichologinis 

stresas kiekvienam žmogui, o sergančiam psichikos sveikatos 
sutrikimu – tuo labiau. Norint apsaugoti pacientą, aplinki-
nius ir save, medikams, susiduriantiems su žmonėmis, turin-
čiais psichikos sveikatos sutrikimų, svarbu mokėti įvertinti jų 
agresyvaus elgesio tikimybę, neprovokuoti pykčio proveržių ir 
žinoti, kaip elgtis, jei pacientas elgiasi agresyviai.

Agresija (lot. aggresio – užpuolimas) – tai priešiškas elgesys, 
kurio tikslas fiziškai sužaloti ar psichiškai traumuoti kitą žmo-
gų arba save. Tai – priešiška emocinė reakcija dėl asmenybės 
poreikių tenkinimo, tikslų įgyvendinimo kliūčių.

Ji gali pasireikšti: 
•	tiesioginiu	(fiziniu)	smurtu
•	netiesioginiu	(psichologiniu)	smurtu	

Agresijos ir smurto vystymosi fazės 
Kiekvienas asmuo, kuris tampa agresyvus, nuosekliai pra-

eina šias 5 fazes (Smith, 1982):
•	 Provokuojantis įvykis, kuris sukelia baimę ar frustraci-

ją  (lot. frustratio – nusivylimas), nemaloni, įtempta emocinė 
būsena, atsirandanti dėl negalėjimo patenkinti kokį nors po-
reikį, realizuoti tikslą, įveikti sunkumus. 

•	 Agresijos augimas, kai asmens protas ir kūnas ruošiasi 
kovai, ir tai gali būti pastebima pagal daugelį neverbalinių 
signalų.

•	 Krizės taškas, kai atliekami smurto veiksmai. 
•	 Atsipalaidavimo fazė, kai agresijos veiksmai jau baigti ir 

kūnas atsipalaiduoja. 
•	 Pokrizinė depresija, kai smurtinius veiksmus įvykdęs as-

muo išgyvena kaltę ir depresiją.
Agresijos galima sulaukti ne tik iš pacientų, bet ir iš jų gi-

minių, kolegų, studentų. Smurtas ir agresija apima situacijas, 
kai slaugytojams bei kitam personalui yra grasinama, jie že-
minami, įžeidinėjami, iš jų tyčiojamasi, prie jų priekabiau-
jama seksualiai ar yra bet koks netinkamas fizinis kontaktas 

Agresyvaus paciento slaugos ypatumai
Džiuljeta Serapinienė, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės  

Ūmių alkoholinių psichozių skyrius, LSSO psichikos sveikatos slaugytojų draugija

(stūmimas, mušimas, draskymas, kandimas, ginklų ar daiktų 
panaudojimas).

Agresija dažnai pasireiškia:
•	 įžeidžiama žodine kalba (užgauliojimai)
•	 nuolatiniu į personalą nukreiptu pykčiu
•	 atsisakymu klausyti personalo prašymų
•	 pastūmimu, įspyrimu, trenkimu kumščiu darbuotojui, 

daiktų ir maisto svaidymu,
•	 gydymo priemonių atsisakymu (pvz., ištraukia intrave-

ninės infuzijos adatą). 
Medicinos personalas turi ne tik stengtis pašalinti pro-

vokuojančius veiksnius (trigerius), atpažinti kylančią pa-
ciento įtampą ir mokėti elgtis su smurtaujančiu pacien-
tu, bet ir padėti šiam išgyventi kaltę, gėdą ir depresiją po 
smurto akto.

Pastebėjus agresyvų, destruktyvų pacientą pirmiausia reikėtų:
•	 išsiaiškinti, ar pacientas nebuvo įvykdęs užpuolimo, ar 

jis nekalėjęs, ar nepiktnaudžiauja psichoaktyviomis medžia-
gomis ar narkotikais, ar tai pirminė psichikos liga (pirminė 
hospitalizacija),

•	 įvertinti jo gyvybines funkcijas, jei yra sutrikimų, išsiaiš-
kinti jų priežastis,

1 pav. Agresyvus pacientas

Galimas galvos  
smegenų pažeidimas 
(traukuliai, navikai), 
protinis atsilikimas

Netvarkinga  
išvaizda Priešiškai nusiteikęs, 

paranojos  
būsenos

Išsiplėtę vyzdžiai

Sukąsti dantys, 
žodiniai  
grasinimai

Adatos 
dūrių žymės, 
reiškiančios, 
kad pacientas 
vartoja narkotikus, 
intoksikacija

Tatuiruotės, 
būdingos 
asocialaus tipo 
asmenybės 
sutrikimu 
sergantiems 
žmonėms

Agresyvus pacientas 
Agresyvi laikysena 

Vaikštinėjimas 
Sugniaužti kumščiai
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•	 įvertinti sąmonės lygį,
•	 įvertinti neurologinę simptomatiką,
•	 patikrinti vartojamus vaistus, 
•	 su pacientu bendrauti  pagarbiai, leisti jam suprasti, kad 

jūs norite jam padėti išsiaiškinti pykčio priežastį,
•	 numatyti, per kurias duris prireikus galėtumėte išeiti,
•	 stovėti nuo paciento atsitraukus saugiu atstumu, šalia 

turėtų būti pagalbinis personalas (ar apsaugos darbuotojai), 
kuris prireikus apsaugotų nuo agresyvaus elgesio jus ir kitus 
žmones,

•	 jei pacientas yra priešiškas ar paranojos būsenos, jo ilgai 
neklausinėti, kad būklė dar labiau nepablogėtų, 

•	 taip pat būtina informuoti potencialias aukas apie ne-
prognozuojamą paciento elgesį.

Prieš pradedant pokalbį, rekomenduojama:
•	 prisistatyti ir įtikinti pacientą, jog jūs išsiaiškinsite ir iš-

spręsite jo negalavimo priežastį,
•	 perpasakoti pacientui, kaip jūs supratote jam iškilusias 

problemas, ir supratingu, neteisiančiu tonu užduoti tikslinan-
čių klausimų,

•	 paklausti apie fizinius negalavimus, alkį, troškulį, pa-
valgydinti, pagirdyti – taip pelnysite paciento pasitikėjimą ir 
pagerinsite bendradarbiavimą,

•	 per pirmąsias pokalbio minutes įvertinti agresyvaus elge-
sio riziką, atsižvelgiant į:

 D psichomotorinį aktyvumą,
 D dantų sukandimą,
 D plaštakų sugniaužimą į kumščius,
 D nugaros išsitiesimą,
 D vaikštinėjimą,
 D keikimąsi ir žodinius įžeidinėjimus,

•	 blogėjant paciento būsenai, jis gali trenkti į baldus, tran-
kyti durimis,

•	 gali priartėti prie darbuotojo ir jam suduoti, įspirti arba 
užpulti kitais būdais: įkąsti, pastumti ar pradėti smaugti,

•	 rekomenduojama būti atsargiam ir pasikliauti nuojauta,
•	 jei įtariama, kad pacientas gali tapti agresyvus, reikėtų 

vengti ilgų pokalbių su juo,
•	 per pirmąjį pokalbį reikėtų išsiaiškinti tik esmines ir bū-

tinas detales, o išsamiau tokį pacientą reikėtų apklausti vėliau, 
kai jis nurims ar taps mažiau pavojingas,

•	 jei pacientas prasitaria, kad jis nori pakenkti tam tikram 
asmeniui, pastarąjį reikėtų informuoti apie tokius ketinimus, 
kad jis galėtų imtis apsauginių priemonių,

•	 jei yra galimybė, būtina surinkti anamnezę iš šeimos na-
rių, draugų bei kitų asmenų, kurie pažįsta pacientą.

Bendraudamas su pacientu, slaugytojas turėtų pasirinkti 
optimalų informacijos perdavimo būdą, t. y.:

•	 pateikti šią informaciją pacientui suprantamais žodžiais 
ir patikrinti, ar informacija buvo suprasta, 

•	 nesusipratimai gali sustiprinti paciento dirglumą ir iš-
provokuoti agresiją. 

Slaugytojui svarbu stebėti ne vien pašnekovo emocines re-
akcijas, bet įsiklausyti į savo jausmus, intuiciją ir pasitikėti 
jais. Kylanti baimė gali įspėti, kad reikia imtis didesnių sau-
gumo priemonių.

Kaip elgtis puolant agresyviam pacientui:
•	 jei jus puola agresyvus pacientas, spyrius ir smūgius nu-

kreipkite nuo gyvybiškai svarbių organų, 

•	 šaukitės pagalbos,
•	 bėkite, jei tai vienintelis būdas apsisaugoti nuo sužalojimo,
•	 jei jus pradeda smaugti, skubiai darykite ką nors, kad 

išsilaisvintumėte, nes sąmonė gali sutrikti jau per pirmąsias 20 
sek. (siekdami išsilaisvinti, palenkite smakrą, kad išlaisvintu-
mėte kvėpavimo takus), garsiai šaukite, kad pacientas išsigąs-
tų, užminkite ant paciento pėdos skliauto, panaudokite kitus 
fizinius veiksmus, kad išsilaisvintumėte, jei yra, paspauskite 
pavojaus mygtuką,

•	 jeigu kyla pavojus gyvybei, darykite viską, kad tik iš-
vengtumėte mirtino sužeidimo.

Nelaimingų atsitikimų išvengtumėte, jei pacientą ap-
klaustumėte atviroje erdvėje, patys stovėdami (pvz., už 
stalo) dalyvaujant pagalbiniam ar apsaugos darbuotojui.

Statistika remiasi dažnumu ir vidurkiais. Tai padeda pama-
tyti tendencijas, bet ne visada tinka konkrečiam atvejui. Jei 
asmuo mato, kad aplinkoje yra daug savimi pasitikinčių, bet 
ne iššaukiančiai atrodančių personalo narių, tai gali sulaikyti 
jį nuo smurto veiksmų.

Fizinio suvaržymo ir kitų apsaugos priemonių galima atsi-
sakyti tik tada, kai įmanomas prasmingas bei konstruktyvus 
pokalbis tarp slaugytojo ir paciento.

Jei prireikia panaudoti jėgą, tai reikia daryti tvirtai ir už-
tikrintai.

