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4 Tyrimai

Reikšminiai žodžiai: gyvenimo kokybė, gyvenimo kokybės 
analizė, gyvenimo kokybės vertinimas, šlapimo nelaikymas. 

Santrauka
Gyvenimo kokybės sąvoka yra plati. Ji apima pacientų, ne-

laikančių šlapimo, dvasinę, fizinę ir socialinę gerovę. Dėl šla-
pimo nelaikymo kilusios fizinės problemos skatina dvasinių, 
socialinių, materialinių problemų vystymąsi.

Tyrimo tikslas – atskleisti pacientų, nelaikančių šlapimo, 
gyvenimo kokybę.

Tyrimo metodai. Atlikta mokslinių šaltinių analizė, suda-
rytas 22 uždaro tipo klausimų klausimynas. 

Rezultatai. Gauti tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, 
kad pacientai dažnai vengia ieškoti pagalbos dėl šlapimo ne-
laikymo ir net yra linkę tai slėpti nuo artimųjų. Dėl to kyla 
didelių finansinių, socialinių ir psichologinių problemų. At-
likus tyrimą paaiškėjo, kad pacientams labiausiai nesaugumo 
jausmą kelia galimai nuo jų sklindantis šlapimo kvapas. Ty-
rimo rezultatai parodė, kad pacientai dėl šlapimo nelaikymo 
turi didelę riziką susirgti depresija, prarasti socialinius ryšius.  

Išvados. Dėl šlapimo nelaikymo pacientų gyvenimo ko-
kybė yra prasta, nes labai dažnai vyrauja neigiamos emocijos, 
fizinės problemos dėl šlapimo nelaikymo (sutrikęs miegas). 
Šlapimo kvapas daro didelę įtaką socialinei ir psichologinei 
savijautai. Socialinėje srityje labai pablogėja finansinė padėtis, 
ypač imama vengti kelionių svetimu transportu, nebeatlieka-
ma daugelio namų ūkio darbų, izoliuojamasi. Psichologinė-
je srityje labai sumažėja pasitikėjimas savimi, jaučiama labai 
daug neigiamų jausmų, tarp jų gėdą, apatiją, bejėgiškumą.

Įvadas
Šlapimo nelaikymas yra dažna problema tarp pagyvenusių 

žmonių, ji paliečia 30 proc. vyresnių nei 70 metų amžiaus 
žmonių, gyvenančių namuose, ir net 50–70 proc. gyvenančių-
jų globos namuose (Inkocentras, 2015). Nemaža dalis nelai-
kančiųjų šlapimo slepia šią problemą nuo artimųjų ir gydyto-
jų (Cheryle, 2013). Tai apsunkina jų kasdienybę ir suprastina 
gyvenimo kokybę. Šlapimo nelaikymas, insultas, Parkinsono 
liga daro didžiausią įtaką gyvenimo kokybei. Daugelis dėl šla-
pimo nelaikymo yra slaugomi namuose ar slaugos ligoninėje 
(Liberman, 2001). Ne tik pacientai, bet ir jų artimieji patiria 
daug psichosocialinių ir finansinių problemų. Šlapimo nelai-
kymas yra vyresnių kaip 60 metų amžiaus žmonių gyvenimo 
palydovas, todėl apie šlapimo nelaikančiųjų slaugą daug tir-
ta geriatrinės slaugos srityje (Mereckas, 2006, Čeremnych, 
2007, Alekna ir kt. ).

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė priklauso nuo šlapi-
mo nelaikymo sunkumo laipsnio. Gali būti minimalus šlapimo 
nelaikymas, kai niekada nebūna drėgnos patalynės, nereikia 

Pacientų, sergančių šlapimo nelaikymu, 
gyvenimo kokybės analizė

naudoti higieninių įklotų, nes dėl šlapimo nelaikymo nėra var-
žoma fizinė veikla. Kai pacientą vargina lengvas šlapimo nelai-
kymas, tada labai retais atvejais gali pasitaikyti drėgna patalynė 
ir nėra varžoma paciento veikla dėl nevalingo šlapimo nutekė-
jimo, tada įklotai yra naudojami retai. Vidutinis šlapimo nelai-
kymo sunkumo laipsnis turi didesnę įtaką šlapimo nelaikymui, 
nes didėja išlaidos higienos palaikymui, kadangi sunaudojama 
daug įklotų, reikia dažnai keisti patalynę, beje, dėl šlapimo ne-
laikymo ribojama paciento veikla. Kai pacientas patiria sunkų 
šlapimo nelaikymą, jam reikia daug higieninių įklotų ir pata-
lynės. Jis taip pat nukenčia finansiškai. Tokiam pacientui yra 
reikalinga pagalba. Jis dėl šlapimo nelaikymo nebegali vykdyti 
įprastos savo veiklos, todėl keičiasi jo socialinis statusas.

