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Netrukus pasaulis margaspalviais fejerverkais paskelbs 2020-ųjų metų 
pradžią. Gyvendami šv. Kalėdų ir Naujųjų metų laukimo nuotaika 

atsigręžiame mintimis į praėjusius metus. Prisimename, ką gero patyrėme, 
su kokiais iššūkiais susidūrėme. O iššūkių buvo nemažai. Įgyvendinant 
sveikatos apsaugos sistemos reformą, didelė atsakomybė tenka ir Jums, 

slaugytojams. Juk Jūs esate svarbi ir labai reikalinga grandis visoje 
sveikatos priežiūros sistemoje. Jūs būnate arčiausiai sergančiojo, geriausiai 
žinote jo poreikius, lūkesčius. Jūs iš ligonio akių suprantate, ar jis kenčia, 

ir skubate jį paguosti.

Už Jūsų atsidavimą, už profesionalumą, už pastangas nepaisant 
sunkumų atlikti savo pareigą reiškiu nuoširdžią padėką ir pagarbą. 

Tegu 2020-ieji būna Jums sėkmės ir lūkesčių išsipildymo metai. Telydi 
Jus kolegų pagarba ir meilė, supratingumas. Drąsiai priimkite naujus 

iššūkius, puoselėkite savo profesijos prestižą.

Laimės Jums ir Jūsų artimiesiems. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras  
Aurelijus Veryga

Baigiasi 2019-ieji metai ir artėja šv. Kalėdų naktis, kasmet giliose žiemos 
sutemose primenanti apie amžinąsias ir tikrąsias egzistencijos vertybes. 

Kiekvienais metais praturtėjame įgyta patirtimi ir išmintimi, jausmų 
ir darbų atradimais, naujais bičiuliais. Pasidžiaukime kartu tuo, ką 

pasiekėme, ir eikime tolyn... 

Kai į kasdienybės bruzdesį nusileis šv. Kalėdos, praverkime duris, kad 
laimė ir šviesa įeitų į mūsų namus. Pasidžiaukime nutildytu dienos 

šurmuliu, artimųjų žmonių buvimu šalia, išlaikytos bičiulystės skoniu.

Šv. Kalėdos ir Naujieji metai – linkėjimų, svajonių ir dovanų metas. Ir 
tikėjimo... Tikėjimo, kad tikrai visos svajonės išsipildys.

Nesiliaukime tikėję savo pačių buriamais stebuklais – jie pildosi!

Tegul ateinantys 2020-ieji, kuriuos Pasaulio sveikatos organizacija 
paskelbė slaugytojų ir akušerių metais, nepašykšti naujų, prasmingų idėjų 
bei darbų, kilnių siekių, kūrybingumo, optimizmo ir sėkmės, puoselėjant 

profesines vertybes!

Lietuvos slaugytojų vadovų sąjungos vardu
dr. Daiva Zagurskienė



Mielieji redkolegijų nariai, žurnalo straipsnių autoriai, 

dar vienerius metus buvome kartu. Jautėme Jūsų palaikymą, suinteresuotumą žurnalo sėkme. Visada 
džiaugėmės išgirdę profesionalių, geranoriškų patarimų. Nuoširdžiai dėkojame už laiką, kurį skyrėte žurnalo 

kokybei gerinti. Esame labai dėkingi ištikimiems žurnalo bendraautoriams už įdomius, profesionaliai 
parengtus straipsnius. Ypač norime padėkoti:

Artūrui Šimkui (LR sveikatos apsaugos ministerija) už teisės aktų komentarus ir slaugos aktualijų apžvalgas

Norai Ribokienei (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos) už aktualios informacijos sveikatos priežiūros specialistams pateikimą

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijai (POLA) už patarimus pacientams

Zitai Gierasimovič už daugiausiai pateiktų mokslinių straipsnių

Rimantui Stukui už straipsnių ciklą sveikos mitybos klausimais

Daivai Žukauskienei už straipsnių ciklą „Psichoterapeutas pataria“

Laisvūnei Petkevičienei už straipsnius apie maitinimosi ypatumus turintiems įvairių sveikatos sutrikimų

Dianai Žėkienei už straipsnius medikų kalbos klausimais

Janinai Valančiūtei už supažindinimą su Medicinos bibliotekos naujienomis

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, 
Kūrybinio impulso naujiems pradėti, 

Lengvos LAIMĖS rankos, stiprios sveikatos 
Linkim šv. Kalėdų ir Naujųjų 2020 metų proga!

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidėjai

Mieli slaugytojai ir slaugytojos,

Naujieji metai beldžias į duris  
Ir naują viltį žadina širdy.  

Te liūdesys išnyksta – džiugesys 
Telanko Jūs namus kas dieną.

Štai ir vėl iš lėto apsisuko metų ratas… Nė nepajutome, kaip mus visus pamažu įsuka šventinis 
šurmulys. Daugelis Jūsų šv. Kalėdas, Naujuosius metus sutiksite darbo vietoje. Jūsų pareiga ir 
pašaukimas – būti šalia ligonio kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Bet nesvarbu, kad vilkite 
baltą chalatą, juk esate ne tik savo profesijos atstovai, esate žmonės, trokštantys švelnaus žodžio, 

atjautos, supratimo, draugiškumo.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linkime Jums gražios bičiulystės su kolegomis, dėkingo 

žvilgsnio tų, kuriems esate viltis, paguoda ir pagalba. Tegul šv. Kalėdų dvasia sušildo Jūsų širdis, 
pripildo jas gerumo ir atlaidumo. 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro darbuotojai
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Raktažodžiai: naujagimis, priešlaikinis gimdymas, rizi-
kos veiksniai.

Santrauka

Įprastai moters nėštumas trunka 40 savaičių. Priešlai-
kinis gimdymas – tai gimdymas, kuris prasideda anksčiau 
nei 37-ą nėštumo savaitę. Priešlaikinis gimdymas yra viena 
dažniausių gimdymo komplikacijų pasaulyje, pasireiškianti 
5–18 proc. nėštumo atvejų. Priešlaikinio gimdymo rizikos 
veiksniai gali būti išskirti į dvi grupes: medicininiai ir su 
nėščiosios gyvenimo būdu susiję veiksniai. Moterims svar-
bu suprasti priešlaikinio gimdymo įspėjamuosius ženklus, ir 
taip išsaugoti vaisių. XX a. pabaigoje susiformavo skirtingi 
neišnešiotų naujagimių slaugos būdai. 

Neišnešiotiems naujagimiams būdingas organų nepakan-
kamumas, kuris reikalauja papildomos slaugos ir gydymo 
intensyvios terapijos skyriuje. Nustatyta, kad per septy-
nerius metus (2010–2017 m.) pasaulyje gimė vis daugiau 
neišnešiotų naujagimių, tačiau ten, kur sunkiau prieinama 
specialistų priežiūra, gimdyvėms gresia didesnė komplika-
cijų rizika. Lietuvoje priešlaikinių gimdymų situacija yra 
panaši kaip ir kitose Europos šalyse, tik 2017 m. neišnešio-
tų negyvagimių skaičius sumažėjo. Dažniausi priešlaikinio 
gimdymo rizikos veiksniai: medicininiai veiksniai, susiję 
su motinos sveikata, nėščiosios gyvenimo būdu, nėštumu 
ankstyvame amžiuje, kai moteris vyresnė nei 35 metų. Ne-
išnešiotiems naujagimiams būtina  aukštos kvalifikacijos 
slauga,  orientuojama į būdingus gyvybinių veiklų pokyčius: 
kvėpavimą, AKS, temperatūros palaikymą, mitybą. Slaugos 
personalas išmoko mamą prižiūrėti neišnešiotą naujagimį.  

Įvadas

Neišnešiotais naujagimiais yra laikomi gyvi kūdikiai, 
gimę iki 37-os nėštumo savaitės [1, 2, 3]. Daugiau nei vienas 
naujagimis iš dešimties gimsta neišnešiotas [4]. Priešlaikinis 
gimdymas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių nepa-
lankius išgyvenamumo ir gyvenimo kokybės rodiklius [5]. 
Anksti pastebėjus koreguojamus priešlaikinio gimdymo ri-
zikos veiksnius, galima sumažinti naujagimių gimstamumą 
anksčiau laiko [6]. Šiuo metu tai aktuali problema, reikalau-
janti išsamesnių tyrimų. 

Šio tyrimo tikslas – literatūros apie neišnešiotus naujagi-
mius apžvalga. 

Tyrimo uždaviniai:  
1.  Palyginti neišnešiotų naujagimių skaičių pasaulyje ir 

Lietuvoje. 
2.  Išaiškinti priešlaikinio gimdymo rizikos veiksnius, jų 

prevenciją. 
3.  Išanalizuoti neišnešiotų naujagimių slaugos ypatumus 

ligoninėje. 

Metodika. Informacinės paieškos aprašymas: paieška 
duomenų bazėje atlikta 2019 m. rugsėjį–spalį. Sisteminė 
paieška buvo atlikta duomenų bazėjė „Acta Paediatrica“, 
„BMC Nursing“ pagal paieškos terminą anglų kalba „Pre-
term newborns and their nursing“ (šiame straipsnyje apra-
šomas vienas tyrimo aspektas, kaip tyrimo metodas buvo 
naudojama aprašomoji fenomenologija); Lancet „Care of 
premature newborns“ – klinikiniai tyrimai, „PubMed“, 
rankinė paieška. Paieškos terminai: priešlaikinis gimdymas, 
neišnešiotų naujagimių slauga, priešlaikinis gimdymas. Iša-
nalizuoti 52 straipsniai, atrinkti 36 straipsniai. 

Neišnešiotų naujagimių gimimo statistika 
2010–2017 m.