Pacientams, kurie yra ypač sujaudinti ir dažnai išsitraukia 
kateterius, nusiplėšia tvarsčius, reikia papildomų saugumo 
priemonių. Saugiausia naudoti specialius diržus rankoms, ko-
joms prie lovos tvirtinti. Sujaudintiems pacientams patariama 
pašalinti visus mažiau reikšmingus daiktus.

Papildomas saugumo priemones reikia naudoti, tik kai jos 
būtinos ir tik ribotą laiką, pvz., kai pacientas yra linkęs žaloti 
save bei aplinkinius.

Fiksavimas atliekamas tik esant būtinam reikalui. Tai 
nemaloni procedūra visiems, kraštutinė priemonė, taiko-
ma ypatingais atvejais, jei paciento būklė negerėja ar net 
blogėja. Pacientui reikia paaiškinti, kad tai nėra bausmė, 
o daroma jo labui. Svarbu, kad pacientas būtų suvaržy-
tas ryžtingai, iš karto, stengiantis panaudoti kuo mažiau 
prievartos. 

Svarbu atsiminti: jeigu jau tapote užpuolimo auka, tiksliai 
atlikdami savigynos veiksmus ne tik patys apsisaugosite, bet 
ir nesužalosite paciento. Jokiu būdu prieš pacientus negalima 
naudoti agresijos, kuri gali pasireikšti ir kalba, ir elgesiu, ir 
gestais, ir net žvilgsniais.

Jei pacientas atvyko sujaudinimo būsenos, o praeityje jau 
yra buvę agresijos proveržių, pirmo pokalbio metu tikslinga 
palikti apsaugines suvaržymo priemones. 

Jei su pacientu nėra kontakto, apsaugines suvaržymo priemo-
nes tikslinga taikyti tol, kol žodinis bendravimas taps įmanomas. 
Dažniausiai prieš tai jau gydytojas paskiria medikamentų. 

Slaugant agresyvius pacientus reikia laikytis darbo sau-
gumo, pavojingų situacijų valdymo taisyklių. Po personalo 
veiksmų būtina kartu su komanda įvertinti įvykius, leidžiant 
išreikšti patirtus jausmus. Po kiekvieno smurto atvejo pagei-
dautina personalui skirti laiko, kad jis galėtų pasikalbėti apie 
tai, kas įvyko, išsakyti savo jausmus.

Parengta pagal: Psichiatrijos vadovas 
(Hani Raoul Khouzam, Doris Tiu Tan, Tirath Singh Gill)
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Neseniai pasirodė Lietuvos sveikatos apsaugos nusipel-
niusios darbuotojos Klaipėdos universitetinės ligoninės vy-
riausiosios slaugos administratorės Onutės Mitalienės knyga 
„Norėčiau apkabinti visus...“ Ta proga autorė sutiko pasi-
dalyti mintimis apie darbą, gyvenimą ir svajones su žurnalo 
skaitytojais.

„Tegul tavo darbai lieka tokie, kokius norėtume prisiminti 
gyvenimo saulėlydį.“

Markas Aurelijus

Knygą „Norėčiau apkabinti visus...“ vadinate misijos 
gyvenime ataskaita sau ir žmonėms, kuriuos savo kelyje 
sutikote ir jiems galėjote padėti. Kaip kilo mintis parašyti 
šią knygą?

Lyderystės kurso programoje perskaičiau sakinį: „Ereliai 
musių negaudo.“ Aš ne erelis, bet darbe musių negaudžiau. 
Kiekviena darbo – kartais net poilsio – minutė buvo skirta 
mano pasirinktai misijai šioje žemėje – padėti sergančiam, 
kenčiančiam, dirbančiam, kad jaustųsi patogiau, geriau, būtų 
pripažintas, orus ir gerbiamas.

Kad mano idėjos, bendri darbai, kaip pas mus priimta, 
nebūtų pamiršti, sudėjau juos į knygutę „Norėčiau apkabinti 
visus...“ Manau, kad apkabinti visus dar turėsiu galimybę...

Esu maloniai nustebinta šios knygutės įvertinimu, ja 
dalijasi ir skaito daug žmonių, ne tik medikai. Skaitytojai 
dėkoja už nuoširdžią, jautrią savo gyvenimo išpažintį (kai 
kam ir ašara ištryško), kai kurie dėkoja net už tai, kad pa-
minėjau Dievą.

Iš tikrųjų knygutė yra atminties įprasminimas.

Kam skirta Jūsų knyga (kokiam skaitytojui), ar tai tie-
siog prisiminimai, ar noras suteikti žinių, informacijos ke-
tinantiems rinktis mediko specialybę?

Nevadinčiau jos prisiminimų knyga, greičiau tai mano pa-
čios ir slaugytojų nuveiktų darbų ataskaita, pagiriamasis žodis 
slaugai ir slaugytojams, kurie daug stengiasi dėl pacientų svei-
katos, bet ne visada būna pastebėti ir įvertinti.

Norėjau konkrečiais darbais parodyti, kiek daug galime 
nuveikti, ir pasidžiaugti „gražiais darbais žydinčiu lauku“. 
Reikia tik drąsos (pradžia visada trapi) ir tikėti tuo, ką darai.

Rašote, kad net pati nežinote, kodėl nusprendėte būti 
slaugytoja. Ar niekada per 53 darbo ligoninėje metus nesi-
gailėjote pasirinkusi slaugytojo kelią?

Iš tikrųjų buvau pirmūnė ir galėjau rinktis bet kurią kitą 
specialybę. Puikiai sekėsi tikslieji mokslai, rašiau be klaidų. 
Tėvai ir profesijos, ir vyro pasirinkimui jokios įtakos neda-
rė. Bet aš pasirinkau Klaipėdą, medicinos mokyklą ir čia 
likau visam gyvenimui. Nė minutės nesigailėjau: turėjau 
svarbiausią žmogaus turtą – darnią šeimą, sveikatą, mėgsta-
mą darbą ir puikių žmonių aplinką. O ko daugiau žmogui 
reikia? Gal tai lėmė ir charakterio bruožas – pastovumas. 
53 metus likau ištikima pasirinktai profesijai, dirbau tik 
dvejose darbovietėse, turėjau vieną mylimą vyrą, 56 metus 
gyvenu Klaipėdoje.

Kokių minčių kyla apmąstant nuveiktus darbus, patir-
tus iššūkius?

Jeigu gyvenimo laiko ratas pradėtų suktis atgal, nieko 
nekeisčiau. Elgčiausi taip, kaip liepia sąžinė ir pašaukimas. 
Profesorius Vinsas Janušonis mane yra pavadinęs „ligoni-
nės sąžine“, gydytojai – energinga pacientų teisių gynėja. 
Santykiai su slaugytojomis kaip žmonėmis buvo dalykiški, 
pagarbūs, kaip su darbuotojais – reiklūs ir teisingi. Be tei-
singumo nė vienas lyderis nepatiria sėkmės. Esu laiminga ir 
dėkinga likimui už suteiktą galimybę savo pašaukimą reali-
zuoti su kaupu.

Bet ateities planai dar pareikalaus daug dvasinės ir fizinės 
energijos.

Kaip pasikeitė slaugytojo darbas, jei lygintume prieš 
50–40 metų ir dabar? 

Daug kas pasikeitė ir į gerąją, ir į blogąją pusę. Pirmiausia 
dera kalbėti apie gerus dalykus:

- visos galimybės siekti aukštojo mokslo, turime ir slau-
gos mokslo daktarų, tačiau praktikoje ne visada atsiranda 
galimybių pritaikyti įgytas žinias. Todėl kyla klausimas, 
ar reikalinga kiekvienam slaugytojui siekti universitetinio 
diplomo;

- technologijos, palengvinančios slaugytojų darbą: vien-
kartinės slaugos priemonės, patogios pacientų slaugai lovos, 
kilnojimo, padėties lovoje keitimo įranga ir daugelis kitų prie-
monių, palengvinančių pacientų slaugymą;

- atsirado plačios gydymo ir diagnostikos technologijų ga-
limybės slaugytojams dirbti kartu su gydytojais taikant šias 
technologijas. Ir jeigu žmogus randa čia savo pašaukimą, yra 
puiku, kad gali save realizuoti, o ne kankintis dirbdamas ne-
mėgstamą darbą.

Misijos gyvenime ataskaita sau ir žmonėms
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Manau, slaugytojui pakaktų ir kolegijų aukštojo mokslo. 
Slaugos profesijoje svarbiausia žmogiškosios savybės: atjauta, 
sąžiningumas, empatija, bendradarbiavimas ir kiti žmogiškieji 
gebėjimai, kurių ir aukščiausio lygio universitetuose neįma-
noma išmokti.

Neigiamu reiškiniu laikyčiau – ir ne tik sveikatos priežiū-
ros įstaigose – bendruomeniškumo praradimą.

Įstrigo į širdį vienas įvykis. Pasirašius Klaipėdos miesto li-
goninės bendradarbiavimo sutartis su Klivlando (JAV) ligoni-
ne, į ligoninę kartu su gydytojais atvyko trys slaugytojos. Aš 
jas pasikviečiau į svečius ir parodžiau nuotraukas iš ligoninės 
gyvenimo – gėlės, sveikinimai. Jos klausia, ką mes čia darome. 
Paaiškinau: „Sveikiname darbuotojus jubiliejinių gimtadienių 
proga.“ Jos iš susijaudinimo net pravirko, nieko panašaus ne-
buvo patyrusios.

Klaipėdos universitetinė ligoninė turbūt viena iš nedau-
gelio Lietuvoje esančių sveikatos priežiūros įstaigų, puose-
lėjanti gražias tradicijas, jungiančias darbuotojus: vyriau-
siasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis visada pasveikina 
visus skyrių darbuotojus Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų, Lietuvos 
medicinos darbuotojo, Tarptautinės slaugytojo dienos pro-
ga. Visiems darbuotojams dovanojamas ligoninės išleistas 
kalendorius.

Mišios už mirusius ligoninės darbuotojus aukojamos jau 
22 metai. Įprasti sveikinimai asmeninių jubiliejų, 50-ies,  
60-ies, 70-ies metų ir kitų sukakčių proga.

Tai tik keletas gražios bendrystės ir bendradarbiavimo su 
kolegomis momentų, organizacijos kultūros sudėtinių dalių.