Paciento, nelaikančio šlapimo, problemas galima suskirs-
tyti į šias grupes: fizinės, socialinės, psichologinės, darbo ir 
finansinės. Didžiausia problema yra ta, kad žmonės stengiasi 
problemas spręsti vieni. Jie drovisi apie savo problemas, su-
sijusias su šlapimo nelaikymu, pasakyti gydytojui ar ligoni-
nės personalui. Net 50–70 proc. pacientų 80 metų amžiaus 
ir vyresni nesikreipia į gydytoją ir ši problema nustatoma tik 
gydant kitas ligas (Mockienė, 2011). 

Dažniausios pacientų problemos dėl šlapimo nelaikymo 
yra šlapimo kvapas, drėgna patalynė, drėgni drabužiai, odos 
pažeidimai ir sunkumai išsirenkant tinkamą sauskelnių ar 
įklotų tipą. Vyresni pacientai kartais net negeba naudotis įklo-
tais ir sauskelnėmis. Be to, vyresni žmonės yra linkę taupyti 
sauskelnes ir įklotus, todėl galimi odos sudirginimai. Taip pat, 
siekiant išvengti dėl šlapimo nelaikymo kilusių problemų, 
pasitelkiama kateterizacija, kurios pasekmės gali būti šlapimo 
takų infekcija (Knašienė, 2006).

Lietuvoje šlapimo nelaikymo aspektai slaugoje tyrinėti ne-
mažai, tačiau šiame kontekste nėra atskleista šlapimo nelai-
kančių pacientų gyvenimo kokybės aspektų. Tai lemia temos 
naujumą. Atliktas kiekybinis tyrimas, tyrimo dalyviai – vyresni 
nei 40 metų amžiaus bei gulintys stacionare pacientai. Tyrimo 
rezultatų duomenys yra reikšmingi ir naudingi sveikatos prie-
žiūros specialistams, dirbantiems su šlapimo nelaikančiais pa-
cientais, kad jie labiau atsižvelgtų į pacientų emocinę ir dvasinę 
būseną ir gebėtų nustatyti emocijų pokyčių priežastis bei gebė-
tų nustatyti paciento, nelaikančio šlapimo, slaugos poreikius.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo meto-

das ir patogioji atranka. Tyrimo metu buvo atliekama apklau-
sa raštu, naudojant uždaro tipo klausimyną. Apklausti paci-
entai, sergantys šlapimo nelaikymu ir besigydantys stacionare. 
Apklausa raštu (uždaro tipo klausimynas) pasirinkta siekiant 
atskleisti sergančiųjų šlapimo nelaikymu gyvenimo kokybę. 
Pacientai apklausti stacionare, hospitalizacijos metu, gavus 

¹Vida Stončienė, ¹Lina Gedrimė, ²Vida Pušinskytė 
¹Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas, 

²Bendrosios praktikos slaugytoja
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įstaigos vadovo sutikimą. Apklausa truko 15–20 minučių. Ty-
rimo metu buvo išlaikytas apklausiamųjų konfidencialumas ir 
anonimiškumas. 

Tyrimo imties dydis – 60 šlapimo nelaikančių pacientų. 
Buvo išdalyta 80 klausimynų, iš kurių 60 buvo grąžinti (grįž-
tamumas 75 proc.). Tyrimas atskleidė, kad pacientai, sergantys 
šlapimo nelaikymu, yra 71,66 proc. moterys ir 28,33 proc. –  
vyrai. Didžioji dauguma šlapimo nelaikančių pacientų yra 
70 metų amžiaus ir vyresni (50 proc.), 60–70 metų amžiaus 
grupėje – 30 proc., 50–60 metų amžiaus grupėje – 15 proc., 
40–50 metų amžiaus grupėje – 5 proc.  

