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Gerbiami slaugytojai ir slaugytojos,

Gegužės 12-ąją visas pasaulis mini Tarptautinę slaugytojų dieną. Ši profesinė šventė 
svarbi visai visuomenei, ne tik tiems, kurie pasirinko  šią sunkią, kilnią  ir labai reikalin-
gą profesiją. Juk retam netenka kreiptis pagalbos į medikus ir pajusti, kiek daug reiškia 
slaugytojo kompetencija, profesionalumas, žmogiškosios savybės. Slaugytojas šių dienų 
sveikatos priežiūros sistemoje – ne vien gydytojo pagalbininkas, uoliai vykdantis nuro-
dymus, bet ir specialistas, galintis priimti reikalingus  sprendimus, organizuoti ligonio 
priežiūrą pagal savo kompetenciją.  

Jūs esate arčiausiai ligonio, todėl iš jūsų tikimasi žmogiško ryšio su sergančiuoju. Jums 
tenka būti ir psichologais, ir patarėjais, ir mokytojais, gebančiais teikti ne vien medicini-
nę, bet ir emocinę pagalbą.

Į Jus krypsta ligos palaužto žmogaus viltingas žvilgsnis, ir Jūs privalote visada būti pasirengę pasakyti raminantį žodį, žvilgsniu 
ar rankos prisilietimu parodyti atjautą, nes gydo ne vien vaistai ar moderni aparatūra – pacientui yra svarbus bendravimas ir 
žmogiškas ryšys.

Pastarieji metai atnešė į mūsų gyvenimą daug iššūkių, neaplenkė jie ir Jūsų. Iš Jūsų reikalaujama vis daugiau – profesinių 
žinių, psichologinio pasirengimo, mokėjimo naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, nuolat tobulinti savo 
žinias. Tačiau pasikeitė ir Jūsų pačių savivertė, atliekamo darbo svarbos suvokimas, atsirado noras tapti savarankiškesniems, 
siekti aukštesnio išsilavinimo. 

Tarptautinės slaugytojų dienos proga linkiu Jums drąsiai priimti XXI amžiaus keliamus iššūkius, savo profesionaliai atlie-
kamu darbu didinti šios profesijos prestižą visuomenėje, stiprinti suvokimą, kad slaugytojo darbas yra ne mažiau svarbus kaip 
kitų medicinos darbuotojų. Teikdami viltį kitiems, nepraraskite ir patys vilties ir tikėjimo savo atliekamo darbo prasmingumu 
bei reikalingumu.  

Aurelijus Veryga
Sveikatos apsaugos ministras

Gerbiami Lietuvos slaugytojai, slaugytojos,  
garbūs medicinos darbuotojai,

„Akivaizdi visų mano patirčių su ligoniais išvada – labiau nei tyro oro jiems reikia šviesos. 
Blogiau nei tvankus kambarys gali būti tik tamsus kambarys. Ir nori jie ne bet kokios, bet 
tiesioginės saulės šviesos <...>. Žmonėms atrodo, kad šviesa veikia tik nuotaiką. Toli gražu. 
Saulė – ne vien tapytoja, ji ir skulptorė.“

  Florence Nightingale, „Slaugymo pastabos“ (Notes on Nursing), 1860

Slaugytojas – gydytojas, gydytojas – slaugytojas. Tai antroji sergančiajam šviesa po Sau-
lės, idant mūsų kūnas kuo ilgiau vaikščiotų dangaus ir žemės šviesulių apšviestais keliais.

Esame europiečiai ir Europos kokybės ženklo vedami mokykimės administruoti, būki-
me akylūs mokymosi poreikiams, įvertinkime ir taikykime žinias, būkime novatoriški ir ambicingi.

Jei esame pašaukimo vedami nešti sveikatinimo vėliavą ir esame laukiami, mylimi pacientų – džiaukimės!
Jei esame šeimos skraistės apgaubti – esame nemirtingi!
Jei esame sveiki, dėkokime mumyse esančiai Sielai, kad mus pasirinko savo iškilios programos vykdymui.
Su Tarptautine slaugytojų diena!

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 
direktorius Juozas Ruolia su bendradarbiais

Tarptautinė slaugytojų diena
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Gegužės 2 d. Vilniaus Rotušėje iškilmingoje aplinkoje sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga grupei Lietuvos medikų, 
pelniusių žmonių pagarbą ir dėkingumą, įteikė garbės ženklus, liudijančius apie Nusipelniusio Lietuvos gydytojo, Nusipelniusio 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės vardų suteikimą. 

Sveikindamas Lietuvos medikus sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sakė: „Kiekviena Jūsų darbo diena liudija Jūsų 
prasmingą darbą. Iš visos širdies dėkoju už Jūsų pasiaukojimą, išgelbėtas gyvybes, pacientams grąžintą viltį ir reikšmingą indėlį ku-
riant sveiką ir laimingą visuomenę. Linkiu stiprios sveikatos, neblėstančio optimizmo ir sėkmės įgyvendinant savo siekius. Puoselėkite 
medicinos profesijos vertybes ir saugokite jos prestižą! Tikiu, kad mes visi drauge, sutelkę kūrybines, o kalbant apie medikų darbą – ir 
fizines jėgas, įveiksime visus iššūkius, įrodysime, kad gebama dorai, kūrybiškai dirbti.“ 

Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės vardus dabar turi 41 Lietuvos slaugytojas.  

Garbingi apdovanojimai – geriausiesiems  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aureli-
jus Veryga s u t e i k i a Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo 
vardą ir  a p d o v a n o j a  Nusipelniusio Lietuvos slaugy-
tojo garbės ženklu:

Eleną Adomavičienę, Vilkpėdės ligoninės bendrosios 
praktikos slaugytoją

Virginiją Alijauskienę, Tauragės ligoninės Anesteziologi-
jos-reanimacijos skyriaus vyresniąją slaugytoją

Ramutę Andrašienę, Nacionalinio vėžio instituto vyres-
niąją slaugos administratorę

Teresą Bagdonavičienę, Respublikinės Vilniaus psichia-
trijos ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios terapijos sky-
riaus slaugytoją

Tatjaną Čalko, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 
klinikų Pilvo chirurgijos centro I operacinio bloko vyresniąją 
slaugytoją-slaugos administratorę

Dianą Čepauskienę, Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto ligoninės Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnybos 
vyriausiąją specialistę

Ireną Dabulskienę, Kauno miesto greitosios medicinos 
pagalbos stoties Slaugos padalinio vadovę

Valeriją Jonušienę, Telšių pirminės sveikatos priežiūros 
centro vyriausiąją slaugos administratorę

Nijolę Kulakauskienę, UAB Ignalinos sveikatos centro 
bendruomenės slaugytoją

Tarptautinė slaugytojų diena

Igorį Lukaševą,  Greitosios medicinos pagalbos stoties 
Operatyvinės pagalbos padalinių vadovą

Genovaitę Malinauskienę, Pakruojo pirminės sveikatos 
priežiūros centro bendruomenės slaugytoją

Laimą Ridziauskienę, Druskininkų ligoninės direkto-
riaus pavaduoją slaugai

Rimą Rozenbergaitę, Vaikų ligoninės Vilniaus universite-
to ligoninės Santaros klinikų filialo direktoriaus pavaduotoją 
slaugai

Juzefą Zitą Tripoliną, Vilniaus rajono centrinės poliklini-
kos vyriausiąją slaugos administratorę

Gražiną Urbonienę, Vilniaus universiteto ligoninės San-
taros klinikų Skubios konsultacinės pagalbos skyriaus vyres-
niąją slaugytoją-slaugos administratorę

Ireną Vasiliauskienę, Respublikinės Panevėžio ligoninės 
Hemodializės skyriaus vyresniąją slaugytoją

Marytę Zenevičienę, Centro poliklinikos Lukiškių pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiąją slaugytoją; 
Budinčio gydytojo tarnybos vyresniąją ir bendrosios prakti-
kos slaugytoją

Dalią Freimanienę, Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos Konsul-
tacijų ir diagnostikos skyriaus vyresniąją slaugytoją-slaugos 
administratorės pavaduotoją
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Ką apie slaugytojo profesiją mano anglų medicinos sesers 
Florens Naitingeil pasekėjai – Lietuvos slaugytojai? Į keletą 
žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ klausimų maloniai sutiko 
atsakyti Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausioji slaugos 
administratorė Zita Tripolina ir Druskininkų ligoninės direkto-
riaus pavaduoja slaugai Laima Ridziauskienė. Šioms slaugyto-
joms šiemet kartu su dar 16 slaugytojų ministras Aurelijus Veryga 
suteikė Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardą ir įteikė  Nusipel-
niusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklus. Visų žurnalo skaitytojų 
vardu sveikiname Zitą Tripoliną ir Laimą Ridziauskienę, taip 
pat visus garbingo įvertinimo sulaukusius kolegas.

Kas paskatino pasirinkti šią profesiją: ar tai buvo atsitiktinu-
mas, ar  šeimos tradicija, o gal turėjote sektiną šios srities special-
isto pavyzdį?

Zita Tripolina (Z. P.). Mama dirbo ligoninėje, dažnai nu-
eidavau pas mamą ir mačiau daug vienišų, kenčiančių žmo-
nių. Norėjau jiems padėti. Palengvinti jų skausmą ir kančias.

Laima Ridziauskienė (L. R.). Niekad negalvojau apie šią 
profesiją. Po mokyklos baigimo nuvežiau dokumentus į Peda-
goginį institutą dabar – Lietuvos edukologijos universitetas, 
tačiau išlaikius antrą egzaminą ir nelaukusi komisijos patvir-
tinimo, ar mane priėmė, atsiėmiau dokumentus ir pakeliui 
užėjusi į medicinos mokyklą pateikiau komisijai. Tačiau šio 
žingsnio niekada nesigailėjau. Galvoju, kad esu ten kur ir tu-
riu būti.

Kokios charakterio savybės, jūsų manymu, reikalingos slau-
gytoui? 

Z. P. Sąžiningumas, kruopštumas, reiklumas, supratimas, 
atjauta, meilė žmogui.

L. R. Specialybės žinios, bendravimas, meilė sau ir ligoniui.
Kuo slaugytojo darbas jums yra malonus?
Z. P. Šiame darbe džiugina tai, kad galiu padėti žmonėms. 

Gera išgirsti nuoširdų ačiū iš pacientų lūpų.
L. R. Labai smagu, kai paciento akyse atsiranda laimės ži-

buriukai.
Su kokiomis problemomis darbe dažniausiai susiduriate?
Z. P. Didžiausia problema, mano nuomone, slaugytojų 

trūkumas.
L. R. Problemos visos išsprendžiamos, tačiau trūksta jaunų 

darbo rankų.
Kaip pasikeitė slaugytojo darbas per pastarąjį dešimtmetį?
Z. P. Įsigali naujas požiūris į sveikatą ir jos problemas vi-

suomenėje. Slaugos studijos tapo  universitetinėmis, slaugos 
veiklos kompetencijos plečiasi, savarankiškas darbas reikalauja 
vis daugiau  žinių ir gebėjimų.

L. R. Lengviau slaugyti pacientus (daugiau priemonių), 

„Palengvinti jų skausmą ir kančias“
Interviu su Zita Tripolina ir Laima Ridziauskiene

tačiau visuomenė sensta ir vis daugėja žmonių, kuriems rei-
kalinga slauga. 

Ar matote kokių nors pokyčių vertinant slaugytojo darbą, ar 
pasikeitė požiūris į slaugytoją?

Z. P. Slaugytojo darbas vis labiau vertinamas, slaugytojai 
tapo lygiaverčiais medikų komandos nariais.

L. R. Įgyjame po truputį didesnį savarankiškumą, tačiau 
požiūris keičiasi pamažu.

Kokių pokyčių norėtumėt, ką, jūsų akimis, reikėtų keisti, kad 
slaugytojas jaustųsi laimingas, kad netektų patirti nuoskaudos ir 
nusivylimo pasirinkus šią profesiją? 