Skaudus ir kitas praradimas – sunyko kolegiškumo, moky-
tojo vaidmens reikšmė. Aš moku, žinau, galiu, mane renkasi 
pacientas – jaučiuosi laimingas. Laimės samprata platesnė –  
dalytis laime – aukščiausia dvasios būsena. Mes anksčiau 
stengdavomės padėti vieni kitiems, mokyti, dalytis praktine 
patirtimi, kad klaida nėra kaltė, bet nesistengti pasitaisyti yra 
blogai. Tikrai daugelio paklydimų padėtų išvengti draugiška 
ranka ant peties.

Atsirado daugiau arogancijos, uždarumo, nepagarbos 
bendraujant su pacientu ir kolegomis, savanaudiškumo žen-
klų. Stebina, kad tai daugiau tinka jauniems žmonėms, už-
augusiems ir mokslus baigusiems laisvoje Lietuvoje. 

Dirbdama ligoninėje, Jūs vis imdavotės veiksmų, kad pa-
cientas ligoninėje jaustųsi komfortabiliai, kuo rečiau kęstų 
skausmą, pailsėtų, kad turėtų galimybę pasimatyti su arti-
maisiais. Iš kur tas noras ir atkaklumas padėti pacientui, jei 
teisės aktai reglamentuoja kitokią tvarką ligoninėje?

Tarp gero ir geriausio – didelis skirtumas. Mūsų ligoni-
nės slaugos komandos siekis – būti geriausiems. Aš niekada 
nesidairiau atgal ar žemyn, žiūrėjau tik pirmyn. Žinoma, 
slaugytojoms nebuvo lengva, bet viską vainikuodavo gebėji-
mas džiaugtis smulkmenomis, mažiausiais pasiekimais, kurie 
tapdavo vedliais, tarsi deglu, vedančiu į priekį. Jos puikiai 
žinojo – ką sumanėme, privalome įgyvendinti. Mano būdas 
berlioziškas – žūtbūt. Kur slypi idėjų, naujovių šaltiniai? Pa-
cientų širdyse. Eidavau į palatas, bendraudavau ir kartais net 
netiesiogiai iš užuominų suprasdavau, kas yra nelabai gerai, 
kas gali būti geriau.

„Skaityk, kirpk ir sek“ – nepamenu, kur perskaičiau šią 
Amerikos CŽV taikytą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
metodą. Visi skaito, kerpa, sega ir pristato savo pasiūlymus, 
atradimus. Aš dariau taip pat: ką išgirdau, pamačiau, perskai-
čiau – TAIP! Tai tinka mums. Štai visa filosofija – nenumaldo-
mas noras žengti pirmyn. Turiu tiek sukaupusi šių naujienų, 
tik vis stinga laiko jas sudėlioti pagal paskirtį. 

Kai grįžau iš stažuotės Švedijoje, iš karto palatose per-
statėme pacientų lovas. Pasukome jas taip, kad ligoniai ma-
tytų ne duris, o langą, kad regėtų nemigo naktį danguje 
žvaigždes, plaukiantį debesį, žydintį medį ir jame dūzgian-
čias bites.

Tiek nedaug reikia – tik panorėti ir daugelį dalykų galima 
pakeisti. Mes per dažnai sakome: „Negalime, nepriklauso, ne-
įmanoma.“

Esate laikoma Klaipėdos universitetinės ligoninės sim-
boliu, nors 15 metų dirbote Klaipėdos Respublikinėje li-
goninėje. Kaip manote, kodėl?

Jeigu simbolio (graikų kilmės žodis) sąvoką laikysime 
kaip sutartinį atpažįstamą ženklą tam tikros visuomenės 
grupės nariams arba įkūnijantiems kurią nors idėją – tada 
taip, visur manęs buvo daug: ir darbuotojų džiaugsme ar 
varge, sėkmėje ar nesėkmėje, nelaimėje ar klaidoje. Visi ras-
davo kelią į mano širdį, į supratimą, paguodą, padrąsinimą, 
kartais ir pabarimą.

Su gydytoju Antanu Vinkumi statybų namelyje,  
kai buvo statoma Klaipėdos universitetinė ligoninė. 1976 m.

Prof. Vinsas Janušonis sveikina Onutę Mitalienę  
jubiliejaus proga
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Klaipėdiečiai ir aplinkinių rajonų gyventojai neretai kreip-
davosi pagalbos, patarimo, paguodos. Niekada nesu atsisakiusi 
pagelbėti, jeigu tai ne mano kompetencija, patariu, kur kreiptis, 
arba už rankos paėmusi palydžiu ten, kur gautų pagalbą. 

Kartą į kabinetą atėjo nepažįstama moteris paklausti, kaip 
aš vertinu tokią situaciją: jos giminaitė viena atėjo pas gydy-
toją ir gydytojas jai pasakė: „Tau vėžys.“ Moteris klausia, ar 
teisingai, ar žmogiškai pasielgė gydytojas, juk išgirdusi tokią 
diagnozę ji galėjo nusižudyti, patekti į avariją, nes pro ašaras 
kelio nematė. Situacija mano nepavydėtina – smerkiu tokį el-
gesį, bet pasakyti tiesos negaliu. Būtina suvokti, ar žmogus 
pasiruošęs išgirsti tiesą! 

Kitas atvejis. Visai atsitiktinai įėjau į palatą ir matau – guli 
sunkiai serganti moteris. Priėjusi pakalbinau, priglaudžiau 
ranką prie jos kaktos ir palinkėjau stiprybės. Moteris paprašė, 
kad aš kasdien ją aplankyčiau. Ir taip beveik tris savaites kas 
rytą eidavau į palatą, kol vieną rytą slaugytoja paskambino ir 
pasakė, kad šiąnakt ji išėjo...

Tragiškai žuvus mūsų ligoninės slaugytojai aš beveik 20 
metų globojau jos vyrą, pirmos grupės invalidą (po automo-
bilio avarijos lūžus stuburo kakliniams slanksteliams jis liko 
paralyžiuotas). Tokie neatlyginti darbai, atrodo, neįeinantys 
į tavo pareigas, sklinda plačiai. Manau, kol gali, reikia daryti 
gerus, neatlygintinus darbus. 

Kol kas paslaptis, bet mano galvoje jau sudėliota idėja, kuri 
iki šiol nėra įgyvendinta Lietuvoje. Tai pareikalaus nemažai 
pastangų, bet tikiu, kad man pasiseks.

Palaima užlieja širdį, kai sutinku mieste slaugytoją ir ji 
sako: „Aš esu Jūsų mokinė.“ O jų tūkstančiai. Negaliu ne-
padėkoti pacientams – jie buvo mano mokytojai. Jų taip pat 
tūkstančiai.

Knygoje išreiškėte padėką Slaugos darbuotojų tobuli-
nimosi ir specializacijos centro generaliniam direktoriui 
bei kitiems darbuotojams. Papasakokite, kaip pradėjote 
bendradarbiauti su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centru?

Neįkainojamą indėlį, organizuojant slaugytojų kvalifikaci-
jos tobulinimo ir specializacijos kursus, įnešė Slaugos darbuo-
tojų tobulinimosi ir specializacijos centras.

Nuo 1979 m. pradėtų organizuoti kursų ligoninės vyriau-
siosioms medicinos seserims iki šių dienų Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centras, koja kojon žengdamas 
su moderniomis technologijomis, specializacijomis, rengia 
kursus slaugos specialistams, leidžia metodines rekomendaci-
jas, organizuoja išvažiuojamuosius kursus. Nuo pirmųjų ligo-
ninės egzistavimo metų išliko glaudūs ir dalykiniai santykiai 
su šia institucija. 

Niekada nekilo problemų dėl profesinės kvalifikacijos ir 
specializacijos, kvalifikacinio laipsnio įgijimo, pvz.: psichinės 
sveikatos specialistų, diabetologų, radiologijos technologų 
kursai, įvaldant įvairias šios srities technologijas ir daugelį 
kitų, be kurių nebūtų galimi darbai su naujausiomis techno-
logijomis ar taikyti naujas slaugos paslaugas. 

Tai didžiulis SDTS centro generalinio direktoriaus Juozo 
Ruolios, darbuotojų Elenos Ramelienės, Loretos Gudelienės-
Gudelevičienės ir kitų specialistų nuopelnas. Jų gebėjimas 
lanksčiai ir laiku reaguoti į slaugoje vykstančius pokyčius, pro-
fesionalumas, kompetencija ir geranoriškumas, sprendžiant 
iškilusias problemas, yra gražaus bendradarbiavimo etalonas.

Profesorius Arvydas Šeškevičius Jus pavadino Slaugos 
fakulteto „krikštamote“. Ar tai buvo Jūsų ambicija, kad 
medicinos mokyklų absolventai galėtų įgyti aukštąjį slau-
gos išsilavinimą?

Ir tai, ką Jūs sakote, ir įžvalgos, ir atsiradusios galimybės, ir 
susiklosčiusios aplinkybės.

Nuoširdžiai dėkoju profesoriams Antanui Praškevičiui, Ar-
vydui Šeškevičiui, Rimvydui Stropui, kad prof. Arvydas Šeš-
kevičius knygoje „Penkiolika kūrybos metų“ nepamiršo mano 
indėlio į aukštojo slaugos mokslo pradžią. 

Mintys dėl slaugytojų aukštojo mokslo sklandė senokai, 
pasirodė straipsnių, tad savo pamąstymus išsakiau spaudoje. 
1989 m. buvau išrinkta atkurtos Gailestingųjų seserų sąjun-
gos prezidente, buvau TSRS liaudies deputatė, tuomet sveika-
tos apsaugos ministru buvo Antanas Vinkus (buvęs Klaipėdos 
miesto ligoninės vyriausiasis gydytojas).

Tvirtai šiuos žingsnius rėmė tuometinės Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininko pavaduo-
toja Vanda Klikūnienė, taip pat TSRS liaudies deputatė, 
tarp jos kuruojamų sričių buvo ir mokslas, švietimas. Ji 
tvirtai palaikė šią idėją, nes, turėdamos laisvą minutę, daug 
kalbėjome apie slaugą, slaugytojų mokslo vystymą. Ar gali 
pasitaikyti geresnė proga – ryšiai su aukščiausia valdžia. Ir 
aš pasinaudojau puikiomis aplinkybėmis. Geriausios idėjos 
žlunga, jeigu nėra bendraminčių. Mano buvo tik pradžia, 
visi nuopelnai tenka aukščiau įvardytiems profesoriams. 
Jie įžiebė šį žiburį, nušvietusį tolimesnius kelius į slaugos 
mokslo aukštumas.