Surinkti apklausos duomenys buvo apdoroti ,,Microsoft 
Excell 2016“ programa, apklausos rezultatai pateikti diagra-
momis ir procentine išraiška. Apklausa vykdyta dviejose Klai-
pėdos apskrities ligoninėse. Klausimynai atiduoti skyrių vy-
resniosioms slaugytojoms, kai kuriuose skyriuose teko pačiai 
išdalyti klausimynus pacientams.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Pacientų pasiskirstymas pagal lytį (proc.). Tyrime da-

lyvavo 60 šlapimo nelaikančių pacientų. Dauguma pacientų 
buvo moterys (71,66 proc.) (apk. sk. = 43) ir 28,33 proc. vyrai 
(apk. sk. = 17). Pastebėta tendencija, kad moterų, nelaikančių 
šlapimo, yra gerokai daugiau nei vyrų. 66–99 metų amžiaus 
grupėje šlapimo nelaikymas pasireiškia 28,40 proc. (apk. sk. 
= 48) vyrų ir 71,60 proc. (apk. sk. = 121) moterų (Jurgelėnas, 
2006). Taip yra dėl to, kad moterys turi daugiau predispo-
nuojančių priežasčių šlapimo nelaikymui atsirasti, pvz., me-
nopauzė, gimdymas, histerektomija (Aniulienė, 2006). 

Iš tyrime dalyvavusių respondentų, gulinčių stacionare, 
daugiausia šlapimo nelaikančių pacientų yra 70–80 metų ir vy-
resnių amžiaus grupėje, t. y. 50,0 proc. (apk. sk. = 30), 60–70  
metų amžiaus grupėje – 30,0 proc. (apk. sk. = 18), 50–60 
metų amžiaus grupėje – 15,0 proc. (apk. sk. = 9) ir 40–50 
metų amžiaus grupėje – 5,0 proc. (apk. sk. = 3). Šlapimo ne-
laikymas yra dažnesni vyresniame amžiuje nei jaunesniame. 
Tai būdinga visose šalyse. Dauguma nelaikančiųjų šlapimo 
yra pacientai, vyresni nei 90 metų. Jie sudaro net 47 proc., 
75–90 metų amžiaus – 35 proc., 60–80 metų amžiaus –  
28 proc., 50–60 metų amžiaus – 30 proc., 40–50 metų am-
žiaus – 25 proc. (Hannested, 2000).

70 - 80 ir daugiau

60 - 70 metų

50 - 60 metų

40 - 50 metų
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1 pav. Šlapimo nelaikančių pacientų pasiskirstymas pagal 
amžių (proc.) 

Šlapimo nelaikymo priežastys gali būti: šlapimo nelaiky-
mas dėl streso, hiperaktyvi šlapimo pūslė bei mišrus šlapimo 
nelaikymas. 

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad labiausiai paplitęs yra streso 
šlapimo nelaikymas. Dėl streso šlapimo nelaikymas labiausiai 
būdingas moterims, tačiau jis mažiausiai neigiamai paveikia 
pacientų gyvenimo kokybę (Park, 2015). Streso šlapimo nelai-
kymas pasireiškia 45 proc. (apk. sk. = 27) apklaustųjų, hiperak-

tyvi pūslė būdinga 20 proc. (apk. sk. = 12) apklaustųjų, mišrus 
šlapimo nelaikymas – 35 proc. (apk. sk. = 21) apklaustųjų. Iš 
2015 m. atlikto vyrų šlapimo nelaikymo tyrimo, kuris rėmė-
si UDI-6 klausimynu, paaiškėjo, kad vyrų su mišriu šlapimo 
nelaikymu gyvenimo kokybė buvo reikšmingai prastesnė nei 
vyrų su streso šlapimo nelaikymu ar skubos šlapimo nelaikymu 
(Park, 2015). Nors literatūroje trūksta duomenų apie pacientų 
su mišriu šlapimo nelaikymu gyvenimo kokybę, darytina prie-
laida, kad tokių pacientų gyvenimo kokybė yra prastesnė nei 
pacientų, kuriuos vargina tik streso šlapimo nelaikymas.  

Mišrus šlapimo nelaikymas

Hiperaktyvi šlapimo pūslė

Streso šlapimo nelaikymas
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2 pav. Šlapimo nelaikymo priežastys (proc.)