Pasaulyje viena didžiausių nėštumo komplikacijų, pasireiš-
kiančių 5–18 proc. nėštumo atvejų [6], yra priešlaikinis gimdy-
mas, kai nėštumas nutrūksta po 22 savaičių ir iki 37 nėštumo 
savaitės pabaigos, arba 36 savaitės plius 6 dienos [6, 7] (1 pav.). 
Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), 22 savaičių vaisius 
sveria 500 arba daugiau gramų ir turi galimybę išgyventi. Euro-
pos šalyse kasmet gimsta apie 15 mln. neišnešiotų kūdikių, t. y. 
anksčiau nei 37-ą nėštumo savaitę [7]. Kanadoje 2014–2015 m. 
užregistruota 7,8 proc. neišnešiotų, iki 36 savaičių gimusių, nau-
jagimių (Genevieve C. et al., 2018). Lietuvoje naujagimiai išgy-
vena po 24 savaičių. Lietuvoje 2010 m. išgyveno 58 proc. nau-
jagimių, mažesnio nei 1000 g svorio. Jei neišnešiotą naujagimį 
tenka perkelti į specializuotą naujagimių intensyviosios terapijos 
skyrių, tai sumažina jo galimybes augti sveikam [8].

PSO duomenimis, beveik vienas iš 10 kūdikių visame pa-
saulyje gimsta neišnešiotas, o tai sukelia gimdymo kompli-
kacijų. Neišnešiotų naujagimių skaičius didėja beveik visuo-
se žemynuose, tačiau neišnešiotų kūdikių daugiau (12 proc.) 
gimsta šalyse, kur gimdyvėms sunkiau prieinama specialistų 
priežiūra  (9 proc.). Kiekvienais metais apie 15 mln. nauja-
gimių gimsta neišnešioti [9, 10, 11]. Higienos instituto, Eu-
ro-Peristat projekto (angl. European Perinatal Health Report 
„Cor indicators of the health and care of pregnant women and 
babies in Europe in 2015“) ketvirtojoje Europos perinatali-
nės sveikatos ataskaitoje surinkti 2010–2017 m. duomenys 
patvirtina, kad Lietuvoje priešlaikinių gimdymų situacija 
nėra išimtis palyginti su Europos šalimis. 

Lietuvos metinių sveikatos statistikos suvestinių duome-
nimis, neišnešiotų naujagimių 2016 m. gimė 1640, iš jų 88 
neišnešioti negyvagimiai. Tarp neišnešiotų naujagimių, ku-
rių svoris yra nuo 500 iki 999 g ir išgyvenimo trukmė nuo 0 
iki 6 parų, nustatyta 16 mirties atvejų iš 33. 

2017 m. neišnešiotų naujagimių gimė 1483, iš jų 72 neiš-
nešioti negyvagimiai. Neišnešiotų naujagimių, kurių išgyve-
nimo trukmė nuo 0 iki 6 parų, nustatyta 12 mirties atvejų iš 
28. Nustatyti 26 neišnešioti negyvagimiai, kurių išgyvenimo 
trukmė buvo nuo 0 iki 27 parų. 

Neišnešiotų naujagimių slauga ir priežiūra
Laura Gurinskaitė, Kristina Jurgelevičiūtė, Kamilė Grušnytė, Lukrecija Jakelytė, Greta Joskaudaitė, Zita Gierasimovič

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instiutas
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Lietuvoje 2010–2017 m. bendra gimdymų 
statistika turėjo tendenciją 1,1 karto mažė-
ti (2 pav.). 2017 m. (n = 3602) bendras gyvų 
naujagimių skaičius buvo mažesnis nei 2010 m. 
Tačiau šiuo laikotarpiu neišnešiotų negyvagimių 
skaičius sumažėjo nuo 102 iki 72 atvejų.  

Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, statis-
tinių  neišnešiotų naujagimių skaičius skiriasi 
dėl neišnešiotumo termino apibrėžimo, gims-
tamumo klasifikavimo standartizacijos stokos. 
Pavyzdžiui, kai kurių Europos šalių pateiktame 
apibrėžime neišnešiotais laikomi naujagimiai, 
gimę nuo 24 savaičių, o kitos šalys naudojasi pla-
tesniu PSO apibrėžimu, t. y. nuo 28 savaičių. Bet 
40 proc. visų naujagimių mirčių buvo kūdikiai, 
gimę iki 28 nėštumo savaitės.  

Nors plačiai pripažįstamas didelis neišnešiotų 
gimdymų paplitimas, kūdikių mirštamumas, pa-
vyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), 
naujausiais duomenimis 10 proc. gimusių kūdi-
kių gimsta neišnešioti. JAV kūdikių mirtingumo 
rizika yra daug didesnė, palyginti su Europos 
šalimis, kuriose kūdikių mirtingumas yra mažas 
[12, 13]. JAV kasmet miršta daugiau kaip 7000 
neišnešiotų kūdikių, nors manoma, kad nema-
žos dalies šių mirčių galima išvengti [12]. Nauji 
Nacionalinio sveikatos statistikos centro (angl. 
National Center for Health Statistics, NCHS) 
duomenys nerodo pagerėjimo rezultatų. NCHS 
nustatė, kad mažiausiai 8,6 proc. neišnešiotų 
naujagimių gimsta tarp Azijos etninės kilmės 
moterų, o tarp afroamerikiečių moterų – 13,75 proc. Dau-
guma atvejų 10 proc. ar daugiau moterų ignoravo ar gavo 
pavėluotą prenatalinę priežiūrą [14, 15, 16].

Nuo 1993 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikia gimimų medi-
cininių duomenų informacinė sistema, o Vilniaus perinato-
logijos centro Neonatologijos klinikos ir Higienos instituto 

Sveikatos informacijos centro specialistų iniciatyva pradėta 
gimimų medicininių duomenų analizė [8].

Lietuvoje nuo 2010 m. bendras gyvų naujagimių ir gim-
dyvių skaičius sumažėjo nuo 30 977 gyvų naujagimių, teku-
sių 30 568 moterims, iki 27 229 gyvų naujagimių, tekusių 
26 940 moterims (3 pav.) [8].

1 

2 

3 

 1 pav. 2014 metų pasaulio statistiniai duomenys apie neišnešiotų vaikų gimimą [8]

Pastaba: 1 Number of preterm births – neišnešiotų naujagimių skaitiniai duomenys; 2 Data not available – informacija nepasiekiama; 3 Not 
applicable – netaikoma.

2 pav. Detali bendra gyvų naujagimių statistika Lietuvoje 2010–2017 m. 

3 pav. Bendro negyvų naujagimių skaičiaus palyginimas su tų metų neišnešiotų 
negyvų naujagimių skaičiumi 2010–2017 m.  [8, 9]
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1 lentelė. Priešlaikinio gimdymo rizikos veiksniai 
Rizikos grupės Rizikos veiksniai

Medicininiai

Daugiavaisis nėštumas 
Trumpas laikas tarp nėštumų (mažiau nei 
6–9 mėn. tarp gimdymo ir kito nėštumo 
pradžios) [27]
Prieš tai buvęs priešlaikinis gimdymas – ti-
kimybė, kad ir kitas gimdymas bus toks pat, 
padidėja du su puse karto
Pirmasis gimdymas įvyko anksčiau nei 28-ą 
nėštumo savaitę, priešlaikinio gimdymo tiki-
mybė išauga net 10 kartų [8]
Cukrinis diabetas (CD), aukštas kraujospū-
dis (AKS), kraujo krešėjimo sutrikimai [28, 
8]
Kepenų ir širdies ligos bei vandenmaišio, 
šlapimo takų, makšties, lytiniu keliu plintan-
čios infekcijos [29, 28]

Veiksniai, susiję su 
motinos sveikata

Infekcija, šlapimo takų infekcija, motinos 
traumos, apsinuodijimai cheminėmis me-
džiagomis [30, 27 ]

Nėščiosios gyvenimo 
būdas

Rūkymas
Alkoholio bei narkotinių medžiagų vartoji-
mas nėštumo metu
Patiriamas stresas
Bloga mityba
Ilgi stovėjimo periodai (monotoninis stovi-
mas darbas)
Mažas kūno masės indeksas (KMI) [29]

Kiekvienais metais aptariamuoju laikotarpiu 
neišnešiotų naujagimių skaičius, palyginti ati-
tinkamai su bendra gyvų ir negyvų naujagimių 
dalimi (3 pav.), svyravo (procentinėmis dalimis) 
nuo 5,4 iki 6,0 proc. tarp visų gyvų gimusiųjų, 
o tarp negyvų naujagimių (4 pav.) nuo 60,2  iki 
72,9 proc. [17, 8]. 

Lietuvoje 2010–2017 m. priešlaikiniai gim-
dymai vyravo tarp 25–29 metų moterų. Jų prie-
žastimi galėtų būti su nėščiosios gyvenimo būdu 
susiję rizikos veiksniai, tokie kaip stresas, stovi-
mas, fiziškai intensyvus darbas, netinkamai su-
balansuota mityba. Anot Mockevičienės (2013), 
vaisiaus vystymuisi 10 proc. įtaką daro aplinka, 
kurioje vaisius vystosi, bei motinos mityba. Šio 
amžiaus moterys dažniausiai būna neseniai bai-
gusios studijas ir pradedančios profesinę veiklą, 
tad nestabili finansinė aplinka bei darbo galimybės kelia dar 
didesnių emocinių sunkumų besilaukiančiajai [17, 18, 19]. 

Priešlaikiniam gimdymui įtakos turi moters gyvenimo 
būdas. Vis daugiau moterų nėštumo metu rūko, vartoja al-
koholinius gėrimus, narkotikus. Kitos priešlaikinio gimdy-
mo priežastys yra vyresnio amžiaus moterys, sergančios įvai-
riomis lėtinėmis ligomis, nuolat vartojančios vaistus. Beveik 
visi neišnešioti naujagimiai turi tam tikrų motorinės raidos 
sutrikimų tolimesniame naujagimio vystymosi etape (Pily-
pienė ir kt., 2011; Mockevičenė ir kt., 2013).

Tarptautinio naujagimių rezultatų įvertinimo tinklo 
„iNeo“ (angl. The International Network for Evaluating 
Outcomes of Neonates)  duomenimis, 2014 m. neišnešiotų 
kūdikių populiacijoje išgyvenamumas svyravo nuo 78 iki 
93 proc.

