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Raktiniai žodžiai: slaugytojas, bendravimas, onkologinė-
mis ligomis sergantys pacientai.

Santrauka

Bendravimas yra svarbiausia ryšio priemonė tarp slaugy-
tojo ir paciento. Tinkamas ir efektyvus bendravimas tampa 
vis aktualesnis, nes jis gerina slaugytojo ir paciento santy-
kius, veikia paciento suvokimą apie sveikatos priežiūros ko-
kybę ir gydymo rezultatus. Vaikų, sergančių onkologinėmis 
ligomis, slauga – aukštos kvalifikacijos reikalaujantis darbas. 
Slaugytojas turi turėti reikalingų žinių ir patirties, kad būtų 
patenkinti paciento poreikiai ir užtikrinta kokybiška slauga. 
Vaikų onkologiniai susirgimai buvo ir vis dar lieka svarbi ir 
aktuali visuomenės sveikatos problema ne tik Lietuvoje, bet 
ir visose pasaulio šalyse. Slaugant tokius pacientus, didžiausią 
ir vertingiausią paramą slaugytojas suteikia bendraudamas su 
onkologine liga sergančiu vaiku. Todėl labai svarbu analizuo-
ti bendravimo svarbą bei problemas, susijusias su slaugytojų 
išgyvenimais, slaugant onkologinėmis ligomis sergančius vai-
kus. 

Tyrimo tikslas – atskleisti slaugytojo bendravimo patirtį, 
slaugant vaikus, sergančius onkologinėmis ligomis. 

Tyrime dalyvavo 10 slaugytojų nuo 25 iki 50 metų am-
žiaus, dirbančių su onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais. 

Tyrimo metu buvo atliktas pusiau struktūruotas interviu 
su pacientais, sergančiais onkologinėmis ligomis. Tyrimo 
duomenys išanalizuoti turinio (Content) analizės metodu.

Slaugytojai, bendraudami su onkologinėmis ligomis ser-
gančiais vaikais, patiria psichologinių, fizinių bei socialinių 
sunkumų. Jie išgyvena depresiją, liūdesį, norą atsiriboti nuo 
paciento, jaučia vidinį skausmą, padidėjusį jautrumą, stresą, 
nerimą, nuovargį, nemigą, psichologinių žinių stoką, pacien-
to artimųjų slaugytojo kaip specialisto neadekvatų vertinimą. 

Įvadas

Bendravimas asmens sveikatos priežiūros srityje yra svar-
biausia priemonė, užtikrinanti slaugytojo ir paciento ryšį. 
Poreikis bendrauti yra vienas svarbiausių žmogaus egzisten-
cinių poreikių. A. Maslow nuomone, bendravimas poreikių 
hierarchijoje yra trečioje vietoje po fiziologinių ir saugos po-
reikių [5]. Vienas svarbiausių kriterijų, vertinant slaugytojų 
veiklos kokybę, yra gebėjimas bendrauti. Slaugytojas kasdien 
bendrauja su pacientais, jų šeimos nariais, gydytojais, todėl 
slaugytojo darbas ir elgesys yra nuolat stebimi ir vertinami. 
M. Rosenzweig ir kt. atlikto tyrimo duomenimis, nustaty-
ta, kad geri bendravimo įgūdžiai yra būtini slaugytojų darbe 
[6]. Slaugytojų veiksmingas bendravimas su onkologine liga 
sergančiais vaikais yra pagrindinis slaugos praktikos veiks-
nys, nes tik tinkamai bendraudami žmonės vienas kitą gir-
di, supranta gaunamą informaciją ir atsako į ją. A. Adams, 

T. Mannix, A. Harrington (2017) tyrimo rezultatai rodo, kad 
veiksmingas sveikatos priežiūros specialisto bendravimas gali 
pagerinti paciento ir jo šeimos supratimą apie esamą būklę ir 
sumažinti psichologinę naštą [1]. Geras bendravimas su paci-
entu yra sėkmingos slaugos pagrindas. Slaugos proceso metu 
bendravimas su pacientu priklauso nuo daugelio veiksnių: 
slaugytojo ir paciento vertybių, požiūrio ir įsitikinimo, kul-
tūros ir religijos, socialinės padėties, lyties, amžiaus ir subren-
dimo lygio, aplinkos [2]. Lietuvoje nėra atlikta daug tyrimų, 
nagrinėjančių slaugytojų bendravimo patirtis su onkologinė-
mis ligomis sergančiais vaikais. Daug rašoma apie psichologi-
nės pagalbos reikalingumą tėvams, auginantiems onkologine 
liga sergančius vaikus. R. Dolinskaitė (2010) nagrinėjo slau-
gytojų ir onkologinėmis ligomis sergančių vaikų bei jų tėvų 
bendravimo poreikį ir pasitenkinimą bendravimo kokybe [3]. 
V. Žydžiūnaitė (2007) atliko tyrimą „Slaugytojo, bendraujan-
čio su onkologinėmis ligomis sergančiais suaugusiais pacien-
tais, išgyvenimai“ [7]. Tačiau Lietuvoje nėra atlikta tyrimo, 
nagrinėjančio slaugytojų ir onkologinėmis ligomis sergančių 
vaikų bendravimo patirtis slaugytojo požiūriu.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tiriamieji buvo parinkti atsižvelgiant į tyrimo tikslo reika-
lavimus. Atliekant tikslingą tiriamųjų atranką, buvo laikoma-
si reikalavimo, kad tiriamieji turėtų ne mažesnę kaip 5 metų 
darbo su vaikais, sergančiais onkologine liga, patirtį. Tyrime 
dalyvavo 10 slaugytojų, slaugančių onkologinėmis ligomis ser-
gančius vaikus. Tiriamieji parinkti atsitiktinės atrankos būdu, 
dirbantys dieninėje ir vakarinėje pamainose, savanoriškumo 
principu, užtikrintas jų anonimiškumas. Anonimiškumas už-
tikrintas kiekvienam tiriamajam priskyrus skirtingą kodą (1, 
2, 3 ir kt.), pagal kurį tiriamąjį identifikuoti galėjo tik tyrėjas. 
Pokalbis su slaugytojais truko 40–60 minučių. Apklausa vyko, 
suderinus susitikimo laiką, slaugytojų darbinėje aplinkoje. 

Tyrimui atlikti buvo naudojamas kokybinis fenomenolo-
ginis metodas, naudojant pusiau struktūruotą interviu, po-
kalbius įrašant diktofonu. Šis metodas buvo pasirinktas, kad 
būtų galima giliau pažvelgti į tiriamą reiškinį. 

Rezultatai 

Tyrimo duomenys atskleidė, kad slaugytojai, bendrau-
dami su įvairaus amžiaus vaikais, sergančiais onkologinėmis 
ligomis, pasirenka įvairias bendravimo erdves pokalbiui, at-
sižvelgdami į vaiko amžių. Taip pat bendravimui turi įtakos 
ir šalia esantys asmenys. Vienaip slaugytojas bendrauja su pa-
cientu, kai pacientas yra vienas, kitaip – kai yra kitų asmenų 
ar kai bendraujama grupelėje. Vieni pacientai linkę bendrauti 
per didesnį atstumą, todėl jiems nejauku, kai kas nors per 
daug prisiartina, o kiti – veiksmingam bendravimui pasirenka 
mažesnį atstumą (1 lentelė).

Slaugytojo bendravimo patirtis, slaugant 
onkologinėmis ligomis sergančius vaikus

Rasa Juozapavičienė, Salomėja Bakanaitė, Regina Balčiūnienė
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas
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Slaugytojai pasirinko ne vieną atsakymą, nes atstumas pri-
klauso nuo aplinkybių ir nuo vaiko amžiaus. Bendraujant su 
pačiais mažiausiais vaikais, dažniausiai pasirenkama intymi 
zona („Jei leidi vaistus mažam vaikui, pasiimi jį ant kelių“; 
„Mažiukai mėgsta artumą, laukia, kol nukelsi juos, jei yra kur 
nors užsilipę, einant į procedūrinį jie net į ranką įsikabina“). 
Kalbantis su paaugliais dažniausiai reikia išlaikyti socialinę  
(„<...> o su paaugliais tu turi jausti iš žvilgsnio, kiek tu gali 
sau leisti“) ir (arba) visuomeninę zoną („<...> didesnio atstumo 
laikaisi, jei pasakai ką nors tik praeidamas“). Tačiau išeities ar 
baigties situacijoje slaugytojai nestokoja ir labai glaudaus ryšio 
su pacientu („Artėjant baigčiai, nevengi net ir apsikabinimų“). 
Tiriamieji teigia, kad bendravimui pasirenkamos įvairios vie-
tos: skyriaus procedūrinis kabinetas („<...> tačiau būna po-
kalbių ir prie procedūrinio“) ar slaugytojų postas („Kartais, 
kai paaugliai nori pakalbėti, patys ateina iki slaugytojų skyriaus 
posto. Nedrąsiai paklausia ko nors, slampinėja aplinkui, tada 
ir prasideda pokalbis toje vietoje“), skyriaus koridorius („Ko-
ridoriuje, kur yra sėdmaišiai“),  pacientų žaidimų kambarys 
(„<...> žinoma, ir vaikų žaidimų kambaryje, ten jie jaučiasi 
laisviau“). Tačiau dažniausia vieta pokalbiui, kurią įvardijo 
beveik visi tiriamieji, buvo paciento palata („Palatos beveik 
visos vienvietės, tad pacientams ši erdvė tampa mano pilis, mano 
saugi erdvė ir, jei vyksta paprastesni pokalbiai, tai jie vyksta pa-
latoje, nes ją pasirenka pats pacientas. Jei aiškinama procedūra, 
tai daroma irgi palatoje ir einant iki procedūrinio, jiems tada 
yra laiko tarpas visą informaciją apmąstyti ir priimti.“).

Bendravimą pagerinti arba pabloginti gali ir aplinka. 
D. Edvardsson, P. O. Sandman, B. Rasmussen (2006) teigia, 
kad fizinė aplinka turi didžiulę įtaką ligoniams [4]. Tradici-
nėje sveikatos priežiūros aplinkoje pacientas jaučiasi nepa-
žįstamas, jam viskas keista ir svetima, o tai sukelia stresą ir 
pažeidžiamumą.

Analizuojant interviu medžiagą, paaiškėjo, kad slaugytojų 
bendravimui su onkologinėmis ligomis sergančiu vaiku ar jo 
tėvais įtakos turi įvairūs veiksniai. Veiksmingam bendravimui 
su onkologine liga sergančiu vaiku slaugytojai išskyrė šiuos 
įtakos turinčius veiksnius: aplinkos, politinius ir (arba) eko-
nominius, socialinius ir (arba) kultūrinius ir psichologinius. 
Vieni jų padeda efektyviai bendrauti, kiti trukdo (2 lentelė).