Z. P. Slaugytojas turi jausti ne tik  atsakomybę už tam 
tikrą elgesį su ligoniu, bet ir išmanyti savo darbą, siekti žinių, 
nuolat  tobulėti. Norėtųsi, kad už sunkų, pasiaukojamą darbą 
slaugytojams būtų deramai atlyginta. 

L. R. Sunkus slaugytojo darbas neatitinka gaunamo atly-
gio. Ir labai skaudu, kai reikia dirbti didesniu krūviu, kad ga-
lėtum patenkinti paprasčiausius poreikius. Dėl to kenčia visa 
šeima.

Kaip nusakytumėte slaugytojo misiją?
Z. P. Slaugytojo misija – tarnauti žmogui, orientuota į pa-

ciento išgijimą, sveikatos grąžinimą, ligų profilaktiką.
L. R. Padėti sunkiai sergančiam ir sveikam žmogui būti 

laimingam (sveikatos prasme). Suprasti, atjausti, padėti…
Koks atsitikimas per jūsų darbo metus jums labiausiai 

įsiminė, ar teko susidurti su ekstremalia situacija?
Z. P. Nemažai jaudulio ir nerimo patyriau per pirmąjį bu-

dėjimą, kai pacientų pilnas skyrius, o aš viena, taip norėjosi, 
kad kas patartų, padrąsintų.

L. R. Daug teko patirti ir išgyventi, regėti ne vieną mir-
tį. Nesvarbu, kad tuos žmones  sutikau ligoninėje, bet prie 
mirties priprasti negaliu. Ji pasiima mažą dalelę manęs. Būna 
daug sunkių akimirkų, tačiau ištartas nuoširdus ačiū viską at-
perka. 

Ką turėtų žinoti tie, kurie ketina pasirinkti  slaugytojo 
profesiją, ką jiems patartumėte?

Z. P. Slaugytojo profesija reikalauja atsidavimo ne tik pa-
čiam darbui, bet svarbiausia – žmonėms, kuriems reikalinga 
pagalba. Taip suteikiama  galimybė  padėti ne tik sau, bet ir 
kitam – sergančiam, kenčiančiam žmogui. Tam būtinas atsi-
davimas ir pasiaukojimas.

L. R. Reikia žinoti, kad dalelę savęs privalai atiduoti li-
goniui. Slaugytojo darbas yra sunkus, reikalaujantis meilės, 
švelnumo, atidos ir bendravimo.

Dėkojame už atsakymus. Linkime didelės profesinės sėkmės.
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Raktažodžiai: slaugos poreikiai, psichikos sutrikimai, pa-
cientas.

Santrauka
Psichikos ir elgesio sutrikimai yra viena didžiausių visuo-

menės sveikatos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis (PSO), visame pasaulyje 1500 mln. asmenų turi 
psichikos sveikatos sutrikimų [1].

Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos strategijoje nu-
matyta, kad asmenys, turintys psichikos negalią, turi teisę 
gyventi kuo mažiau suvaržytoje socialinėje aplinkoje ir ten-
kinti savo poreikius. Vienas jų yra slaugos poreikiai. Slaugos 
poreikiai tai – pagrindiniai fiziologiniai, psichiniai, socialiniai 
paciento, šeimos, bendruomenės poreikiai, kuriems patenkin-
ti reikia slaugytojo pagalbos [2, 3]. Slaugyti pacientą, kuris 
kritiškai nesuvokia savo būklės, nesugeba logiškai mąstyti, ne-
nori medikų pagalbos, yra gana sudėtinga [4, 5].

Tyrime dalyvavo 24 slaugytojai, dirbantys su šizofrenija 
sergančiais pacientais Utenos ir Jasiuliškių socialinės globos 
namuose. Anketą sudarė keturi klausimų blokai, parengti atsi-
žvelgiant į tyrimo tikslus ir uždavinius. Tyrimo rezultatai paro-
dė, kad šizofrenijos remisijos metu slaugytojo pagalba labiausiai 
reikalinga palaikant tokias gyvybines veiklas kaip bendravimas, 
o paūmėjimo metu – palaikyti saugią aplinką. Nustatyti slau-
gytojo, dirbančio su pacientais, sergančiais šizofrenija, darbo 
skirtumai ligos remisijos ir paūmėjimo metu. Konsultacijų ir 
žinių apie ligą, jos poveikį sergančiajam suteikimas paciento 
artimiesiems yra pagrindinis slaugytojo bendradarbiavimo su 
sergančiojo šizofrenija artimaisiais principas.

Įvadas
Visuomenėje vykstanti demokratinių vertybių kaita ir plėtra 

verčia gilintis į asmens psichikos sveikatos ypatumus, kuriuos 
lemia ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir individualūs veiks-
niai. Pradedama suvokti, kad psichikos sveikata – reikšminga 
visuomenės sveikatos dalis ir ji turi būti civilizuotai aptariama 
ne psichiatrijos įstaigose, o atviroje pilietinėje visuomenėje.  
Psichikos sveikata – viena didžiausių ir kartu pažeidžiamiausių 
vertybių šiuolaikinėje visuomenėje. Tai sudėtinė asmens sveika-
tos dalis, lemianti gebėjimą pažinti pasaulį, bendrauti ir išreikšti 
jausmus [6]. 

Sunkus psichikos sutrikimas pasireiškia sergant šizofreni-
ja, sutrinka psichinių funkcijų (mąstymo, emocijų, elgesio) 
vienovė, atsiranda pozityvių simptomų (kliedesiai, haliucina-
cijos) bei negatyvių simptomų (uždarumas, emocijų skurdu-
mas). Šizofrenija yra sunkus psichikos sutrikimas, kai asmens 
emocijos, mąstymas, vertinimas ir tikrovės suvokimas yra taip 
pakitę, jog labai pablogėja gebėjimas reikiamai tvarkytis [7]. 
Dauguma šizofrenija sergančių pacientų įsivaizduoja juos su-
pantį pasaulį kaip grėsmingą, gąsdinantį ir pavojingą. Jie jau-
čiasi nesaugiai, todėl jais besirūpinantis personalas ir artimieji 
yra jų vienintelė atspara gyvenime. Kokybiška slauga labai 

Šizofrenija sergančių pacientų slauga
Zita Petravičienė, Vida Bartašiūnienė

Utenos kolegijos Medicinos fakultetas

svarbi šizofrenija sergančių pacientų savijautai bei gyvenimo 
kokybei [8]. Visuomenei stokojant žinių apie šizofrenija ser-
gančius asmenis svarbu atskleisti, kokie yra sergančiųjų šizof-
renija slaugos poreikiai. 

Tyrimas gali būti vertingas kuriant personalo, dirbančio 
su psichinę negalią turinčiais pacientais, mokymo programas. 
Mūsų kultūroje žinių apie šizofreniją stinga daug labiau negu 
apie bet kurią kitą paplitusią ligą [5].

Tyrimo naujumas – nepavyko aptikti jau atlikto šizofrenija 
sergančių pacientų slaugos poreikių vertinimo tyrimo. Lietu-
voje menkai tyrinėta asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, 
slauga.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti šizofrenija sergančių pacientų 
slaugą. 

Uždaviniai:
1. Įvertinti slaugos ypatumus šizofrenijos remisijos metu.
2. Įvertinti slaugos ypatumus šizofrenijos paūmėjimo 

metu.
3. Išnagrinėti slaugytojo, dirbančio su pacientais, sergan-

čiais šizofrenija, pagalbos reikalingumą ligos remisijos ir 
paūmėjimo metu.

4. Išanalizuoti bendradarbiavimo su paciento artimaisiais 
principus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
2016 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais Jasiuliškių ir Ute-

nos socialinės globos namuose atliktas tyrimas. Šių įstaigų pa-
skirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su 
negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis 
kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuo-
latinė specialistų priežiūra. Tyrime dalyvavo šių globos namų 
bendrosios praktikos slaugytojai. Tiriamiesiems paaiškinta, 
kad tyrimo duomenys bus naudojami tyrėjo asmeniniam 
darbui ir peržiūrimi konfidencialiai. Buvo gautas kiekvieno 
tiriamojo asmeninis sutikimas dalyvauti tyrime ir Utenos bei 
Jasiuliškių globos namų administracijos, direktorių sutikimai. 
Tyrimo analizėje globos namai įvardijami kaip X ir Y. Tiria-
mųjų prašyta raštu atsakyti į anketos klausimus.

Tiksline atranka pasirinktas tiriamųjų kontingentas. Pa-
grindinis kriterijus, atrenkant tyrimo dalyvius, – respondentai 
turėjo būti slaugytojai, dirbantys su šizofrenija sergančiais paci-
entais. Jiems išdalytos anketos, kurios buvo pildomos respon-
dentų darbo vietoje. Iš viso išdalytos 25 anketos, grąžintos – 24.

Tyrimas buvo atliktas vadovaujantis kiekybinio tyrimo 
metodologija. Tyrimo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti buvo 
parengtas tyrimo instrumentas – klausimynas, sudarytas iš ke-
turių klausimų blokų:

1) sociodemografiniai respondentų duomenys (darbo sta-
žas, išsilavinimas);

2) slaugos ypatumai šizofrenijos remisijos metu;
3) slaugos ypatumai šizofrenijos paūmėjimo metu;
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4) bendradarbiavimo su paciento artimaisiais principai.
Atlikta gautų tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenys 

pateikti procentine išraiška. Grafiniam duomenų pavaizdavi-
mui naudota ,,Microsoft Office Excel“ programa. Atliktas X ir 
Y respondentų grupių tyrimo rezultatų palyginimas.

Tyrimo rezultatai
Slaugos ypatumai šizofrenijos remisijos metu
Dirbant su psichinės negalios pacientais, reikia matyti visą 

žmogų įvairiomis gyvenimo situacijomis, jautrumas situacijai 
turi būti svarbiausias darbo aspektas [9].
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20%

0%
Išklausyti

žmogų

X  grupė

Įsigilinti į žmogaus

problemą ir poreikius

Parodyti

nuoširdumą

7,7%

81,8%
69,2%

18,2% 23,1%

Y  grupė

1 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas apie tai, kas yra svar-
biausia bendraujant su šizofrenija sergančiais pacientais remisijos metu 

Bendraujant gaunama informacija apie paciento psichikos 
sveikatos būklę (išreiškia nerimą, baimę, abejones ir pan.) [10].

Tyrimo metu nustatyta, kad slaugytojams, bendraujant su 
sergančiaisiais šizofrenija, svarbiausia yra įsigilinti į paciento 
problemą ir poreikius. Tai nurodė net 81,8 proc. X grupės res-
pondentų ir 69,2 proc. Y grupės respondentų (1 pav.).

Gyvybinių veiklų įvertinimas yra labai svarbus, sprendžiant 
slaugomų pacientų savarankiškumo problemas, aiškinantis 
problemiškiausias veiklas [3]. 
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36,4%
46,2%
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2 pav. Slaugytojo pagalbos reikalingumas palaikant saugią aplinką 
remisijos metu

Apie aplinkos pavojus asmuo sužino per regėjimą, klausą, 
lytėjimą, kvapą ir skonį. Saugiai aplinkai palaikyti svarbus visų 
penkių pojūčių jautrumas [11]. Sergant šizofrenija, visi šie pen-
ki pojūčiai sutrinka. 63,6 proc. X grupės respondentų ir 53,8 
proc. Y grupės respondentų nurodė, kad slaugytojo pagalba rei-
kalinga palaikant saugią aplinką (2 pav.).
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Labai reikalinga Reikalinga

Y  grupė

81,8%

53,8%

18,2%

38,5%

Vidutiniškai reikalinga

7,7%

3 pav. Slaugytojo pagalbos reikalingumas bendravimo, kaip gy-
vybinės veiklos atveju, remisijos metu

Respondentų nuomone, pagalba bendraujant labai rei-
kalinga. Dauguma pacientų patiria ryškaus atsiribojimo ir 
gilios izoliacijos periodus [12]. 81,8 proc. X grupės respon-
dentų ir 53,8 proc. Y grupės respondentų nurodė, kad slau-
gytojų pagalba labai reikalinga.