Priešlaikinio gimdymo rizikos veiksniai, jų 
prevencija

Rizikos veiksniai. Anksti pastebėjus koreguojamus prieš-
laikinio gimdymo rizikos veiksnius, galima sumažinti nau-
jagimių gimstamumą anksčiau laiko [20, 21]. Priešlaikinio 
gimdymo priežastys yra dirbtinis apvaisinimas ir daugia-
vaisis nėštumas, moterų amžius ir praeityje patirtos gim-
dos kaklelio operacijos [22], gretutiniai susirgimai, pavyz-
džiui, nutukimas, hipertenzija [23, 24]. Svarbiausia rizika 
yra infekcija, kuri sukelia nuo 40 iki 60 proc. priešlaikinių 
gimdymų, dažnas veiksnys yra kraujavimas dėl atšokusios 
placentos [25, 26]. Priešlaikinio gimdymo rizikos veiksniai 
gali būti skirstomi į dvi grupes: medicininiai ir su nėščiosios 
gyvenimo būdu susiję veiksniai (1 lentelė).

Priešlaikinio gimdymo riziką taip pat didina ankstesnio 
nėštumo metu buvęs abortas, atliktas antru nėštumo laiko-
tarpiu, antigeninis motinos ir vaisiaus netapatumas, vaisiaus 
chromosomų anomalijos ar raidos sutrikimai [30, 31]. Prieš-
laikinio gimdymo riziką didina nėštumas ankstyvame am-
žiuje, kai gimdyvei mažiau nei 17 metų, arba nėštumas, kai 
moteris yra vyresnė nei 35 metų [32, 33]. Moterys, supran-
tančios priešlaikinio gimdymo įspėjamuosius ženklus, turi 
galimybę sustabdyti persileidimą. Jei moteris jaučia penkis 
ar daugiau gimdos susitraukimų per valandą, padidėjusį du-

4 pav. Bendro gyvų naujagimių skaičiaus palyginimas su tų metų neišnešiotų gyvų 
naujagimių skaičiumi 2010–2017 m. [8, 9]

bens ir makšties spaudimą, mėšlungį apatinėje pilvo dalyje, 
skausmą apatinėje nugaros dalyje, kuris pasireiškia staiga ir 
vėliau dingsta, jei jaučia skysčio tekėjimą iš makšties, reikia 
nedelsiant kreiptis į specialistus, susisiekti su gydytoju [34]. 

Prevencijos veiksniai. Norint išvengti kai kurių priešlai-
kinio gimdymo rizikos veiksnių, svarbu laikytis medicinos 
personalo nurodymų, kurie skatina sveiką nėštumą, ragina 
keisti gyvenimo būdą, pavyzdžiui, prieš nėštumą ir jo metu 
nerūkyti, vengti alkoholio ir narkotinių medžiagų. Sužino-
jus apie nėštumą, konsultacijos su gydytoju metu pasitarti 
apie vartojamus vaistus, nes kai kurie vaistai gali kenkti 
nėštumui, todėl gali tekti nutraukti jų vartojimą [34]. 
Nėštumo metu laikytis sveikos mitybos, gerai subalan-
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suotos dietos, poilsio režimo, vengti kilnoti sunkius daik-
tus, stresinių situacijų ir ilgo stovėjimo, atliekant darbą, 
nedirbti kenksmingomis sąlygomis [35, 16]. Svarbu pla-
nuoti nėštumą, laiku diagnozuoti ir tinkamai gydyti ligas. 
Apsigimimo profilaktikai patartina bent vieną mėnesį iki 
nėštumo ir pirmus tris nėštumo mėnesius naudoti folinę 
rūgštį. Nacionalinis žmogaus raidos ir vaikų sveikatos ins-
titutas pabrėžia, jog reikėtų skirti papildomą stebėjimą ir 
priežiūrą moterims, turinčioms priešlaikinio gimdymo ri-
ziką. Priežiūros intensyvumas turėtų būti paremtas vaisiaus 
fiziologiniu statusu bei sveikatos įstaigos paslaugų ir per-
sonalo pasiekiamumu nėščiajai, kad bet kokia reikalinga 
intervencija būtų greitai atlikta ir padėtų išvengti ilgalaikių 
padarinių [27]. 

Sveikatos apsaugos ministerija skatina svarstyti galimy-
bes naujausiomis mokslo žiniomis apie neišnešiotų nauja-
gimių specifiką papildyti ir praplėsti gydytojų bei slaugyto-
jų mokymo programas. Ateityje planuojama kurti bendrą 
informacinę sistemą, tobulinti gydytojų ir slaugos darbuo-
tojų kvalifikaciją, gerinti visuomenės informuotumą apie 
neišnešiotiems vaikams bei jų šeimoms teikiamas sveikatos 
priežiūros, gydymo, reabilitacijos, psichologinės pagalbos ar 
socialinės integracijos paslaugas bei didinti jų prieinamumą 
visoje Lietuvoje, ypač toliau nuo didžiųjų miestų esančiuose 
šalies regionuose [11, 10].

Neišnešiotų naujagimių slauga ir priežiūra

Palankios naujagimiui ligoninės iniciatyvos principai 
buvo suformuluoti PSO ir UNICEF 1991 m. Ankaroje vy-
kusiame tarptautiniame pediatrų asociacijos suvažiavime, 
kurio tikslas – padėti motinoms ir kūdikiams, ypač neišne-
šiotiems naujagimiams, kuo lengviau adaptuotis ir išgyventi 
kritinį gyvenimo laikotarpį [24]. Ši globalinė sistema siekia 
duoti kiekvienam naujagimiui geriausią gyvenimo pradžią, 
sukuriant sveikatos priežiūros aplinką, kuri padeda suma-
žinti naujagimių mirtingumo lygį kiekvienoje šalyje [31, 
18].

Neišnešioto naujagimio gydymas intensyviosios terapijos 
ir naujagimių patologijos skyriuose silpnina motinos ir kū-
dikio ryšį. Tačiau slaugos personalas, ypač naujagimių slau-
gytojai, turintys profesinės patirties ir pakankamai žinių, pa-
deda mamai nugalėti stresą ir neviltį, skatina ilgiau pabūti su 
savo naujagimiu. Pastebėta betarpio oda prie odos motinos 
ir naujagimio kontakto svarba, t. y. glaudaus vaiko ir moti-
nos kontakto kengūros metodo reikšmė. Mažai yra atliktų 
mokslinių tyrimų apie teigiamą kengūros priežiūros meto-
do poveikį neišnešiotų naujagimių gyvybinėms funkcijoms, 
tačiau neišnešiotų naujagimių priežiūrai šis metodas plačiai 
naudojamas. Teigiamas šio metodo poveikis naujagimio fi-
ziologinėms funkcijoms: pagerėja kvėpavimas, širdies veikla, 
naujagimis yra ramesnis, geriau miega. Motina tampa svarbi 
neišnešioto naujagimio išgijimui [34, 25], stiprinamas mo-
tinos ir vaiko ryšys, o motinai padedama susidoroti su stresu 
dėl gimusio neišnešioto kūdikio. PSO (2014) veiksmų plane 
užsibrėžė tikslą, kad iki 2020 m. 50 proc. neišnešiotų nau-
jagimių, turinčių labai mažą svorį, būtų prižiūrimi kengūros 
metodu.

Neišnešiotų naujagimių slauga yra sudėtinga, nes bet kuri 
invazija (tyrimų paėmimas, zondų įvedimas) organizmui su-
kelia neigiamų reiškinių, kurie gali turėti įtakos tolesniam 
psichomotoriniam kūdikio vystymuisi. 

Neišnešiotų naujagimių oda plona, pro ją persišviečia 
venų tinklas. Dėl prastai išsivysčiusio poodinio riebalinio 
sluoksnio oda atrodo raukšlėta, galūnės liesos, o pirštukai 
ilgi. Dėl žemo raumenų tonuso neišnešiotas naujagimis yra 
glebus. Šie naujagimiai greitai atvėsta, todėl jiems svarbi 
aplinkos temperatūra. Neišnešiotų naujagimių centriniai 
termoreguliacijos mechanizmai yra nesubrendę dėl mažo 
riebalinio audinio, todėl svarbu  palaikyti normalią kūno 
temperatūrą. Naujagimiai laikomi specialiai neišnešiotiems 
naujagimiams pritaikytame inkubatoriuje „kiuveze“, jame  
dirbtiniu būdu palaikoma šiluma, reikiama temperatūra ir 
drėgmė, apsaugoma nuo intensyvios šviesos ir garso. Inku-
batoriaus viduje temperatūros diapazonas yra nuo 28 iki 
38º C. Jei neišnešiotas naujagimis yra mažo svorio (nuo 500 
iki 700 g), tuomet komforto temperatūrai palaikyti virš in-
kubatoriaus įjungiamas papildomas šildymas arba naujagi-
mis  pridengiamas specialia drėgmę saugančia plėvele.  

Didžiausia neišnešiotų naujagimių problema – kvėpa-
vimo nepakankamumas dėl surfaktanto (biologiškai aktyvi 
medžiaga) stokos plaučiuose, tai neleidžia alveolėms sulipti. 
Neišnešioti naujagimiai yra prijungiami prie kraujo spaudi-
mo (dėl kardiovaskulinės sistemos nesubrendimo šie nau-
jagimiai gali turėti žemą kraujospūdį) bei širdies ir plaučių 
veiklos monitorių, kurie seka šių naujagimio sistemų veiklą. 
Slaugos personalas seka gyvybines veiklas, stebi ir vertina 
monitorių rodmenis. Nuolatinis teigiamas oro kvėpavimo 
takų slėgis CPAP (angl. continuous positive airway pressure) 
įgalina mechaninį kvėpavimo takų atvėrimą pastoviu šil-
tu, sudrėkintu oro srautu į plaučius per mažus vamzdelius 
naujagimio nosytės ertmėje, kurie yra pritvirtinti prie ven-
tiliacijos aparato, ir taip padedama kvėpuoti [35, 36]. Dėl 
nebrandžios centrinės nervų sistemos (CNS) neišnešiotas 
naujagimis nemoka čiulpti ir ryti, jis maitinamas per zondą. 
Virškinimo sistemos nebrandumas pasireiškia fermentų ne-
pakankamumu, labilia kraujotaka žarnyne, dėl šių priežasčių 
gali išsivystyti žarnyno išemija, pilvaplėvės uždegimas.

XX a. pabaigoje susiformavo skirtingi naujagimių prie-
žiūros būdai, paremti skirtingais požiūriais į motiną ir nau-
jagimį,  išskiriami du požiūrai į neišnešiotų naujagimių prie-
žiūrą ligoninėje [36].  