Jeigu turėtumėte galimybių, ką keistumėte šių dienų 
slaugytojo darbo organizavime?

Tai vienas sudėtingiausių Jūsų pateiktų klausimų. Į jį vie-
nareikšmiškai atsakyti sunku. Viena galiu pasakyti – slau-
gytojai šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus. Juos 
kausto baimė (ypač rajonuose) dėl darbo vietos praradimo, 
sekina ne pagal jėgas paskirstytas darbo krūvis (dėl to kyla 
stresas), išgyvena, kad neatliko darbo taip, kaip jį norėtų 
ir privalėtų atlikti, nerimauja dėl persekiojimo už išsakytą 
nuomonę, jaučia nepasitenkinimą dėl menkų savirealizaci-
jos galimybių, dėl suvokimo, kad sprendimai dažnai priima-
mi ne slaugytojų naudai ir nepagrįsti teisingumo principu, ir 
kt. Turint galvoje, kad dvasinė ir psichinė sveikata yra labai 
svarbi asmenybės raiškai, apie optimizmą, pasitenkinimą 
darbu sudėtinga kalbėti.

Iš aukščiausių medicinos pareigūnų retai (tiksliau – be-
veik niekada) minima slaugytoja. Juk tai dešimtys tūkstančių 
žmonių, darantys didžiulę įtaką žmonių sveikatos gerovei ir 
pagalbai.

Maloniai nustebino, kai „Lietuvos sveikatos“ laikraštyje, 
straipsnyje apie Respublikinės Panevėžio ligoninės jubiliejaus 
minėjimą, ligoninės vyriausiasis gydytojas Ivanas Dorošas 
padėkos darbuotojams žodžius pradėjo nuo žemiausia gran-
dimi vadinamos profesinės grupės. Pagal naujausią vadybos 
sampratą reiškia, kad „visi groja Bethoveną, o ne vienas smui-
ku, kiti – fortepijonu“. Tuomet visi jaučiasi svarbūs ir puikiai 
„groja“, kad garsas sklistų toli toli... Akmenį reikėtų mesti į 
pačių slaugytojų daržą, nes nėra profesinės organizacijos, vie-
nijančios slaugytojus ir ginančios jų interesus. Anksčiau es-
miniu siekiniu – atlygininimų didinimu dar naudodavosi kai 
kurios slaugos organizacijos. Pakėlus keliais šimtais litų atlygi-
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nimą padėtis nepagerės – dvasinei, fizinei sveikatai įtakos tai 
neturės. Ką daryti? Manau, kad vieną kartą reikia ambicijas 
užrakinti į skrynią (ir pamesti raktą!), jungtis į vieningą ir ga-
lingą profesinę sąjungą, kurios vadovas turėtų būti išlaikomas 
organizacijos ir laisvai atstovautų slaugytojų interesams (gali 
būti Slaugytojų rūmai).

Ar galima įsivaizduoti, kad šiandien slaugytoja būtų iš-
rinkta į Seimą, savivaldybės tarybas? Nėra tribūnos, kur būtų 
išgirstas jų balsas. Trūksta ryškių asmenybių ne tik slaugoje, 
nes dėl asmenybių stygiaus dūsauja ir partijos, norinčios kop-
ti į valdžios olimpą. Pirmąjį žingsnį galėtų žengti Sveikatos 
apsaugos ministerija, įsteigdama Slaugos departamentą ir iš 
esmės, metodiškai, mokslu pagrįsta praktika spręsti slaugos 
problemas.

Jūsų knygos neįmanoma įsigyti, bet žmonėms Jūs ją do-
vanojate pati. Kodėl nusprendėte būtent taip ją platinti?

Tai – mano misijos gyvenime ataskaita sau ir žmonėms, 
kuriuos savo kelyje sutikau ir galėjau jiems padėti, visiems 
bendradarbiams, draugams ir bičiuliams, su kuriais mintimis, 
darbais, džiaugsme ir nelaimėje buvome kartu. Prisimenu ir 
tuos, kurie galėjo būti su mumis, bet Dievas turėjo kitų pla-

nų... (iš knygos „Norėčiau apkabinti visus...“).
Gal ir suklydau, kad atsisakiau rėmėjų. Manau, jie dar turės 

progą. Knygą išleidau savo lėšomis ir dovanojau, kaip rašau įva-
de. Netikėjau tokia sėkme (pirmas bandymas). Iš tikrųjų pate-
kau į nepavydėtiną situaciją – knygos prašo, o aš jos neturiu. 
Teko leisti pakartotinai.

Paprašyta knygą padovanojau bibliotekoms: Klaipėdos 
miesto savivaldybės viešajai ir Klaipėdos apskrities viešajai Ie-
vos Simonaitytės bibliotekoms. Maloniai nustebino skambu-
tis iš Šilutės miesto bibliotekos – esu pakviesta gegužės 16 die-
ną dalyvauti Tarptautinės šeimos dienos minėjimo renginyje.

Kitą kartą taip nedaryčiau, tai buvo nedrąsus pirmas žingsnis...
Nuoširdžiai dėkoju Jums už dėmesį šiai kukliai knygutei ir 

galimybę pasakyti savo nuomonę visada man rūpimais slau-
gos klausimais.

Širdingai dėkojame Jums už skirtą savo brangų laiką 
pabendrauti su žurnalo skaitytojais. Linkime Jums pasiek-
ti visus išsikeltus tikslus ir naujų kūrybinių sumanymų. 

Onutę Mitalienę kalbino  
SDTS centro Viešųjų ryšių poskyrio specialistė Agnė Arlauskaitė

Vaidą Barzdienę,

Gyvenime yra dienų, kai aplink giedra, viltinga ir viskas 
džiugina, o kartais nesėkmė darbe, artimųjų abejingumas ar 

paprasčiausi buities nesklandumai prislegia tarsi nepakeliama 
našta. Tačiau pakanka kolegos pagyrimo už gerai atliktą darbą, 

dėkingo paciento žodžio, jums brangaus žmogaus meilaus žvilgsnio, 
praeivio šypsenos ar tik saulės spindulėlio iš po pilko debesies – ir 

vėl jautiesi kupinas jėgų, vėl užplūsta tikėjimas savo jėgomis ir 
suvokimas, kad viskas, ką darai, yra reikalinga ir prasminga. 

Tegu tokių akimirkų jūsų gyvenime būna kuo daugiau.  

Gimtadienio proga sveikiname

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 
Konsultacijų poliklinikos vyr. slaugytoją.
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„Būk pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje.“ 
M. Ghandi

Hospitalinės infekcijos, jų valdymas,  
rankų higienos svarba

Europos šalyse kasmet hospitaline infekcija suserga apie 
4,5 mln. žmonių, iš jų apie 40 tūkst. miršta. Dar maždaug 
110 tūkst. pacientų hospitalinė infekcija tampa antrine mir-
ties priežastimi. Lietuvoje hospitalinių infekcijų paplitimas 
vidutiniškai 3,4 proc. Hospitalinės infekcijos yra didžiulė 
viso pasaulio problema, jos gali sukelti gydymo komplikacijų, 
lemti negalią, be to, tokius pacientus gydyti kainuoja gero-
kai brangiau. Hospitalinių infekcijų valdymas – prevencija ir 
kontrolė – asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra viena pa-
grindinių veiklų, siekiant užtikrinti pacientų saugą ir gerinti 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. 

Rankų higiena yra svarbiausia infekcijų prevencijos priemo-
nė. Jau du šimtus metų, nuo I. Semelveiso atradimų, žinoma, 
kad tinkama rankų higiena apsaugo nuo infekcijų sukėlėjų per-
nešimo nuo vieno paciento kitam pacientui, taip pat kad tinka-
ma rankų higiena apsaugo ir medicinos personalą nuo užsikrė-
timo infekcija ar kolonizacija mikroorganizmais. Šiuo metu 
dėl nuolat augančio mikroorganizmų atsparumo antimikro-
biniams vaistams, sunkesnės eigos infekcijų ir komplikacijų, 
brangaus ir net ne visada esamo gydymo, nes jau yra mikro-
organizmų, atsparių visiems šiuo metu rinkoje esantiems anti-
mikrobiniams vaistams, ypač aktualu laikytis kitų, tokių kaip 
rankų higiena, infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių. 

Žinome, kad rankų higienos įgyvendinimui būtinos tin-
kamos sąlygos, užtektinai priemonių rankų higienai atlikti, 
medicinos personalo, taip pat ir pacientų žinios bei jų suprati-
mas apie rankų higienos svarbą. Rankų higienos reikalavimai 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje reglamentuojami teisės 
aktuose, yra paremti moksliniais tyrimais, bendromis pasauly-
je priimtomis rekomendacijomis. Tačiau moksliniai-praktiniai 
tyrimai, diskusijos su medicinos personalu, pacientų nusiskun-
dimai patvirtina, kad apie rankų higieną būtina nuolat kalbėti, 
diskutuoti ir ieškoti naujų – senų – sprendimų, kad tai taptų 
kasdieninės medicinos ir slaugos praktikos prioritetu.

 Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų  
vartojimo paplitimo tyrimas Europos aktyvaus gydymo 

įstaigose, rankų antiseptiko sunaudojimo rezultatai
2011–2012 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 

vykdė hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo 
paplitimo tyrimą. Jame dalyvavo daugiau kaip 1000 ligoninių 
iš 33 Europos šalių. Atliekant tyrimą, 5,7 proc. Europos ligo-
ninių pacientų, t. y. vienam iš 18, nustatyta bent viena hos-
pitalinė infekcija, antimikrobinius vaistus vartojo 35 proc. pa-
cientų. Tyrimo metu Lietuvos ligoninėse hospitalinė infekcija 

registruota 3,3 proc. pacientų. Atliekant šį tyrimą, pirmą kartą 
buvo renkami duomenys, kiek rankų antiseptiko sunaudojama 
Europos ligoninėse. Rankų antiseptiko sunaudojimas – svar-
bus ligoninių higienos ir infekcijų prevencijos jose rodiklis. 
Skaičiuojama, kad vienai rankų higienos procedūrai reikia apie  
3 ml antiseptiko, tai yra tiek išteka iš dozatoriaus, jį paspaudus 
vienąkart. Taigi, jeigu per darbo dieną gydytojas ar slaugyto-
jas turi bent 10 tiesioginių kontaktų su pacientu, reikėtų apie  
30 ml antiseptiko vieno paciento priežiūrai.