Aplinkos veiksniams slaugytojai priskyrė bendravimui 
skirtą laiką. Kartais darbo metu su vaiku tenka pabendrauti 
tik kelias minutes („Laiko stoka bendravimui...“; „Per skubė-

jimą vos kelias minutes tepakalbu...“), o būna dienų, kuomet 
„<...> naujiems pacientams skiri daugiau laiko, nes jiems viskas 
būna dar neaišku, o tie, kurie jau seniai guli, jiems nekyla daug 
klausimų“; „Visas aštuonias darbo valandas.“ Pacientui svarbu, 
kokioje palatoje jis gulės („Vienam paaugliui buvo nemiela pa-
lata, nes jis žinojo, jog ten mirė jo draugė, tad jis į tą palatą net 
kojos nežengė <...>, kalbėjomės apie tai visi“; „Vyresni vaikai 
palatoje jaučiasi lyg uždaryti tarp keturių sienų, tad reikia kal-
bėtis ir leisti jiems po truputį adaptuotis naujoje svetimoje jiems 
vietoje“), todėl kartais slaugytojui svarbu išsiaiškinti pacientų 
norus, kad nekiltų konfliktų. Tyrimo duomenys atskleidė, 
kad slaugytojai blogai jaučiasi, kai girdi įvairias, neteisingas 
jų atžvilgiu pastabas („Kada tėvai komentuoja kiekvieną slau-
gytojos žingsnį...“; „Tėvelių replikos... pradžioj nekreipi dėmesio, 
po to bandai išsiaiškinti kodėl, nes tai trukdo ne tik dirbti, bet ir 
toliau bendrauti su vaiku.“). Bendraujant svarbus yra aplinkos 
kvapas, tai gali paskatinti ar trukdyti bendravimui. Tyrimo 
metu slaugytojai atskleidė, kad efektyviam bendravimui pa-
laikyti įtakos turi slaugytojo naudojami kvepalai („Nustojau 
kvėpintis aštriais kvapais, nors jie man labai patinka, bet čia 
tuo negali persistengti, nes vaikus dirgina kvapai... juos pyki-
na <...>, kas patinka vienam, ne visada tai patiks ir kitam“), 
bendravimui su vaiku pasirenkamas atstumas ir aplinka („Čia 
nebelieka oficialaus pokalbio prie stalo, čia viskas nuoširdu. Vai-
kai nori artumo, tad kai vaikas guli, pritupiam, kai sėdi, ir mes 
atsisėdam <...> būna, kad ir ant žemės, ir žaidžiam su žais-
liukais...“). Politiniams ir (arba) ekonominiams veiksniams 
slaugytojai priskiria išmaniąsias technologijas („Kai pacientai 
ar tėvai laiko save daktarais, prisiskaitę visko internete“), įs-
taigoje galiojančias darbo instrukcijas ir (arba) taisykles („Iš 
gydytojų dažnai išgirsti: „Toks protokolas“. Tai užbrėžia ribas 
ir tada jautiesi bejėgis, nes tu nori būti lankstus pacientui, o 
tai, deja, ne visada išeina“), medicininių terminų vartojimą 
pokalbio metu. Slaugytojai teigia, kad bendraujant su vaiku 
svarbu kuo mažiau vartoti medicininių terminų, o pavartojus 
paaiškinti vaikui suprantama kalba, ką jie reiškia („Pradžioje 
pacientams būna daug neaiškių medicininių žodžių, kada jie 
tik atsigula į ligoninę, tačiau kai karts nuo karto paaiškini, 
jiems jau tampa aiškiau ir mažiau klausia“; „<...> būna pats 
pacientas paklausia jam neaiškaus žodžio“). Taip pat šiai grupei 
slaugytojai priskiria dėvimą darbo aprangą („Kai tik pradėjau 
dirbti, visos slaugytojos nešiojo vienspalvias aprangas, o aš tada 
buvau tik baigusi universitetą ir įsigijau spalvotą, su įvairiais 

1 lentelė. Slaugytojo bendravimui pasirenkama erdvė ir atstumas (n = 10)

Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Bendravimo 
erdvė

Intymi zona „Jei leidi vaistus mažam vaikui, pasiimi jį ant kelių“; „Artėjant baigčiai, nevengi net ir 
apsikabinimų tiek su vaiku, tiek su jo artimaisiais.“

Socialinė zona  „<...> o su paaugliais tu turi jausti iš žvilgsnio, kiek tu gali sau leisti“; „...kai guli vaikas, 
pats pritupi, jei sėdi, pats prisėdi.“ 

Visuomeninė zona „Su užsidariusiais paaugliais atstumas turi būti ypač didelis, nes jie vengia artumo ir juos 
erzina, kai priartėji per daug...“

Bendravimo 
vieta

Paciento palata „Dažniausiai pokalbiui renkuosi paciento palatą, tačiau, jei vaikas nenori ten kalbėti, tada 
renkuosi kitą erdvę.“

Skyriaus procedūrinis kabinetas „<...>, tačiau būna pokalbių ir prie procedūrinio“; „Tai darome arba palatoje, arba proce-
dūriniame“; „dažniausios pokalbio vietos <...> ir procedūrinis.“ 

Skyriaus koridorius „Prasilenkiant su pacientu koridoriuje irgi pasišnekučiuoji.“ 

Slaugytojų postas „Kartais, kai paaugliai nori pakalbėti, patys ateina iki slaugytojų skyriaus posto. Nedrąsiai 
paklausia ko nors, slampinėja aplinkui, tada ir prasideda pokalbis toje vietoje.“

Pacientų žaidimų kambarys „<...> žinoma, ir vaikų žaidimų kambaryje, ten jie jaučiasi laisviau.“
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paveiksliukais vaikiškais, nes galvojau, kad tai yra žaisminga ir 
tai turėtų patikti vaikams, ir tai pasiteisino – jie drąsiai ir labai 
atvirai su manim pradėjo kalbėtis“), skirtingą išsilavinimą, tu-
rimas žinias apie vaiko ligą, santykius tarp slaugytojo, pacien-
to ir tėvų. Atsiskleidė ir tai, kad, bendraujant su onkologine 
liga sergančiu vaiku ar jo tėvais, slaugytojai ne visada žino, 
ką tėvams ar vaikui atsakyti į užduodamus tiesius ir su liga 
susijusius klausimus, kaip tinkamai parinkti žodžius („Kartais 
net pačiam rinkti žodžius sunku <...> džiūsta burna, lūpos“; 
„Kartais, kai neturi ką atsakyti arba stengiesi ko nors išvengti, 
imi nervuotis, raudonuoti. Čia vaikai labai protingi, jie viską 
supranta“). Slaugytojai teigia, kad džiūsta lūpos, burna, pa-
sireiškia dažnas širdies plakimas, dreba rankos, raudonuoja 
skruostai. Kai slaugytojai mato vaiko išsekimą ar nuovargį, 
stengiasi su juo nebendrauti. Svarbu pastebėti ir namiškių 
emocinę būklę, kai jie nuvargę ar išsekę („svarbiausia ben-
drauti ramiai“), arba tiesiog palikti vienus („nes artimieji yra 
suirzę, patys pavargę. <...>“; „<...> esant baigčiai, tėvai būna 
išsekę, sugniuždyti... įvairiai, jie arba nori kalbėti, arba ne“). 
Tyrimo rezultatai rodo, kad bendravimui su onkologine liga 

sergančiu vaiku įtakos turi ir psichologiniai veiksniai: slaugy-
tojo ir paciento esama nuotaika („...paciento nenoras bendrau-
ti, kai yra nusiminęs“; „...turi pats būti pozityviai nusiteikęs, nes 
čia jie jaučia viską, viskas persiduoda“), reiškiamos emocijos 
(„Bandai sakyti, kad viskas bus gerai, bet vaikai tavim netiki, 
o paskui gali ir nekalbėti, ir pykti, tad nesinori tuščiažodžiau-
ti“), vaiko baimės („Neigiamas požiūris iš paciento, nes jaučia 
baimę, kadangi tai liga, todėl įėjus į palatą girdime ir „dink“; 
„nenoriu tavęs matyti“). 

Tyrimo metu nustatyti slaugytojų patiriami psichologi-
niai, fiziniai bei socialiniai sunkumai, slaugant onkologinė-
mis ligomis sergančius vaikus (3 lentelė).

Tyrimo metu išryškėjo, kad nuolat jaučiami slaugytojų nu-
rodyti sunkumai, bendraujant su onkologine liga sergančiu 
vaiku, sukelia įvairių sveikatos sutrikimų. Vienas jų – jaučia-
ma depresija („Pasijauti menkas žmogus ir bejėgis, kai miršta 
vaikas, tačiau nereikia labai daug negatyvo įsileisti į savo vidų, 
nors mane dažnai apima depresija“). Slaugytojai jaučia liūdesį 
(„Su pacientais čia bendrauji nuolatos, kai kurie gydosi ir metus, 
ir kelis, tai jau tampa žmogumi nebe iš gatvės, bet artimu. Kar-

2 lentelė. Veiksniai, turintys įtakos efektyviam bendravimui (n = 10)
Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Aplinkos 
veiksniai

Bendravimui skirtas 
laikas

„Kartais užtrunki apie valandą su vienu pacientu kalbėdamas ir atsakinėdamas į jo klausimus, o 
kartais tik penkiolika minučių <...>.“

Bendravimui 
pasirenkamas atstumas „Vaikai nori artumo, tad kai vaikas guli, pritupiam, kai sėdi, atsisėdam <...>.“ 

Bendravimui 
pasirinkta aplinka 

„Kai kuriems vaikams tyla yra jauki, o kitiems nepatinka, svarbiausia,  
kad tuo metu galėtų pasikalbėti.“

Slaugytojui išsakomos 
tėvų pastabos

„Tėvelių replikos... pradžioj nekreipi dėmesio, o paskui bandai išsiaiškinti, kodėl tokią repliką gavo 
slaugytoja ir panašiai, nes tai trukdo ne tik dirbti, bet ir toliau bendrauti su vaiku.“ 

Palatos parinkimas 
pacientui

„Vienam paaugliui buvo nemiela palata, nes jis žinojo, jog ten mirė jo draugė,  
tad jis į tą palatą net kojos nežengė <...>.“

Slaugytojo naudojami 
kvepalai

„Nustojau kvepintis aštriais kvapais, nors jie man labai patinka, bet čia tuo negali persistengti, nes 
vaikus dirgina kvapai... juos pykina <...>.“

Politiniai ir 
(arba) eko-
nominiai 
veiksniai

Išmaniosios 
technologijos

„Google“. Kai prisiskaito apie trombocitus ar kažkokią klaidingą informaciją, tada sunku paaiškinti 
viską, kaip yra iš tikrųjų, nes įsitikina, jog „Google“ naršyklėje rašo kitaip“; „Kai pacientai ar tėvai 

laiko save daktarais,  priskaitę visko internete.“ 
Įstaigoje galiojančios 
darbo instrukcijos

„Iš gydytojų dažnai išgirsti: „Toks protokolas“. Tai užbrėžia ribas ir tada jautiesi bejėgis, nes tu nori 
būti lankstus pacientui, o tai, deja, ne visada išeina.“

Socialiniai 
ir (arba)

kultūriniai 
veiksniai

Skirtinga socialinė 
patirtis tarp slaugytojo ir 

paciento
„Kartais reikia suprasti, kad būtina nusileisti iki vaikų lygio, norint su jais pabendrauti...“

Vartojami medicininiai 
terminai

„Pradžioje pacientams būna daug neaiškių medicininių žodžių, kada jie tik atsigula į ligoninę, tačiau 
kai karts nuo karto paaiškini, jiems jau tampa aiškiau ir mažiau klausia.“

Darbo apranga „Manau, vaikai bijo balto chalato, todėl apranga čia yra svarbi bendraujant su jais kasdien.“
Tėvų turimos žinios 

apie ligą „Tėvų išsilavinimas ir žinios apie ligą kartais labai gelbsti kai kuriose situacijose.“

Biologiniai 
veiksniai

Šeimos narių išsekimas 
ir nuovargis „<...> esant baigčiai, tėvai būna išsekę, sugniuždyti... įvairiai, jie arba nori kalbėti, arba ne.“

Paciento išsekimas  
ir nuovargis „Kai pacientas jaučiasi išsekęs, stengiamės nevarginti dar ir pokalbiais.“

Kūno siunčiami signalai „Kartais, kai neturi ką atsakyti arba stengiesi ko nors išvengti, imi nervuotis, raudonuoti.“

Klausymas ir girdėjimas „Jeigu tyliai kalbi, kartais sunkiau girdintis pacientas gali visai tavęs negirdėti“ ;  „Vaikas užsidengia 
ausis, kai nenori klausytis ir girdėti ko nors, tuo momentu ir nereikia per prievartą vaiką versti.“ 

Ligos sukeltas skausmas „Esant onkologiniam skausmui, paauglys užsidaro, kenčia. Todėl labai svarbu tai kontroliuoti, nes gal 
pacientas su tavim nekalba dėl to, kad jam skauda... tai labai svarbu pastebėti slaugytojui.“