Pirmas požiūris. Neišnešiotas naujagimis yra paguldomas 
į intensyviosios terapijos skyrių, o siekiant išvengti antrinės 
infekcijos (mikrobinės taršos), motina nėra guldoma kartu 
su naujagimiu, tačiau gali jį lankyti. Neišnešioto naujagimio 
priežiūra tenka slaugos personalui, o motina kontaktinio lai-
ko su naujagimiu praleidžia mažiau.

Antras požiūris. Humanistinis, pagrįstas motinos buvimu 
su kūdikiu ir artimu jų santykiu. Šiam metodui medicininės 
technologijos naudojamos minimaliai, tik būtinais atvejais. 
Mažiau kontakto tarp neišnešioto naujagimio ir slaugos per-
sonalo, naujagimis visą laiką praleidžia su mama [19, 20].

Slaugos personalas padeda mamai išmokti prižiūrėti ne-
išnešiotą naujagimį, skatina dalyvauti naujagimio slaugos 
procese.
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Neišnešiotų naujagimių slauga ir priežiūra reikalauja 
aukštos slaugytojų kvalifikacijos. Neišnešiotų naujagimių 
slauga orientuojama į kritinių būklių atpažinimą, jų įverti-
nimą, gyvybinių veiklų palaikymą, mokymo procesą. Slau-
gos personalas padeda mamai išmokti prižiūrėti neišnešiotą 
naujagimį. 

Išvados

1. Nustatyta, kad per septynerius metus (2010–2017 m.) pa-
saulyje gimė vis daugiau neišnešiotų naujagimių, ten, kur  
sunkiau prieinama specialistų priežiūra, gimdyvėms gresia 
didesnė komplikacijų rizika. Lietuvoje priešlaikinių gim-
dymų situacija yra panaši, palyginti su Europos šalimis, tik 
2017 m. neišnešiotų negyvagimių skaičius sumažėjo. 

2. Dažni priešlaikinio gimdymo rizikos veiksniai: medicini-
niai veiksniai, susiję su motinos sveikata, nėščiosios gyve-
nimo būdu, nėštumu ankstyvame amžiuje, kai moteris yra 
vyresnė nei 35 metų. 

3. Neišnešiotų naujagimių slauga reikalauja aukštos kvalifi-
kacijos ir yra orientuojama į būdingus gyvybinių veiklų 
pokyčius: kvėpavimą, AKS, temperatūros palaikymą, mi-
tybą. Slaugos personalas išmoko mamą prižiūrėti neišne-
šiotą naujagimį.  

NURSING AND CARE OF PRIE-BORN

Keywords: newborn, preterm birth, risk factors.

Summary

Premature birth is a birth that takes place before the end 
of the 37th week of pregnancy. Premature birth is one of 
the most frequent child-birth related complications mani-
festing itself in 5-18% of pregnancy cases in the world. Ri-
sks of premature birth are divided into two groups: medical 
factors and factors related to the lifestyle of the pregnant 
woman. It is important for women to recognise the warning 
signs of premature birth because then there is a possibility to 
preserve the foetus. Premature babies have underdeveloped 
organs, and this requires nursing and treatment in the In-
tensive Therapy Unit. Nursing of premature babies requires 
highly qualified staff. In the course of seven years (between 
2010 and 2017) the premature birth rate was on the in-
crease, however, in places where medical care of specialists 
is not easily available, women in child-birth run a greater 
risk of complications. The situation of premature births in 
Lithuania is similar to that in European countries; only the 
number of still-born premature babies decreased in 2017. 
Frequent risk factors of premature births are as follows: 
medical factors related to the mother’s health, the lifestyle 
of the pregnant woman, pregnancy at an early age, when a 
woman is older than 35. Nursing of premature babies requ-
ires high qualification and is directed towards characteristic 
changes in physiological functions of the organism: bre-
athing, arterial blood pressure, maintenance of temperature, 
feeding. The nursing staff teach the mother to look after her 
premature baby. 
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Sklaida

Šių metų spalio 4-ą dieną Trakuose įvyko IV tarptautinė 
mokslinė praktinė konferencija „Operacinės slaugytojo pro-
fesiniai iššūkiai“, skirta Lietuvos operacinės slaugytojų drau-
gijos 20-mečiui paminėti. Konferencijoje dalyvavo apie 250 
slaugos specialistų ir svečių iš Lietuvos ir užsienio: Lat vijos, 
Estijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės. Tarp svečių  buvo 
atstovai iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universi-
teto, Vilniaus ir Kauno kolegijų, Sveikatos priežiūros ir far-
macijos specialistų kompetencijų centro. Sveikatos apsaugos 
ministerijos Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Ar-
tūras Šimkus draugijos ju-
biliejaus proga operacinės 
slaugytojoms, pasižymėju-
sioms profesinėje ir draugi-
jos veikloje, įteikė sveikatos 
apsaugos ministro padėkas.

Konferencijai praneši-
mus paruošė ir skaitė slau-
gos specialistai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Švedijos 
ir Jungtinės Karalystės. 
Pranešimų temos aktualios 
planuojant, organizuojant, 
vykdant ir kontroliuojant 
operacinės darbo procesus. 
Didelis dėmesys skirtas pa-
ciento ir personalo saugai 
perioperaciniu laikotarpiu. 

Tarptautinis operacinės slaugytojų 
bendradarbiavimas

Stasė Malakauskienė
Nacionalinio vėžio instituto Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius

Lietuvos operacinės slaugytojų draugija

Konferencijos organizacinis komitetas (iš kairės): Stasė Malakauskienė, Jolanta Makauskienė, Natalja 
Surgunt, Jūratė Kulvinskaitė, Agnė Palilionyrė, Lina Marcinkevičienė, Marija Karpenkova, Renata 

Stankevičienė, Sigita Jonauskienė, Rasa Ališauskienė, Viktorija Jakubicka. Nuotr. Edmundo Paukštės
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Lietuvos anestezijos ir intensy-
viosios terapijos slaugytojų drau-
gija (LAITSD) organizavo išvyką 
į Šiaurės Estijos regiono klinikas. 
38 anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojos iš Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos vyko į Talino 
kinikas. Vizito tikslas – aplankyti 
vieną didžiausių Šiaurės Estijos 
ligoninę, įgyti praktinės patirties 
ir dalyvauti konferencijoje bei 
pristatyti LAITSD veiklą.

Šiaurės Estijos regiono klini-
kų slaugos direktorius Aleksej 
Gaidajenko, Anestezijos ir inten-
syviosios terapijos centro slau-
gos vadovė Katre Zirel, Estijos 
anestezijos ir intensyviosios tera-
pijos draugijos pirmininkė Helen 
Valk surengė ekskursiją po ligoninę. Pagrindinis dėmesys 
buvo skirtas Skubiosios pagalbos, Anestezijos ir intensyvio-
sios terapijos skyriams bei operacinėms. 

Ligoninė išsiskiria modernia įranga, erdviomis patalpo-
mis. Ligoninės administracija didžiulį dėmesį skiria hospi-
talinių infekcijų valdymui ir nepageidaujamų įvykių pre-
vencijai, todėl dauguma vaistų, kuriuos reikia skiesti, yra 
ruošiami vaistinėje. 

Operacinėse atliekama vaistų kontrolė – norint atidaryti 
anestezijos slaugytojų darbo vietoje esančius standartizuotus 
staliukus, reikia suvesti kodus. Infekcijos kontrolės skyrius 
nuolat tobulina hospitalinės infekcijos kontrolės metodikas, 
todėl reguliariai tikrinami naujai įvestų rekomendacijų re-
zultatai.

Kiekviename reanimacijos ir intensyviosios terapijos sky-
riuje prie standartinio paciento stebėjimo lapo yra ir atskiras 
infekcijos stebėjimo lapas, kuriame pažymimi paimti pasė-
liai, kateterių keitimai ir kt. 

Neatidėliotinos pagalbos (priėmimo) skyriuje įrengtos 
intensyvaus stebėjimo palatos, skubiosios pagalbos ir reani-
macijos palata, kurioje yra visa reikalinga moderni įranga ir 
sudarytos sąlygos nesudėtingoms chirurginėms intervenci-
joms atlikti. Siekiant užtikrinti pacientų ir personalo saugu-
mą, skyrius stebimas vaizdo kameromis.

Operacinių blokas, kurį sudaro 18 operacinių, taip pat la-
bai erdvus ir moderniai įrengtas. Pacientą kartu su persona-
lu prie įvažiavimo į operacinių bloką pasitinka darbuotojas, 
kuris praneša operacinės personalui, kad atvyko pacientas, 
nurodo, į kokią operacinę jis turi būti nuvežtas ir kokią ope-
raciją numatoma atlikti.

Operacinėje oro temperatūra, drėgmė, muzika, apšvieti-
mas, operacinio stalo padėtis reguliuojami specialiu pultu, 
integruotu sienoje. Taip pat sienoje integruotas ir kompiu-

teris. Visa aparatūra yra vieno modelio ir išdėstyta konsolėje, 
išskyrus vaistų staliuką. Didelis dėmesys skiriamas paciento 
šildymui, tam naudojami infuziniai tirpalai, šildomieji ple-
dai su termostatu.

Po operacijos pacientai pervežami į poanestezinę pala-
tą – palatoje stebėjimo vietų yra daugiau nei operacinių. Dėl 
pacientų ir personalo saugumo dauguma patalpų taip pat 
stebimos vaizdo kameromis.

Šiaurės Estijos regiono klinikose vadovaujamasi standar-
tizuotais protokolais ir algoritmais. Planuojama šią patirtį 
įdiegti ir Lietuvoje.

Konferencijoje didelis dėmesys buvo skiriamas komandi-
niam darbui, kurio tikslas – paciento gerovė. Buvo akcen-
tuojama, kad darbe reikėtų vadovautis paprastumo principu 
ir šiame technologijų amžiuje nepamiršti senų, laiko patik-
rintų metodų.

Tarptautinės konferencijos metu Baltijos šalys – Lietuva, 
Latvija ir Estija – pristatė anestezijos ir intensyviosios terapi-
jos draugijų veiklas, tikslus, uždavinius.