Šlapimo nelaikymo sunkumas yra labai svarbus veiksnys su 
sveikata susijusioms problemoms atsirasti. Sunkumo laipsnis 
priklauso nuo šlapimo nelaikymo priežasčių, amžiaus, patofi-
ziologinių asmens savybių. Vyresni žmonės paprastai turi sun-
kesnį šlapimo nelaikymo laipsnį. Lengvas šlapimo nelaikymas 
nustatytas 18,33 proc. (apk. sk. = 11) pacientų, vidutinio sun-
kumo laipsnis – 43,33 proc. (apk. sk. = 26), sunkus šlapimo 
nelaikymo laipsnis – 38,33 proc. (apk. sk. = 38,33). Kadangi 
vyrauja vidutinis šlapimo nelaikymo laipsnis, galima teigti, 
kad daugelio pacientų gyvenimo kokybė yra prasta. Nema-
ža dalis turi ir sunkų šlapimo nelaikymą. Tokių pacientų yra 
labai prasta gyvenimo kokybė palyginti su šlapimą laikančiais 
asmenimis (Jievaltienė, 2011). Pacientai, kurie turi sunkų šla-
pimo nelaikymą, gerokai padidina ligoninės ir paties paciento 
išlaidas, nes didėja išlaidos higienos palaikymui: sunaudojama 
daug įklotų, reikia dažnai keisti patalynę, be to, yra ribojama 
paciento veikla dėl šlapimo nelaikymo bei šlapimo nelaikymas 
„suryja“ daug laiko (Versteeg, 2010). Pacientams, kurie guli ir 
turi sunkų ar vidutinį šlapimo nelaikymą, padidėja pragulų 
ir griuvimo rizika (Smith, 2002). Tik labai mažai daliai sta-
cionare gulinčių pacientų (18,33 proc.) yra lengvas šlapimo 
nelaikymo laipsnis. Jis turi mažesnę įtaką gyvenimo kokybei 
nei vidutinis ar sunkus šlapimo nelaikymas. 

III sunkus

II Vidutinis

I lengvas

0%procentai 10% 20% 30% 40% 50%

%39

%43

%18

3 pav. Šlapimo nelaikymo sunkumo laipsnis (proc.)

Įklotų ir sauskelnių naudojimas turi sąsajų su šlapimo ne-
laikymo sunkumu. Pacientai, kurie įklotus naudoja retai, su-
daro 0,6 proc. (apk. sk. = 1), sauskelnes – 22,2 proc. (apk. sk. 
= 37), 1–3 įklotus sunaudoja 4,8 proc. (apk. sk. = 8) pacientų, 
4–6 įklotus – 3 proc. (apk. sk. = 5), 6 ir daugiau – 0 proc. 
(apk. sk. = 0). Pacientai, kurie dėvi sauskelnes, paprastai turi 
sunkų šlapimo nelaikymą ir yra vyresni. Šis tyrimas atskleidė, 
kad daugelis pacientų, nuolat dėvinčių sauskelnes, įgyja riziką 
šlapimo nelaikymo komplikacijoms atsirasti, pvz., dermatitui, 
praguloms, paraudimams, iššutimams. Sauskelnių dėvėjimas 
sukelia ir kitų fizinių pasekmių, tokių kaip drėgmės, šilumos 
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pojūtis (Bale, 2004). Be to, labai padidėja išlaidos (Nadišaus-
kienė, 2008). Pažymėtina, kad nė vienas pacientas nesunau-
doja daugiau nei 6 įklotų per dieną. Tai rodo, kad pacientams 
su sunkiu ar vidutiniu šlapimo nelaikymu patogiau dėvėti 
sauskelnes. Tai padidina paciento komforto jausmą ir suma-
žina laiko sąnaudas.

Daugiau nei 6 įklotai

4 - 6 įklotai

1 - 3 įklotai

Naudoja sauskelnes

Įklotus nešioja retai
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4 pav. Įklotų sunaudojimas dienos metu (proc.)

Įklotų nakties metu sunaudojama daug mažiau negu dieną. 
Įklotus naktį naudoja 0 proc. (apk. sk. = 0) pacientų. 75 proc. 
(apk. sk. = 45) pacientų naudoja sauskelnes. 1–3 įklotus nau-
doja 15 proc. (apk. sk. = 15) pacientų, 4–6 įklotus – 0 proc. 
(apk. sk. = 0) pacientų, 6 ir daugiau įklotų – 0 proc. (apk. 
sk. = 0) pacientų. Kaip rašoma literatūroje, daugelis vyresnių 
žmonių dėvi sauskelnes ir yra net linkę jas taupyti (Knašienė, 
2006). Tyrimas taip pat parodė, kad pacientui, gulinčiam sta-
cionare, naktį patogiau dėvėti sauskelnes negu įklotus. 