Psichologi-
niai veiks-

niai

Išreiškiamos emocijos „Bandai sakyti, kad viskas bus gerai, bet vaikai tavim netiki, po to gali ir nekalbėti, ir pykti…“
Slaugytojo ir paciento 

esama nuotaika
„...paciento nenoras bendrauti, kai yra nusiminęs“; „Turi pats būti pozityviai nusiteikęs,  

nes čia jie jaučia viską, viskas persiduoda.“

Paciento baimės „Neigiamas požiūris iš paciento, nes jaučia baimę, kadangi tai liga, todėl įėjus į palatą girdime ir 
„dink“, „nenoriu tavęs matyti“. 
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tais jie grįžta su blogom naujienom. Tad tu, nori ar nenori, viską 
išgyveni su jais“), norą atsiriboti nuo paciento, vidinį skausmą 
(„Sunku būna matyti, kai guldomas vis naujas vaikas, jie dar, 
galima sakyti, būna nepažymėti ligos, jie atrodo tarsi sveiki“; 
„<...> skaudu, kai vis nauja diagnozė paaiškėja. O sunkiausia, 
kai sužinai ar paaiškėja, jog gydymo nėra, ir kai suvoki, kad nie-
kuo negalime padėti“), padidėjusį jautrumą („Reikia suprasti, 
kad čia yra viskas tikra, nėra apsimetinėjimo, labai daug nuo-
širdumo, jei pacientai verkia, jų ašaros tikros ir nedirbtinės, jei 
juokiasi, tai nuoširdžiai. Čia nesimuliuojama. Todėl pasidarai 
ir pats sau jautresnis, nuoširdesnis“), stresą, nerimą („Dažnai 
ir pačiam apima nerimas ir baimė, nes susimąstai apie gyveni-
mo prasmę, trapumą, visko laikinumą, autanazijos reikšmę“), 
nuovargį, nemigą, sunkumą įgyti pasitikėjimą („Pasitikėjimas 
čia yra vienas iš sunkesnių dalykų, jį turi užsitarnauti, nes lai-
kui bėgant šioje bendruomenėje tu pradedi pažinti pacientus, o 
jie tave“), psichologinių žinių stoką („Problemos gali kilti, kai 
nežinai daug psichologinių aspektų ir ne taip pasirenki žodžius, 
to nepagalvojęs <...> pasakiau „sveiki gyvi“, o pacientai atsakė 
„nei mes labai sveiki, nei labai gyvi“), kartais trukdo slaugyto-

jo amžius („Problema kyla dėl amžiaus. ...vaikinas gėdijosi, jog 
jauna slaugytoja turėjo jam padėti nusiprausti, nuplauti nugarą, 
todėl buvo jaučiama įtampa <...> tada ieškai būdų, kaip nuimti 
tą įtampą, ir kai „prasilauži ledus“ su šita vieta, tada procedūros 
tampa lengvesnės, bet iki to gali kilti problemų“), nevertina kaip 
slaugos specialisto („Vaikai ar artimieji replikuoja, kad tik iš 
penkto karto įvedė kateterį“).

Analizuojant, kaip slaugytojai sprendžia iškilusius sunku-
mus, paaiškėjo, kad jie kalbasi su pačiu vaiku, tam tikram lai-
kui palieka jį vieną, užima įvairia veikla ir pagalbos kreipiasi į 
paciento artimuosius, kolegas (4 lentelė).

Bendraujant su onkologine liga sergančiu vaiku, visų pir-
ma slaugytojai problemą bando išspręsti kalbėdamiesi su juo 
(„Nusiimi paviršutinišką bendravimą. Bandai nukreipti jų dė-
mesį nuo baimių, verkimo“). Susidariusias problemas slaugy-
tojai aptaria su kolegomis: su kitu slaugytoju, gydytoju, psi-
chologu, vyresniuoju slaugos administratoriumi („Jei nežinai, 
ką daryti, tu juk ne vienas, kalbiesi su kolegėmis ir su vyresnią-
ja, su gydytojais, psichologe“). Būna atvejų, kai tereikia palikti 
pacientą vieną apmąstymams („Mergaitė išbėgo iš spindulinės 

3 lentelė. Sunkumai, bendraujant su onkologine liga sergančiu vaiku (n = 10)
Kategorija Subkategorija Autentiški atsakymai

Psichologiniai
sunkumai

Stresas
„<...> dažnai jaučiu stresą tiesiog ir bendraujant su vaikais. Neramu, kad nežinosiu, ką atsakyti“;  

„Problema yra tėvai procedūriniam, nes tai kelia įtampą papildomą, nepasitikėjimą,  
garsiai vertina tavo atliekamą darbą.“

Vidinis 
skausmas

„Vaiko išėjimas, jeigu daugiau su juo pradirbai, kad ir kiek metų išdirbsi šioje sferoje, vis tiek bus skaudus“; 
„Sunku būna matyti, kai guldomas vis naujas vaikas, jie dar, galima sakyti, būna nepažymėti ligos, jie at-
rodo tarsi sveiki“; „<...> skaudu, kai vis nauja diagnozė paaiškėja. O sunkiausia, kai sužinai ar paaiškėja, 

jog gydymo nėra, ir kai suvoki, kad niekuo negalime padėti.“ 

Liūdesys „Kartais jie grįžta su blogom naujienom. Tad tu, nori ar nenori, viską išgyveni su jais“; „<...> labai liūdna, 
kai matai sužlugdytus tėvus, tuo momentu labai norisi bent kažką jiems pasakyti.“

Noras atsiriboti 
nuo paciento

„Nesinori eiti į palatą to vaiko, kuris yra tavo pačios vaiko amžiaus, kažkaip labai norisi negalvoti apie 
tai“; „<...> kai matai, kad jau pradedi prisirišti prie vaiko, tada stengiesi atsiriboti.“ 

Padidėjęs 
jautrumas

„Reikia suprasti, kad čia yra viskas tikra, nėra apsimetinėjimo, labai daug nuoširdumo, jei pacientai verkia, 
jų ašaros tikros ir nedirbtinės, jei juokiasi, tai nuoširdžiai. Todėl pasidarai ir pats sau jautresnis, nuoširdes-
nis“; „<...> pats reaguoji jautriai, tačiau supranti, kad čia yra gyvenimas ir reikia iš to pasimokyti, tai ir iš 

tų situacijų ir tų vaikų pasimokai, jog ir tai yra dovana. Kiekvienas vaikas skirtingas.“ 

Depresija

„Mirus vaikui, tėvai palaidoja, atsisveikina, o slaugytojai to nepadaro, todėl turime išgyventi tam tikrą 
virsmą. Nes jei tu viską kaupi,  po to viskas atsieina į tavo sveikatą <...> apima depresija“; „Pasijauti men-
kas žmogus ir bejėgis, kai miršta vaikas, tačiau nereikia labai daug negatyvo įsileisti į savo vidų, nors mane 

dažnai apima depresija...“

Nerimas „Dažnai ir pačiam apima nerimas ir baimė, nes susimąstai apie gyvenimo prasmę, trapumą,  
visko laikinumą, autanazijos reikšmę.“

Fiziniai
sunkumai

Nemiga
„<...> kartais ir taip būna, kad prieš miegą pagalvoji, prisimeni kokį vaiką. Permąstai viską“;  

„Kada susimąstai egzistenciniais klausimais. Kodėl vaikai kai kurie taip kenčia? <...> būna visko,  
ir nemiegi, ir verki.“

Nuovargis „...sugeri visą situaciją kaip kempinė, todėl atsiranda emocinis nuvargimas“; „<...> tada išvargsti ir perdegi, 
kada per jautriai į viską žiūri.“

Socialiniai 
sunkumai

Psichologinių 
žinių trūkumas

„Problemos gali kilti, kai nežinai daug psichologinių aspektų ir ne taip pasirenki žodžius, to nepagalvojęs 
<...> pasakiau „sveiki gyvi“, o pacientai atsakė „nei mes labai sveiki, nei labai gyvi“; „Jaučiu, kad trūksta 

man psichologinių žinių, gal dėl to, kad trumpai dirbu...“

Nevertinimas 
kaip slaugos 
specialisto

„Čia su sunkumais susiduriame nuolatos. Artimieji ir pacientai egzaminuoja su įvairiais klausimais. Svar-
bu tokioje situacijoje nepasimesti“; „Vaikai ar artimieji replikuoja, kad tik iš penkto karto įvedė kateterį“; 
„Su tėveliais irgi pasitaiko problemos, kai pradžioje tavimi jie nepasitiki kaip slaugytoju, nes bando įrodi-

nėti savo tiesas, savo taisykles įvesti skyriuje.“
Sunkus 

pasitikėjimo 
įgijimas

„Pasitikėjimas čia yra vienas iš sunkesnių dalykų, jį turi užsitarnauti, nes laikui bėgant šioje bendruomenė-
je tu pradedi pažinti pacientus, o jie tave“; „Procedūros atlikimas priklauso nuo vaiko nuteikimo, nes tu jį 

kalbini, pateiki žinių. Tik nereikia meluoti, nes tai kelia problemas...“

Slaugytojo 
amžius

„Vaikai reaguoja į išvaizdą: sena, jauna, gražiai atrodo ar ne slaugytoja ir tada iš akių parodo, ar atsivers, 
ar ne jai“; „Problema kyla dėl amžiaus. ...vaikinas gėdijosi, jog jauna slaugytoja turėjo jam padėti nusi-

prausti, nuplauti nugarą.“
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terapijos, nes ji ten nenorėjo būti, tada davėme jai dvi dienas 
pabūti namuose ir susitaikyti su viskuo“), tačiau kai kurių vaikų 
bendravimo problemai išspręsti tereikia užimti vaikus įvairia, 
jiems įdomia veikla: supažindinti su bendraamžiais, rodyti fil-
mukus, duoti klausytis muzikos, klijuoti lipdukus nuotaikai 
pakelti („Kartais geriau įtraukti į kokią veiklą ar renginį, pvz., 
meno terapiją“; „Žaidimo forma. Pradžioj parodai, kaip žais-
liuką gydytum, ir tai labai padeda, nes tada gydom ir žaisliuką, 
ir vaiką“).

Išvados

1. Tyrimas atskleidė, kad bendraujant su vaikais, sergančiais 
onkologinėmis ligomis, slaugytojų požiūriu efektyvų ben-
dravimą lemiantys veiksniai yra: aplinka (palatos parinki-
mas pacientui, slaugytojui išsakomos pastabos, slaugytojo 
naudojami kūno kvapai, triukšminga aplinka, tyli aplin-
ka, pasirenkamas bendravimui atstumas, bendravimui su 
pacientu darbo metu skirtas laikas); politiniai ir (arba) 
ekonominiai (išmaniosios technologijos, įstaigoje galio-
jančios darbo instrukcijos); socialiniai ir (arba) kultūrinai 
(vartojami medicininiai terminai, dėvima darbo apranga, 
skirtingas slaugytojo ir paciento išsilavinimas, tėvų turi-
mos žinios apie ligą, balso tonas); biologiniai (kūno siun-
čiami signalai, klausymas ir girdėjimas, paciento išsekimas 
ir nuovargis, taip pat šeimos narių išsekimas ir nuovargis, 
ligos sukeltas skausmas); psichologiniai (slaugytojo ir pa-
ciento esama nuotaika, išreiškiamos emocijos, paciento 
baimės).

2. Slaugytojai, bendraudami su onkologine liga sergančiais 
vaikais, patiria psichologinių, fizinių bei socialinių sun-
kumų. Jie išgyvena depresiją, liūdesį, norą atsiriboti nuo 
pacientų, jaučia vidinį skausmą, padidėjusį jautrumą, stre-
są, nerimą, nuovargį, nemigą, psichologinių žinių stoką, 
pacientų artimųjų neadekvatų slaugytojo, kaip specialisto, 
vertinimą. 

3. Spręsdami su bendravimu susijusius sunkumus, slaugyto-
jai ieško sprendimo būdų kartu su vaiku, palieka jį apmąs-
tymams, įtraukia į priimtiną veiklą, kreipiasi į vaiko šei-
mos narius (artimuosius), į kitą skyriaus asmenį, gydytoją, 
psichologą ar vyresnįjį slaugytoją.

NURSES COMMUNICATION EXPERIENCE 
ON CHILDREN WITH ONCOLOGICAL 

DISEASES

Keywords: nurse, communication, patients with oncolo-
gical diseases.