2019 m. spalio 24 d. tapo istoriškai svarbi Baltijos ša-
lių anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugi-
joms. Taline konferencijos metu buvo pasirašyta tarptautinė 
bendradarbiavimo sutartis, įpareigojanti Estijos (EAAIN), 
Latvijos (AINA) ir Lietuvos (LAITSD) asociacijas plėtoti 
ir vystyti bendradarbiavimą anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugos klausimais. Šia korporacine sutartimi su-
sitarta, jog bus glaudžiai bendradarbiaujama, siekiant užti-
krinti, kad bendravimo veikla būtų visapusiškai naudinga. 
Numatyta dalytis informacija apie svarbius būsimus rengi-
nius, mokymus, publikacijas, standartizuotų metodikų ren-
gimą, ryšius su Sveikatos apsaugos ministerijomis, kitomis 
organizacijomis, žiniasklaida ir kitą komunikacijos darbą. 
Tikimasi, kad 2020 m. spalį įvyks suvažiavimas Jūrmaloje, 

Dirbdami kartu – pasieksime daugiau
Daiva Didvalė, Lina Gedrimė, Vera Gerasimčik-Pulko 

Lietuvos anestezijos ir intesyviosios terapijos slaugytojų draugija

Komandinis darbas – nieko nekainuoja, tik kiekvieno suvokimas, kad tai svarbus veiksnys ir teisingas 
kelias į gerą ir saugią pacientui medicinos paslaugą
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petencija ir atsakomybė“, kad būtų kompetencijų ir apmo-
kėjimo už paslaugas plėtra. 

Konferencijoje pranešimą skaitė Valstybinės ligonių ka-
sos Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės 
skyriaus vedėja Daiva Berūkštienė, kuri pristatė akušerių sa-
varankiško gimdymo priėmimo statistiką, akušerių suteiktas 
paslaugas ir apmokėjimą už jas. Akušerės liko nusivylusios, 
kad statistinėje formoje dar vis dedamas gydytojo spaudas, 
pagal kurį fiksuojami paslaugų suteikimo duomenys. 

Valstybinės akreditavimo ir licencijavimo tarnybos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos metodininkė Audra Knyvie-
nė savo pranešime priminė akušerių licencijavimo tvarką. 

Santaros klinikų akušerė, Lietuvos akušerių sąjungos Vil-
niaus krašto pirmininkė, Ingrida Poškienė skaitė pranešimą 
apie akušerio profesinės veiklos ir karjeros galimybes. Labai 
įdomiai pažvelgė į esamą akušerių profesijos situaciją, jų ren-
gimą ir karjeros galimybes.

Klaipėdos kolegijos lektorė, Klaipėdos universitetinės 
ligoninės akušerė Žaneta Stonkuvienė pasidalijo praktinio 
darbo patirtimi. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje nuo 
2007 m. įkurtas mažos rizikos gimdymų poskyris, kuriamos 
gražios tradicijos, kai šeima grįžta gimdyti antrą ir trečią kar-
tą, pasirinkdama tik akušerio priežiūrą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų slau-
gos tarnybos specialistė akušerė Dangyra Ruseckienė pasakojo 

2019 m. lapkričio 8 d. VšĮ Kauno klinikinės ligoninės 
Didžiojoje auditorijoje vyko respublikinė Lietuvos akušerių 
sąjungos konferencija „Akušerio profesija: galimybės, pers-
pektyvos, iššūkiai, realybė“, į kurią susirinko daugiau nei 
200 dalyvių. 

Pirmą kartą konferencija buvo transliuojama ir inter-
netu. Tiesiogiai „Facebook“ paskyroje ją stebėjo 235 as-
menys.

Konferencija vyko liūdnu rudens metu, todėl Lietuvos 
akušerių sąjungos prezidentė Ilona Joneliūnienė, pradėda-
ma konferenciją, vieną minutę tylos prašė skirti išėjusioms 
kolegėms akušerėms bei gydytojams atminti. Pristatydama 
konferencijos dalyvius ir svečius tikėjosi nuoširdaus ir kons-
truktyvaus darbo, naujų minčių ir idėjų kasdienybei.

Lietuvos akušerių sąjungos renginį savo vizitu pagerbė 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras prof. Au-
relijus Veryga. Sveikinimo kalba ministras džiaugėsi akuše-
rių noru tobulėti, padrąsino koleges aktyviai dirbti sveikatos 
priežiūros sistemoje.

Akušerės dalyvavo diskusijoje, kurią kaip ir konferencijos 
idėją paskatino vasaros įvykiai – neteisėta akušerių veiklos 
praktika, priimant gimdymus namuose. Nors sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu leidžiama gimdyti namuose, bet 
individuali akušerių veikla neteisėta, ir visuomenės akys nu-
krypo į akušerio profesiją.  Kraštų atstovai diskusijai turėjo 
parengę itin aktualių klausimų: kas gi veja moteris iš staci-
onarų, skatina ieškoti ganėtinai nesaugių alternatyvų. Gal 
didelis akušerių darbo krūvis, nepagarbus elgesys, dideli ir 
nepagrįsti pačių gimdyvių lūkesčiai, mažėjantis pasitikėji-
mas akušerio profesija, kompetencija ir kt.

Buvo priimta rezoliucija, kuri tikriausiai taps tvirtu pa-
grindu, kad nuo žodžių būtų pereita prie realių darbų: kad 
būtų peržiūrėtas sveikatos apsaugos ministro 2012 m. ge-
gužės 9 d. įsakymas, reglamentuojantis darbo krūvius, kad 
įstaigų vadovai juo vadovautųsi, kad būtų atnaujinta Medi-
cinos norma MN 40:2014 „Akušeris. Teisės, pareigos, kom-

Akušerio profesija: galimybės, perspektyvos, iššūkiai, realybė
Ilona Joneliūnienė

Lietuvos akušerių sąjunga

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga su Lietuvos akušerių 
sąjungos prezidente Ilona Joneliūniene

aptarti metų pažangai ir numatyti veiklos planus kitiems 
metams.

Europos anestezijos ir intensyviosios terapijos asociacijos 
viceprezidentė Anna Koko konferencijos metu pristatė aso-
ciacijos veiklą. Asociacijos šūkis: „Dirbdami kartu – pasiek-
sime daugiau“. Vienyti anestezijos ir intesyviosios terapijos 
draugijas, jų narius, siekti gerovės pacientams ir jų šeimos 
nariams yra Europos anestezijos ir intensyviosios terapijos 
asociacijos misija. Ši asociacija įkurta 1991 m. ir ją sudaro 
31 šalis narė, iš viso apie 25 000 anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojų. Europos anestezijos ir intensyviosios te-
rapijos asociacija taip pat vienija ir gydytojus anesteziologus 
reanimatologus (apie 12 proc.) bei  kitų sričių specialistus; 

padeda savo nariams praktinėje ir (arba) mokslinėje veiklo-
je. Taip pat siekia, jog anestezijos ir intensyviosios terapijos 
slaugytojų pareigybės būtų standartizuotos visose Europos 
Sąjungos šalyse. Tai yra žinoma ir pripažinimą pelniusi aso-
ciacija Europoje. Baltijos šalys buvo pakviestos papildyti 
Europos anestezijos ir intensyviosios terapijos asociacijos 
gretas, tačiau reikalingas pasiruošimas – tai didžiulis iššūkis 
Baltijos šalims.

LAITSD ambicingai svarsto galimybę tapti Europos 
anestezijos ir intensyviosios terapijos asocijacijos nare ir pri-
sidėti prie Europos kritinės slaugos profesinės praktikos ir 
mokslo kokybės gerinimo, atstovaudama Lietuvos anestezi-
jos ir intensyviosios terapijos slaugytojams.
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yra priešpensinio ar pensinio amžiaus. Vidutiniškai 10 proc. 
šiuo metu dirbančių slaugytojų kasmet išeina į pensiją.

Slaugytojų trūkumas šalies mastu yra 3598, o valstybinė-
se ligoninėse jis yra apie 1500.

Latvija iš Pasaulio banko, EBPO šalių, Europos Komisijos, 
Latvijos valstybės kontrolės yra gavusi perspėjimų dėl nerimą 
keliančios situacijos slaugos sektoriuje. Turima informacija 
apie situaciją Latvijos sveikatos apsaugos srityje rodo, kad me-
dikų (įskaitant slaugytojus) migracija ES kontekste yra viena 
svarbiausių problemų šalyje žmogiškųjų išteklių planavimo 
sektoriuje. Rengdama aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
specialistus, bet mokėdama jiems mažą darbo užmokestį, 
Latvija keletą metų buvo gydytojų donorų šalis. Ataskaitose 
daroma išvada, kad darbo užmokesčio lygis yra esminis veiks-
nys, skatinant jaunus žmones siekti karjeros Latvijos sveikatos 
priežiūros sektoriuje. Pagal šias ataskaitas yra pateiktos reko-
mendacijos iš esmės padidinti sveikatos priežiūros finansavi-
mą, siekiant pagerinti jos prieinamumą ir kokybę. 

apie stažuotę Danijoje. Smagu, kad akušerės vyksta tobulintis 
į kitas šalis, o grįžusios gali pasidalyti patirtimi, kuri, tikimės, 
bus pritaikyta ir mūsų sveikatos priežiūros sistemoje.

Akušerijoje pats didžiausias džiaugsmas, kai sutinkama 
nauja gyvybė. Bet jos netekus išgyvenamas didelis skausmas 
ir begalė neatsakytų klausimų. Klaipėdos universiteto magis-
trantė, Kauno klinikinės ligoninės akušerė Viktorija Kerienė 
gilinasi į šiuos klausimus savo magistro darbe. Būsimo darbo 
pagrindu parengė ir pristatė labai puikų nuoširdų praneši-
mą. 

Lietuvos akušerių sąjunga praėjusį mėnesį pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį su asociacija „Gandras“, kuri, padedama 
bei finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
parengė atminimo dėžutes šeimoms, netekusioms kūdikio. 
Vadovė Jelena Bachlina pristatė projekto metu sukurtą filmą.

Konferencija netikėtai virto tarptautine, nes paskutinė-
mis dienomis norą dalyvauti ir padrąsinti akušeres pareiš-
kė svečias iš Naujosios Zelandijos, nepriklausomas akušeris 
Paul Golden. Trumpas jo prisistatymas ir bendravimas per-
traukos metu galės tapti naujo renginio planavimo pradžia. 