Slaugos ypatumai šizofrenijos  
paūmėjimo metu
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4 pav. Slaugytojo pagalbos reikalingumas palaikant saugią 
aplinką paūmėjimo metu

Analizuojant apklausos duomenis (4 pav.) dėl slaugytojų 
pagalbos reikalingumo palaikyti saugią aplinką, nustatyta, 
jog pagalba labai reikalinga paūmėjimo metu. Tai nurodė 
100 proc. X grupės respondentų ir 92,3 proc. Y grupės res-
pondentų. 
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5 pav. Slaugytojo pagalbos reikalingumas bendravimo, kaip gy-
vybinės veiklos atveju, paūmėjimo metu
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Iš tyrimo duomenų matyti, kad slaugytojo pagalba labai 
reikalinga bendraujant. Tai nurodė 61,5 proc. Y grupės res-
pondentų ir 18,2 proc. X grupės respondentų. Dauguma X 
grupės respondentų (81,8 proc.) mano, kad pagalba reikalin-
ga (5 pav.).
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6 pav. X ir Y grupės respondentų nuomonių pasiskirstymas dėl 
pacientų smurtavimo ar agresyvaus elgesio

Nemalonus paciento elgesys apibrėžiamas kaip smurtavi-
mas arba agresija. Tai tokios situacijos, kai pacientas irzlus, 
piktas, mušasi, laužo daiktus. Abiejų grupių respondentų 
nuomone, pacientų smurtavimo arba agresyvaus elgesio pa-
grindinė priežastis yra balsai, kuriuos jie girdi ir kurie gali nu-
rodinėti elgtis agresyviai. Tai pažymėjo 72,7 proc. X grupės 
respondentų ir 61,5 proc. Y grupės respondentų. Dėl kliede-
sių ar klaidingų įsitikinimų – 30,8 proc. Y grupės responden-
tų ir 9,1 proc. X grupės respondentų. Dėl to, kad susiduria su 
situacija, su kuria sunku susitvarkyti, – 18,2 proc. X grupės 
respondentų ir 7,7 proc. Y grupės respondentų (6 pav.). 

Bendradarbiavimo su paciento  
artimaisiais principai

Psichikos liga veikia ne tik sergantį asmenį, bet ir jo ar-
timuosius. Artimiesiems dažnai sunku suprasti besikeičiantį 
sergančiojo elgesį. Jiems dažnai trūksta informacijos ir žinių. 
Literatūroje minima, kad svarbus yra bendradarbiavimas su 
paciento artimaisiais [13]. 
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7 pav. Paciento artimųjų dažniausiai užduodamų klausimų slau-
gytojams pasiskirstymas

Tyrimas parodė, jog dažniausiai artimieji teiraujasi apie 
ligos komplikacijas. Tai nurodė didžioji dalis X grupės res-
pondentų. 38,4 proc. Y grupės respondentų nurodė, kad arti-
muosius domina vaistų šalutiniai poveikiai. 30,8 proc. Y gru-
pės respondentų ir 18,2 proc. X grupės respondentų nurodė, 
kad artimieji domėjosi, ko tikėtis ateityje (7 pav.).

Tyrimo rezultatų aptarimas
Visos dvylika gyvybinių veiklų ypač svarbios, bet ne visos 

jos yra svarbios visiems pacientams arba ne visą laiką konkre-
čiam pacientui [2].

Respondentų teigimu, slaugytojo pagalbos reikalingumas 
nekinta šizofrenijos remisijos ir paūmėjimo metu (tuštinimosi 
ir šlapinimosi, kūno temperatūros reguliavimo ir kvėpavimo 
kaip gyvybinių veiklų atvejais).

Šizofrenija sergantiems asmenims pasireiškia įvairių haliuci-
nacijų, kuriomis jie tiki. Tai sukelia daug įtampos. Tyrimo re-
zultatai parodė, jog slaugytojo pagalba palaikyti saugią aplinką 
remisijos metu tokiems pacientams reikalinga, o paūmėjimo 
metu – labai reikalinga, nes paaštrėja suvokimo sutrikimai ir tai 
apsunkina saugios aplinkos palaikymą. Kaip rašoma literatūroje, 
šizofrenija sergantis asmuo nesugeba ko nors numatyti ir jaustis 
saugiai, kai aplinkui per daug naujų žmonių [14, 18].

Bendraujant su pacientu remisijos metu slaugytojo pa-
galba, kaip rodo tyrimo rezultatai, labai reikalinga. Pacientai 
būna uždari, juos reikia skatinti išsakyti savo mintis, jausmus, 
norus. Paūmėjimo metu bendravimas yra reikalingas, tačiau 
svarbesnės kitos gyvybinės veiklos. Pasak autorių, bendraujant 
svarbu be žodžių rodyti supratimą, gerbti kiekvieno žmogaus 
nuomonę ir vertybes. Reikia mokėti ne tik išklausyti, bet ir 
prakalbinti krizės ištiktus žmones. Šizofrenija sutrikdo tarpu-
savio santykius ir paciento santykius su aplinkiniu pasauliu, 
todėl pacientas užsisklendžia savyje [15, 19].

Respondentai nurodė, kad slaugytojo pagalba valgant ir 
geriant remisijos metu visiškai nereikalinga, o paūmėjimo 
metu pagalbos poreikis atsiranda. Literatūroje rašoma, kad 
nerimą jaučiantys pacientai gali atsisakyti valgyti, jiems gali 
atrodyti, kad maistas užnuodytas.

Slaugytojo pagalba, kaip matyti iš tyrimo rezultatų, palai-
kyti asmens higieną remisijos metu yra reikalinga. Suteikiant 
pagalbą slaugytojui ypač reikalinga kantrybė, nes turi dažnai 
informaciją kartoti, priminti. Kaip teigiama literatūroje, dažnai 
pacientai yra apsileidę, netvarkingi, bet ir pretenzingi drabu-
žiams. Dėl to vėlgi kaltas interesų ir energijos trūkumas [16].

Vienos grupės didžioji dalis respondentų pažymėjo, kad 
slaugytojo pagalba judant remisijos metu yra vidutiniškai 
reikalinga. Kitos grupės apklaustųjų dauguma nurodė, kad 
pagalba reikalinga. Judėjimą šiems pacientams sutrikdo psi-
chiniai sutrikimai. Jie būna hiperaktyvūs arba hipoaktyvūs. 
Paūmėjimo metu slaugytojo pagalba yra reikalinga, nes su-
stiprėja pacientų hiperaktyvumas ar hipoaktyvumas. Pasak 
literatūros šaltinių, dėl vaistų šalutinio poveikio pasireiškia 
raumenų sustingimas ar veržimasis judėti. Pacientas nejuda 
lanksčiai, tarsi būtų uždarytas nuosavame kūne [17].

Psichoze sergantiems asmenims reikia padėti suprasti savo 
lyties raišką, nes jų samprata apie save būna labai iškreipta. 
Lyties raiška, kaip teigiama literatūroje, pacientams sutrinka 
dėl seksualinio priklausymo. Respondentai nurodė, kad remi-
sijos metu slaugytojo pagalba vidutiniškai reikalinga, o paū-
mėjimo metu – reikalinga.
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Tyrimas atskleidė, jog paūmėjimo metu slaugytojo pagal-
bos reikia miegant, dirbant, žaidžiant ir mirštant. 

Remisijos metu pasireiškia miego sutrikimas. Dažnai pa-
cientai miega labai ilgai, rytais nenori keltis. Slaugytojo pa-
galba remisijos metu priskiriama prie vidutiniškai reikalingos, 
o paūmėjimo metu yra labai reikalinga. Paūmėjimas sukelia 
nemigą, kuri gali labai varginti. Kaip teigia literatūros šalti-
niai, dažnai ūminės ligos fazės metu kankina sunkūs ir dažni 
košmarai. Šie pacientai ilgai neužmiega, jų bendroji miego 
trukmė mažėja, būdravimas miego metu ilgėja, miego efek-
tyvumas silpnėja [12].

Savižudybė yra rimta šizofrenijos komplikacija ir tai viena 
dažniausių sergančių asmenų mirties priežasčių. Literatūroje 
skirtingų autorių nurodomas tokios mirties dažnumas svy-
ruoja nuo 4,9 iki 10 proc. [8].

Iš tyrimo matyti, kad gyvybinių veiklų pokyčiai ligos remi-
sijos ir paūmėjimo metu lemia skirtingus pacientų slaugos po-
reikius. Kintant slaugos poreikiams, keičiasi ir slaugytojo darbo 
specifika, dirbant su pacientais, sergančiais šizofrenija, remisijos 
ir paūmėjimo metu. Remisijos metu slaugytojas užtikrina sau-
gią aplinką, skatina bendravimą ir aktyvumą, padeda palaikyti 
asmens švarą. Paūmėjimo metu labai svarbu ne tik užtikrin-
ti saugią aplinką, bet ir laiku pastebėti kitų gyvybinių veiklų 
pokyčius, laiku imtis slaugos veiksmų. Pagrindinis skirtumas – 
slaugytojai turi laiku atpažinti ūminės psichozės būsenos paci-
entą ir sugebėti pamatyti tikėtiną grėsmę paciento ar aplinkinių 
sveikatai, dirbant su pacientais ligos paūmėjimo metu; turi su-
gebėti numatyti elgesio su tokiu pacientu taktiką. Literatūroje 
teigiama, kad slaugytojas dažnai susiduria su pavojingomis situ-
acijomis, todėl turi gebėti apsisaugoti ir apsaugoti aplinkinius. 

Svarbu, kad artimieji psichikos ligą suprastų kaip realybę, 
nesistengtų jos paneigti. Todėl sergančiųjų šizofrenija artimie-
siems taip pat būtina slaugytojų pagalba, kurią sudaro žinios 
ir įgūdžiai apie psichikos sutrikimų simptomus, sindromus, 
jų įtaką paciento elgesiui, gyvenimo kokybei, galimą pavojų 
paciento ar aplinkinių sveikatai bei gyvybei [2, 5].

Išvados
1. Įvertinus slaugos ypatumus šizofrenijos remisijos metu, 

paaiškėjo, jog slaugytojo pagalba bendraujant pacientams 
yra labai reikalinga. Tai nurodė 81,8 proc. X grupės res-
pondentų ir 53,8 proc. Y grupės respondentų.

2. Įvertinus slaugos ypatumus šizofrenijos paūmėjimo metu, 
nustatyta, jog slaugytojo pagalba palaikyti saugią aplinką 
paūmėjimo metu labai reikalinga. Tai nurodė 100 proc. X 
grupės respondentų ir 92,3 proc. Y grupės respondentų.

3. Išnagrinėjus slaugytojo darbo skirtumus šizofrenijos remi-
sijos ir paūmėjimo metu, nustatyta, kad slaugytojai, dir-
bantys su pacientais šizofrenijos remisijos metu, įsigilina 
į jų problemas ir poreikius, parodo nuoširdumą, išklauso. 
Tai nurodė 81,8 proc. X grupės respondentų ir 69,2 proc. 
Y grupės respondentų. Slaugytojai, dirbantys su šizofrenija 
sergančiais pacientais paūmėjimo metu, atsiduria padidė-
jusios rizikos ar net stresinėse situacijose, todėl turi gebėti 
laiku atpažinti įspėjamuosius smurto ženklus, agresyvaus 
elgesio metu veikti tuoj pat, gebėti apsisaugoti patys ir ap-
saugoti pacientą nuo savižudybės ar susižalojimo.

4. Išanalizavus slaugytojų bendradarbiavimo su pacientų, ser-
gančių šizofrenija, artimaisiais principus, atskleista, kad daž-
nai artimiesiems trūksta žinių apie ligą, jos poveikį sergan-

čiajam bei bendravimo žinių ir įgūdžių. Šios informacijos 
suteikimas paciento artimiesiems yra vienas iš pagrindinių 
slaugytojų ir paciento artimųjų bendradarbiavimo principų. 