Summary

Communication is the most important connection way of 
communication between the nurse and the patient. Proper 
and effective communication is becoming more and more 
relevant as it improves the relationship between nurse and 
patient, influences the patient’s perception of the quality of 
healthcare and the outcome of treatment. Care for children 
with oncological diseases is a highly skilled job. The nurse 
must have some knowledge and experience to fulfill the ne-
eds of the patient and provide quality care. Today oncological 
diseases in children have been and remain an important and 
relevant public health issue not only in Lithuania, but in all 
countries of the world. The nurse provides the greatest and 
most valuable support in communicating on children with 
oncological diseases. Therefore, it is very important to ana-
lyze the importance of communication and problems related 
with nursing experiences in caring for children with this di-
sease.

Purpose of the study - to reveal the nurse’s communicati-
on experience in caring for children with oncological diseases.

Contingency of the study. A total of 10 nurses aged be-
tween 25 and 50 years working with children with oncologi-
cal diseases. 

Research methods. The study was conducted in a se-
mi-structured interview with patients with oncological di-
seases. Research data is analyzed using the content analysis 
method.

Results: A particular environment can improve or wor-
sen communication. Research data shows that nurses choose 
different communication spaces for the conversation, whi-
le communicating with children with oncological diseases, 
depending on the age of the child. Analyzing the interview 
material,  emerged that nursing communication on child 

4 lentelė. Iškilusių bendravimo problemų sprendimo būdai (n = 10)

Kategorija Autentiški atsakymai

Kalbasi su pacientu „Pasiteirauju, kas pacientą sunervavo? Kodėl verkia?“; „Jei vaikui rūpi, jie brandūs yra, tada jiems nemeluoji ir nuošir-
džiai atsakai, paaiškini“; „Jei kokia procedūra, bandai aiškinti, kad reikalinga ši procedūra.“

Kreipiasi į kolegas „Jei nežinai, ką daryti, tu juk ne vienas, kalbiesi su kolegėmis ir su vyresniąja, su gydytojais, psichologe“;  
„Kvieti kitą kolegą arba vyresniąją slaugytoją.“

Kreipiasi į paciento 
artimuosius

„Stengiamės vienodai tėvams atsakyt į panašius klausimus ir tai padeda išvengti arba palengvinti iškilusias problemas“; 
„Papasakoji padėtį tėvams ir bandai taikiai ją išspręsti.“ 

Tam tikram laikui 
palieka vieną

„Mergaitė išbėgo iš spindulinės terapijos, nes ji ten nenorėjo būti, tada davėme jai dvi dienas pabūti namuose ir susitai-
kyti su viskuo“; „Jei nesutinka kažkokiai procedūrai, duodi laiko apmąstyti, kad pagalvotų.“

Užima pacientus 
įvairia veikla

„Kartais geriau įtraukti į kokią veiklą ar renginį, pvz., meno terapiją“; „...su bendraamžiais supažindinti“; „Ieškai nau-
jų formų. Filmukus rodai, kad greit apvirškintų visą informaciją <...>, muzika, lipdukai“; „Žaidimo forma. Pradžioj 

parodai, kaip žaisliuką gydytum, ir tai labai padeda, nes tada gydom ir žaisliuką, ir vaiką.“
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with oncologic disease is affected by various environmental, 
political / economic, social / cultural and psychological fac-
tors. Nurses say that it is important  for the child to choose 
a ward, a space for communication, to use as little medical 
terms as possible, to talk to the child in a language that is un-
derstandable, to take into account the child’s existing mood 
and fears, to notice the emotional state of the relatives when 
they are tired or exhausted. The study revealed that nurses are 
not always aware of what parents or children have to answer  
for straightforward, disease-related questions about how to 
properly choose words. According to the survey, nurses feel 
bad when they hear the different, incorrect comments from 
patients and their relatives towards them. The study revealed 
that the persistent physical, psychological and social difficul-
ties  are felt in dealing with an oncologic child cause a variety 
of health problems for the nurse.

Conclusions: Nurses face psychological, physical and 
social difficulties when communicating with children with 
oncological diseases. They experience depression, sadness, 
a desire to disengage from the patient, feel inner pain, in-
creased sensitivity, stress, anxiety, fatigue, insomnia, lack of 
psychological knowledge, inadequate patient evaluation as 
a nurse care specialist. When dealing with communication 
difficulties, caregivers look for solutions with the child, leave 

it for reflection, engage in acceptable activities, apply to the 
child’s family members / loved ones, to another departmental 
physician, psychologist or senior nurse.
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Santrauka

2019 m. Amerikos sveikatos priežiūros epidemiologijos 
draugija (SHEA) kartu su Amerikos anesteziologų draugija 
(ASA), Anestezijos ligonių saugos fondu (APSF) ir Amerikos 
slaugytojų anesteziologų asociacija (AANA) paskelbė infekci-
jų prevencijos operacinėje rekomendacijas anesteziologinėje 
darbo zonoje. Siekiant palaikyti tinkamą infekcijų kontrolę, 
svarbu gerinti rankų higieną: rekomenduoti minimalūs ran-
kų higienos reikalavimai, antiseptiko dozatorių lokalizaci-
jos, pirštinių mūvėjimas intubacijos metu. Taip pat išskirti 
pagrindiniai aplinkos dezinfekcijos reikalavimai, tokie kaip 
laringoskopų, anestezijos aparatų, vežimėlio priežiūra tarp 
operacijų, sterilumo priemonių laikymasis atliekant centrinės 
venos kateterizaciją ir kiti. Infekcijų prevencijai gerinti reko-
menduojama nuolat tobulinti higienos planus bei suteikti ga-
limybę praktikams vadovautis nustatytais standartais. 

Įvadas

Pastaraisiais metais daugėja įrodymais pagrįstų duome-
nų apie anesteziologų darbo vietų užterštumą [1, 2, 3, 4]. 
Sudėtinga išlaikyti idealų sterilumą bei kontrolę operacinė-
je, nes naudojami daugkartinių dozių buteliukai, skirti dau-
giau negu vienam pacientui, ne visuomet mūvimos pirštinės 
kvėpavimo takų intubacijos metu, daromos rankų higienos 
klaidos ir kt. Siekiant pagerinti esamą situaciją, L. S. Mu-
noz-Price ir bendraautoriai [5] išleido infekcijų prevencijos 
operacinėje rekomendacijas anesteziologinėje darbo erdvėje, 
kurias patvirtino Amerikos sveikatos priežiūros epidemio-
logijos draugija (SHEA) kartu su Amerikos anesteziologų 
draugija (ASA), Anestezijos ligonių saugos fondu (APSF) ir 
Amerikos slaugytojų anesteziologų asociacija (AANA). 

Šiame straipsnyje apibendrinamos pagrindinės pateiktos 
rekomendacijos (žr. lentelę p. 11). 

Rankų higiena

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, ran-
kų higiena turėtų būti atliekama esant vienai iš penkių pa-
grindinių situacijų: prieš ir po kontakto su pacientu, prieš 
aseptines procedūras, po ekspozicijos su galimai infekuota 
biologine medžiaga, po sąlyčio su paciento aplinkos daiktais 
ir paviršiais [6]. Tačiau atliktas tyrimas parodė [7], kad vado-
vaujantis PSO rekomendacijomis, operacinėje rankų higieną 
anesteziologui reikėtų atlikti iki 54 kartų per valandą. Nau-
jausių rekomendacijų autorių nuomone [5], anesteziologo 
darbe, ypač anestezijos indukcijos metu, PSO penki svar-
biausi rankų higienos momentai nėra efektyviai pritaikomi, 
todėl išskirti minimalūs rankų higienos reikalavimai: prieš 
aseptines procedūras, nusimovus pirštines, užteršus rankas, 

prieš liečiant daiktus anesteziologijos vežimėlyje, prieš įeinant 
ir išeinant iš operacinės.

Antiseptikų dozatoriai turėtų būti lengvai prieinami – lai-
komi prie įėjimo į operacinę bei pačioje operacinėje. Siekiant 
sumažinti užterštumą operacinėje, anesteziologas turėtų mūvė-
ti dvigubas pirštines intubacijos metu, išorinės pirštinės turėtų 
būti nusimaunamos tuoj po intubacijos, o antrosios pirštinės – 
kiek įmanoma greičiau. Užterštas pirštines rekomenduojama 
nusimauti, atlikti rankų higieną alkoholiniu rankų antiseptiku 
bei užsimauti naujas pirštines. Antiseptiko naudojimas ant vi-
nilinių ar lateksinių pirštinių yra abejotina ir nerekomenduoja-
ma praktika. Autorių nuomone, antiseptikas gali turėti neigia-
mos įtakos pirštinių vientisumui [5]. 2014 m., siekiant išvengti 
Ebolos viruso, infekcijų kontrolės ir prevencijos centras [8] 
paskelbė informaciją, kurioje rekomendavo antiseptikus nau-
doti ant pirštinių prieš jas nusimaunant. Taip pat yra autorių, 
teigiančių, kad alkoholiniai antiseptikai nedaro jokios įtakos 
pirštinių vientisumui [9]. Visgi šiuo aspektu nėra ištirtos vi-
sos rinkoje esančios pirštinės. Taip pat, tiriant poveikį pačioms 
pirštinėms, buvo tirtas tik pirštinių laidumas ir atsparumas jas 
tempiant, todėl tikslinga atlikti daugiau tyrimų [5].

Aplinkos dezinfekcija

Tyrimų duomenimis, laringoskopų valymas baktericidi-
nėmis servetėlėmis panaikina įprastas ant paviršiaus esančias 
bakterijas, tačiau ne Clostridium difficile bakterijas ar noro-
virusus [10, 5]. Autoriai rekomenduoja daugkartinių larin-
goskopų ar videolaringoskopų rankenas ir pleištus sterilizuoti 
arba taikyti aukšto lygio dezinfekciją, dalis laikyti tam pri-
taikytose pakuotėse, jei to užtikrinti neįmanoma, – daugkar-
tinio naudojimo įrankiai turėtų būti pakeisti vienkartiniais.

Tarp operacijų anestezijos aparatai bei visa darbo vieta tu-
rėtų būti dezinfekuojama. Pirmenybė teikiama paviršiams, 
turintiems kontaktą su pacientu (arterinio kraujo spaudi-
mo matavimo manžetė, pulsoksimetras, elektrokardiografo 
davikliai ir kt.), bei dažnai anesteziologinės komandos lie-
čiamiems paviršiams. Anesteziologijos vežimėlius taip pat 
reikėtų dezinfekuoti tarp operacijų, nuėmus visus įrankius 
nuo viršutinio paviršiaus. Bakterijos, tokios kaip MRSA, 
plazmos nekoaguliuojantys stafilokokai ir kt., kolonizuoja 
kompiuterių liečiamus ekranus, klaviatūras ir peles [5]. Įro-
dyta, kad anestezijos kompiuterio pelė yra vienas labiausiai 
užterštų objektų operacinėje, ji užteršta labiau nei paciento 
lova ar operacinės durų rankenos [11]. Taigi, liečiami ekranai, 
kompiuterio pelė turi būti dezinfekuoti prieš kiekvieną naują 
pacientą ir nedelsiant po akivaizdaus užteršimo skysčiais ar 
kitomis medžiagomis [5].

Kaip nustato Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 
[12], sveikatos priežiūros įstaigos aplinkos (patalpų, daiktų, 
įrenginių) paviršiai turi būti švarūs, lengvai valomi bei de-
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zinfekuojami, atsparūs naudojamoms priemonėms. Įrenginių 
paviršiai, kurie atliekant procedūras dažnai liečiami rankomis 
ar pirštinėmis (pvz., kompiuterio klaviatūra), turi būti valo-
mi ir dezinfekuojami po kiekvienos procedūros arba, norint 
išvengti valymo ir dezinfekavimo po kiekvienos procedūros, 
galima juos apdengti vienkartiniais neperšlampamais danga-
lais. Po kiekvieno paciento dangalai turi būti pakeisti naujais. 
Taip pat dažnai rankomis liečiami aplinkos paviršiai turi būti 
valomi arba valomi ir dezinfekuojami keletą kartų per dieną.