Pastaraisiais metais vykdoma Lietuvos sveikatos apsaugos 
reforma slaugytojams kelia nemažai iššūkių. Dideli darbo 
krūviai, mažas atlyginimas, psichologinė įtampa darbe, didelė 
atsakomybė – su šiomis problemomis kasdien susiduria dau-
gelis sveikatos priežiūros specialistų. Skaudi tema – slaugytojų 
emigracija. Panašios problemos nesvetimos ir mūsų kaimynės 
Latvijos kolegoms. 

Latvijos slaugytojų asociacija įspėja Europos sveikatos 
priežiūros specialistus! 

Latvijoje – pacientų priežiūros krizė, nes slaugytojo pro-
fesijai iškilo pavojus!

Latvijos slaugytojų asociacija Latvijos slaugytojų vardu 
prašo paremti mūsų pastangas užkirsti kelią slaugytojo pro-
fesijos pašalinimui iš sveikatos priežiūros sistemos! 

Latvijos vyriausybė garantavo minimalų sveikatos prie-
žiūros lygį kiekvienam Latvijos gyventojui (Latvijos Respub-
likos Konstitucija, 1922 m. vasario 15 d. / Vyriausybės biu-
letenis, 141, 1922 m. birželio 30 d.; LV, 43, 1993 m. liepos 
1 d.). Šiandien šio pažado pacientų priežiūros srityje nebeį-
manoma įvykdyti, nes katastrofiškai trūksta slaugytojų.

Per pastarąjį dešimtmetį Latvijoje registruotų slaugyto-
jų skaičius sumažėjo maždaug 24 proc. Naujai registruotų 
slaugytojų skaičius taip pat sparčiai mažėja. Per pastaruosius 
dešimt metų apie 5 000 slaugytojų atsisakė darbo ligoninėse. 
Šalyje slaugytojų rengiama bent 30 proc. mažiau nei reikėtų. 
Iš 250 absolventų per metus tik apie 60 pradeda dirbti vals-
tybinėse ir savivaldybių medicinos įstaigose. Tik 52 proc. 
baigusių studijas slaugytojų pasilieka Latvijoje. Profesinės 
kartos perimamumo Latvijoje nėra. Vidutinis dirbančių 
slaugytojų amžius yra 50 metų, o apie 52 proc. slaugytojų 

Ar išliks slaugytojo profesija?
Ilze Ortveina

Latvijos slaugytojų asociacijos viceprezidentė

Latvijos gyventojų aprūpinimas slaugytojais mažesnis nei ES šalių vidurkis

Rodyklė Latvi-
joje

ES vidur-
kiai

Skirtumas, 
proc.

Slaugytojų 100 000 gyventojų 502,06 864,29 42 proc.
Slaugytojų absolventų skaičius 

100 000 gyventojų 27,89 38,72 28 proc.

Įregistruotų ir dirbančių slaugytojų skaičius

Metai
Įregistruotų 
slaugytojų 
skaičius

Tinka dirbti 
slaugytoju

Dirbančių 
slaugytojų 
skaičius

Naujai 
įregistruoti 
slaugytojai 

(absolventai)
2016 m. 18 776 12 494 8 756 197
2017 m. 18 882 12 439 8 460 232
2018 m. 18 950 12 479 8 474 237

Planuojamas slaugytojų skaičius

Pareigos
Medicinos dar-
buotojų skaičius 

(2016 m.)

Vyresnių nei 65 
metų skaičius

(2016 m.)

Artimiausiu metu 
šis skaičius pasieks 

pensinį amžių
(2016 m.)

Orientacinis 
absolventų 

skaičius 
(2016 m.)

Medicinos darbuo-
tojų skaičius
(absolventai) 
(2022 m.)

Rekomenduo-
jamas medikų 

skaičius 
(2025 m.)

Trūkumas, 
palyginti su 

2022 m.

Slaugytojai 8 791 582 1 158 936 7 987 11 038  – 3598



Sklaida 15

Šiuo metu Latvijos Respublikos ministrų kabineto pa-
tvirtintame įstatymo projekte „Dėl vidutinės trukmės biu-
džeto struktūros 2020, 2021 ir 2022 metams“ numatyta, 
kad visuomenės sveikatos priežiūros finansavimui 2022 m. 
bus skirta tik 3,3 proc. numatomo BVP. Palyginimui: ES 
sveikatos apsaugai išleidžiama vidutiniškai 7 proc. BVP, pa-
lyginti su daugiau nei 5 proc. BVP Lietuvoje ir Estijoje. Tai 
reiškia, kad vietoj sveikatos priežiūros darbuotojų darbo už-
mokesčiui padidinti reikiamų 120 mln. eurų 2020 m. bus 
skirta tik pusė reikalingos sumos.

Vyriausybės priimti sprendimai rodo, kad žmonių sveika-
tos priežiūra nėra laikoma prioritetu ir neieškoma ekonomi-
nių sprendimų užkirsti kelią artėjančiai katastrofai, tačiau ir 
toliau nacionaliniuose plėtros dokumentuose teigiama, kad 
sveikatos apsauga šalyje yra prioritetas.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad Latvijos sveikatos apsau-
gos norminiuose nuostatuose taip pat numatytas tinkamas 
slaugytojo ir paciento santykis, pacientų priežiūros orienta-
vimas į asmenį, slaugytojų darbo užduočių sureguliavimas, 
t. y. siekiant užtikrinti tinkamą rūpinimąsi pacientais visuo-
menės sveikatos priežiūros įstaigoje aptarnauti iki 30 ir 40 
pacientų.

Kad ir kaip keistai atrodytų, būdami ES valstybė, šian-
dien Latvijoje kalbame apie slaugytojo profesijos išlikimą. 
Negalime kalbėti apie būsimą profesijos raidą, pažangą, sie-

kiant profesinės kokybės, į individualų gyvenimą orientuotą 
priežiūrą ir paciento saugą, – kalbama tik apie realią gali-
mybę būti!

Latvijos slaugytojų asociacija, bendradarbiaudama su 
Lat vijos jaunaisiais gydytojais ir Latvijos gydytojų asociacija, 
paragino imtis kategoriškų neatidėliotinų veiksmų, kad ša-
lyje būtų laikomasi ataskaitų rekomendacijų, kad sveikatos 
priežiūros sistema nesugriūtų, o slaugytojo profesija nežlug-
tų. Reikalaujama laikytis Sveikatos priežiūros finansavimo 
įstatymo ir užtikrinti, kad sveikatos priežiūros sektoriaus 
atlyginimai padidėtų 20 proc., skiriant pakankamą finansa-
vimą 2020 m. valstybės biudžete; peržiūrėti sveikatos sekto-
riaus finansavimą 2021 ir 2022 m., užtikrinant tinkamą lėšų 
padidėjimą iki 5 proc. Latvijos bendrojo vidaus produkto 
(BVP); vykdant sveikatos apsaugos sektoriaus reformas lai-
kytis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO), Pasaulio sveikatos organizacijos ir Pasaulio banko 
rekomendacijų, taip pat konsultuotis su srities profesinėmis 
organizacijomis, išklausyti pacientų ir plačiosios visuomenės 
nuomones; parengti realią darnaus sveikatos apsaugos sekto-
riaus plėtros strategiją 2021–2023 m.; partijoms, Ministrų 
kabinetui ir Seimui pagarbiai bendradarbiauti su sveikatos 
apsaugos srityje dirbančiais specialistais, aptariant svarsto-
mus klausimus.

2019 lapkritis 

Šiandienos pasaulyje kasdien stebina naujausios techno-
logijos, pažangūs gydymo būdai, unikalūs gydytojų gebėji-
mai. Negalima pamiršti, kad taip pat sparčiai keičiasi ir šiuo-
laikinio slaugytojo vaidmuo sveikatos priežiūros sektoriuje. 
Slaugos darbuotojai yra viena reikšmingiausių sveikatos ap-
saugos specialistų grupių, keičiasi jų darbo sąlygos ir uždavi-
niai, kyla naujų iššūkių, atsiranda naujų kompetencijų. Atsi-
žvelgiant į besikeičiančius slaugos standartus ir vis didėjantį 
slaugos specialistų poreikį, Vilniaus universiteto (VU) Me-
dicinos fakultete rudenį startavo naujos, modernios slaugos 
bakalauro ir magistro studijų programos.

Karolina Adomavičiūtė, pirmo kurso Vilniaus universite-
to (VU) Medicinos fakulteto studentė, už svarbiausios savo 
gyvenimo svajonės išsipildymą – slaugos studijas – dėkin-
ga likimui: „Mano gyvenimo pavyzdys rodo, kad jeigu ko 
nors iš tikrųjų trokšti ir sieki, vieną dieną viskas išsipildo! 
Galimybė slaugytojo profesijos mokytis būtent sostinės uni-
versitete man dabar atrodo kaip didžiausia likimo dovana. 
Juk mūsų universitetas yra pripažintas geriausiu, o aš mėgstu 
mokytis iš geriausiųjų!“

Panevėžyje gimusiai merginai visada patiko mokytis: 
„Mokykloje niekada nebuvau tarp vidutinybių, visada sie-
kiau geriausių rezultatų. Visada turėjau papildomos veiklos: 
lankiau sportinius šokius, mokiausi užsienio kalbų – iš pra-

džių įveikiau ispanų, vėliau nugalėjau ir vokiečių kalbos pa-
grindus.“ Kalbų mokymąsi ji vadina savo gyvenimo degtu-
ku, kuris ir toliau jos širdyje uždega naujų žmonių ir kultūrų 
pažinimo norą. 