SCHIZOPHRENIA PATIENTS NURSING
Keywords: nursing needs, mental disorders, patient.

Summary
The lack of public knowledge about schizophrenia with 

sick persons, it is important to disclose, what are the needs 
for nursing care of these people.

The object of – schizophrenia patients nursing.
The aim – to analyze the schizophrenic patients care.
The anonymous questionnaire form interviewed 24 nur-

ses who work with patients with schizophrenia in Utena and 
Jasiuliškių social care homes. The questionnaire consisted of 
four blocks of questions. Questions based on the purpose and 
tasks of the study.

The results showed that schizophrenia remission nurses 
help is most needed vital communication activity. 

The results showed that schizophrenia a disease exacerba-
tion nurses help is most needed vital safe environment activity

Set the margins of the work as a nurse, working with pa-
tients suffering from schizophrenia, a disease remissions and 
exacerbation.

Advice and knowledge about the disease, its impact on 
the sick, providing the patient‘s relatives are the main carers 
for cooperation with relatives of patients with schizophrenia 
principle.
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Tyrimai

Pacientų slauga po skrandžio vėžio operacijos
1Regina Pileikytė, 1,2Žaneta Valiulienė 

1Utenos kolegija, 1,2VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Raktažodžiai: pooperacinė slauga, skrandžio vėžys, slauga.

Santrauka
Skrandžio vėžys pasižymi kaip greitai progresuojanti liga. 

Nors kovai su šiuo naviku yra dažniausiai taikomas chirurgi-
nis gydymas, išgyvenamumas Europos šalyse gana nedidelis. 
Siekiant pagerinti paciento išgyvenimo galimybes ir išvengti 
didesnių komplikacijų po operacijos, slaugytojas atlieka pa-
grindinį vaidmenį slaugos organizavimo metu. Šiame darbe 
analizuojamos paciento fizinės, psichologinės ir socialinės 
sveikatos problemos bei paciento slauga po operacijos. 

Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūrizuo-
tą interviu. Apklausti VšĮ Vilniaus miesto X ligoninės Chi-
rurgijos skyriuje dirbantys slaugytojai. Tyrimo laikas – nuo 
2016 m. spalio iki 2016 m. gruodžio. Rezultatai parodė, kad 
pacientams po skrandžio vėžio operacijos pasireiškia šios pa-
grindinės fiziologinės problemos: pooperacinis skausmas, py-
kinimas, vėmimas, svorio kritimas, fizinis silpnumas, apetito 
stoka, pilnumo jausmas, karščiavimas. Pagrindinė fiziologinė 
problema yra skausmas, kuris po operacijos siekia nuo 6 iki 8 
balų stiprumo. Diagnozavus skrandžio vėžį, pacientas susidu-
ria su stresu, baime, asociacija su mirtimi. Po operacijos pa-
tiria nerimą, depresiją, stresą, baimę, nežinomybę. Pacientas 
nenoriai bendrauja, tampa sutrikęs, susirūpinęs ir nervingas. 
Respondentai išskyrė šias pagrindines socialines problemas: 
darbo netekimas ir finansinės problemos. Pacientas pats ren-
kasi, ar nori būti izoliuotas nuo draugų ir giminaičių, bet ar-
timųjų dėmesys, palaikymas ir buvimas šalia padeda greičiau 
pasveikti. 

Įvadas
Šiandieninėje visuomenėje vis didėjanti problema yra 

onkologinės ligos. Kiekvienais metais nedaug, bet mažėja 
skrandžio vėžio atvejų, tačiau statistiškai tai ketvirta pagal 
dažnumą ir antra pagal mirtingumą tarp onkologinių ligų 
pasaulyje [1]. Higienos instituto Sveikatos informacijos cent-
ro statistikos duomenimis, 2015 m. nuo piktybinių navikų 
mirė 8497 žmonės, o nuo skrandžio vėžio – 683 žmonės 
[2]. Prognozuojama, kad 2030 m. nuo onkologinių ligų gali 

mirti apie 13,2 mln. planetos gyventojų, o naujų vėžio atvejų 
skaičius gali viršyti net 21,4 mln. [3]. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti pacientų slaugą po skrandžio 
vėžio operacijos.

Pastaruosius dešimtmečius, gydant onkologinius pa-
cientus, dėmesys kreipiamas ne tik į išgyvenamumą, bet ir 
į gyvenimo kokybę. Skrandžio vėžys pasižymi kaip greitai 
progresuojanti liga. Nors kovai su šiuo naviku dažniausiai 
yra taikomas chirurginis gydymas, išgyvenamumas Europos 
šalyse gana nedidelis [4]. Siekiant pagerinti paciento gyveni-
mo kokybę ir išvengti didesnių komplikacijų po operacijos, 
slaugytojas atlieka pagrindinį vaidmenį slaugos organizavimo 
metu.

Onkologinis pacientas nuolatos susiduria su skausmu, 
kuris intensyvėja ir sukelia ne tik fizinių negalavimų, bet ir 
psichologinių problemų. Bendrosios praktikos slaugytojas 
dažniau gali stebėti gijimo procesą bei objektyviau vertinti pa-
ciento būklę. Bendraudamas su pacientu, jis gali padėti geriau 
jaustis psichologiškai, siekiant pačių geriausių rezultatų. Pa-
cientas slaugos metu yra matomas kaip visuma, vertinami ne 
tik fiziniai, psichologiniai poreikiai, bet svarbu nepamiršti 
socialinės paramos [5].

Tyrimo metu nagrinėta slaugytojo veikla po skrandžio 
vėžio operacijos. Moksliniuose straipsniuose daugiausia in-
formacijos randama apie skrandžio vėžio rizikos veiksnius, 
gydymo metodus: spindulinį, chirurginį, chemoterapinį ir 
paliatyvųjį. Labai mažai informacijos apie pacientų slaugą, 
sergant skrandžio vėžiu, ir slaugytojo veiklą, slaugant tokius 
pacientus. Šiame darbe siekiama išsiaiškinti paciento fizines, 
psichologines ir socialines sveikatos problemas bei paciento 
slaugos poreikį po operacijos.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas. 

Apklausos metodas – pusiau struktūrizuotas interviu. Suda-
rytas pusiau struktūrizuoto pobūdžio klausimynas. Tyrimas 
vykdytas VšĮ Vilniaus miesto X ligoninės Chirurgijos skyriuje. 
Tyrimas atliktas 2016 m. spalio–gruodžio mėnesiais. Siekiant 
išsiaiškinti pagrindines paciento problemas po skrandžio vėžio 
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operacijos, tyrimui atlikti buvo pakviesti dalyvauti slaugytojai. 
Atliekant tyrimą respondentų anonimiškumas ir konfiden-
cialumas buvo užtikrintas. Pokalbis su respondentais buvo 
suderintas iš anksto. Pokalbis su respondentu buvo įrašomas 
į diktofoną. Interviu vieta – slaugytojų poilsio kambarys ir 
administratoriaus kabinetas. Tyrėjas ir respondentas patalpoje 
buvo dviese. Interviu trukmė 20–30 minučių.

Tyrimo rezultatai
Tyrimo imties dydis – 5 respondentai. Apklausti 5 slau-

gytojai, dirbantys Pilvo chirurgijos skyriuje. Respondentai 
atitiko šiuos kriterijus: apklausti slaugytojai, turintys darbo 
patirties su pacientais po skrandžio vėžio operacijos, amžius ir 
lytis neribojami, sutikimas dalyvauti tyrime. 

Pagal N. Roper, W. Logan ir A. Tierney slaugos modelį, 
visos gyvybinės veiklos tarpusavyje yra susijusios, jeigu pacien-
tui sutrinka viena, kinta ir kitos veiklos. Svarbu išsiaiškinti ne 
tik simptomų intensyvumą, bet ir kaip juos jaučia kiekvienas 
pacientas individualiai būtent po skrandžio vėžio operacijos 
[6]. Po operacijos praėjus trims dienoms arba beveik savaitei, 
pacientas pradeda maitintis, atsiranda pykinimas ir vėmimas, 
pilnumo jausmas [7].

Ž. Luneckaitė išskiria tokias pagrindines fiziologines prob-
lemas: pykinimas, vėmimas, apetito praradimas, vidurių 
užkietėjimas, kūno pokyčiai dėl chemoterapijos ar spindulinės 
terapijos [8]. Šio tyrimo metu slaugytojai teigė:

,,...Po skrandžio vėžio operacijos pykinimas gan dažna pro-
blema <...>. Po operacijos pacientas būna mieguistas, atsiran-
da karščiavimas, todėl svarbu nuolatos matuoti kūno tempera-
tūrą. Svarbu stebėti skysčių balansą, skaičiuoti, kiek sulašiname 
skysčių ir kiek pasišalina šlapimo. Gerti ir valgyti pacientui ne-
galima po operacijos, valgyti galima tik po 3 parų, todėl būtina 
suvilgyti lūpas...“ (Slaugytojas Nr. 1).

,,...Priklauso, kokia operacija, skrandžio rezekcija ar skran-
džio visiškas pašalinimas, bet pagrindinė problema išlieka fizi-
nis silpnumas, po operacijos būna pykinimas, vėmimas, <...>. 
Pooperaciniu metu priklauso nuo operacijos, pvz., jei pašalintas 
visas skrandis, yra taikoma enterinė mityba, tuomet būna proble-
mų: pilvo pūtimas, vieni nepasituština, o kitiems pasireiš-
kia viduriavimas. Taip pat svorio kritimas...“ (Slaugytojas 
Nr. 2).

,,...<...> Taip pat dažnai pasireiškia vėmimas ir maitinimo 
sutrikimai, negalėjimas greitai valgyti, pilvo pūtimas, pa-
sitaiko ir karščiavimas, šios problemos, mano nuomone, yra 
svarbiausios…“ (Slaugytojas Nr. 3).

,,...Taigi, <...> fiziniu silpnumu. Sunku atsikelti iš lovos, 
sunku judėti dėl didžiulio pjūvio. Apetito stoka, kadangi nėra 
pagrindinio rezervuaro – skrandžio ir žmogus nenori tiek val-
gyti, sunku suvokti, kaip tai reikia atlikt, taip pat krenta svo-
ris, atsiranda automatiškai, nes negaunamas pakankamas kiekis 
maistinių medžiagų. Taip pat pagrindinė problema – viduria-
vimas, kai žmogus pavalgo, iškart tuštinasi...“ (Slaugytojas Nr. 
4).

,,...Sakyčiau, pagrindinės problemos yra pykinimas, nes nėra 
peristaltikos, o po 3 dienų pacientas gali pradėti valgyti skystą 
maistą, tai nuolatos jį kamuoja pilnumo jausmas, atsiranda 
vėmimas, <...> silpnumas...“ (Slaugytojas Nr. 5).

Galima daryti įžvalgą, kad, apklaustų slaugytojų nuomone, 

šios fiziologinės problemos – pykinimas ir vėmimas – pasitai-
ko gan dažnai, tiek po operacijos, tiek pradedant maitintis. 
3 slaugytojos išskyrė svorio kritimą bei fizinį silpnumą. Taip 
pat, slaugytojų nuomone, pacientas susiduria su mieguistu-
mu, karščiavimu, apetito stoka, pilnumo jausmu. Labai svar-
bu pooperaciniu laikotarpiu pacientui nuolat suvilgyti lūpas. 

Ž. Valiulienė [9] ir E. Juozaitytė [1] teigia, jog skausmas 
yra pagrindinė problema, su kuria susiduria pacientas, sergan-
tis vėžiu. Interviu metu visi slaugytojai kaip pagrindinę prob-
lemą įvardijo skausmą ir nupasakojo, kokią pagalbą teikia:

,,...<...> Taip pat problema yra skausmas, paprastai pacien-
tams būna nuo skausmo pastatyta skausmo pompa, bet tą pompą 
reguliuoja skausmo klinika, ateina slaugytoja ir gydytojas. Jeigu 
pompos nėra, o pacientui skauda, turime pranešti gydytojui ir 
leidžiame į raumenis narkotikus (morfinas, tramodolis) <...>.“ 
(Slaugytojas Nr. 1).