L. S. Price ir bendraautorių [5] rekomenduojama naudo-
jamų vaistų guminius kamščius bei ampulių kaklelius prieš 
naudojimą nuvalyti 70 proc. stiprumo alkoholiniu antisepti-
ku. Netinkama rankų higiena bei kateterio dezinfekcija, kon-
taktas su nesteriliais operacinėje naudojamais įrankiais didina 
švirkštų užteršimą. Jeigu planuojamos kelios vaisto dozės tam 

pačiam pacientui, tarp dozių švirkštas (be adatos) visada turė-
tų būti visiškai uždengtas steriliu kamšteliu. 

P. D. Austin ir kt. [13] atliko sisteminę literatūros apžvalgą 
ir apibendrino, kad operacinėje paruošti vaistų tirpalai gero-
kai dažniau yra kontaminuoti, taigi rekomenduojama juos 
sunaudoti kuo greičiau [5]. R. E. Haas ir kiti [14] ištyrė 80 
pakabintų Ringerio laktato tirpalų ir paaiškėjo, kad, atliekant 
tinkamą rankų higieną, po 8 val. bakterijų augimas nenusta-
tytas nė viename mėginyje. Trūksta duomenų apie kabančių 
tirpalų užteršimą kitomis sąlygomis, naudojant kitus tirpa-
lus, taigi literatūroje nėra nurodyto tikslaus laiko, kiek turėtų 
kabėti pakabintas infuzijos maišelis iki jo skyrimo pacientui. 
Siekiant pagerinti infekcijų kontrolę operacinėje, tirpalų ka-
bėjimo laiką autoriai rekomenduoja kiek įmanoma sutrum-
pinti [5].

Lentelė. Infekcijų prevencijos operacinėje, anesteziologinėje darbo erdvėje, rekomendacijos 
RANKŲ HIGIENA

Kada atlikti rankų higieną?
Prieš aseptines procedūras (pvz., įkišant centrinės venos (CV) kateterį), nusiėmus pirš-
tines, užteršus rankas (pvz., seilėmis), prieš liečiant daiktus anesteziologijos vežimėlyje, 

prieš įeinant ir išeinant iš operacinės.

Ar kvėpavimo takų intubacijos metu reikia 
mūvėti dvigubas pirštines? 

Anesteziologas turėtų mūvėti dvigubas pirštines intubacijos metu, išorinės pirštinės turėtų 
būti nuimtos tuoj po intubacijos, o antrosios pirštinės – kiek įmanoma greičiau. Vėliau 

atliekama rankų higiena. 
Kur operacinėje turėtų būti alkoholinio 

antiseptiko dozatoriai? Prie įėjimo į operacinę bei operacinėje netoli anesteziologo darbo vietos.

Ar galima naudoti antiseptiką ant vienkarti-
nių pirštinių vietoj pirštinių pasikeitimo?

Rekomenduojama užterštas pirštines nusimauti, atlikti rankų higieną ir  
užsimauti naujas pirštines.

APLINKOS DEZINFEKCIJA

Ar vienkartiniai laringoskopai ir (arba) video-
laringoskopai turėtų pakeisti daugkartinius?

Daugkartinių laringoskopų ar videolaringoskopų rankenas ir pleištus rekomenduojama 
sterilizuoti ar taikyti aukšto lygio dezinfekciją, o dalis laikyti tam pritaikytose pakuotėse; 

jei to užtikrinti neįmanoma, daugkartinius įrankius reikėtų pakeisti vienkartiniais.
Ar anestezijos aparatai turėtų būti uždengia-

mi vienkartiniais audiniais? Įrodymų rekomendacijoms nepakanka.

Kaip reikėtų dezinfekuoti anestezijos aparatus 
ir anesteziologo darbo vietą?

Anestezijos aparato paviršius bei darbo vietą tarp operacijų dezinfekuoti ligoninėje patvir-
tintais dezinfekantais, kurie yra tinkami naudojamos aparatūros paviršiams.  

Ar reikia dezinfekuoti intraveninių  
kateterių antgalius?

Intraveniniai kateteriai prieš naudojimą turėtų būti nuvalyti spiritine servetėle, vietoj to 
galima naudoti kateterius su dezinfekantu impregnuotais kamšteliais.

Kaip parengti vaistus naudojimui? Guminiai kamščiai ir ampulių kakleliai prieš naudojimą turėtų būti nuvalyti 70 proc. 
stiprumo alkoholiniu antiseptiku.

Ar visi intraveniniai kateteriai turėtų būti 
įkišami dėvint maksimalaus sterilumo 

priemones?

Maksimalaus priemonių sterilumo reikia laikytis įkišant CV kateterį bei aksiliarinę ir 
femoralinę arterines linijas. Periferinės arterinės linijos turėtų būti įkišamos minimaliai 
dėvint kepurėlę, kaukę, sterilias pirštines bei naudojant nedidelius sterilius apklotus.

Ar tarp naudojimų reikia uždengti švirkštą 
skyrus dalį dozės, jeigu tie patys vaistai bus 

vėl naudojami tam pačiam pacientui?

Švirkštus be adatų reikėtų uždengti steriliu dangteliu, visiškai dengiančiu „Luer“ 
konektorių, po kiekvienos vaisto dozės.

Kokia turėtų būti anesteziologijos vežimėlio 
priežiūra tarp operacijų? Kaip vežimėlyje 

išlaikyti neužterštus įrankius?

Kiekvieną kartą prieš atidarant vežimėlį, reikia atlikti rankų higieną. Tarp operacijų 
anesteziologijos vežimėlio išorė turi būti nuvaloma. Reikėtų vengti įrankius laikyti viršuti-
niame vežimėlio paviršiuje,  prieš valant visi daiktai turėtų būti nuimami. Viduje laikomi 

įrankiai turėtų būti valomi periodiškai.
Koks yra sterilių injekuojamų vaistų ir intra-
veninių tirpalų, paruoštų anestezijai, galioji-

mo laikas?

ISO 5 klasės sąlygomis (pvz., vaistinėje) paruoštų medikamentų, švirkštų galiojimo laikas 
nurodytas ant pakuotės, praėjus terminui, vaistų nenaudoti. Operacinėje paruošti vaistai 

ir tirpalai turėtų būti sunaudojami kuo greičiau. 
Kiek ilgai gali kabėti infuzijoms skirti tirpalai 

iki jų naudojimo? Sekti ligoninės rekomendacijas; po pakabinimo reikėtų sunaudoti kuo greičiau. 

Ar švirkštus ir vaistus galima naudoti 
pakartotinai?

Esant galimybei naudoti vienkartinių dozių medikamentus. Daugkartinių dozių medika-
mentus naudoti tik vienam pacientui, iš flakono kiekvieną kartą įtraukti naudojant naują 

sterilų švirkštą bei adatą. 

Kaip valyti klaviatūras ir liečiamus ekranus?

Dezinfekuoti prieš kiekvieną naują pacientą ir nedelsiant po akivaizdaus užteršimo 
skysčiais ar kitomis medžiagomis. Valymui reikėtų naudoti ligoninėje patvirtintas dezin-
fekcines priemones, taip pat rekomenduojama naudoti silikonines klaviatūrų ir liečiamų 

ekranų apsaugas, kurias galima būtų lengvai plauti ir dezinfekuoti.
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Maksimalaus sterilumo priemonių (kaukė, kepurėlė, ste-
rilus chalatas, sterilios pirštinės, užmautos steriliomis sąlygo-
mis) reikia laikytis įkišant centrinės venos (CV) kateterį bei 
aksiliarinę ir femoralinę arterines linijas. Periferinių arterijų 
kateteriai turėtų būti įkišami dėvint kepurėlę, kaukę, sterilias 
pirštines bei naudojant nedidelius sterilius apklotus.

Tikslų įgyvendinimas

Siekiant gerinti situaciją, infekcijų kontrolės darbuotojai 
turėtų reguliariai tikrinti operacines. Taip pat ligoninės ir sky-
rių vadovai raginami skatinti laikytis rankų higienos taisyk-
lių, taikyti naujausius metodus. Svarbu išsikelti aiškius tikslus 
bei nustatyti metodus jiems įgyvendinti. Geresnių rezultatų 
pasiekti leidžia stebėjimas, mokymas bei atgalinio ryšio ver-
tinimas. Analizuoti ir pateikti duomenis apie infekcijų kon-
trolę operacinės darbuotojams yra labai svarbu, taip pat tai 
gali tapti iššūkiu, nes reikalauja papildomo žmonių darbo ir 
laiko. Tyrimų duomenimis, operacinės darbuotojai nesilai-
ko infekcijų kontrolės rekomendacijų ne dėl abejingumo, o 
dėl įsitikinimų, žinių stokos, darbo aplinkos ar įpročių [15, 
16]. Operacinėje turėtų būti stebima darbuotojų atliekamos 
rankų higienos technika ir dažnis. Automatiniai, su garsiniu 
priminimu ar ant drabužių tvirtinami rankų antiseptiko do-
zatoriai yra efektyvi priemonė, padidinanti rankų higienos 
dažnį už operacinės ribų, deja, apie efektyvumą operacinėje 
duomenų nepakanka [17]. 

Išvados

1. Pateiktos rekomendacijos gali pagerinti pacientų sveikatos 
priežiūros kokybę ir saugumą, užtikrinti efektyvesnę infek-
cijų kontrolę operacinės anesteziologinėje zonoje. 

2. Infekcijų prevencijai užtikrinti operacinėje rekomenduoja-
ma aktyviau atlikti rankų higieną, gerinti antiseptiko pri-
einamumą anesteziologinėje zonoje, naudoti priminimus 
skatinančias priemones, periodiškai tikrinti personalo ran-
kų higienos įgūdžius, vykdyti mokymus, siekiant įdiegti 
taisyklingus  įpročius.

3. Siekiant maksimalaus aplinkos dezinfekcijos užtikrinimo 
anestezijos metu naudotinos vienkartinės priemonės (la-
ringoskopų mentelės, antiseptiku impregnuoti intrave-
ninių kateterių kamšteliai, liečiamų anestezijos prietaisų 
silikoninės dangos).

ANESTHESIA WORK ZONE IN THE 
OPERATING ROOM- INFECTION 

PREVENTION RECOMMENDATION

Summary

The American Society for Epidemiology of Health Care 
(SHEA) together with the American Society of Anesthesio-
logists (ASA), Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) 
and American Association of Nurse Anesthetists (AANA) 
have published infection prevention recommendation in the 
operating room (OR) anaesthesia work zone. It is important 
to improve hand hygiene (HH) to optimize control of the 
infection in the OR: minimum requirements for HH and lo-
calization of antiseptic dispensers were recommended. Also, 

gloves wearing technique during airway management was 
comment. Moreover, basic OR environmental disinfection 
requirements have been identified as laryngoscopes, anaes-
thesia machines, cart disinfection between cases, sterility du-
ring central vein catheterization and etc. Finally, to improve 
infection prevention practise it is recommended to identify 
clear plans for the future and give practitioners the opportu-
nity to use the standards.
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Rugsėjo 12–13 dienomis Vilniuje įvyko II Baltijos šalių 
paliatyviosios pagalbos konferencija, kurios šūkis buvo „Pa-
darykime paliatyviąją pagalbą prasmingą“ (Making Palliative 
care Meaningful).

Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių ir 33 pranešėjai 
iš Baltijos ir kitų Europos Sąjungos šalių: Lenkijos, Norvegi-
jos, Rumunijos, Danijos, Slovėnijos, taip pat iš Baltarusijos.

Į konferenciją atvyko garbi viešnia – Europos paliaty-
viosios pagalbos asociacijos vykdomoji direktorė Julie Ling, 
kuri skaitė pranešimą „Paliatyviosios pagalbos asociacija, 
propaguojanti paliatyviąją priežiūrą Europoje“ (European 
Palliative care association promoting palliative care in Europe). 
Jame J. Ling apžvelgė paliatyviosios pagalbos prieinamumą 
Europos valstybėse, didelį dėmesį skyrė nacionalinių paliaty-
viosios pagalbos asociacijų svarbai, formuojant paliatyviosios 
pagalbos politiką savo šalyse. Pranešėjas iš Lenkijos Gdansko 
hospiso direktorius Piotr Krakowiak analizavo Lenkijos  hos-
pisų kūrimosi istoriją, jų dabartinę situaciją, savanorių įtrau-
kimą ir jų svarbą, teikiant paliatyviąją pagalbą. Žiniomis ir 
patirtimi, kuriant paliatyviosios pagalbos standartus bei plė-
tojant paliatyviąją pagalbą Rumunijoje, dalijosi ilgametė pa-
liatyviosios pagalbos programų direktorė Malina Dumitrescu.