 Europos ligoninėse antiseptiko rankoms dezinfekuoti sunau-
dojama vidutiniškai 23,9 ml/1 lovadieniui. Sunaudojamo anti-
septiko kiekis labai skiriasi tarp šalių: nuo mažiau nei 10 ml/lova-
dieniui Bulgarijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, 
Slovakijoje iki daugiau nei 50 ml/lovadieniui Danijoje, Graiki-
joje, Norvegijoje, Maltoje ir Švedijoje. Tyrimo metu nustatyta, 
kad Lietuvoje rankų antiseptiko sunaudojama tik 6 ml/1 lova-
dieniui, t. y. beveik 4 kartus mažiau nei vidutiniškai Europoje. 
Rodiklis truputį didesnis nei pirmus kartus matuojant rankų an-
tiseptiko sunaudojimą Lietuvos ligoninėse, kuris 2008 m. buvo  
3,9 ml/lovadieniui, 2010 m. – 4 ml/lovadieniui. 

BARN – Rankų higienos projektas
Baltijos regiono atsparumo antibiotikams tinklas – BARN 

(angl. Baltic antibiotic resistance collaborative network) 2011 m.  
pabaigoje inicijavo projektą, kuriuo buvo siekiama pagerinti 
ligoninių personalo rankų higienos įgūdžius. Projekte dalyva-
vo Lietuvos, Latvijos, Švedijos ir Rusijos (Sankt Peterburgo) 
ligoninių gydytojai, slaugytojai bei slaugytojų padėjėjai. Lie-
tuvoje šiame projekte dalyvavo dvi ligoninės (5 jų skyriai). 
Projekto metu, kuris vyko apie 10 mėn., ligoninėse buvo 
taikomos įvairios intervencijos rankų higienai pagerinti. Pro-
jekto pradžioje ir pabaigoje buvo atliekama apklausa, kurios 
metu tikrintos ir vertintos medicinos ir slaugos personalo 
žinios apie rankų higieną ir hospitalines infekcijas. Dalyvau-
jančiuose skyriuose kas kelis mėnesius vyko mokymai rankų 
higienos temomis. Taip pat kas mėnesį buvo stebimas rankų 
antiseptiko sunaudojimas skyriuose ir du kartus atliktas rankų 
higienos atlikimo stebėsenos tyrimas. 

Vertinant ligoninių personalo žinias apie rankų higieną, 
jiems buvo užduodami klausimai apie hospitalines infekcijas 
jų gydymo įstaigoje (kaip dažnai nustatomos, kokios daž-
niausios infekcijos), taip pat kur ir kaip specialistai buvo (yra) 
mokomi rankų higienos, kada įgijo žinių apie hospitalines 
infekcijas. Kita dalis klausimų buvo skirta patikrinti žinias ir 
požiūrį apie rankų higieną, jos atlikimą, išsiaiškinti, ar ligo-
ninės personalas žino, kada rankas reikia plauti su vandeniu 
ir muilu, o kada atlikti higieninę rankų antiseptiką, kodėl 
svarbi rankų higiena, kada nereikia mūvėti pirštinių, kokia 
yra svarbiausia infekcijų prevencijos procedūra ligoninėje, kas 
dažniausiai kliudo atlikti rankų higieną, kai ji būtina. Tyrimas 
atskleidė, kad ligoninių personalo žinios apie rankų higieną 

Tinkama rankų higiena – svarbu, suprantama, 
bet ar visada laikomės?

Rūta Markevičė, Higienos institutas
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nėra pakankamos. Pavyzdžiui, į klausimą „Kada būtina atlikti 
higieninę rankų antiseptiką?“ (nurodyti atsakymų variantai: 
a) po auskultacijos procedūros; b) prieš paduodant pacientui 
peroralinius medikamentus; c) prieš užsimaunant medicinines 
pirštines paciento slaugai (gydymui); d) prieš intraraumeninę 
injekciją) teisingai atsakė 55,6 proc. respondentų projekto pra-
džioje ir 60,3 proc. projekto pabaigoje. Teisingi yra visi atsa-
kymų variantai, nes higieninė rankų antiseptika būtina prieš ir 
po tiesioginio kontakto (sąlyčio) su pacientu. Kad svarbiausia 
priemonė infekcijoms valdyti – rankų higiena, – prieš moky-
mus nurodė tik 12,7 proc. medicinos personalo, po mokymų –  
vos 25 proc. Kad pirštinių nereikia mūvėti atliekant tam tikras 
procedūras, pavyzdžiui, matuojant paciento pulsą, kraujospū-
dį ar tiekiant maistą, projekto pradžioje nurodė tik 4,8 proc. 
dalyvavusio ligoninės personalo, projekto pabaigoje skaičius 
padidėjo iki 14,7 proc. Panašu, kad Lietuvoje infekcijų plati-
nimo prevencijai dažniau renkamasi vienkartines pirštines nei 
higieninę rankų antiseptiką. Tačiau mokslo tyrimais įrodyta, 
kad pirštinės nuo infekcijų plitimo nebūtinai apsaugo, jas 
naudojant nešvariomis, nedezinfekuotomis rankomis, vis tiek 
platinama infekcija, juk pirštines galima pradurti, be to, yra 
mikroorganizmų, kurie gali prasiskverbti pro pirštinių poras. 
Pagrindines priežastis, kodėl neatlieka rankų higienos, respon-
dentai nurodė šias: nedezinfekuoja rankų, nes mūvi pirštines 
(trečdalis specialistų), nes neturi laiko (trečdalis specialistų), 
taip pat nemaža dalis pažymėjo, kad antiseptikas kenkia odai. 

Rankų higienos projekto metu kas mėnesį stebėtas ir ran-
kų antiseptiko sunaudojimas. Dalyvavusiuose chirurgijos 
skyriuose rankų antiseptiko skaičius vidutiniškai padidėjo 
nuo 7 ml/lovadieniui projekto pradžioje iki 12 ml/lovadie-
niui projekto pabaigoje, tad antiseptiko sunaudojimas šiuo-
se skyriuose truputį didesnis už anksčiau minėtą Lietuvos 
vidurkį.  

Tačiau pirmą kartą matuotas rankų antiseptiko sunaudoji-
mas skirtingo profilio skyriuose atskleidė, kad mūsų reanima-
cijos ir intensyviosios terapijos skyriuose antiseptiko sunau-
dojama gerokai mažiau nei kitose šalyse. Vokietijos specialistai 
yra suskaičiavę, kad reanimacijos ir intensyviosios terapijos 
skyriuose per dieną ligoninės personalas su pacientu turi apie 
120 tiesioginių kontaktų, vadinasi, tiek kartų turi dezinfe-
kuoti rankas. Todėl per dieną vieno paciento priežiūrai reani-
macijos ir intensyviosios terapijos skyriuje reikia apie 360 ml 
antiseptiko. Projekto metu nustatyta, kad vienoje Lietuvos li-
goninių, dalyvavusioje  tyrime, reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos skyriuje sunaudojama 86 ml antiseptiko lovadieniui, 
o kitos – tik 24 ml antiseptiko. Švedijos ligoninių, dalyva-
vusių tyrime, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai 
išsiskyrė rankų antiseptiko sunaudojimu – vidutiniškai jie su-
naudoja net 1000 ml rankų antiseptiko vienam lovadieniui, 
kaimyninėje Latvijoje reanimacijos ir intensyviosios terapijos 
skyriuose projekto metu sunaudota 200–300 ml antiseptiko 
lovadieniui. Manoma, kad viena priežasčių, kodėl mūsų ligo-
ninėse sunaudota mažiau rankų antiseptiko, tai antiseptiko 
pasiekiamumas: tyrime dalyvavusių ligoninių reanimacijos 
ir intensyviosios terapijos skyriuose antiseptikas yra tik prie 
paciento lovos, kriauklės, jis atvežamas kartu su procedūrų 
vežimėliu, kituose skyriuose – išdėliotas dar rečiau. Tuo tarpu 
Švedijos reanimacijos palatose, kuriose yra trys lovos, antisep-
tikas išdėliotas net 14 vietų.

Projekto metu buvo parengti ir atspausdinti keli plakatai 
rankų higienos svarbos tema, kurie buvo kas mėnesį keičiami 
(1 pav.). Mokslo tyrimais įrodyta, kad plakatai, iškabinti ant 
sienų, kitų matomų vietų, jų nuolatinis keitimas, perklijavi-
mas į kitas vietas yra gera priminimo priemonė, suaktyvinanti 
ligoninės personalą atlikti rankų higieną. 

Dar viena projekte taikyta labai svarbi intervencija rankų 
higienos įgūdžiams stiprinti – rankų higienos atlikimo ste-
bėsena. Rankų higienos stebėsenos tyrimo esmė – pasirinktą 
laikotarpį stebima, kaip ligoninės personalas atlieka rankų 
higieną. Personalas iš anksto buvo supažindinamas su tyri-
mu, jo tikslu, tačiau nebuvo informuojamas apie konkrečią 
tyrimo datą ir laiką. Po stebėsenos kiek įmanoma greičiau 
aptariami gauti rezultatai, kiekvienas asmeniškai informuo-
tas apie padarytas klaidas. Per stebėsenos laikotarpį (maž-
daug apie savaitę) stebėta iki 10 viename skyriuje dirbančių 
pasirinktų gydytojų, slaugytojų ar jų padėjėjų. Stebima ir 
formoje (2 pav.) žymima, kaip ir ar darbuotojas laikėsi rankų 
higienos reikalavimų per vieną paciento priežiūros procesą, 
t. y. nuo atėjimo pas pacientą iki išėjimo. Tada stulpeliuose 
bendrai sumuojama visų stebimųjų kartų suma, kai reikėjo 
atlikti rankų higieną (plovimą ar higieninę rankų antisepti-
ką), ir kiek iš jų atlikta, suskaičiuojamas procentas atliktos 
rankų higienos nuo visų kartų, kada ją buvo būtina atlikti. 
Formoje taip pat žymima, ar stebimas personalas mūvi žie-
dus, apyrankes, laikrodžius, ar dirba su lakuotais nagais, – ką 
daryti draudžia higienos norma. Geriausia, jei rankų higie-
nos stebėsenos tyrimą atlieka kas nors iš skyriaus personalo, 
apmokytas atlikti tyrimą, nes rankų higienos laikymasis gali 
būti stebimas ne taip akivaizdžiai, personalas jaučia mažiau 
streso, nei jį stebėtų administracijos ar kitų institucijų spe-
cialistai. BARN rankų higienos projekte atlikto rankų higi-
enos stebėsenos tyrimo rezultatai parodė, kad rankų higiena 
pagal visus vertintus aspektus teisingai visuose skyriuose 
buvo atliekama nuo 25 iki 70 proc. projekto pradžioje ir 
nuo 17 iki 80 proc. projekto pabaigoje. Rankų higienos  

1 pav. BARN – Rankų higienos projekto plakatas
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teisingas atlikimas pagal visus vertintus aspektus 40 proc. 
padidėjo chirurgijos skyriuose po visų intervencijų, 5 proc. –  
neurochirurgijos skyriuje. Teisingai pagal visus aspektus 
atliekamos rankų higienos dalis nepasikeitė reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriuose – buvo ir liko 70 proc.