,,...<...> taip pat svarbu nuskausminimas, nes skausmas la-
bai stiprus pirmom parom <...>.“ (Slaugytojas Nr. 2).

,,...Mūsų skyriuje dažniausiai pacientai būna su nepakelia-
mu skausmu, kuomet reikia leisti vaistus nuo skausmo su nar-
kotinėmis medžiagomis <...>.“ (Slaugytojas Nr. 3).

,,...Po skrandžio vėžio operacijos susiduriama su skausmu 
<...>.“ (Slaugytojas Nr. 4).

,,...Taip pat pooperacinis skausmas...“ (Slaugytojas Nr. 5)
Ž. Luneckaitė atliko tyrimą ir atskleidė, jog onkologiniai 

pacientai patiria vidutinį ir stiprų skausmą (atitinkamai 73 ir 
92 proc. respondentų) [8]. 

Šiuo tyrimu norėta įvertinti, kokio stiprumo skausmą jau-
čia pacientai. Slaugytojai teigė: 

,,...Iš paciento galima suprasti, jog jam stipriai skauda, o ypač 
jeigu nėra skausmo pompos <...>. Na, manau, vertinčiau 7 ba-
lais, bet vertina dažniausiai skausmo klinika tokius dalykus…“ 
(Slaugytojas Nr. 1).

,,...Šiaip dažniausiai po didelių skrandžio operacijų paci-
entams būna epidiurinis nuskausminimas. Jie turi po epidiuro 
pompą, dažniausiai kokias 3 paras. Svarbus nuskausminimas, 
nes skausmas labai stiprus pirmomis paromis. Kai pompa nu-
imama, pagal pacientų nusiskundimus, stengiamės juos nu-
skausminti, jog kuo mažiau skausmo jaustų žmogus. Pirmas 
paras skausmas yra tikrai intensyvesnis, tai įvertinčiau 8 balais“ 
(Slaugytojas Nr. 2).

,,...Pacientai dažnai skundžiasi pooperaciniu skausmu, retai 
pasitaiko pacientų, kuomet jam neskauda. Bet, mano nuomone, 
skausmas yra stiprus, kiekvienas užėjęs į paciento palatą gali pa-
stebėti, jog jam skauda vien iš jo veido mimikų. Na, aš asmeniš-
kai įvertinčiau 6–7 balais…“ (Slaugytojas Nr. 3).

,,...Skausmas tikrai yra ryškus, pacientas pasako, kad jam 
skauda, bet užėjus į palatą iš paciento veido išraiškos, dejavimo 
ir gestų galima suprasti. Vertinčiau 7 balais…“ (Slaugytojas 
Nr. 4).

,,...Tikrai taip, skausmas yra stiprus, ypač po operacijos. Be-
veik visada pacientai praneša, jog jiems skausmas yra suintensy-
vėjęs. Skausmas gali būti nuo 8 balų ir daugiau...“ (Slaugytojas 
Nr. 5).

Pagal interviu rezultatus galima teigti, jog po operacijos 
pacientai jaučia stiprų skausmą. L. Grassi ir kt. išskyrė onko-
loginio paciento psichologinius poreikius: nerimas, liūdesys, 
baimė dėl ateities, priklausomybė nuo artimųjų, mirties bai-
mė [10]. 
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Psichologinių problemų pacientui kyla ir po operacijos. 
Todėl slaugytojas yra svarbus po operacijos ir planuojant 
slaugą. Slaugytojas turi bendrauti su pacientu, pastebėti, jog 
pacientas yra susirūpinęs, nekalbus, nebendraujantis. Interviu 
metu slaugytojai įvardijo, jog pacientą po operacijos apima 
nerimas, baimė, nežinomybė:

,,...Jeigu pacientas tikrai žino, jog jam skrandžio vėžys, jis su 
nerimu laukia, ką pasakys gydytojas po operacijos. Tas laukimas 
yra pacientui labai sunkus, nuolatos laukia su baime, koks bus 
atsakymas, <...>.“ (Slaugytojas Nr. 1).

,,...<...> pirmoje eilėje nežinomybė, baimė, nerimas, nes 
pacientas nežino, kas toliau bus, kas jo laukia, ką darys grįžęs 
namo, kaip adaptuotis į visuomeninį gyvenimą…“ (Slaugytojas 
Nr. 2).

,,...Manau, pacientai būna kupini nerimo <…>.“ (Slaugy-
tojas Nr. 3).

,,...Jie dažniausiai nežino, kas jų laukia, kaip jie turės val-
gyti, kaip gyvens be skrandžio. Dauguma žmonių išvis galvoja, 
kad jie nebegalės valgyti, nes pašalintas skrandis. Didžiausia yra 
problema ta nežinomybė, <...> baimė, nerimas, kaip reikės 
gyventi toliau…“ (Slaugytojas Nr. 4).

,,...Pacientus vargina nežinomybė, kaip jie turės gyventi to-
liau, kaip pasikeis jų gyvenimo būdas bei mitybos įpročiai. Taip 
pat atsiranda psichologinis nerimas, baimė, <...>.“ (Slaugy-
tojas Nr. 5).

D. Skorupskienė ir kt. teigia, jog susirgęs skrandžio vėžiu 
pacientas susiduria su stresu, pradeda save menkai vertinti, 
atsiranda depresijos požymių [11]. Ligos metu ne visada pa-
cientas geba suprasti, ką gydytojas sako, todėl atsiranda per 
mažas informatyvumas ir situacijos nesupratimas. Gydytojas 
arba slaugytojas turi dar kartą pacientui pateikti tą pačią in-
formaciją. Onkologiniai pacientai nėra linkę bendrauti, jau-
čiasi susirūpinę, sutrikę, susikrimtę bei nervingi. Visos šios 
problemos sukelia stresą arba pacientas tampa depresiškas. Šio 
tyrimo metu slaugytojų atsakymai buvo skirtingi.

,,...Pacientas būna pasimetęs, susikrimtęs, todėl slaugyto-
joms reikia pasistengti, jog kuo mažiau apie tai pacientai galvo-
tų, toks pacientas dažniausiai guli bendroje palatoje, jog galėtų 
bendrauti su kitais pacientais…“ (Slaugytojas Nr. 1).

,,...Manau, pacientai būna nelinkę bendrauti, susirūpinę, 
nervingi…“ (Slaugytojas Nr. 3).

,,...<...> per mažas informatyvumas ir visos situacijos ne-
supratimas, stresas…“ (Slaugytojas Nr. 4).

,,...<...> kai kurie tampa depresiški…“ (Slaugytojas Nr. 5).
Ž. Valiulienė teigia, kad atsiranda socialinių sveikatos su-

trikimų, dėl kurių pacientas nemoka išreikšti savo nuomonės, 
emocijų, negali patenkinti savo poreikių, vengia bendravimo, 
negali dirbti norimo darbo [9]. Didžiausia problema tampa 
finansiniai sunkumai ir būti priklausomam nuo artimųjų.  
Ž. Luneckaitė pabrėžia, jog socialiniai veiksniai: bendravimas, 
darbas, tarpasmeniniai santykiai, išsilavinimas, gyvenamoji 
vieta – daro įtaką fiziologiniams veiksniams [8]. Socialinės 
problemos lemia pacientų gyvenimo kokybę, nes jie negali 
pasirūpinti savimi, neturi galimybės dirbti ir rūpintis savo šei-
ma. Tyrimo metu slaugytojai teigė:

,,...Jeigu pacientui reikalingas pooperacinis gydymas, po kokios 
3 procedūros pacientas nusilpsta, todėl turi būti žmogus, kuris 
galėtų pacientą palydėti, atvežti jį kada reikia. O ypač dabar 
Lietuvoje daug žmonių neturi giminaičių, nes visi yra išvažiavę į 

užsienį. Taip pat jauniems žmonėms problemų kyla dėl darbo, 
labai pergyvena, ar galės dirbti fizinį darbą, todėl po opera-
cijos daug žmonių praranda darbą. <...>.“ (Slaugytojas Nr. 1).

,,...Darbingumo netekimas, ar po operacijos pajėgs tą darbą 
dirbti, kur dirbo anksčiau, ir finansai, tai, manau, – pagrindi-
nės problemos…“ (Slaugytojas Nr. 2).

,,...<...> Didžiausia problema tampa darbo netekimas, o po 
operacijos sunkumai adaptuojantis į gyvenimo ritmą. Finansi-
nės bėdos, <...>.“ (Slaugytojas Nr. 3). 

„...<...> Dažniausia problema yra tai, kad pacientas bus 
nestabilus, nes automatiškai nukenčia darbas, pajamos, pa-
cientai dažnai gali gauti grupę ir jie nebus tokie patys, kaip 
buvo anksčiau, negalės taip pat dirbti. Na, ir man atrodo, jog 
tai didžiausia problema, kadangi žmogus negali pasirūpinti 
savimi finansiškai. O be finansų šiais laikais esam niekas…“ 
(Slaugytojas Nr. 4).

,,...Pacientai pergyvena, ar sugebės sugrįžti į normalų gyveni-
mą ir ar nebus kitokie nei visi sveiki žmonės. Po operacijos paci-
entams yra nustatomas darbingumo lygis. Nukenčia šeimyniniai 
santykiai, tampa didžiausia problema finansai...“ (Slaugy-
tojas Nr. 5).

P. Kingsley [12] teigia, kad kiekvienam pacientui reikalin-
gas artimo žmogaus palaikymas, nes tik artimieji gali padėti 
susitaikyti su liga ir po gydymo su patiriamu sunkumu adap-
tuotis į gyvenimo ritmą. Pacientams labai reikalingas ne tik 
slaugytojo nuraminimas ar rekomendacijos, jam reikia šalia 
artimo žmogaus, kuris galėtų patarti, nuoširdžiai bendrauti, 
suteiktų šilumos ir meilės jausmą. Tyrime respondentai įvar-
dijo, jog kiekvienam pacientui reikalingas artimas žmogus: 

,,...Pacientas, kuris yra išoperuotas, jis nori, kad būtų šalia 
artimas žmogus, jis tada jaučiasi svarbus, jog kažkas juo rū-
pinasi. O jeigu nelanko, jaučiasi nesvarbus ir nereikalingas. O 
yra tokių žmonių, kurie nenori, kad būtų artimieji šalia. <...> 
Viskas priklauso nuo žmogaus...“ (Slaugytojas Nr. 1).

,,...Manau, kiekvienam žmogui labai svarbus palaiky-
mas ir buvimas šalia. Todėl ir pačiam yra ramiau, kai kažkas 
tavimi rūpinasi. Jei yra kažkokia problema, kad artimieji padėtų 
ją išspręsti, atvežtų kokius daiktus iš namų, ir jautiesi stipriau, 
kai žinai jog esi reikalingas…“ (Slaugytojas Nr. 2).

,,...Labai svarbu, labai... Kiekvienam pacientui svarbu, kaip 
juo rūpinasi, kaip palaiko sunkioje situacijoje, pataria. O arti-
mųjų palaikymas padeda po truputį pasveikti ir neprarasti 
vilties gyventi...“ (Slaugytojas Nr. 3).

,,...Manau, kad labai svarbu, nes kiekvienam žmogui geras 
žodis, išgirstas dar iš savo artimo, yra labai vertingas, labai gerai, 
kai turi, kas tave palaiko. Būtent po šios operacijos negali žmonės 
keltis iš lovos, todėl svarbu, kai artimas žmogus būna šalia ir 
gali padėti…“ (Slaugytojas Nr. 4).