6 įklotųir daugiau

4 - 6 įklotus

1 - 3 įklotus

Naudoja sauskelnes

Įklotus nešioja retai
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5 pav. Įklotų sunaudojimas nakties metu (proc.)

Pacientai, nelaikantys šlapimo, turi didelę riziką patirti 
odos pažeidimų. Kaip rodo tyrimas, paraudimų ir iššutimų 
turi 26,66 proc. (apk. sk. = 16) pacientų. Dermatitas pasireiš-
kia 16,66 proc. (apk. sk. = 7) pacientų, pragula – 3,33 proc. 
(apk. sk = 2), oda sveika – 58,33 proc. (apk. sk. = 35). Tyri-
mas prieštarauja literatūrai, kurioje pažymima, kad pacientai, 
nelaikantys šlapimo, dažnai patiria dermatitą ir pragulas, nes 
nežino, kaip prižiūrėti odą, kuri nuolat kontaktuoja su šlapi-
mu (Bale, 2004). Tai reiškia, kad pacientai ir personalas turi 
pakankamai žinių ir geba prižiūrėti odą.

Oda nepažeista

Pragula

Dermatitas

Paraudimai
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6 pav. Odos pažeidimai dėl šlapimo nelaikymo (proc.)

Dėl šlapimo nelaikymo patiriama daug neigiamų išgyveni-
mų. 20 proc. (apk. sk. = 12) pacientų jaučia gėdą, 11,67 proc.  
(apk. sk. = 7) jaučiasi prislėgti, 3,33 proc. (apk. sk. = 2)  
jaučia nerimą, 3,33 proc. (apk. sk. = 2) jaučiasi bejėgiškai,  
3,33 proc. (apk. sk. = 2) jaučia vienatvę, 1,67 proc. (apk. sk. = 1)  

jaučiasi ramiai, 56,67 proc. (apk. sk. = 34) jaučia visus išvar-
dytus jausmus. Šlapimo nelaikymas nesukėlė jokių neigiamų 
išgyvenimų 0 proc. (apk. sk. = 0) pacientų. Tyrimo rezultatus 
patvirtina ir literatūra, kurioje taip pat minimi visi šie neigia-
mi jausmai, būdingi šlapimo nelaikymu sergantiems pacien-
tams. Be to, pacientai dažnai išgyvena ir depresiją dėl šlapimo 
nelaikymo sukeliamų problemų. Pacientai gana stipriai jaučia 
gėdos jausmą dėl šlapimo nelaikymo, jaučiasi stigmatizuoja-
mi. Dažnai stigmatizacija būna ne tik išorinė, bet ir vidinė, 
nes pacientas jaudinasi, ką aplinkiniai pagalvos, kad pacientas 
negeba valdyti šlapimo pūslės (Mockienė, 2011). 

Š nelaikymas nesukelialapimo
neigiamų emocijų
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Jaučia visus prieš tai įvardytus jausmus

Jaučiasi ramiai

Jaučiasi vienišas

Jaučia bejėgystę

Jaučia nerimą

Jaučiasi prislėgtas

Jaučia gėdą

7 pav. Patiriami išgyvenimai dėl šlapimo nelaikymo (proc.)

Dėl šlapimo nelaikymo 5 proc. (apk. sk. = 3) pacientų gali 
pasikalbėti su šeimos nariais, 16,67 proc. (apk. sk. = 10) – su 
artimiausiais draugais ir draugėmis, 21,67 proc. (apk. sk. = 
13) – tik su medikais, 56,7 proc. (apk. sk. = 34) linkę nutylėti, 
kita – 0 proc. (apk. sk. = 0). Pacientai, kuriuos vargina šlapi-
mo nelaikymo problemos, yra linkę laikyti šlapimo nelaiky-
mą paslaptyje, nes bijo patirti gėdos jausmą dėl kitų žmonių 
stigmatizacijos (Rozenky, 2013). 