Atskiros pranešimų sekcijos buvo skirtos onkologinėmis 
ligomis sergančiųjų paliatyviajai pagalbai, diskutuota apie 
kliūtis, su kuriomis susiduriama teikiant paliatyviąją pagalbą 
klinikinėje onkologijoje (Marie Lohmus, Estija), apie vėžio 
sukelto skausmo valdymą (Janina Buterlevičiūtė, Lietuva), 
apie Nacionalinio vėžio instituto modelį, integruojantį palia-
tyviąją pagalbą onkologijoje (Leonid Gatijatullin, Lietuva).

Mokslinių tyrimų svarbą paliatyviojoje medicinoje gvildeno 
lektoriai Erika Zelko iš Slovėnijos ir Richar Cervin iš Lietuvos.

Baltijos šalių atstovės dalijosi patirtimi apie nuolat di-
dėjančią slaugytojų svarbą paliatyviosios pagalbos koman-
doje (Gundega Blizneca, Latvija; Elva Marčiulionienė, 
Lietuva).

Apie dvasinės pagalbos naudą ir būtinumą, teikiant palia-
tyviąją pagalbą, grįstą holistiniu požiūriu, pranešimus skai-
tė vyskupas Kęstutis Kėvalas (Lietuva); Harolds Bartkevičs, 
Helene Saliniece (Latvija).

Atskiroje pranešimų sekcijoje dėmesys buvo teikiamas 
paliatyviajai vaikų pagalbai. Lietuvoje tokia pagalba vaikams 
žengia tik pirmuosius žingsnius, todėl turime dar daug ko iš-
mokti iš mūsų kolegų latvių, kurie noriai dalijosi patirtimi 
apie sprendimų priėmimą, teikiant paliatyviąją pagalbą vai-
kams (A. Jansone), didžiulius iššūkius, sprendžiant paauglių, 
sergančių nepagydomomis ligomis, problemas, teikiant pa-
liatyviąją pagalbą namuose (J. Cirule). Šioje sekcijoje buvo 
pristatyti du pranešimai, kuriuos skaitė gydytojai, dirbantys 
su paliatyviaisiais vaikais Lietuvoje: „Paliatyvioji pagalba 
vaikams su neurologiniais susirgimais“ (Ivan Gavriljev, Kau-
nas) ir „Simptomų valdymas vaikų paliatyviojoje pagalboje“ 
(Danguolė Ruževičienė, Vilnius).

Konferenciją organizavo Vilniaus Centro poliklinikos 
Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klini-
ka, vadovaujama Mariaus Čiurlionio, kartu su Vilniaus uni-
versitetu ir Baltijos šalių asociacija.

Džiugu, kad šis renginys jau tampa tradicija. Pirmą kartą 
tokia konferencija buvo surengta pernai Liepojoje (Latvija). 
Joje buvo įkurta Baltijos šalių paliatyviosios pagalbos asoci-
acija, kuri atlieka koordinacinį vaidmenį tarp trijų Baltijos 
šalių. Kitais metais nutarta konferenciją surengti Taline (Es-
tija).

Baltijos šalių paliatyviosios pagalbos  
konferencija Vilniuje

Danguolė Ruževičienė
Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų skausmo ir  

paliatyviosios pagalbos klinika, Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija

Dėkojame  
prof. Arvydui Šeškevičiui 

už Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centrui padovanotas knygas  
„Paliatyvioji medicina. Skausmo gydymas“.

Šią knygą rasite Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje, Lietuvos medicinos bibliotekoje, Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Kauno 
apskrities viešojoje bibliotekoje bei Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto bibliotekoje.
Pgeidaujantys knygą gali įsigyti Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto knygyne A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
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Rugsėjo 19 d. Lietuvos mokslo periodikos asociacija kar-
tu su partneriais Vilniuje surengė konferenciją „Atvirosios 
prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“, 
skirtą aptarti atvirosios prieigos politikos mokslo leidybo-
je problemas bei skatinti bendradarbiavmą tarp istitucijų 
ir supažindinti Lietuvos mokslo leidybos bendruomenę su 
pažangiausiais novatoriškais sprendimais pasaulinėje mokslo 
leidyboje.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras (toliau – Kompetencijų centras) leidžiamame perio-

diniame žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ publikuoja 
recenzuotus mokslinius straipsnius ir nuo 2015 m. yra akty-
vus Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys. Kompeten-
cijų centras nuolat ieško galimybių pasiekti savo skaitytojus 
įvairesniais keliais. Netolimoje ateityje žurnalo mokslinius 
straipsnius bus galima skaityti ir rasti elektroninėse Lietuvos 
ir užsienio mokslinių straipsnių duomenų bazėse.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro informacija

Atviros prieigos mokslo periodikos  
publikavimo iššūkiai

2019 m. rugsėjo 16 d. Na-
cionalinė EQM patvirtino, jog 
Sveikatos priežiūros ir farma-
cijos specialistų kompetencijų 
centras atitinka Europos koky-
bės ženklo neformaliojo suaugu-
siųjų mokymosi teikėjų kokybės 
kriterijus, ir dar trejiems metams 
išdavė Europos kokybės ženklo 
sertifikatą.

Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis 
ir patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:

Sveikatos priežiūros ir farmacijos  
specialistų kompetencijų centrui –  

Europos kokybės ženklas
• mokymo paslaugų administravimas
• mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas
• mokymosi pasiekimų įvertinimas
• kokybės valdymas 

Didžiuojamės, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos spe-
cialistų kompetencijų centro teikiamos neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo paslaugos dar kartą buvo įvertintos kaip ati-
tinkančios Europos kokybės ženklo neformaliojo suaugusiųjų 
mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro informacija

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centras – akredituota kompetencijų 

vertinimo įstaiga
Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų kom-
petencijų centrui Lietu-
vos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministras 
2019 m. spalio 2 d. įsakymu 
Nr. V-1087 suteikė akredi-

taciją ir teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas. 
Profesinio mokymo teikėjai, vykdantys slaugytojo padė-

jėjo modulinę profesinio mokymo programą, dėl asmenų 
įgytų kompetencijų vertinimo jau gali kreiptis ir į Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą kaip į 
akredituotą kompetencijų vertinimo instituciją. 

Daugiau informacijos apie asmenų, baigusių profesinį mo-
kymą pagal slaugytojo padėjėjo mokymo programą, kompe-
tencijų vertinimą Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro interneto svetainėje (www.sskc.lt), el. 
paštu centras@sskc.lt, tel. (8 5) 2154109.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro informacija
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Dėkojame gerb. prof. dr. Rimantui Stukui už savišvietai 
skirtų straipsnių ciklą sveikos mitybos tema. Žurnalo leidėjai 
džiaugiasi galėdami pateikti skaitytojams aktualią informaci-
ją, kuri plečia akiratį, suteikia naujų žinių, skatina gyventi 
atsakingai, vadovaujantis kompetentingais mokslininko ir 
praktiko patarimais. Žurnalo skaitytojus ir visus norinčius 
pagilinti žinias sveikos mitybos srityje kviečiame skaityti 
prof. dr. Rimanto Stuko straipsnių ciklą „Maisto ir maitini-
mosi naujovės bei aktualijos“ Sveikatos priežiūros ir farma-
cijos specialistų kompetencijų centro internetinėje svetainėje 
(www.sskc.lt) rub rikoje Savišvieta.

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ 2019 m. buvo pa-
skelbti šie prof. dr. Rimanto Stuko straipsniai sveikos mitybos 
klausimais:

Nr. 2: Sveikos mitybos rekomendacijos, maisto pasirinki-
mo piramidė 

Nr. 3: Pagrindinės maistinės ir biologiškai aktyvios me-
džiagos bei jų reikšmė sveikatai (Pradžia) 

Nr. 4: Pagrindinės maistinės ir biologiškai aktyvios me-
džiagos bei jų reikšmė sveikatai (Tęsinys)

Nr. 5: Funkcionalusis maistas – puikus pasirinkimas
Nr. 6: Genetiškai modifikuotas maistas. Kaip jį vertinti? 
Nr. 7–8: Mikroelemento seleno reikšmė sveikatai 
Nr. 9: Ruduo – grybų metas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro informacija

Straipsniai apie sveiką mitybą savišvietai

Įvadas

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) – tai he-
terogeninės cheminės struktūros vaistai, labiausiai paplitę 
ir dažniausiai naudojami skausmui ir uždegimui malšinti. 
Daugiau nei 17 mln. amerikiečių šios grupės vaistus vartoja 
kasdien. Šiuo metu sukurta per 20 NVNU, kurie skiriasi che-
mine sudėtimi, poveikiu receptoriams ir sukeliamais nepagei-
daujamais reiškiniais. Prieš paskiriant vaistą pacientui svarbu 
atsižvelgi ne tik į skausmo malšinimo veiksmingumą, bet ir į 
vaisto sukeliamus nepageidaujamus reiškinius. Virškinamojo 
trakto pažeidimas yra vienas dažniausių nepageidaujamų reiš-
kinių, vartojant NVNU. X. Carne ir bendraautorių atliktame 
prospektyviajame kohortiniame tyrime net 84 proc. NVNU 
vartojusių tiriamųjų buvo nustatytas virškinamojo trakto pa-
žeidimas [1]. Deksketoprofeno trometamolis (deksketopro-
fenas) yra vienas iš NVNU atstovų vaistų, rinkoje pasirodęs 
1990 metais. Farmakokinetiniai tyrimai parodė, kad išgėrus 
deksketoprofeno maksimali koncentracija žmogaus organiz-
me pasiekiama po 30 min. (nuo 15 iki 60 min.). Dėl šios 
savybės deksketoprofenas, palyginti su kitais neselektyviaisiais 
NVNU, gali greičiau numalšinti ūminį lengvą ir vidutinio 
stiprumo skausmą [2–4]. Remiantis tyrimo rezultatais, šis 
vaistas ne tik greičiau numalšina skausmą, bet ir rečiau sukelia 
nepageidaujamų reiškinių virškinamajam traktui [1].

Virškinamojo trakto pažeidimo mechanizmas

Ilgą laiką buvo manoma, kad NVNU virškinamąjį traktą 
pažeidžia dėl tiesioginio poveikio skrandžio ir dvylikapirš-

tės žarnos gleivinei. Šiandien yra žinoma, kad virškinamojo 
trakto pažeidimas vystosi dėl sisteminio NVNU poveikio, 
kuris skatina sumažėjusią prostaglandinų gamybą [5]. Pros-
taglandinų sintezę inicijuoja arachidono rūgšties oksidacija 
ir ciklooksigenazės (COX) fermentai. Yra išskiriamos dvi 
COX formos – COX-1 ir COX-2 [6, 7]. COX-1 randama 
daugelyje audinių (virškinamojo trakto gleivinėje, inkstuose 
ir kt.), ji reguliuoja normalius ląstelių procesus, pavyzdžiui, 
skrandžio citoprotekciją, kraujagyslių homeostazę, trombo-
citų agregaciją, inkstų funkciją. COX-2 aptinkama smege-
nyse, inkstuose, kauluose, moterų reprodukcinėje sistemoje. 
Jos ekspresija padidėja organizme vystantis uždegiminiams 
procesams, pasireiškus skausmui, kylant temperatūrai [8]. 
COX-3 yra COX-1 izoforma, išsidėsčiusi centrinėje nervų 
sistemoje ir širdyje, tačiau šio fermento veikimas iki šiol nėra 
galutinai ištirtas, o atliktų tyrimų duomenys prieštaringi [9, 
10]. Manoma, kad blokuojant COX-2 yra slopinami užde-
gimo simptomai. Blokuojant COX-1, mažėja virškinamojo 
trakto prostaglandinų sintezė, silpnėja gleivinės apsauginė 
funkcija, todėl virškinamasis traktas gali būti pažeistas [11]. 
Taigi COX fermentų slopinimas yra siejamas su naudingu 
ir nepageidaujamu poveikiu įvairioms organų sistemoms, o 
svarbiausia šiuose procesuose COX veikla.