,,...Taip, pacientams yra labai svarbus artimųjų palaiky-
mas ir buvimas šalia. Kadangi pacientas išgyvena baimę, neži-
nomybę ir užsisklendimą. Pacientui svarbu bendrauti su šeimos 
nariais, jog jis jaustųsi saugus ir užtikrintas savo artimųjų dėme-
siu…“ (Slaugytojas Nr. 5).

Apibendrinus gautus rezultatus, galima teigti, kad paci-
entui labai svarbus artimųjų žmonių palaikymas ir buvimas 
šalia. Tuomet pacientas jaučiasi saugus ir svarbus, kad kažkas 
juo rūpinasi, artimieji padeda išspręsti problemas, kurių kyla 
pacientui, atveža daiktus ir t. t. Vienas slaugytojas įvardijo, jog 
artimųjų palaikymas padeda greičiau pasveikti. 
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Įžvalgos
Pacientams, sergantiems skrandžio vėžiu, po operacijos pa-

sireiškia šios fiziologinės problemos: pooperacinis skausmas, 
pykinimas, vėmimas, svorio kritimas, fizinis silpnumas, ape-
tito stoka, pilnumo jausmas, karščiavimas. Kaip pagrindinę 
fiziologinę problemą slaugytojai įvardijo skausmą, su kuriuo 
susiduria kiekvienas pacientas prieš ir po operacijos. Skaus-
mo stiprumas pacientui po operacijos yra nuo 6 iki 8 balų 
stiprumo.

Diagnozavus skrandžio vėžį, pacientas patiria stresą, bai-
mę ir asociaciją su mirtimi. Po operacijos prie šių išgyvenimų 
prisideda nerimas, depresija, stresas, baimė, nežinomybė. Pa-
cientas po operacijos nėra linkęs bendrauti, tampa sutrikęs, 
susikrimtęs, susirūpinęs ir nervingas. Sergančiajam skrandžio 
vėžiu po operacijos pagrindinėmis socialinėmis problemomis 
tampa darbo netekimas ir finansinės problemos. Šios proble-
mos paveikia šeimos santykius, todėl kyla pykčio, nesutarimų, 
nuomonių nesutapimų. Labai svarbus kiekvienam pacientui 
artimųjų palaikymas ir buvimas šalia. Juk tik tuomet pacien-
tas jaučiasi neužmirštas, reikalingas, saugus, o artimųjų dėme-
sys padeda greičiau sveikti. 
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Rankų higiena yra viena pagrindinių prevencinių priemo-
nių, padedančių apsaugoti save ir aplinkinius nuo infekcijų, 
plintančių kontaktiniu būdu.

Visame pasaulyje egzistuoja hospitalinės infekcijos (HI), 
kurias sukelia įvairūs mikroorganizmai, plintantys gydymo 
įstaigose. Dažnai tai būna įstaigose paplitusios antibiotikams 
atsparios bakterijų padermės, taip pat ir meticilinui rezisten-
tiškas auksinis stafilokokas (MRSA). Tinkama rankų higiena 
išlieka viena iš reikšmingiausių HI prevencijos priemonių. 
Tyrimais įrodyta, kad iki 35 proc. HI atvejų išplinta būtent 
dėl neteisingos rankų higienos. Netinkamai atlikta rankų 
higiena yra viena pagrindinių priežasčių įvairių žarnyno in-
fekcinių, kirmėlinių bei grybelinių susirgimų plitimui. Sie-
kiant užtikrinti rankų higieną, Lietuvos higienos norma HN 
47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės 
reikalavimai“ tiksliai apibrėžia reikalavimus, kurių privaloma 
laikytis. IX skirsnyje „Rankų higiena“ didelis dėmesys skiria-
mas įrangai:

„41. Patalpose, kuriose vyksta pasirengimas procedūroms 
ir atliekamos invazinės, diagnostikos ir kitos procedūros, 
kurių metu darbuotojai rankomis liečia pacientą, dirba su 
krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais, tvarkomi skalbiniai, 
tvarkomos medicininės atliekos, atliekama dezinfekcija ir ste-
rilizacija, turi būti:

41.1. sieniniai skysto muilo ir rankų antiseptiko dozato-
riai, skysto muilo be antiseptinių priedų, pramoninės gamy-
bos alkoholinio rankų antiseptiko. Rankų antiseptikas rea-

Rankų higiena
Rasa Šaltenienė 

VšĮ Kupiškio ligoninė

nimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose turi būti prie 
kiekvieno paciento lovos;

41.2. uždara vienkartinių rankšluosčių dėtuvė ir vienkarti-
niai rankšluosčiai;

41.3. atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartiniu plasti-
kiniu įklotu;

41.4. praustuvės su vandens reguliavimo čiaupais, tekantis 
šaltas ir karštas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens koky-
bės reikalavimus [3.7]. Chirurginės rankų antiseptikos vietose 
vandens reguliavimo čiaupai turi būti alkūniniai, pedaliniai 
arba automatiniai.“

Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 išskiriama 
ypatingos infekcijos rizikos aplinka ir nurodoma: „42. Patal-
pose, kuriose yra ypatinga infekcijos rizika pacientui ir per-
sonalui (operacinės, intensyviosios terapijos ir reanimacijos, 
nudegimų, transplantacijos, onkohematologijos, neišnešiotų 
naujagimių skyriai, izoliavimo, gimdymo ir dializės palatos), 
dozatoriaus indas ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir 
antiseptiko vienkartiniu indu ir pompa arba vienkartine ran-
kų paruošimo sistema.“ 

Visose kitose patalpose (asmens sveikatos priežiūros cent-
ruose, poliklinikose, gydytojų kabinetuose, palatose ir t. t.), 
kur nėra ypatingos infekcijos rizikos, taikomi paprastesni rei-
kalavimai: „43. Kitose patalpose dozatoriaus indas keičiamas 
kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartiniu indu arba užpil-
domas tik tada, kai jis yra tuščias.“ 

Be abejo, nurodomi ir reikalavimai, kaip tai turi būti pada-

Slaugymo praktika
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ryta: „44. Naudojant pakartotinai, skysto muilo ir antiseptiko 
dozatorius ir jo dalys (priedai) bei daugkartinio naudojimo 
indas prieš kiekvieną pripildymą turi būti išvalyti ir dezinfe-
kuoti pagal gamintojo rekomendacijas.“

Taisyklingai atlikta rankų higiena padeda apsaugoti pir-
miausia save ir aplinkinius nuo įvairių žarnyno infekcinių, 
kirmėlinių bei grybelinių susirgimų. Žarnyno užkrečiamosios 
ligos dažnai yra vadinamos „nešvarių rankų“ ligomis. Dėl ne-
tinkamos rankų higienos galima susirgti ne tik salmonelioze, 
vidurių šiltine, dizenterija, virusiniu hepatitu A, rotovirusine 
bei norovirusine infekcija, bet ir oro lašiniu būdu perduoda-
momis infekcijomis (gripu, difterija, raudonuke, skarlatina, 
vėjaraupiais, tymais ir kt.). 

Dar XIX a. viduryje gydytojas Ignazas Philippas Sem-
melweisas, dirbęs Vienos akušerijos klinikoje, pastebėjo, kad 
rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių perduodant mi-
kroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas per-
sonalui plauti rankas su muilu ir chloro tirpalu labai suma-
žino gimdyvių mirštamumą. Mokslininkai nustatė, kad ant 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gy-
venti iki 4,5 mln. įvairių mikroorganizmų (E. coli, Salmonella,  
S. aureus, Klebsiella, Rotavirus, Norovirus, Pseudomonas ir kt.), 
kurių išgyvenimo trukmė svyruoja nuo 15 min. iki 4 val. Jei 
rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmais galima apsi-
keisti tiesiog paspaudžiant ranką, perduodant rašiklį ar kitą 
daiktą, per medicinos priemones, prietaisus bei instrumentus, 
durų rankenas, čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų 
paviršius. Rankų higiena yra viena paprasčiausių ir pigiausių 
priemonių, apsaugančių nuo įvairių infekcijų, tačiau tyrimai 
rodo, jog vidutiniškai sveikatos priežiūros darbuotojai rankų 
higienai skiria tik pusę tam būtino laiko.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos 
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 3 priedą 
„Medicinos darbuotojų rankų plovimo ir antiseptikos taisyk-
lės“, rankas plauti būtina:

„1.1. prieš pradedant darbą;
1.2. kai rankos vizualiai nešvarios ar užterštos paciento 

krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais;
1.3. slaugant ir atliekant procedūras pacientui, kuriam įta-

riama ar nustatyta Clostridium difficile arba Bacillus anthracis 
sukelta infekcija;

1.4. prieš duodant ligoniui paskirtus neįpakuotus vaistus 
(tabletes), maisto produktus, gėrimus;

1.5. nusimovus paciento krauju ir (ar) kitais kūno skys-
čiais, ekskretais užterštas pirštines ar pirštines su talku;

1.6. pasinaudojus tualetu.“

Kas geriau – muilas ar antiseptikas?
Tinkamai atliekama rankų higiena labai sumažina infekci-

jų protrūkius sveikatos priežiūros įstaigose. Buvo atlikta įvai-
rių tyrimų, kuriais siekta išsiaiškinti, kas geriau – paprastas 
muilas ir vanduo ar cheminiai rankų antiseptikai, siekiant 
užkirsti kelią infekcijoms. Nustatyta, jog tinkama rankų hi-
giena naudojant antiseptiką yra efektyvesnė nei naudojant 
paprastą muilą. Tačiau tai lemia daugelis faktorių – ar tinka-
mai atliekama rankų higiena, nagų ilgis, ar nešiojami žiedai, 
kiti papuošalai (po jais dažniausiai prisikaupia įvairių pato-
geninių mikroorganizmų, kurie gali tapti užkrečiamųjų ligų 
priežastimi), ar muilas, ploviklis nėra užkrėsti bakterijomis, 
taip pat iš kitos aplinkos pakliuvę patogenai. Plaunantis ran-

kas su muilu ir vandeniu, detergentai pašalina nešvarumus, 
žemės bei įvairias organines daleles nuo rankų. Paprastas mui-
las pasižymi minimaliu antimikrobiniu aktyvumu, kuris tik iš 
dalies sunaikina ar stabdo mikroorganizmų augimą. Plaunant 
rankas su muilu, nuo rankų pašalinama laikina flora, tačiau 
nenusiplauna patogenai, gyvenantys ant sveikatos priežiūros 
darbuotojų rankų.

Antiseptikų sveikatos priežiūros įstaigose naudojama daug 
ir įvairių. Antiseptikai – tai vietiškai naudojami neselektyviai 
veikiantys ir daugumos mikroorganizmų dauginimąsi slopi-
nantys ar juos naikinantys preparatai (biocidai). Antiseptikų 
aktyvumas nustatomas pagal Europos farmakopėjos reikala-
vimus ir Prancūzijos standartizacijos asociacijos (AFNOR) 
standartus. AFNOR standartas nustato baktericidinį, fungi-
cidinį, virucidinį ir sporicidinį poveikį, esant slopinančioms 
substancijoms (pavyzdžiui, esant baktericidiniam poveikiui, 
per 5 min. sunaikinama 99,999 proc. bakterijų štamų). At-
liekant kokybinį vertinimą, atsižvelgiama į griežtai nustatytas 
sąlygas, kuriomis antiseptikas sunaikina tam tikrą bakterijų, 
sporų, grybų ar virusų skaičių. Kiekybiškai vertinant, mikro-
organizmai yra suskaičiuojami ir paveikiami antiseptiku. Pasi-
baigus ekspozicijos laikotarpiui, skaičiuojami išlikę mikroor-
ganizmai, nustatomas jų proliferacijos sumažėjimo santykis.

Pagrindinės antiseptikų savybės: platus veikimo spektras 
mikroorganizmų atžvilgiu, greitas poveikis, nustatomas at-
sižvelgiant į organinių medžiagų inhibiciją, saugus poveikis 
odai, mažas sisteminis toksiškumas.