Kaip užtikrinti rankų higieną ligoninėje?
Ilgą laiką buvo akcentuojama, jog norint išvengti infekci-

jų, ligoninėse būtina užtikrinti švarą, – dezinfekuoti baldų, 
sienų ir grindų paviršius. Tik Lietuvai tapus nepriklausoma 
pradėtas diegti modernus, mokslo tyrimais pagrįstas požiūris 
apie infekcijų prevencijos principus gydymo įstaigose, šis po-
žiūris jau įteisintas teisės aktais, normomis. Atrodo, kad jau 
visiems žinoma, kad infekcijų sukėlėjai plinta per nešvarias 
rankas, kad dėl to ypač svarbu tinkama medicinos ir slaugos 
personalo rankų higiena. Deja, tiek stebimas rankų antisepti-
ko sunaudojimas, tiek BARN rankų higienos projektas, tiek 
kiti pastaraisiais metais atlikti tyrimai rodo, kad rankų higie-
nos situacija Lietuvos ligoninėse keistina ir tobulintina ir kad 
daug ką lemia ligoninės personalo elgsena. Įvertinant, kad elg-
senos ir požiūrio pokyčiai vyksta labai lėtai, suprantama, kad 
pokyčiams atsirasti būtinos nuolatinės visų, tiek medicinos ir 
slaugos, tiek administracijos personalo pastangos. 

Rankų higienos užtikrinimas ligoninėse nėra tik Lietuvos 
problema. Visame pasaulyje atliekami įvairūs tyrimai, ieškant 
atsakymo, kaip pagerinti rankų higienos situaciją gydymo 
įstaigose. Šiuo metu pripažinta, kad geriausia, jei problema 
sprendžiama vienu metu taikant kelias priemones, t. y. prie-
monių visumą (angl. bundles). Rankų higienos užtikrinimui 
ir tobulinimui ligoninėje siūloma, kad būtų: ligoninės admi-
nistracijos supratimas apie rankų higienos svarbą ir parama; 
užtikrintas rankų higienos antiseptiko prieinamumas/pasie-

kiamumas; nuolat būtų atliekami rankų higienos stebėsenos 
tyrimai ir aptariami gauti rezultatai; nuolat vyktų mokymai 
rankų higienos temomis, būtų iškabinti ir keičiami plakatai, 
įvairūs priminimai apie rankų higienos svarbą. 

Taip pat specialistai mano, kad medicinos ir slaugos perso-
nalo požiūris greičiau keistųsi, jeigu pacientai ir kolegos vieni 
kitiems visada primintų, jog prieš apžiūrėdami jie nedezinfe-
kavo rankų ar yra pasipuošę žiedais, laikrodžiais, apyrankėmis 
ar nusilakavę nagus. 

Ir pabaigai. Dažnai kritikuojame kitus, greitai pastebime 
kolegų netinkamą elgesį ir veiksmus. Bet jei kiekvieną kartą 
prieš kritikuodami kitą paklaustume savęs: ar aš visada plaunu 
ar dezinfekuoju rankas, kai žinau, kad turiu tai padaryti? Ir 
visada pats atlikčiau rankų higieną, kai tą turiu padaryti? Ar 
tada nepagerėtų bendra rankų higienos situacija? Juk dideli 
pokyčiai prasideda nuo mažų kiekvieno iš mūsų žingsnių.  

Šiuo metu pripažinta, kad geriausia, jei problema sprendžia-
ma vienu metu taikant kelias priemones, t. y. priemonių visumą. 

Rankų higienos užtikrinimui ir tobulinimui  
ligoninėje siūloma priemonių visuma: 

•	 ligoninės administracijos supratimas apie rankų higie-
nos svarbą ir parama; 
•	 užtikrintas rankų higienos antiseptiko prieinamu-
mas/ pasiekiamumas; 
•	 nuolat atliekami rankų higienos stebėsenos tyrimai ir 
aptariami gauti rezultatai; 
•	 nuolat vykdomi mokymai rankų higienos temomis, 
•	 visada iškabinti ir periodiškai keičiami plakatai, įvai-
rūs priminimai apie rankų higienos svarbą.

2 pav. BARN – Rankų higienos projekto rankų higienos atlikimo stebėsenos anketa 
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Nuotolinio mokymo „Viso gyvenimo skiepai“
2 temos „Naujagimių skiepijimas“

1. Kuriuos iš išvardytų naujagimių galima 

skiepyti Lietuvos vaikų skiepijimo kalendoriu-

je numatytomis vakcinomis:

a) Išnešiotus, laiku gimusius naujagimius
b) Neišnešiotus naujagimius
c) Labai mažo gimimo svorio nestabilios būk-

lės naujagimius

2. Kurios iš išvardytų vakcinų skiepijamos 

naujagimiams pagal Lietuvos vaikų skiepijimo 

kalendorių:

a) Tuberkuliozės (BCD) vakcina
b) Kokliušo vakcina
c) Virusinio hepatito B vakcina
d) Gripo vakcina

3. Kada naujagimiams įskiepijama virusinio 

hepatito B vakcina:

a) Prieš išrašant iš gimdymo įstaigos
b) Per pirmąjį gyvenimo mėnesį
c) Per pirmąsias 24 valandas po gimimo

Naujagimis – neapsakomas džiaugsmas šeimoje. Po ilgai tru-
kusio nėštumo norime jiems visko geriausio, o patys mažyliai 
atrodo tokie gležni. Iš tiesų naujagimiai nėra tokie trapūs, kaip 
jie atrodo. Gimimas ir pirmosios gyvenimo valandos susiję su 
didžiuliu stresu, vadinamąja naujagimio adaptacija. Po gimimo 
viskas radikaliai pasikeičia: išsiskleidžia plaučiai ir kvėpuoti ten-
ka pačiam; persitvarko kraujotaka; reikia pradėti pačiam valgy-
ti, todėl kitaip pradeda funkcionuoti žarnynas; inkstai pradeda 
skirti šlapimą. Tai tik keli naujagimio adaptacijos elementai. 

Kalbėdami apie naujagimio adaptaciją, turime prisi-
minti ir mūsų kaimynus – mikroorganizmus. Žinia, ma-
mos įsčiose naujagimis yra sterilus. Nėštumo metu bet ko-
kia vaisiaus infekcija gresia rimtomis problemomis, todėl 
nėščiosios organizme yra daugybė barjerų, apsaugančių 
nuo infekcijos. Tačiau tik gimus šios apsaugos nebelieka. 
Viskas aplink naujagimį nesterilu: oras, kuriuo jis kvėpuo-
ja, gimti padedančiųjų rankos, mamos oda, krūties spene-
lis, priešpienis. Visur knibžda mikroorganizmų ir jau gim-
dymo metu prasideda vadinamasis kolonizacijos procesas, 
t. y. buvusio sterilaus vaisiaus, ką tik gimusio naujagimio 

Viso gyvenimo skiepai

Prof. habil. dr. Vytautas Usonis, VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vedėjas, 
 Vaikų ligoninės, VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikų filialo Pediatrijos centro direktorius,  

Baltijos imunoprofilaktikos asociacijos (BALTIPA) valdybos pirmininkas

užsisėjimas mikroorganizmais. Būtina pabrėžti, kad tai 
natūralus procesas ir naujagimio imuninė sistema tam yra 
puikiai pasiruošusi. Paprasta logika: tie, kas nebuvo pri-
sitaikę tokiam intensyviam susitikimui su mikroorganiz-
mais, prieš tūkstančius metų žuvo ir nepaliko palikuonių. 
Per ilgą evoliuciją sukurta visa sistema, apsauganti nauja-
gimius. Vienas iš šios sistemos elementų – paskutinėmis 
nėštumo savaitėmis iš mamos per placentą gaunami anti-
kūnai, kurie kelis mėnesius po gimimo apsaugo naujagimį 
nuo kai kurių infekcinių ligų, kuriomis sirgo mama. Paties 
naujagimio imuninė sistema yra puikiai pasiruošusi susiti-
kimui su aplinkos mikroorganizmais, tačiau jai reikia laiko 
susipažinti su nauja aplinka. Tai pasakytina tiek apie laiku 
gimusius, tiek ir apie neišnešiotus naujagimius. Jų imuni-
nė sistema puikiai reaguoja į įskiepytas vakcinas. Vakcinų 
sudėtyje esantys antigenai sudaro vos mažytę dalį, palyginti 
su tuo antigenų kiekiu, su kuriuo susiduria vos gimusio 
naujagimio imuninė sistema. Teisingai suprasti naujagimio 
kolonizacijos proceso esmę svarbu, kad suvoktume nauja-
gimių skiepijimo ypatumus. 