Virškinamojo trakto pažeidimai ir rizikos veiksniai

Virškinamojo trakto pažeidimai – vieni dažniausių ir 
greičiausiai išsivystančių pacientams, vartojantiems NVNU. 
Dauguma atvejų šie pažeidimai yra nepavojingi, paviršiniai ir 
sugyja savaime. Tačiau kai kuriems pacientams NVNU var-

Skausmo malšinimas neselektyviaisiais 
nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, siekiant 

išvengti virškinamojo trakto pažeidimo
Monika Andrijauskaitė

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas



Sklaida16

tojimas gali sukelti skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos 
opų vystymąsi ir vėliau pasireikšti kraujavimu iš viršutinės 
virškinamojo trakto dalies opų. Mažiau paplitę, tačiau pavo-
jingi NVNU sukelti nepageidaujami reiškiniai virškinama-
jam traktui apima vaistų sukeltą ezofagitą, plonojo žarnyno 
opaligę, plonojo žarnyno striktūras, žarnų divertikulinę ligą, 
žarnų uždegiminius ligų paūmėjimus. Virškinamojo trakto 
pažeidimai gali būti nuo mažyčių, tik mikroskopu matomų, 
ląstelių pakitimų iki endoskopu stebimų makroskopinių glei-
vinės edemų, eritemų, hemoragijų, erozijų ar opų [12]. Kli-
niškai reikšmingais laikomi tik makroskopiniai skrandžio ir 

(arba) dvylikapirštės žarnos gleivinės pakitimai (erozijos, opos 
ir kt.), tačiau nustojus vartoti NVNU dažniausiai šie pato-
loginiai pokyčiai regresuoja. Virškinamojo trakto pažeidimai 
kliniškai dažniausiai pasireiškia dispepsijos simptomais (py-
kinimu, pilnumo jausmu epigastriume, pilvo pūtimu, viršu-
tinės pilvo dalies skausmu), tačiau nustatyta, kad šie pojūčiai 
nekoreliuoja su skrandžio ir (arba) dvylikapirštės žarnos glei-
vinės pažeidimo dydžiu [13]. Dėl šios priežasties dispepsijos 
simptomų išsivystymas, vartojant NVNU, neturėtų būti ver-
tinamas kaip opų susiformavimo ar kraujavimo iš viršutinės 
virškinamojo trakto dalies rizikos veiksnys.

Kas yra osteoporozė?

Osteoporozė – tai medžiagų apykaitos liga, pasireiškianti 
kaulo masės rezorbcijos suaktyvėjimu, kuris didina trauminių 
ir netrauminių kaulų lūžių riziką. Liga apibūdinama kaulų 
masės mažėjimu, išakijimu ir trapumu, kai mineralų tankis 
yra mažesnis nei standartas. Ligos pradžioje simptomų nebū-
na. Vėlesnėmis stadijomis atsiranda kaulų lūžių, kurie labai 
skausmingi. Dažniausiai pažeidžiamas stuburas, bet gali būti 
pažeidžiami ir kiti kaulai. Kompresiniai stuburo, šlaunikaulio 
ir dilbio lūžiai yra osteoporozės komplikacijos.

Osteoporoze susergama dėl hormoninių pokyčių, natū-
raliai sumažėjus estrogenų kiekiui ar prasidėjus menopauzei. 
Per mažas kalcio kiekis taip pat gali būti osteoporozės prie-
žastis. Nepakankamas kalcio turinčių produktų vartojimas 
vaikystėje ir jaunystėje blogina kaulų raidą ir vėliau dėl to gali 
atsirasti osteoporozė. Kitos priežastys: blogas kalcio įsisavini-
mas, gausus alkoholio ir kofeino vartojimas, mitybos nepa-
kankamumas. Moterys osteoporoze serga dažniau nei vyrai.

Kokie yra osteoporozės rizikos veiksniai?

Maitinimasis ir gyvensena:
• nepakankamas kalcio ir vitamino D vartojimas;
• per gausus baltymų, skaidulinių medžiagų ir druskos var-

tojimas;
• per gausus alkoholio ir kofeino (4–5 puodeliai kavos per 

dieną) vartojimas;
• mažas fizinis aktyvumas, pasyvi gyvensena;
• rūkymas;
• laktozės netoleravimas.

Genetika:
• paveldimumas;
• asteninė kūno sudėtis (mažas, plonas);
• smulkių kaulų moterys.

Gyvenimo ciklai ir hormonai:
• tam tikras amžius – juvenilinis (8–15 metų paaugliai); senilinis 

(II variantas) – vyresni nei 75 metų amžiaus vyrai ir moterys;

• pomenopauzinis estrogenų stygius (I variantas);
• ankstyva menopauzė (natūrali ar po operacijos);
• sutrikusi kiaušidžių funkcija;
• vėlyvos menstruacijos.

Medicininės problemos:
• operacinis skrandžio ar žarnų dalies pašalinimas;
• sutrikęs maistinių medžiagų įsisavinimas (malabsorbcija);
• ilgalaikis parenterinis maitinimas (dirbtinis maitinimas į 

veną);
• valgymo sutrikimai dėl nervinio nevalgumo ar depresijos;
• inkstų funkcijos nepakankamumas, dializė;
• širdies, plaučių ar inkstų transplantacija;
• dauginė sklerozė;
• cerebrinis paralyžius;
• skydliaukės funkcijos sutrikimų gydymas;
• reumatoidinis artritas;
• imobilizacija (gulimas režimas, lūžių imobilizavimas);
• kai kurių vaistų vartojimas.

Kokios yra pagrindinės sergančiųjų 
osteoporoze problemos?

• netinkamas maitinimasis;
• kaulų tankio retėjimas;
• gyvenimo kokybės blogėjimas.

Ką būtina įvertinti, sergant osteoporoze?

• ūgį (vyresniems kaip 65 metų amžiaus asmenims ūgis ma-
tuojamas kasmet, jei skauda nugarą ar yra akivaizdus stu-
buro spaudimas, dažniau);

• kūno svorio pokyčius;
• kaulų tankį, ypač menopauzės metu ir pagal indikacijas – 

kasmet;
• maisto ir maistinių medžiagų vartojimą (ypač kalcio ir 

vitaminų maisto šaltinius, labiausiai pieną ir pieno pro-
duktus);

• alkoholinių gėrimų vartojimą;

Spalio 20 d. minima Tarptautinė osteoporozės diena
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• vaistų vartojimą;
• fizinio aktyvumo lygį;
• rūkymo įpročius.

Kokie yra pagrindiniai tinkamo maitinimosi 
tikslai, sergant osteoporoze?   

• esant nutukimui, mažinti kūno svorį;
• pasiekti ir išlaikyti optimalų kūno svorį;
• kaulų masės mažėjimo prevencija;
• liesėjant aprūpinti organizmą padidintu kalorijų, balty-

mų pagal fiziologinius poreikius, kalcio bei kitų maistinių 
medžiagų (vitamino D ir vitamino K2) kiekiu arba maisto 
papildais;

• kaulų lūžimų gijimo gerinimas.
Gyvensenos patarimai sergant osteoporoze:

• vartoti reikiamą baltymų kiekį – daugiau pieno ir jo pro-
duktų (jei toleruojama), kuriuose yra daugiau kalcio;

• Pasitarus su gydytoju didinti kalcio kiekį. Vartoti daugiau 
pieno ir jo produktų, jei toleruojama;

• netoleruojant pieno, vartoti kalcio preparatų – pasitarus 
su gydytoju;

• papildyti racioną kalciu, vartojant pieno miltelius, ypač 
sūrį, jogurtus;

• nutukusiems asmenims laikytis sumažinto kalorijų kiekio 
dietos;

• vartoti reikiamą vitamino D kiekį. Geriausi šaltiniai – vita-
mino D turintis pienas, kepenys, kiaušinių tryniai, riebios 
žuvys;

• vartoti reikiamą magnio kiekį, kad pagerėtų kalcio bei vi-
tamino K įsisavinimas;

• nedidinti skaidulinių medžiagų kiekio (ypač kviečių sėle-
nų), nes jos skatina kalcio išsiskyrimą;

• reguliuoti druskos (natrio) kiekį – mažinti jos suvartojimą, 
padidinus kalcio ir magnio kiekį;

• kavos išgerti ne daugiau kaip 2–3 puodelius per dieną.

Profilaktinė osteoporozės dieta

Kalciu organizmą aprūpina pieno produktai, konservuota 
lašiša su kaulais, ropės, špinatai, brokoliai, pupelės. Kasdien var-
tojant pieno ir jo produktų (jei toleruojama), reikėtų mažinti 
sočiųjų riebalų kiekį. Patariama vartoti kalcio turtingų produk-
tų – gerti apelsinų sulčių ar valgyti grūdinius gaminius, o esant 
indikacijoms, pasitarus su gydytoju, vartoti kalcio preparatus. 

Reikiamo magnio kiekio su maistu gauti neįmanoma, nes 
magnio daugiausia yra riešutuose ir lęšiuose. Šių produktų 
paprastai nesuvalgoma tiek, kiek reikėtų, kad organizmas 
gautų pakankamai magnio. Pasitarus su gydytoju, tiktų var-
toti magnio preparatus.

Svarbu vengti produktų, kurie sujungia kalcį ir magnį į 
netirpius junginius ir taip blokuoja jų įsisavinimą, pavyz-
džiui, kviečių ir avižų sėlenos, špinatai ir kt. Valgant mėsą, 
neužsigerti arbata.

Dietoje turėtų būti reikiamas vitamino D kiekis. Per sa-
vaitę 2–3 kartus būtina valgyti kiaušinių, margarino ar kitų 
produktų, turinčių vitamino D.

Dietoje turėtų būti daugiau produktų, turtingų 
vitamino B6 (piridoksino). Geriausi vitamino B6 šaltiniai yra 
viščiukai, kalakutiena, kiauliena ar žuvis. 

Organizmą Omega 3 riebalų rūgštimi geriausiai aprūpi-
na raudona žuvis, jos patartina valgyti 2–3 kartus per savaitę.

Reikiamą kiekį folio rūgšties organizmas gauna iš tam-
siai žalios spalvos lapinių daržovų, ypač petražolių, pipirnių 
ar tamsiai žalios spalvos salotų. Jų reikėtų valgyti didelėmis 
porcijomis, nevirtas, nes šiluminio apdorojimo metu folatai 
sunyksta.

Žalios salotos ir daržovės, ypač brokoliai ir kopūstai, yra ir 
vitamino K šaltinis, kuris būtinas osteoporozės profilaktikai.

Žinotina, kad daržovės ir vaisiai organizmą šarmina, o 
mėsa, žuvis, sūriai, kiaušiniai, kviečiai, ryžiai, ankštinės dar-
žovės – rūgština. Todėl vengtina fermentuotų ir riebių sūrių, 
spanguolių, slyvų, džiovintų abrikosų. Didelės vitamino C 
dozės taip pat rūgština šlapimą. 

Rekomenduojama vartoti daržovių, turinčių daug boro, 
kitų mineralinių medžiagų, ypač tinka avokadai. Medus taip 
pat yra geras boro šaltinis ir gali būti vartojamas vietoj cu-
kraus.

Osteoporozės profilaktikai reikalingas cinkas. Pagrindinis 
jo šaltinis yra mėsa. Vegetarams reikėtų vartoti vaisių ir daržo-
vių, kuriuose yra daug cinko.

Organizmą reikia aprūpinti būtinu vario kiekiu, vartojant 
produktus, kuriuose yra daug šio mikroelemento: pupeles, 
lęšius, kiautinius gyvūnus, kepenis ar riešutus. Jei nėra ga-
limybės kasdien valgyti tokį maistą, patartina, pasitarus su 
gydytoju, vartoti multivitaminų preparatus.

Osteoporozės profilaktikai patartina mažinti suvartoja-
mos druskos kiekį ir valgio metu nedėti druskos ant stalo, 
šalinti iš raciono visus rūkytus produktus, padažus, konser-
vus ir t. t. 

Kavos patartina išgerti tik 1–2 puodelius tais atvejais, kai 
kalcio suvartojama mažiau nei 800 mg per dieną. Kitais atve-
jais kofeininių gėrimų galima neriboti.