Šiuolaikinėje medicinoje rankų antiseptikai dažniausiai 
naudojami alkoholiai: etanolis, n-propanolis, izopropanolis ar 
jų mišinys. Etanolis – tai švariausias alkoholio tirpalas, kitaip 
dar vadinamas maistiniu spiritu. Etanolio 70–75 proc. tirpa-
las veikia dezinfekuojančiai, o 96 proc. – sutraukiamai. Eta-
nolis pasižymi mažu lakumu, neintensyviu ir greitai išnyks-
tančiu kvapu. Nustatyta, kad iki 80 proc. etanolio pagrindu 
pagaminti antiseptikai minimaliai sausina rankas. Tačiau 
rankų antiseptikų sudėtyje, siekiant išvengti rankų sausini-
mo, yra ir papildomų medžiagų (pavyzdžiui, glicerolio). Taip 
pat svarbu, kad nuolat ir dažnai naudojant, etanolis nesukelia 
alergijų (rankų odos, kvėpavimo takų, gleivinių). Propanolis 
ir izopropanolis yra antriniai alkoholiai, gaunami pramoniniu 
būdu. Pasižymi intensyviu ir ilgai išliekančiu kvapu, dideliu 
toksiškumu naudotojams, t. y. galimos tiek rankų odos, tiek 
ir gleivinių ar kvėpavimo takų alerginės reakcijos. Primena-
me, jog etanolio pagrindu pagaminti veiksmingi ir kokybiški 
antiseptikai yra autorizuoti biocidiniai produktai, turi saugos 
duomenų lapus.

Alkoholiai pasižymi puikiu germicidiniu aktyvumu prieš 
gramteigiamas ir gramneigiamas vegetatyvines bakterijas, vi-
rusus bei antibiotikams atsparius patogenus. Herpes virusai, 
žmogaus imunodeficito virusas, gripo, respiracinis sincitinis 
virusas, vakcinija virusas in vitro sąlygomis taip pat jautrūs 
alkoholiui. Hepatito B virusas mažiau jautrus, tačiau paveik-
tas 60–70 proc. alkoholio, žūsta. Hepatito C virusas taip pat 
jautrus tokio stiprumo alkoholiui ir žūsta. Tačiau alkoholis 
silpniau veikia grybus, todėl į antiseptikus papildomai gali 
būti dedama ir kitų veikliųjų medžiagų, pavyzdžiui, ketvir-
tinių amonio junginių (druskų), kurios efektyviai veikia gry-
bus. Alkoholio pagrindu pagaminti antiseptikai netinkami 
naudoti, jei rankos yra akivaizdžiai purvinos ar suterštos bio-
loginiais žmogaus skysčiais. Tuomet jos pirmiausia plaunamos 
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muilu su vandeniu ir tik po to antiseptikas alkoholio pagrin-
du įtrinamas į rankas.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos 
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 3 priedą 
„Medicinos darbuotojų rankų plovimo ir antiseptikos taisyk-
lės“, higieninė rankų antiseptika privaloma:

„3.1. prieš ir po tiesioginio kontakto (sąlyčio) su pacientu;
3.2. prieš pradedant darbą skyriuose, kuriuose yra ypač 

didelė infekcijos įgijimo rizika pacientui ir personalui (pvz., 
operacinės, intensyviosios terapijos ir reanimacijos, nudegi-
mų, transplantacijos, neišnešiotų naujagimių, onkohemato-
logijos skyriai, izoliavimo palatos);

3.3. prieš atliekant invazines procedūras, prieš užsimau-
nant pirštines;

3.4. po sąlyčio su užterštais daiktais, skysčiais ar paviršiais.“
Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos 

priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 3 prie-
das „Medicinos darbuotojų rankų plovimo ir antiseptikos 
taisyklės“ nurodo, kaip turi būti atliekama higieninė rankų 
antiseptika:

„5.1. prieš higieninę rankų antiseptiką rankos, jei jos ne-
švarios, plaunamos šio priedo 2 punkte nurodyta tvarka;

5.2. ant sausų švarių rankų (į saują) alkūne, dilbiu ar iš-
orine plaštakos puse iš dozatoriaus išspaudžiama reikalinga 
alkoholinio rankų antiseptiko dozė ir išskirstoma ant abiejų 
rankų plaštakų;

5.3. alkoholiniu antiseptiku trinamaisiais ir sukamaisiais 
judesiais kruopščiai trinami riešai, tarpupirščiai, pirštų galiu-
kai, nagai, nykščiai;

5.4. plaštakos visą trynimo laiką turi būti drėgnos, jei rei-
kia, užpilama rankų antiseptiko papildomai;

5.5. rankos (jei dirbote be pirštinių), suteptos krauju ir 
(ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais arba lietus jomis daik-
tus, paviršius, užterštus krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, 
ekskretais, plaunamos (kaip nurodyta šio priedo 2 punkte) ir 
atliekama higieninė rankų antiseptika, o nesant galimybės – 
atliekama tik higieninė rankų antiseptika (kaip nurodyta šio 
priedo 5.3 ir 5.4 punktuose).“

Rankų odos reakcijos,  
susijusios su rankų higiena

Rankų higiena sveikatos priežiūros darbuotojams dažnai 
sukelia:
•	 Iritacinį	kontaktinį	dermatitą	–	rankų	oda	išsausėja,	tampa	

sudirgusi, niežti, kartais suskilinėja ir kraujuoja. Simpto-
mai gali būti labai lengvi ir gali pasireikšti ir labai stipriai, 
net sutrikdyti darbingumą. JAV tyrimai rodo, jog 25 proc. 
slaugytojų kankina ši problema.

•	 Alerginį	kontaktinį	dermatitą	–	šis	dermatitas	yra	retesnis,	
dažnai pasireiškia kaip alerginė reakcija į tam tikrą rankų 
higienai naudojamą medžiagą ar pirštines. Jo požymiai: 
paraudimas, patinimas, niežulys. Dažniausiai jį sukelia 
rankų priežiūros priemonėse esantys konservantai, kvapio-
sios medžiagos. Alkoholio (ypač etanolio) turintys dezin-
fekantai retai sukelia alergines reakcijas. Tačiau alergija gali 
pasireikšti latekso pirštinėms, tad jos vis dažniau keičiamos 
kitos sudėties pirštinėmis, nebenaudojamas talkas pirštinių 
viduje.
Vertėtų nepamiršti, jog pažeidus odos vientisumą, pakinta 

ir jos flora, joje gali apsigyventi stafilokokai bei gramneigia-
mos bakterijos. Todėl sveikatos priežiūros darbuotojams reko-
menduojama nuolat naudoti rankoms emolientus bei drėgmę 
sulaikančius kremus – humektantus.

Tinkamai rankų higienai trukdo
•	 Nepasiekiamos	rankų	higienos	priemonės.
•	 Odos	sudirgimas	po	rankų	higienos.
•	 Manymas,	 jog	 rankų	 plovimas	 ir	 dezinfekavimas	 yra	

kenksmingas odai.
•	 Slaugos	prioritetai	 (labiau	 reikia	pasirūpinti	pacientu	nei	

nusiplauti rankas).
•	 Rankų	higienos	standartų	nežinojimas.
•	 Paskatų	stoka.
•	 Neužtenka	laiko	rankų	higienai.
•	 Užmaršumas.
•	 Didelis	darbo	krūvis,	personalo	stoka.
•	 Rankų	higienos	ir	infekcijos	perdavimo	ryšio	nežinojimas.

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

Gerbiamieji,
Tęsiame straipsnių ciklą, pagal kuriuos rengiamas žaidimas-loterija. Atidžiai perskaitykite 

straipsnį „Rankų higiena“. Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 6-ame numeryje rasite klausimus, 
parengtus pagal šio straipsnio medžiagą. Teisingai atsakę į šiuos klausimus, turite galimybę laimėti 
vertingus prizus. 

Burtų keliu išrinkti 10 laimingųjų bus apdovanoti Chemi Pharm 
(Estija) gamintojo produkcijos prizais, kurį sudaro „5D Auksinė 
grožio kaukė“ (7 ml x 3 vnt.), „5D Jauninanti kaukė“ (7 ml x 3 vnt.) 
ir rankų dezinfekantas „Healthy skin gel“ (250 ml, 1 vnt.). 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir  
dalyvauti paskelbtoje loterijoje.

******************************************************************
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GegužĖ, gegUžė ar gegUŽIS?

Gegužė – paukščių klegesio, augalijos suvešėjimo mėnuo. 
Pirmosiomis gegužės dienomis užkukuoja gegutė, jos vardu ir 
pavadintas mėnuo, nors senovėje lietuviai šį mėnesį vadino ir 
kitais vardais: Sėtiniu, Žiedžiumi, Žiedų, Gegužiniu.

Kaip šiandien taisyklingai vartoti ir kirčiuoti  paskutinio 
pavasario mėnesio pavadinimą: gegužė, gegužė ar gegužis?

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (2003) duodami du ga-
limi šio žodžio kirčiavimo variantai: gegužė (3b) ir gegužė (2).

Pagrindinė norma: gegužė (3b) (kirtis šokinėja, pavyzdžiui, 
kaip žodyje drebulė): 

(kas?) gegužė: Gegužė – paskutinis pavasario mėnuo.
(ko?) gegužės: Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiame Moti-

nos dieną.
(kam?) gegužei: Gegužei įpusėjus minima deivės Mildos – 

meilės ir laisvės deivės diena    (05 13) ir Tarptautinė šeimos 
diena (05 15).

(ką?) gegužę: Gegužę (arba: gegužės mėnesį) švenčiami  mote- 
rų vardadieniai – šv. Domicelės (05 07), šv. Sofijos (05 15), šv. 
Elenos (05 22) ir šv. Petronėlės (05 31).

(kuo?) geguže: Balandį, palyginti su geguže, nebuvo tiek me-
dikų švenčių:

Tarptautinė akušerių diena (05 05), Tarptautinė raudonojo 
kryžiaus diena (05 08), Tarptautinė slaugytojų diena (05 12).

(kame?) gegužėje, (gegužėj): Gegužėj švenčiami vyrų 
vardadieniai: šv. Florijonas (05 04), šv. Stanislovas (05 08),  šv. 
Pankracas (05 12), šv. Gervazas (05 13), šv. Bonifacas (04 14).

Šalutinė norma: gegužė (2) (kirtis šokinėja, pavyzdžiui, 
kaip žodyje saulužė):

(kas?) gegužė – saulužė 
(ko?) gegužės – saulužės 
(kam?) gegužei – saulužei 
(ką?) gegužę – saulužę
(kuo?) geguže – sauluže
(kame?) gegužėj(e) – saulužėj(e).
Mėnesiui pavadinti vartosenoje gana dažna vyriškosios 

giminės forma gegužis (gegužio…). Ji laikytina šalutine nor-
ma, kuri galima laisvuosiuose stiliuose – šnekamojoje kalboje, 
grožinėje literatūroje. „Kalbos patarėjuje“ (1939) ji buvo nu-
rodyta kaip nenorminė, „Kalbos vadove“ (1950)  ir Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyno pirmajame leidime (1954) iškelta kaip 
lygiavertis moteriškosios giminės formos gegužė variantas (si-
nonimas), o antrajame jau pateikiama su nuoroda žr. gegužė.

Dažnai galima išgirsti besipiktinant: „visada buvo gegužis, 
o tie kalbininkai pakeitė į gegužę...“ Tokiai auditorijai galima 
priminti istoriją.

„Lietuvių kalbos rašybos vadovėlis su kirčiuotu žodynu“ 
(1938) duoda tik vieną normą: gegužė (3b).

„Kalbos patarėjas“ (1939) normino: mėnesiui pavadinti 
vietoj formos gegužis teikė vartoti gegužė.