2 tema. Naujagimių skiepijimas

Klau s ima i
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Kalbėdami apie naujagimių skiepijimą, turime atsižvelgti į 
kelis momentus. Reikia atsižvelgti ir į jau paminėtus motinų 
antikūnus, kurie gali neutralizuoti gyvas vakcinas. Be jokių 
abejonių, naujagimiams reikėtų skiepyti tik tas vakcinas, ku-
rios jiems būtinos nedelsiant po gimimo, kurios apsaugo nuo 
ligų, keliančių grėsmę naujagimio gyvybei ar sveikatai nuo 
pat gimimo. Lietuvoje tai vakcinos prieš virusinį hepatitą B 
ir prieš tuberkuliozę (BCG). Lietuvoje nėščiosios netiriamos 
dėl virusinio hepatito B, todėl gimdyvės gali net nežinoti, kad 
jos yra užsikrėtusios hepatito B virusu. Gimdymo metu kon-
taktas tarp gimdyvės gimdymo takų ir gležnos gimstančiojo 
odos yra itin glaudus, todėl hepatito B virusas gali iš gimdy-
vės kraujo patekti naujagimiui. Ši infekcija naujagimiui gresia 
arba žaibiniu hepatitu, mirtingumas nuo kurio siekia 90 %, 
arba ilgai rusenančia lėtine virusinio hepatito B infekcija, atei-
tyje gresiančia lėtiniu hepatitu ir kepenų ciroze. Hepatito B 
vakcina, įskiepyta per pirmąsias 24 valandas po gimimo, 92 %  

tikimybe apsaugo naujagimį nuo virusinio hepatito B, net jei 
naujagimį pagimdė infekuota moteris. 

Deja, sergamumas tuberkulioze mūsų krašte dar labai di-
delis, o užsikrėtus naujagimiui yra nemaža rizika, kad tuber-
kuliozė įgaus itin grėsmingas formas – tuberkuliozinį menin-
gitą ar sunkią išplitusią sisteminę tuberkuliozę. 

Naujagimiams grėsmingos ir kitos vakcinomis valdomos 
ligos. Iš jų paminėtinas gripas ir kokliušas. Vertinant šias grės-
mes, nėščiosioms rekomenduojama įskiepyti gripo vakciną. 
Deja, nėščiosioms vakcinos prieš kokliušą, kurią ima skiepyti 
vis daugiau valstybių, Lietuvoje neturime. Tokiais atvejais yra 
siūlomas kitas naujagimio apsaugos būdas – vadinamoji ko-
kono strategija. Jos esmė – tiek gripo, tiek kokliušo vakcina 
turėtų būti paskiepyti visi, glaudžiai kontaktuojantys su nau-
jagimiu. Lietuvoje jau yra galimybių kokono principu skiepy-
ti gripo ir kokliušo vakcinas, tačiau tokia praktika mūsuose 
dar itin reta.

Laiku gimusių ir net neišnešiotų naujagimių imuninė sistema pakankamai subrendusi vakcinų skiepijimui. Kaip ži-
nia, fiziologinėmis sąlygomis vaisius yra sterilus, tačiau jau gimdymo metu prasideda vadinamasis kolonizacijos procesas, 
kuris būna ypač intensyvus pirmomis valandomis ir pirmomis dienomis po gimdymo. Būtina pabrėžti, kad naujagimio 
kolonizacija įvairiais mikroorganizmais yra natūralus procesas, tai yra  vienas iš naujagimio adaptacijos (prisitaikymo gy-
venti) procesų. Kitos naujagimio adaptacijos kryptys – kraujotakos sistemos persitvarkymas, savarankiškas kvėpavimas, 
mityba per virškinamąjį traktą, kitos funkcijos. Nors tai yra labai sudėtingi procesai, tačiau naujagimis jiems yra puikiai 
prisitaikęs. Vakcinų skiepijimas vertintinas kaip viena iš naujagimio mikrobinės kolonizacijos proceso sudėtinių dalių, 
tačiau, skirtingai nuo tų mikroorganizmų, su kuriais susidūręs naujagimis gali susirgti, skiepijant vakcinas sužadinama 
imuninė gynyba, bet ne liga.

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį.
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki kovo 10 dienos adresu:

Nuotolinės studijos, SDTS centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius.
Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą.

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei kovo 10 d., nebus tikrinami.
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.).

SVARBU: Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti SDTS centro logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!



17Žodis gydo, žodis žeidžia

Kirčiavimo profesionalizmai itin greitai plinta ir veržiasi į viešu-
mą. Tad mediko profesinė pareiga – specialybės žodžius kirčiuoti 
be priekaištų, nes slaugytojo ar gydytojo pasiklausęs taip pat kir-
čiuos ir pacientas, ir studentas, kuris dar tik mokosi medicinos 
dalykų. Juk kas gali geriau išmanyti terminus, jei ne specialistas? 

Šį kartą pakalbėkime apie antrosios kirčiuotės tarptauti-
nius žodžius su galūne -a. Tokių medicinos žodžių yra labai 
daug. Svarbiausia ir dažniausiai nepaisoma jų ypatybė – galū-
nė -a visada kirčiuojama ir tariama trumpai.

Taigi: amebà, aneurizmà, astmà, biosferà, cistà, diafragmà, 
dietà, dogmà, florà, freskà, homozigotà, jogà, karjerà, 
kataraktà, klizmà, kolegà, manierà, pastà, placentà, plazmà, 
podagrà, pozà, sferà, sodà, strumà, tarà, zonà… 

Lengviausia šiuos žodžius atpažinti pagal galūnės baigme-
nis, jie primena moterų vardus (žr. E. Molytė. Kalbos prakti-
kos patarimai medikams. Kaunas, 2001):

-ama: diagramà, dramà, encefalogramà, kardiogramà, 
panoramà, pižamà, oscilogramà, programà, reklamà, 
rentgenogramà… 
-ema: dilemà, edemà, egzemà, emblemà, emfizemà, 
eritemà, problemà, schemà, sistemà, temà, teoremà... 
-ena: drenà, gangrenà, higienà, migrenà, ozenà, venà…
-ina: anginà, disciplinà, kabinà, medicinà, ricinà, 
rutinà, skarlatinà, vakcinà, viktorinà…
-oma: adenomà, hematomà, glaukomà, komà, limfomà, 
lipomà, melanomà, miomà, sarkomà, trachomà… 
-ūra: akupunktūrà, aparatūrà, architektūrà, figūrà, 
kandidatūrà, kultūrà, mikstūrà, procedūrà, receptūrà, 
registratūrà, struktūrà, temperatūrà, tinktūrà...
Įsidėmėtina: tokių žodžių galūnė -a visada kirčiuojama, 
nesvarbu, koks būtų linksnis. 

O kaip kiti linksniai? 
Galėtume vėl prisiminti praėjusį kartą minėtą RATO prin-

cipą ir kirčiuoti juos pagal žodžio RATAS analogiją. Tačiau 
viena bėda. Galūnės -a vediniai patenka į išimties taisyklę, 
todėl įprastą RATO sukimąsi šiek tiek trikdo. Tiesa, tik vieno 
linksnio, vienaskaitos vietininko, kirčiavimą. Užtektų įsidė-
mėti, kad kirtis čia lieka kamiene, ir baigta. Palyginkime: 

Dar viena kirčiavimo dozė
Diana Žėkienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Gerbiami slaugos darbuotojai ir visi šio žurnalo skaitytojai,
Žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“ galite užsiprenumeruoti visuose  

Lietuvos pašto skyriuose.
Prenumeratos kaina: 
 

Indeksas 5105
 SLAUGA

mokslas ir praktika

RATÈ, tačiau diètoje, zònoje, cìstoje, frèskoje, pãstoje, 
plãzmoje…
Tiesą pasakius, nesu girdėjusi, kad kas kirčiuotų kitaip. 
Visi kiti linksniai vėl sukasi RATE:
Ratù – diagramà, egzemà, venà, anginà, hematomà, 
mikstūrà…
Rãtų – diagrãmų, egzèmų, vènų, hematòmų, mikstūrų…
Rãtams – diagrãmoms, egzèmoms, hematòmoms, 
mikstūroms…
Ratùs – diagramàs, egzemàs, hematomàs, mikstūràs…
Rãtuose – diagrãmose, egzèmose, hematòmose, miks-
tūrose…

Kad nepradėtume visus galūnės -a vedinius mauti ant 
vieno kurpalio ir tuo RATU nenusiristume į pašalę, norė-
čiau priminti, kad kirčiavimo sistemoje yra ir kitų taisyk-
lių. Reikėtų tarti keletą žodžių apie dar vieną gana gausią 
medicinos žodžių „kompaniją“, tai yra apie tarptautinius 
žodžius su baigmeniu -ija. Tai dažniausiai pirmosios kir-
čiuotės žodžiai, todėl baigmuo -ija nekirčiuojamas, o kirtis 
visuose linksniuose išlieka pastovus – trečiame nuo galo 
skiemenyje. 

-ija: adaptãcija, akušèrija, alèrgija, anèmija, anestèzija, 
arìtmija, atròfija, biòpsija, chirùrgija, diftèrija, dizentèrija, 
fiziològija, leukèmija, maliãrija, neurastènija, onkològija, 
ortodòntija, ortopèdija, pediãtrija, pneumònija, psichiãtrija, 
psichològija, reanimãcija, sanitãrija, tachikárdija, terãpija...  

Tikiuosi, ši kirčiavimo dozė neskausminga, galbūt veiks-
minga, be nepageidaujamo poveikio.

12 mėn. – 
6 mėn. – 
3 mėn. –  
1 mėn. – 

60,00 Lt
30,00 Lt
15,00 Lt 
5,00 Lt
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Ugdomoji poetikos terapija kaip 
priemonė suaugusiųjų, sergančių šizof-
renija ar depresija, įgalinimui : daktaro 
disertacija : socialiniai mokslai, edukolo-
gija (07S) / Jūratė Sučylaitė : Vilniaus pe-
dagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus 
pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – 
305 p. : iliustr.

Paskutiniame praėjusių metų žurnalo 
numeryje dalijomės įspūdžiais iš Birštone 
vykusios biblioterapijos konferencijos, o 
dabar pristatome poezijos terapeutės, rašy-
tojos, gydytojos dr. Jūratės Sučylaitės dak-
taro disertaciją „Ugdomoji poetikos terapija 
kaip priemonė suaugusiųjų, sergančių šizof-
renija ar depresija, įgalinimui“ (2011 m.).