Būdama mokinė Karolina savanoriavo Panevėžio slaugos 
ligoninėje. Būtent per tą praktiką jį suprato, kad slaugos 
negali tik išmokti, tam reikia pašaukimo. „Visada norėjau 
studijuoti su medicina susijusius mokslus, bet ne pačią me-
diciną. Savanoriaudama supratau, kad slauga turi daugiau 
perspektyvų – gali dirbti ir operacinėje, ir greitosios pagal-
bos, ir akušerijos skyriuje. Ir su vaikais, ir su suaugusiaisiais.“ 

Kažkada Karolina pati patyrė, kaip svarbu, gydant vie-
ną ar kitą žmogaus sveikatos sutrikimą, mokėti nustatyti 
tikrą problemos priežastį: „Kartais praeina daug laiko, kol 
pavyksta nustatyti tikrą diagnozę. Patyriau tai asmeniškai, 
todėl nusprendžiau – noriu pati žinoti ir suprasti, kas vyksta 
žmogaus organizme, visada turėti savo nuomonę sveikatos 
klausimais.“ Ji įsitikinusi, kad turi reikalingų charakterio sa-
vybių – atjautos, supratimo, empatijos, jautrumo – būtinų 
šios profesijos atstovams.

„Labai nustebinau šeimą ir draugus, kai gerai baigusi mo-
kyklą, niekur net nebandžiau stoti, nusprendžiau kiek pailsė-
ti ir... Išvykau pagyventi į Pietų Ameriką, į Čilę“, – pasakoja 
Karolina. Puikiai ispaniškai kalbančiai merginai pavyko ir pa-

Slaugos studijų programa – viso gyvenimo pasirinkimas
Lina Kocienė 

Vilniaus universitetas
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ilsėti, ir padirbėti. „Tačiau net užburta nepaprastai žavingos 
gamtos grožio, būdama toli nuo namų ir toliau svajojau apie 
slaugą, – prisipažįsta Karolina. – Esu gerai susipažinusi su Pie-
tų Amerikos sveikatos sistema, savarankiškai išlaikiau daug eg-
zaminų, reikalingų slaugai studijuoti, patobulinau savo ispanų 
kalbą ir netgi svarsčiau galimybę studijuoti Pietų Amerikoje.“ 
Merginai viskas sekėsi puikiai, bet kultūriniai skirtumai buvo 
akivaizdūs, todėl niekada neapleido noras sugrįžti į Tėvynę.

Grįžusi į Lietuvą Karolina nedelsdama pradėjo ieškoti ga-
limybių studijuoti slaugą. „Jau visai prieš pradėdama pildyti 
stojimo dokumentus, tiesiog naršiau internete, – apie lem-
tingą savo likimo posūkį pasakoja mergina. – Ir prieš mano 
akis atsivėrė naujausias Vilniaus universiteto kvietimas rink-
tis slaugos studijas, startuojančias būtent šiais mokslo me-
tais!“ Karolinos džiaugsmui nebuvo ribų. 

Iki šiol VU Medicinos fakulteto pirmakursės nepalieka 
keistai malonus jausmas, kad tarsi kažkokia aukščiausioji 
jėga taip sėkmingai sudėliojo jos likimą. Kaskart ji žengia į 
universitetą kaip į mokslo ir istorijos paslapčių kupiną mu-
ziejų, džiaugiasi įdomiomis studijomis, puikiais dėstytojais 
ir ypatinga sveikatos mokslų aura. Ir kiekvieną kartą, grįž-
dama iš namų Panevėžyje, pirmakursė nenustoja galvoti: 
„Kokia esu laiminga, kad tikrai stebuklingo likimo ir savo 
užsispyrimo dėka dabar turiu viską, apie ką svajojau – savo 
Vilnių, savo Alma Mater ir savo svajonių specialybę.“ 

VU Medicinos fakulteto Slaugos katedros vedėja, Slau-
gos programų vadovė prof. dr. Natalja Fatkulina džiaugiasi, 
kad naujai sukurtos studijų programos yra pažangiausios 

Lietuvoje, pripažintos tarptautinių ekspertų, akredituotos 
šešeriems metams: „Didžiuojuosi, kad šios ilgai lauktos 
mūsų Universitete slaugos studijos atgijo naujai. Surinkome 
daugiau nei 70 puikių, labai motyvuotų studentų grupę į 
bakalauro programą ir 12 į magistro programą. Atėjo nauja 
sumanių, norinčių dirbti arčiau žmogaus, slaugytojų karta!“

Pasak profesorės, būsimieji slaugytojai turės galimybių mo-
kytis tarpdisciplininėse sveikatos priežiūros komandose ir įsi-
traukti į aukščiausio lygio mokslines veiklas. Studentai turės 
daug praktikos valstybiniuose ir privačiuose šalies sveikatos 
centruose, ligoninėse, poliklinikose. Slaugos paslapčių juos 
mokys geriausi medicinos ir sveikatos mokslų specialistai, dės-
tytojai, visame pasaulyje pripažinti mokslininkai. Be to, visi 
norintieji galės tobulinti savo žinias ir kitų užsienio šalių aukš-
tosiose mokyklose pagal mainų programas, dalyvauti bendruo-
se projektuose. Bakalauro studijų absolventai galės tęsti studi-
jas pagal magistrantūros programas Lietuvoje ir kitose šalyse.

Slaugytojams dažnai įvairių klausimų kelia išlyginamųjų 
studijų galimybė. Prof. dr. Natalja Fatkulina ramina, kad fa-
kultete šiuo metu jos vyksta visu pajėgumu. „Labai džiaugia-
mės, kad net 33 slaugytojos pasirinko išlyginamąsias studijas 
Vilniaus universitete – puiki pradžia!“ Studijos trunka vieną 
semestrą ir yra skirtos bendrosios praktikos slaugytojo pro-
fesinę kvalifikaciją turintiems asmenims. Priėmimas vyksta 
du kartus, tai reiškia, kad per metus paruošiamos net dvi iš-
lyginamųjų studijų laidos. „Mano pastebėjimu, čia studentai 
ateina labai gerai pasirengę, su aiškia motyvacija, žinantys, 
ko nori ir kodėl mokosi“, – įspūdžiais dalijosi profesorė.

Moderniųjų technologijų laikais žmonės, siekdami pa-
lengvinti kasdienį gyvenimą, vis dažniau naudoja įvairius 
išmaniuosius įrenginius. Ne išimtis ir cukriniu diabetu 
(toliau – CD) sergantys pacientai. CD – liga, reikalaujan-
ti nuolatinės atidžios gyvenimo būdo kontrolės, gliukozės 
koncentracijos pokyčių kraujyje stebėjimo ir tikslaus vaistų 
vartojimo. Su kasdieniais rūpesčiais efektyviai padeda susi-
tvarkyti išmaniosios diabeto valdymo technologijos – net 
42 proc. CD sergančių pacientų naudoja įvairias išmaniųjų 
telefonų programėles, skirtas registruoti bei gauti įvairią su 
sveikata susijusią informaciją [19]. 

Patogus naudoti išmanusis gliukomatis „Conto-
ur® plus One“ užtikrina itin tikslius gliukozės koncentracijos 
kraujyje matavimo rezultatus. Pacientai gali lengvai susieti šį 
gliukomatį ir išmaniojo telefono programėlę „Contour® Di-
abetes APP“. Ja ypač lengva ir patogu peržiūrėti ankstesnius 
rezultatus – elektroninis dienynas visada žmogui po ranka. 
Be to, išmaniuoju matuokliu „Contour® plus One“ sinchro-
nizuojama programėlė gydytojui leidžia matyti pacientų 
gliukozės koncentracijos kraujyje svyravimo per ilgesnį laiką 
diagramą. Tokia greita rezultatų peržiūra padeda pacientams 
lengviau atpažinti pasikartojančius rodmenų ypatumus bei 

tendencijas, suvokti, kokią įtaką jų gliukozės koncentraci-
jos kraujyje rezultatams turi kasdienė veikla. Daugiau nei 
pusė sveikatos išmaniąsias programėles naudojančių žmonių 
pripažino, kad šios technologijos padėjo jiems pakeisti gy-
venimo būdą  [19]. Tai padėjo sumažinti ilgalaikę glikemi-
ją (HbA1C) net 1,9 proc. per 12 mėnesių. Šie rezultatai yra 
1,2 proc. didesni, palyginti su išmaniosiomis technologijo-
mis nesinaudojančių pacientų grupe [20].

Pacientai programėlėje gali įrašyti, ką valgė, pridėti infor-
maciją apie savo veiklą, vaistus, įtraukti nuotraukas, pastabas 
ar balso įrašus tyrimų rezultatų kontekstui sukurti. Išmanio-
sios programėlės funkcijos padeda pacientams veiksmingai 
kontroliuoti CD [21, 22]:
• My patterns (liet.  mano rodmenų ypatumai, tenden-

cijos) – nustato įvairias gliukozės koncentracijos kraujyje 
rodmenų tendencijas ir praneša apie jų galimas priežastis. 
Ši funkcija leidžia:

• peržiūrėti naudingus pranešimus apie gliukozės kon-
centracijos kraujyje rodmenų ypatumus;

• išsiaiškinti galimas rodmenų ypatumų priežastis;
• nustatyti priminimus, kad būtų galima stebėti daromą 

pažangą per ilgesnį laiką;
• imtis atitinkamų veiksmų savo rodikliams pagerinti;

Dabar diabetą galima kontroliuoti dar išmaniau
Nijolė Katinė
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• Test Reminder Plans (liet. tyrimų priminimo planai) – 
ši funkcija padeda pacientams:

• optimizuoti savo tyrimą, kad būtų galima susidaryti 
išsamesnį vaizdą apie gliukozės koncentracijos kraujyje 
rezultatus;

• nustatyti rodmenų ypatumus;
• suprasti, kaip maistas, veikla ir vaistai veikia gliuko-

zės koncentraciją kraujyje, kad būtų galima parengti 
kontrolės planą, suteikiantį galimybių keisti gyveni-
mo būdą. Įvairūs skirtingi tyrimų priminimo planai 
leidžia pacientams pasirinkti jiems tinkamiausią vari-
antą. Tyrimai parodė, kad pacientams pateikiama tin-
kama informacija apie jų būklę bei derama jų motyva-
cija skatina juos keisti gyvenimo būdą, o tai yra būtina 
efektyviai savikontrolei užtikrinti;

• View insulin and carbs (liet.  insulino ir angliavande-
nių peržiūra) – pacientai, kurie vartoja insuliną ir (arba) 
registruoja suvartojamų angliavandenių kiekį, gali matyti, 
kaip šie duomenys yra susiję su jų gliukozės koncentracijos 
kraujyje rodikliais;

• Data export and reporting (liet.  duomenų eksporta-
vimas ir ataskaitos) – prieš susitikimą su pacientais ar tą 
pačią susitikimo dieną galite peržiūrėti jų gliukozės koncen-
tracijos kraujyje rezultatus lengvai suprantama forma dienos 
ataskaitoje. Dienos ataskaitose PDF formatu pateikiama 
išsami informacija apie jūsų pacientų diabeto savikontrolę. 
Tai padeda lengviau suprasti šių duomenų tarpusavio ryšį.