Gausus alkoholio vartojimas taip pat retina kaulus, todėl 
yra nerekomenduotinas.

Kokia fizinio aktyvumo reikšmė sergant 
osteoporoze?

Bet koks dietos reguliavimas turi atitikti fizinį sergančiojo 
aktyvumą. 

Sergantiesiems osteoporoze, be dietos, labai svarbu fizinis 
aktyvumas – bėgioti, vaikščioti ar sportuoti (pvz., žaisti te-
nisą, kuris yra geriausias kaulų audinio regeneracijos stimu-
liatorius). Jei dėl negalios ši sporto šaka netinka, geriausia 
plaukioti, nes raumenys dirba esant vandens pasipriešinimui. 
Be to, patartina 5–6 minutes vaikščioti baseine, įsibridus į 
vandenį iki liemens. Tai stiprina ilgųjų raumenų tonusą, kuris 
yra sumažėjęs dėl mažo fizinio aktyvumo ar dėl to, kad nega-
lią turintis žmogus negali vaikščioti. Vienas žingsnis baseine 
prilygsta šešiems žingsniams sausumoje. Negalint vaikščioti, 
patartina reguliariai pagal galimybes judinti kojas ir rankas, 
sukioti galvą ir kaklą. Įvairūs judesiai ar fiziniai pratimai sau-
go nuo osteoporozės, gerina savijautą ir kraujo apykaitą.
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Technologijų augimo greičio jau nebegalime suprasti, jos 
pralenkia žmogaus gebėjimus. Jau gyvename ateityje, kurios 
kažkada laukėme ir bijojome. Mobilusis telefonas daugeliui 
tapo tarsi rankos tęsiniu, protezu, be kurio nebegalime gyven-
ti kasdienybėje. Iš „Spinter tyrimų“ neseniai atliktos apklau-
sos paaiškėjo, kad kas šeštas mobilųjį telefoną turintis Lietu-
vos gyventojas yra patyręs nelaimingų atsitikimų, susijusių su 
jo naudojimu. Pavyzdžiui, atsitrenkęs į medį ar praeivį, pasly-
dęs ir kt. Gaila, kad nėra atlikta apklausa, koks skaičius Lietu-
vos gyventojų jau turi priklausomybę nuo mobiliojo telefono. 

Negalėjimas gyventi be mobiliojo telefono vadinamas no-
mofobija. Tai yra baimės jausmas, kurį patiria žmogus netekęs 
mobiliojo telefono. Abstinencija nuo alkoholio ištinka žmones 
priklausomus nuo šios medžiagos ir pasireiškia nemaloniais 
fiziniais ir psichiniais pojūčiais, dažniausiai kitą susilaikymo 
dieną. Psichologinė priklausomybė nuo mobiliojo telefono 
pasireiškia iškart jo netekus. Simptomai yra tokie patys kaip 
abstinencijos, todėl tokius pakitusios sąmonės ir fiziologinius 
simptomus galime vadinti priklausomybės padariniais. Kiek-
viena priklausomybė įtraukia, koncentruoja žmogaus dėmesį į 
save, dingsta laisvi pasirinkimai, silpnėja valia. Priklausomybę 
nuo mobiliojo telefono turintis žmogus gali prarasti laiko, vie-
tos nuovoką ir savivoką. Jis gali pradėti neadekvačiai elgtis, tap-
ti jautresnis, dirglus, nerimastingas. Sunkiais priklausomybės 
atvejais jį gali ištikti panikos priepuolis. Išsikrovus mobiliajam 
telefonui ar jį praradus, žmogus gali jaustis tarsi prieblandoje, 
nes nežino, ką daryti, nebemoka priimti loginių sprendimų. 
Jį apima didžiulė panika ir savęs visiškai nekontroliuoja. Jei-
gu žmogus pasiekia tokią stadiją, jau galime kalbėti apie no-
mofobiją – priklausomybę nuo mobiliojo telefono. Pastarąją 
būtina gydyti, nes tai trukdo normaliam žmogaus gyvenimui. 
Dar vienas priklausomybės nuo mobiliojo telefono požymis 
yra neigimas. Žmogus neigia savo elgesį, jį pateisina darbais, 
užimtumu ir negali konkrečiai nurodyti, kada paskutinį kartą 
nesinaudojo technologijomis ir jų nepasigedo. 

Pripažįstančių, kad turi priklausomybę nuo mobiliojo te-
lefono nėra daug, o ir jie dažniausiai supranta tik tada, kai 
ši priklausomybė ima griauti santykius, šeimas. Prevenciš-
kai galima sau mesti iššūkį, pavyzdžiui, „Diena be telefono“, 

„Savaitgalis be telefono“ ar tiesiog „Vakarienė be telefono“, kad 
sumažintume mobiliojo telefono naudojimą ir pasitikrintu-
me, ar dar nesame nuo jo priklausomi. Pradžioje situaciją 
žmonės bando kontroliuoti savarankiškai, apribodami save, 
atsisakydami mobiliojo telefono laisvalaikiu, nedarbo dieno-
mis, išjungdami jį nakčiai, atostogų metu. Tai padaryti pa-
vyksta vis sunkiau, nes žmonės randa pasiteisinimų, kad dar-
bai, reikalai, problemos negali palaukti, kad jie privalo būti 
pasiekiami visą parą. Negalima įvardinti trukmės, kiek laiko 
derėtų praleisti su mobiliuoju telefonu rankose, nes tai labai 
subjektyvu. Jeigu darbas reikalauja operatyvumo ir žmogus 
nuolat turi būti pasiekiamas, tai jo darbo įrankis bus mobilu-
sis telefonas ir (arba) planšetinis kompiuteris. Tačiau žmogus 
gali labai sureikšminti tai, kad jeigu jis nepatikrins el. pašto, 
ištiks katastrofa. Reikėtų susimąstyti, ar žmogus iš tiesų savęs 
nepervertina, o gal tik dangsto priklausomybę?

Visgi dažniausiai žmonės laiką su mobiliuoju telefonu 
rankose leidžia iš nuobodumo, norėdami, kad jis greičiau 
praeitų. Taigi tame gali slypėti visai kiti poreikiai, nei turėtų 
tenkinti mobiliosios technologijos. Pavyzdžiui, žmonės bijo 
vienatvės, o žmogus su mobiliuoju telefonu rankose niekada 
nesijaus vienišas. Laukimas, lūkuriavimas ar negalėjimas už-
migti dažnai malšinamas naršymu telefone. Nekantrūs tėve-
liai kaip žaislą vaikams įteikia mobilųjį telefoną ir taip padaro 
meškos paslaugą sau patiems. Laikas su mobiliuoju telefonu 
dažnai tampa daug smagesnis už gyvą laiką su jais pačiais, ma-
žyliai nenurimsta ir atkakliai reikalauja šio išmaniojo žaislo, 
kuris itin stipriai dirgina jaunas smegenis, vargina akis, suke-
lia psichinę įtampą vaikams.

Kaip pačiam spręsti priklausomybės problemą? Sau pačiam 
nusistatyti naudojimosi telefonu taisykles ir jų laikytis. Mokytis 
atsipalaidavimo technikų, čia ir dabar buvimo pratimų. Didin-
ti gyvo bendravimo su žmonėmis laiką, laisvalaikį leisti aktyviai 
su kitais žmonėmis, telefoną išjungus ar palikus namuose.

Technologijos sukurtos padėti, bet ne kenkti žmonėms. 
Pirminė pagalba būtų savipagalba, antrinė – psichoterapija. 
Jei šios pagalbos neduoda rezultatų, reikėtų kreiptis į gydyto-
ją psichiatrą, priklausomybių specialistą ir prireikus bandyti 
medikamentinį ir terapinį gydymą.
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Nereceptinis vaistas. Firminis vaisto pavadinimas. Dolmen. Veiklioji medžiaga. Deksketoprofenas (dexketoprofenum). Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Vienoje dengtoje tabletėje / pakelyje yra 36,9 mg deksketoprofeno trometamolio, atitinkančio 25 mg deksketopro-
feno (INN). Vaisto forma. Plėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui. Pakuotė. Po 10 dengtų tablečių / po 10 pakelių granulių. Indikacijos. Lengvo ir vidutinio skausmo – raumenų ir kaulų, skausmingų mėnesinių, dantų skausmo malšinimas. Dozavimas. 
Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti po 1 tabletę / pakelį 1–3 kartus per dieną kas 8 valandas. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / pakeliai. Vyresnio amžiaus pacientai gydymo pradžioje turėtų vartoti mažesnę dozę, 
t. y. ne daugiau kaip 2 tabletes / pakelius per parą. Ligoniai, kuriems lengvai sutrikusi inkstų ar kepenų funkcija, gydymo pradžioje turėtų vartoti mažesnę dozę, t. y. ne daugiau kaip 2 tabletes / pakelius per parą. Esant aštriam skausmui, tabletes / pakelius reikia gerti 30 min. 
prieš valgį. Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmo malšinamasis poveikis trunka 4–6 valandas. Vaikams ir paaugliams šio vaisto skirti negalima. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; 
sergant skrandžio ir žarnyno opalige, esant uždegimui ar sergant lėtinėmis ligomis arba esant duomenims apie jas anamnezėje; kai kraujuoja iš virškinimo trakto arba kitur, sutrikus kraujo krešėjimui, gydoma antikoaguliantais; sergant žarnyno ligomis (Krono liga, opiniu 
kolitu); bronchine astma (arba sirgę ja anksčiau); yra sunkus širdies funkcijos nepakankamumas; vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų, kepenų funkcijos nepakankamumas, esant žinomoms fotojautrumo ir fototoksiškumo reakcijoms, gydant ketoprofenu ar fibratais, esant 
sunkiai dehidratacijai. Vaistas taip pat kontraindikuotinas nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu. Įspėjimai. Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, sistemine raudonąja vilklige, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis ir sutrikus kraujodarai. 
Šio vaisto sudėtyje yra sacharozės, todėl pacientams, kuriems yra retas paveldimas fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės-izomaltazės stoka, šio vaisto vartoti negalima. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu. 
Sąveika su kitais vaistais. Dolmen gali padidinti arba sumažinti kitų vaistų veikimą ir šalutinį poveikį. Ypatingas dėmesys reikalingas tais atvejais, kai kartu vartojami kiti skausmą ir uždegimą malšinantys, kraujo krešumą mažinantys vaistai, litis, metotreksatas, hidantoinas 
ir sulfanilamidai. Tenofoviras: vartojimas kartu su NVNU gali padidinti šlapalo azoto plazmoje ir kreatinino koncentracijas, todėl reikia stebėti inkstų funkciją. Deferasiroksas: kartu vartojant su NVNU, gali padidėti toksiškumo virškinimo traktui rizika. Pemetreksedas: kartu 
vartojant su NVNU, pemetreksedo eliminacija gali būti mažesnė, todėl reikia atsargumo skiriant didesnes NVNU dozes. Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų nepakankamumas, NVNU skyrimas kartu su pemetreksedu turi būti vengiamas 2 dienas 
prieš ir 2 dienas po pemetreksedo vartojimo. Šalutinis poveikis. Dažniausiai pasitaikantys požymiai: pykinimas ir (arba) vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas, dispepsija, nedažni požymiai: galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas, miego sutrikimai, nervingumas, 
pernelyg greitas juntamas širdies plakimas, raudonis, skrandžio veiklos sutrikimai, vidurių užkietėjimas, burnos gleivinės džiūvimas, pilvo pūtimas, bėrimas, nuovargis. Rečiau pasitaiko ir kiti požymiai. Registruotojas. Menarini International Operations Luxembourg S. A., 1, 
Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Liuksemburgas. Įgaliotasis atstovas Lietuvoje. UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius, tel. 8 5 269 19 47. Teksto peržiūros data 2018. 05. 17
Čia pateikta sutrumpinta informacija apie vaistą. Visą informaciją rasite http://extranet.vvkt.lt/paieska/ 
Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el.paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, nurodytu jos interneto svetainėje www.vvkt.lt
Reklama paruošta: 2018 m. rugpjūčio mėn.              LT_DOL_08_2018_V1
1. Dolmen PCS 2018. 05. 17
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