„Lietuvių kalbos rašybos žodynas“ (1948): gegužė (3b).
„Kalbos vadovas“ (1950): gegužė (3b) – gegutės ir mėnesio 

reikšme; gegužis – gegužės mėnuo.
DŽ1 (1954), DŽ2 (1972), DŽ3 (1993) ir DŽ4 (2000): 

gegužė (3b): 1. žr. g e gu t ė  [t. y. toks paukštis]; 2. penktasis 
metų mėnuo.

DŽ5e (2003): gegužė (3b), gegužė (2): 1. žr. g e gu t ė ;  
2. penktasis metų mėnuo.

Taigi antrasis, šalutinis žodžio gegužė kirčiavimo varian-
tas gegužė (2) įteisintas visai neseniai, nors vartosenoje buvo 
paplitęs, nurodytas ir didžiajame Lietuvių kalbos žodyne kaip 
tarmių faktas. Prestižinėje kalboje reikėtų išmokti šį mėnesio 
pavadinimą kirčiuoti pagal 3b kirčiuotę (gegužė – gegužę), o 
paprastojoje vartosenoje, kam nesvetimas, gali būti ir antrasis 
įteisintas variantas – pagal 2-ąją kirčiuotę (gegužė – gegužę).

Forma gegužis laikytina šalutiniu normos variantu, 
kuris prireikus gali būti vartojamas laisvuosiuose stiliuose, 
literatūroje:

O buvo toks gražus gegužio galas,   
Purienomis gelsvai putojo pievos,  
Ir tais žaliais laukais, ir tais linksmais berželiais  
Iš mėlyno dangaus gėrėjosi pats Dievas. (Jonas Aistis)

***
Pražydęs sodas ir šilas ūžia –
Linksmoms vestuvėms puošias gegužė...
Skruostai raudoni, mėlynos akys –
Stebiu, kaip stiebias kaštanų žvakės,
Ir kaip lelijos ir baltos rožės,
Saulės draugužės, žiojasi, vožias... (Jurgis Baltrušaitis)

***
O gegužio naktis – pavojinga, 
Tu nubrisi į sodą gilyn, 
Atsistosi po vyšniomis – sninga, 
Ir prikris šilto sniego širdin. (Juozas Erlickas)
*** 
Nykaus rudens neatmena gegužė… 
Džiaugsmingai vėl ištvinus iš krantų, 
Šviesi banga kalvų pašlaitėm ūžia, 
Šimtais spalvų žėruojančiu srautu…(Jurgis Baltrušaitis)

***
O buvo dienos margos
Ir naktys baisiai gilios –
Gegužis vyšniom linko,
Laukus žiedų pripylė!  (Antanas Miškinis)

Parengta pagal: Rita Miliūnaitė. Kalbos vartotojų apklausų 
komentarai, www.kalbosnamai.lt

Diana Žėkienė 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
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Artėjant Tarptautinei slaugytojo dienai, gegužės 10-ąją, 
Lietuvos medicinos bibliotekoje vyko renginys „Žurnalui 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ – 20. Slaugytojo profesijos por-
tretas nuo gailestingosios sesers iki slaugos daktaro, slaugyto-
jo mokslininko“. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos me-
dicinos bibliotekos direktorės pavaduotoja Laima Valbasienė. 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenci-
jų centro (toliau – Kompetencijų centro) direktoriaus pava-
duotojo Raimondo Natkos pranešimas sugrąžino prie slau-
gos ištakų – į XIX a. pabaigą, Vidurio Italiją, Florenciją, kur 
gimė šiuolaikinės slaugytojo profesijos pradininkė, medicinos 
sesuo Florencija Naitingeil (Florence Nightingale, 1820 05 
12–1910 08 13). 

Kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir 
viešujų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
apžvelgė žurnalo ištakas. Lietuvoje pirmasis žurnalas slaugy-
tojams lietuvių kalba „Lietuvos sesuo“ (atsakingoji redakto-
rė Ona Bakšytė, redaktorius Juozas Beleckas) pradėtas leisti 
1930 m. 1931 m. jis pervadintas „Gailestingąja seserimi“ 
(redaktorė Kristina Grinienė). Išėjus pirmajam numeriui iki 
1938 m. leidyba buvo nutrūkusi. Tik 1938 m. Raudono-
jo kryžiaus Gailestingųjų seserų draugovė vėl pradėjo leisti 
žurnalą „Gailestingoji sesuo“ (redaktorė Bronė Gustaitienė). 
Išleisti trys žurnalo numeriai. Pokario metais iki 1997 m. 
specializuotų periodinių žurnalų slaugytojams nebuvo. Naują 
slaugos specialistams skirtų leidinių etapą pradėjo laikraštis 
„Šalpusnis“. Mintis įkurti tokį leidinį kilo Loretai Gudelie-
nei-Gudelevičienei ir Linai Skaburskaitei (Pakamorienei), 
kuri ir tapo pirmąja redaktore, skrendant lėktuvu iš vienos 
konferencijos. Jų idėja sulaukė Slaugos darbuotojų tobulini-
mosi ir specializacijos centro vadovo Juozo Ruolios pritarimo. 
Taigi, 1997 m. pasirodė pirmasis slaugos specialistams skirto 
leidinio „Šalpusnis“ numeris.

Redaktorės  Gražinos Paukštienės vadovavimo žurnalui 
laikais (2000–2004 m.) buvo sudaryta redakcinė kolegija. 
Redaktorė prisiminė, kaip kartu su Loreta Gudeliene-Gu-
delevičiene darydamos reportažus apkeliavo visas Lietuvos 
gydymo įstaigas, visas ligonines. Pasirodė spalvoti žurnalo 
numeriai. 

Renginys, skirtas žurnalo „Slauga.  
Mokslas ir praktika“ 20-mečiui

Janina Valančiūtė 
Lietuvos medicinos biblioteka

Prisiminimais pasidalijo profesorė Danutė Kalibatienė, 
kuri dažnai ateidavo į Centrą. Pasak profesorės, Centro va-
dovas ir Loreta Gudelienė-Gudelevičienė buvo dideli leidinio 
entuziastai, gyveno jo rūpesčiais. Profesorė pagyrė žurnalą už 
įvairiapusiškumą. Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji 
specialistė Nijolė Bielinienė taip pat atrado sąsajų su žurnalu. 
Ji pradėjo dirbti ministerijoje tais pačiais metais, kai pradėjo 
eiti leidinys, ir aktyviai bendradarbiavo. Jubiliejaus proga Ni-
jolė Bielinienė padovanojo redakcijai žvakidę kaip Florencijos 
Naitingeil lempos simbolį. Renginio vedėja Loreta Gudelie-
nė-Gudelevičienė pakvietė dalyvius prisiminti nusipelniusius 
žurnalo žmones – redaktorių Rytį Mankų (redaktoriumi dir-
bo 2005  m.) ir leidinio kalbos stilistę  Almą Karosaitę, kurių 
nebėra tarp mūsų. 

Į renginį iš Druskininkų atvyko redaktorė Elvyra Laučiu-
vienė, kuri leidinį redagavo 2005–2007 m. Šiltai ir jaukiai 
skambėjo nuoširdus dabartinės redaktorės Terėsės Gužauskie-
nės (nuo 2007 m.) nuotolinis sveikinimas. Žurnalo leidėjus 
sveikino gydymo įstaigų atstovai. Džiaugėsi, kad yra toks leidi-
nys, linkėjo ir toliau būti ta gera žinute, kuri visada laukiama.

Žurnalo 20-mečiui skirtą parodą pristatė Medicinos bibli-
otekos Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė. Bibli-
oteka su Kompetencijų centru ir žurnalu „Slauga. Mokslas ir 
praktika“ taip pat glaudžiai bendradarbiauja. Čia vyko jau 
keletas slaugytojams skirtų renginių.

 Renginyje koncertavo Vilniaus Balio Dvariono dešim-
tmetės muzikos mokyklos fleitų orkestras. Jo vadovas Marius 
Pupkovas pasveikinęs slaugos specialistus ir žurnalo leidėjus 
priminė, kad gydytojai gydo kūnus, o menas žmogaus sielą. 
Šventinę nuotaiką sukūrė praėjusio XIX a. 20–30 dešimtme-
čio medicinos seserų, kaip tuomet vadino slaugytojas, apranga 
pasidabinusi renginio vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičie-
nė. Suteikti pagalbą buvo pasirengę greitosios pagalbos sanita-
ras ir šių dienų farmacijos specialistas. Susirinkusieji vaišinosi 
fitoterapeuto Juozo Ruolios vaistažolių arbata. 

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 20-mečiui skirta 
paroda Medicinos bibliotekoje veiks iki birželio 9 d. Kviečiame 
apsilankyti.
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Gerbiamos kolegės,
Kiekviena diena – tai neįkainojama mums duota dovana, tad dėkingai priimkime ją ir 

mokėkime vertinti kasdienybės teikiamus džiaugsmus, o sunkumus laikykime išbandymu, 
iššūkiu, jėgų ir ištvermės patikrinimu. 

Linkime Jums didelės profesinės sėkmės, draugiškų kolegų ir jautrių žmogiškų santykių.
Tegu Jūsų niekada neaplanko vienatvės jausmas, būti reikalingoms – laimės ir gyvenimo 

prasmės sąlyga.

Jubiliejinio gimtadienio proga sveikiname
Rūtą Navickienę, Klaipėdos sveikatos priežiūros centro gydytoją odontologę

Galiną Sipatrovą, Klaipėdos vaikų ligoninės gydytoją
Ritą Dajorienę, Palangos reabilitacijos ligoninės masažuotoją

Laimą Milinskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Vaikų  
intensyvios terapijos skyriaus slaugytoją

Ingą Mažylienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Intensyvios terapijos ir  
reanimacijos skyriaus  vyresniąją slaugytoją

Dianą Žilytę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Mikrobiologijos  
laboratorijos medicinos mikrobiologę

Renatą Šturienę, VšĮ Šeškinės poliklinikos direktoriaus pavaduotoją slaugai

Renginio akimirkas užfiksavo Michailas Aizenas ir Žydrūnas Lymantas



  

Prekės aprašymas ir naudojimo instrukcijos: 

 Tinka naudoti daug kartų, norint apsaugoti gipsą, įtvarą, tvarstį nuo sušlapimo maudantis duše, 
vonioje ar kitų vandens procedūrų metu.  

 Užmovus ant galūnės ir nardinant į vandenį – lengvai patempti už viršutinio apsaugos 
kampelio ir išleisti orą.  

 Jei jaučiate pernelyg stiprų spaudimą viršutinėje laikančioje dalyje – galite praplatinti angą 
atsargiai pratempdami. Turi gerai priglusti prie odos.  

 Kojų apsaugos turi apsaugančias nuo slydimo juosteles ant padų. 
 Apsaugų dydį pasitikrinkite lentelėje. Yra ir vaikams, ir suaugusiems tinkančių dydžių. 
 Apsaugos daugkartinio naudojimo, plaunamos karštu vandeniu su švelniu plovikliu; gali būti 

sterilizuojamos dujomis.  
 Pagaminta Vokietijoje. Platintojas: Patogiam gyvenimui 

Tel. +3706 12 72777 
www.patogiamgyvenimui.lt 

https://www.facebook.com/patogiamgyvenimui/?ref=page_internal 
Taip pat galima įsigyti LSMU Kauno klinikų universiteto vaistinėse, „Ramunėlės“ vaistinėse. 

Dydžių lentelės paaiškinimas 
 
AP 21 Rankos trumpa (iki alkūnės) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
AP 17 Rankos trumpa (iki alkūnės) apsauga, S dydis, apimtis 
AP 31 Rankos ilga (virš alkūnės) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
AP 26 Rankos ilga (virš alkūnės) apsauga, S dydis, ilgis, apimtis 
 
LP 26 Kojos  trumpa (iki kelio) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
LP 20 Kojos trumpa (iki kelio) apsauga, S dydis, ilgis, apimtis 
LP 44 Kojos ilga (virš kelio) apsauga, L dydis, ilgis, apimtis 
LP 33 Kojos ilga (virš kelio) apsauga, S dydis, ilgis, apimtis 