Gliukomačio „Contour® plus One“ funkcijos:
1. Ypač tikslus tyrimas. Galite būti tikri, kad jūsų pacientų 

gauti matavimo rezultatai yra tikslūs. Pagal tikslumo standar-
tus leistina paklaidos riba yra ± 0,83 mmol/l, arba ± 15 proc. 
Gliukomačio „Contour® plus One“ paklaidos riba visame ver-
čių intervale yra ± 0,47 mmol/l, arba ± 8,5 proc. (23). „Con-
tour“ gliukomačių tikslumą užtikrina išskirtinis „Ascensia“ 
patentuotas mediatorius ir GDF-FAD fermentas (neveikia-
mas deguonies, maltozės, galaktozės ir daugelio kitų tyrimui 
trukdančių medžiagų), esantys „Contour® plus“ juostelėse. Ki-
tos technologijos, prisidedančios prie „Contour“ gliukomačių 
tikslumo, būtų „Ascensia“ patentuotas algoritmas, „Ascensia 
MultiPulse“ ir „No Coding“ technologija, kuri panaikina klai-
dų dėl neteisingo kodavimo tikimybę.

2. Funkcija „smartLIGHT™“. Tuoj pat informuoja apie 
gliukozės koncentracijos kraujyje tyrimo rezultatus. Taip 
paprasčiau, nes iš karto aiški rodiklių reikšmė: geltona spal-
va – rezultatas viršija tikslinių verčių intervalą; žalia spalva – 
rezultatas patenka į tikslinių verčių intervalą; raudona spal-
va – rezultatas nesiekia tikslinių verčių intervalo [24, 25]. 

3. Mėginio ėmimo funkcija „Second-Chance®“. Leidžia 
pacientams pakartotinai papildyti tą pačią juostelę krauju, 
jei nepakanka pirmojo mėginio, neprarandant tikslumo. 
Tą padaryti galima per 60 sek. Nereikia durti antrą kartą ir 
eik voti tyrimo juostelių. Gliukomačiui „Contour® plus One“ 
tinka tyrimo juostelės „Contour® plus“.

Išmaniosios diabeto valdymo technologijos yra patogios 
ir pacientams, norintiems patogiai stebėti bei geriau pažinti 
savo ligos eigą, kasdienius klinikinius rodiklius, ir specia-
listams, siekiantiems tiksliai nustatyti paciento būklės di-
namiką per laiką bei jo sveikatai įtaką darančius veiksnius. 

Klinikinių tyrimų duomenimis, išmaniųjų technologijų 
naudojimas ne tik didina pacientų sąmoningumą, bet ir ge-
rina ilgalaikius CD gydymo rodiklius.
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Kaip ir kasmet, taip ir 2020 m. žurnale stengsimės pa-
teikti jums aktualią informaciją, parengtą su Valstybine 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Svei-
katos apsaugos ministerijos. Su Sveikatos apsaugos ministe-
rija informuosime apie naujus reglamentus ir publikuosime 
naujų teisės aktų komentarus.

Skleisime kolegų gerąją patirtį, informuosime apie įvyk-
siančius ar dalysimės įspūdžiais apie jau įvykusius renginius, 
pristatysime medicinos literatūros naujienas. 

Ypač norime atkreipti dėmesį į aktualius rubrikos „Saviš-
vieta“ straipsnius, kuriuos parengė kompetentingi specialis-
tai. Pristatome kai kuriuos rengiamų straipsnių ciklus.

Plaučių tuberkuliozė vis dar aktuali Lietuvoje

Dar 1993 m. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) tuber-
kuliozę (TB) paskelbė pasauline problema, o TB kontrolę – 
prioritetine sveikatos priežiūros sistemos veikla. Tuberkuliozė 
ir šiomis dienomis išlieka viena svarbiausių globalių sveikatos 
problemų, o mirštamumas nuo TB visame pasaulyje tarp in-
fekcinių ligų yra antroje vietoje po ŽIV. PSO duomenimis, 
net trečdalis pasaulio gyventojų yra užsikrėtę TB mikobak-
terijomis. TB epidemiologinė situacija Lietuvoje yra rimta. 

Šiuo metu rengiame straipsnių ciklą apie plaučių tuber-
kuliozės simptomus; mikrobiologinę diagnostiką; TB in-
fekcijų kontrolės reikalavimus; BCG vakcinaciją; infekuotų 
ŽIV ir sergančiųjų AIDS tuberkuliozės gydymo ypatumus; 
vaikų gydymo ypatumus; slaugytojo vaidmenį valdant TB 
atvejį; slaugytojo darbo aspektus DOTS kabinete.

Žingsniai geros savijautos link vyresniame 
amžiuje: mitybos ir judėjimo ypatumai

Visuomenės senėjimas yra viena svarbiausių XXI a. pro-
blemų. Visame pasaulyje vyksta dideli demografiniai poky-
čiai, dėl kurių mažėja vaikų, o ilgėjant gyvenimo trukmei 
daugėja vyresnio amžiaus žmonių bei sveikatos, socialinių ir 
ekonominių šio reiškinio lemiamų problemų. 

Prognozuojama, kad iki 2050 m. vyresnių žmonių dalis 
bendroje populiacijoje išaugs iki 16,5 proc.

Žmonių sveikatos išsaugojimas ir funkcinio savarankiš-
kumo išlaikymas iškeliamas kaip vienas pagrindinių uždavi-
nių visam Europos regionui. Daugėjant senų žmonių, reika-
linga jų ligų prevencijos, gydymo, globos ir slaugos paslaugų 
plėtra, būtina kalbėti apie sveiką senėjimą ir sveiką senatvę ir 
šia linkme įgyvendinti darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis 
kryptis bei priemones.

Straipsniuose aptarsime vyresnio amžiaus žmonių sveikos 
mitybos ypatumus, judėjimo svarbą vyresniame amžiuje, pa-
teiksime fizinio aktyvumo patarimų, kaip pradėti, kaip įver-
tinti savo galimybes, ir savikontrolės patarimų, siekiantiems 
padidinti fizinį aktyvumą.

Ką turi žinoti sergantysis cukriniu diabetu?

Cukrinis diabetas dažnai yra laikomas civilizacijos liga ir 
vienas sudėtingiausių klinikinės medicinos uždavinių specia-

listams, kurie rūpinasi jos gydymu. Tai lėtinė liga, trunkanti 
visą žmogaus gyvenimą nuo jos nustatymo dienos. Ji siejama 
su vakarietiškos gyvensenos plitimu: urbanizacija, populia-
cijos ir jos amžiaus ilgėjimu, stresu, socialiniais veiksniais, 
netinkamais mitybos įpročiais, mažu judėjimu ir nutukimu. 

Taip pat plinta ir diabeto komplikacijos, kurios skatina 
ankstyvą senėjimą, mažėjantį darbingumą, negalią ir pagrei-
tina mirtį. Pats cukrinis diabetas ligoniui šiuo metu nėra 
toks pavojingas, kaip šios ligos sukeliamos lėtinės komplika-
cijos. Viena dažniausiai pasitaikančių cukrinio diabeto kom-
plikacijų – diabetinė pėda, tai yra didžiausią neįgalumą su-
kelianti cukrinio diabeto komplikacija, kuri pasireiškia apie 
7 proc. visų sergančiųjų cukriniu diabetu. Diabetinės pėdos 
sindromas – tai pagrindinė cukrinio diabeto ligonių hospita-
lizavimo ir pėdos amputacijų priežastis. Tinkamai prižiūrint 
kojas, amputacijų skaičių galima sumažinti.

2020 m. publikuosime straipsnių apie sergančiųjų cukri-
niu diabetu savipriežiūros, mitybos ypatumus.

Retorika – iki šių dienų turbūt mažiausiai 
ištirta meno sritis

Mes dažnai galvojame, kad retorika, arba viešasis kalbė-
jimas, tėra manipuliavimas auditorija, siekiant sėkmingiau 
parduoti savo produktą, paslaugą ar kt. Ir labai retai susi-
mąstome, kad retorika – tai vienas seniausių žmonijos menų. 
Vienas iš trijų laisvųjų žmonijos menų šalia gramatikos ir 
dialektikos. Retorika – tai menas kalbėti. Mes mokomės me-
dituoti, mokomės kvėpuoti, tylėti, valgyti ir tai vadiname są-
moningais dalykais. Tačiau labai dažnai kalbėjimo fenomeną, 
kuriuo išsiskiriame iš visos gyvosios gamtos, mes tarsi nurašo-
me, manydami, jog tai savaime suprantamas dalykas. O juk 
retorika – kalbėjimo menas –  sąmoningas kalbėjimas! Mo-
kydamiesi retorikos ne tik mokomės kalbėti prieš auditoriją, 
įtikinamai ginti savo argumentus, mokydamiesi retorikos 
geriau pažįstame save. Mokomės atsipalaiduoti. Atpažįstame, 
ko bijome, ko norime. Mokomės ginti savo įsitikinimus, savo 
tiesą, savo požiūrį. Mokydamiesi retorikos mokomės pažinti 
save. Senovės graikai sakė: „kalbėk, kol save pažinsi“. 

2020 m. žurnalo puslapiuose kviečiame skaityti publika-
cijų ciklą „Retorikos menas skaitmeninėje visuomenėje“.

Skaitykite, švieskitės, turėkite informacijos ir prenume-
ruokite Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompe-
tencijų centro žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“. 

Gerbiamieji!
Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą 

„Slauga. Mokslas ir praktika“.
Tą galite padaryti Lietuvos pašto skyriuose bei 

www.prenumeruok.lt. Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105
Prenumeratos kaina:

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

Svarbu! Prenumeratą būtina atlikti iki kiekvieno mėnesio 26 d.
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centro informacija

2020 metų publikacijų anonsas