Pastaruoju metu terapijos sąvoka vis dažniau siejama su ne-
medikamentinio poveikio metodais: fizioterapija, ergoterapi-
ja, kineziterapija, psichoterapija. Nemedikamentinio gydymo 
koncepcija orientuota ne į ligos simptomų susilpninimą ar pa-
šalinimą, o į žmogaus sveikųjų galių ir adaptacijos stiprinimą 
natūraliais biologiniais, psichologiniais, socialiniais veiksniais. 
Dr. Jūratė Sučylaitė – gydytoja psichoterapeutė, kuri gydo ne 
vaistais, o kalbos menu ir psichologinio poveikio priemonė-
mis. Ji teigia: „Man žodis yra instrumentas, leidžiantis atverti 
užsisklendusio žmogaus sielą, o mano žodis kartais tampa vei-
drodžiu, parodančiu pacientui jo neprarastas galias.“

Moksliniame darbe analizuojami faktoriai, veikiantys 
suaugusiųjų, sergančių depresija ar šizofrenija, gebėjimą sa-
varankiškai gyventi visuomenėje, nustatytos sergančiųjų de-
presija ir šizofrenija įgalinimo prielaidos, pateikta autorės 
sukurta ugdomosios poetikos terapijos metodika, atlikta jos 
ekspertizė ir pagrįstas metodikos veiksmingumas. 

Ugdomosios poetikos samprata reiškia literatūros panau-
dojimą žmogaus ugdymo programose. 

Meninės kalbos vartojimo privalumai: stipresnis poveikis 
asmens emocijoms, vaizduotei, todėl sužadinama daugiau pri-
siminimų, atskleidžiančių individo asmeninę patirtį. Literatū-
rinė kalba leidžia ne tik išsilaisvinti iš skaudžių išgyvenimų, bet 
ir sutaiko rašantįjį su išoriniu pasauliu. Ugdomojoje poetikos 
terapijoje siekiama kūrybiškai paveikti neįgalių ar krizę išgy-
venančių žmonių dvasinę sveikatą, skatinti komunikaciją ir 
socializaciją. Poetikos terapijos metodikos kūrimo prielaidos –  
gydytojos psichoterapeutės dešimties metų praktinio darbo pa-
tirtis. Dr. J. Sučylaitė atskleidžia, kad tyrimo metu paaiškėjo, 
jog menkas savęs vertinimas, uždarumas, nesugebėjimas ben-
drauti, izoliacijos patyrimas, nemokėjimas pažinti savo jaus-
mų yra pastebimi skirtingų ligų – įvairių formų depresijos ir 
šizofrenijos spektro sutrikimų atvejais. Atliekant tyrimą buvo 
siekta sukurti ugdomosios poetikos terapijos metodiką, skirtą 
ne gydyti sergančiuosius depresija ir šizofrenija, bet ugdyti, kar-
tu atrasti edukacinio poveikio technikas, kurias galėtų perimti 
kiti andragogai ir pedagogai, dirbdami su krizę išgyvenančiais 
suaugusiais ar jaunuoliais, taip pat su neįgaliais asmenimis. Šia-

Poetikos terapija
me darbe nagrinėjama, kokiomis ugdomosios 
poetikos terapijos technikomis neūmia šizof-
renijos forma ar depresija sergantis asmuo yra 
įtraukiamas į ugdomosios poetikos terapijos 
procesą, sustiprinantį jo psichikos galias ir 
įgalinantį mokytis gyventi savarankiškai.  
Dr. J. Sučylaitė rašo, kad pozityvų ugdo-
mosios poetikos terapijos poveikį pavyko 
pastebėti po 4–6 susitikimų, o stabilius įga-
linimo rezultatus – po dvejų metų.

Moksliniame darbe pateikiama trans-
formuojančio mokymosi teorijomis pa-
grįsta suaugusiųjų, sergančių depresija ar 
šizofrenija, įgalinimo koncepcija. Pirmą 
kartą Lietuvoje išanalizuotos poetikos 
terapijos taikymo galimybės. Sukurta ug-

domosios poetikos terapijos metodika suaugusiųjų, sergančių 
depresija ar šizofrenija, įgalinimui. Specialistams, dirbantiems 
su depresija ir šizofrenija sergančiais žmonėmis, ši metodika 
yra praktinio darbo vadovas: metodologiškai pagrindžiamas 
ugdomosios poetikos terapijos technikų prasmingumas, pa-
teikiami konkrečių edukacinių psichologinių technikų apra-
šymai. Tai suteikia galimybes specialistams plėtoti savo pro-
fesinę kompetenciją. Menų terapijos specialistams parodomi 
konkretūs būdai, kaip stimuliuojama ir vystoma autentiška 
kalba. Ugdomosios poetikos terapijos principus autorė siūlo 
panaudoti ir kitose edukologijos srityse: lituanistikoje, moky-
tojų mokymui, kultūros edukologijos projektuose, taip pat 
jais naudotis socialiniame darbe ir psichikos ligonių slaugoje. 

Poetikos terapija glaudžiai susieta su psichoterapija. Psi-
choterapijos atveju specialistas profesionalas, naudodamas psi-
choterapijos metodus, siekia tų pačių tikslų, kokių siekiama 
ir poetikos terapijoje. Sukurta ugdomosios poetikos terapijos 
metodika – inovatyvi priemonė, veiksminga optimizuojant 
depresija arba šizofrenija sergančiųjų įgalinimo mokytis ir sa-
varankiškai gyventi procesus. Ugdomosios poetikos terapijos 
dėstymo ciklą rekomenduojama integruoti į slaugytojų, socia-
linių darbuotojų, ergoterapeutų, bibliotekininkų, socialinių 
pedagogų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo kursų programas, kad specialistai įgytų papildomų 
kompetencijų, reikalingų jų tiesioginiam darbui. Taip pat siū-
loma ugdomąją poetikos terapiją integruoti į medicinos reabi-
litacijos paslaugų sistemą, nes tai yra psichikos sveikatą sugrą-
žinantis metodas, veiksmingas siekiant įveikti nerimą, mažinti 
depresiją. Pasak dr. J. Sučylaitės, poetinė terapija gali padėti 
visiems, kurie išgyvena stipresnę ar silpnesnę kančią, ir net 
sveikiesiems, norintiems geriau pažinti save ir dvasiškai augti.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos medicinos bib-
liotekoje. Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į na-
mus  Naudojimosi biblioteka taisyklėse  tel. (85) 261 77 96  
(Abonementas)

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
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Sausio mėnesį Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta 
Tomo Raimundo Jovaišos akvarelių paroda „Medis, laukas, 
vanduo“. Tai antroji personalinė paroda. Praėjusiais metais 
autorius savo kūrinius eksponavo Senamiesčio menininkų 
galerijoje, Totorių gatvėje. T. R. Jovaiša sako dirbęs visokius 
darbus ir piešęs. Pastaruosius penkerius metus daug piešė, o 
pusantrų – „stipriai“. Norėjosi perteikti, „kaip gražu aplin-
kui, kaip skaidru ir aišku“. Kūriniuose atsiskleidžia artimas 
ryšys su gamta.

T. R. Jovaiša vaikystėje lankė Vilniaus dailės mokyklą 
(dab. J. Vienožinskio dailės mokykla). 1964 m. įstojo į Vil-
niaus dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija). Tuo 
pačiu metu studijavo ir Vilniaus politechnikos institute, kur 
jau buvo baigęs pirmą kursą. Nors stengėsi suderinti dailės, 
tapybos studijas, tačiau teko pasirinkti.

T. R. Jovaiša – psichologijos mokslų daktaras. Dirba Lie-
tuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos 
institute. Jis gerai žinomas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 
šalių universitetinei ir mokslo bendruomenei. „Tai daugia-

lypis žmogus, gamtos apdovanotas ne tik racionaliu mokslo 
protu, bet ir jausmo, spalvos pajauta ir ritmo, žodžio eilėje 
randantis. [...] T. R. Jovaišos spalvos ir tono pajauta užsi-
spyrusiai, su kūrybiniu polėkiu lieti akvarelę, tai – sunkus, 
katorgiškas darbas, bet darbas plius pajauta – visada duoda 
rezultatą. Jo akvarelių profesionalumo negalima užginčyti, 
jis paprasčiausiai yra. Bebėgančios senos kaimo sodybos, 
pilni gėlių laukai, į amžinybę nueinantys keliukai, akvarelės 
spalvos daugiasluoksniškumas, spalvos skaidra ir dar...“ – 
mintimis dalijosi buvęs kurso draugas prof. Linas Julijonas 
Jankus.

Pasveikinti parodos autoriaus susirinko gausus bū-
rys bendradarbių. Jie labai džiaugėsi turėdami piešiantį 
kolegą ir pasiūlė surengti kūrybos parodą Edukologijos 
universitete.

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Psichologijos mokslų daktaro  
akvarelių paroda 



 
 

SLAUGOS DARBUOTOJ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS CENTRAS 

Kvieia mokytis asmenis, 

 turinius vidurin išsilavinim,  
ir gyti patraukli specialyb 

 

 

Slaugytojo padjjo mokymo programa 
Mokymo trukm – 9 sav. (360 val.) 

 

 

 
 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir norintiems gyti 

slaugytojo padjjo kvalifikacij. Slaugytojo padjjas yra sveikatos priežiros sistemos 

darbuotojas, kuris savarankiškai arba asistuodamas slaugos specialistui, rpinasi pacient saugumu, 

padeda pacientui tenkinti bendravimo, mitybos, judjimo, miego poreikius, ruošia pacientus 

diagnostikos, slaugos, gydymo ar reabilitacijos procedroms, padeda slaugos specialistui vairi 

procedr metu, rpinasi pacient ir aplinkos higiena. 

Per mokym bsimieji slaugytojo padjjai susipažsta su slaugytojo padjjo funkcijomis, 

pareigomis, teise ir atsakomybe, gyja žmogaus anatomijos, patologijos, farmakologijos, 

bendravimo psichologijos, slaugos, pirmosios medicinos pagalbos, higienos ir darbuotoj sveikatos 

saugos pagrindus.  

Per praktin mokym bsimieji slaugytojo padjjai savarankiškai arba su slaugos specialistu 

mokosi atlikti vairias slaugos ir higienos procedras, teikti pirmj medicinos pagalb. 

 

 

 

 

Rugi g. 1, Vilnius. tel. (8 5) 237 44 24, el. p. centras@sdtsc.lt, www.sdtsc.lt 