Kita

Linkę nutylėti

Medikais

Su artimiausiais draugais/ėmis

Su šeimos nariais
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8 pav. Problemų išsakymas dėl šlapimo nelaikymo (proc.)

Dėl šlapimo nelaikymo sukeliamų problemų 11,67 proc. 
(apk. sk. = 7) pacientų pagalbos gali kreiptis tik į šeimos na-
rius, 11, 67 proc. (apk. sk. = 7) – tik į medikus, 6,67 proc. 
(apk. sk. = 4) – į šeimos narius ir į medikus, 61,67 proc. (apk. 
sk. = 37) neieško pagalbos, 8,33 proc. (apk. sk. = 5) kita. 
Tyrimo rezultatus puikiai patvirtina ir literatūros apžvalga. 
Pacientai labai izoliuojasi nuo šeimos narių, draugų ir net ne-
ieško pagalbos (Jievaltienė, 2005). Didžiausia problema yra, 
kad žmonės stengiasi problemas spręsti vieni. Jie drovisi apie 
savo problemas dėl šlapimo nelaikymo pasakyti gydytojui ar 
ligoninės personalui. Net 50–70 proc. 80 metų amžiaus ir vy-
resnių pacientų nesikreipia į gydytoją, o ši problema išaiškina-
ma tik gydant kitas ligas (Mockienė, 2011). Tai labai blogina 
paciento gyvenimo kokybę. Problemą būtina žinoti, kad kuo 
anksčiau kreipiamasi pagalbos, tuo labiau mažėja kaštai de-
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presijai ir šlapimo nelaikymui gydyti. 

Kita

Neieško pagalbos

Į šeimos narius ir į medikus

Tik į medikus

Tik į šeimos narius
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9 pav. Kreipiamasi pagalbos dėl šlapimo nelaikymo sukeliamų 
problemų (proc.)

Paprastai pacientai dėl šlapimo nelaikymo turi keisti skys-
čių vartojimo įpročius. 26,67 proc. (apk. sk. = 16) pacientų 
vakare riboja suvartojamų skysčių kiekį, 11,67 proc. (apk. 
sk. = 7) – mažina išgeriamų skysčių kiekį, kai nėra namuose, 
51,67 proc. (apk. sk. = 31) – visada riboja išgeriamų skysčių 
kiekį, 10 proc. (apk. sk. = 6) – nevartoja kofeino turinčių 
gėrimų, 0 proc. (apk. sk. = 0) – neriboja suvartojamų skys-
čių kiekio. Literatūroje minima, kad daugelis pacientų riboja 
išgeriamų skysčių kiekį, nes nori išvengti drėgnos lovos, tai 
patvirtina ir atlikto tyrimo rezultatai (Andersson, 2008). La-
bai svarbus faktas, kad nė vienas pacientas nėra linkęs neriboti 
skysčių. Tai reiškia, kad pacientai keičia savo įpročius ir tai 
labai neigiamai veikia gyvenimo kokybę. 

Neriboja suvartojamo skysčio kiekio

Nevartoja kofeino turinčių gėrimų

Visada riboja išgeriamo skysčio kiekį

Mažina išgeriamo skysčio kiekį, kai nėra namuose

Vakare riboja suvartojamo skysčio kiekį
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10 pav. Įprasto skysčio vartojimo korekcija dėl šlapimo nelai-
kymo (proc.)

Pacientai turi saugotis nuo šlapimo sukeliamo kvapo. 
16,67 proc. (apk.sk = 10) pacientų nešioja atsarginius drabu-
žius, 3,33 proc. (apk. sk. = 2) pacientų vilki drėgmei atsparius 
drabužius, 38,33 proc. (apk. sk. = 23) pacientų naudoja as-
mens higienos priemones, 41,67 proc. (apk. sk. = 25) pacien-
tų vengia susibūrimų, 0 proc. (apk. sk. = 0) – kita. Tai rodo 
ir literatūroje paskelbti duomenys: pacientai, kad nesklistų 
blogas kvapas nuo drabužių, naudoja kvepalus, didelio suge-
riamumo įklotus (Jievaltienė, 2005).

Kita

Vengia susibūrimų

Naudoja asmens higienos priemones

Vilki drėgmei atsparius drabužius

Nešioja atsarginius drabužius
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11 pav. Apsisaugojimas nuo šlapimo sukeliamo kvapo (proc.)

Dėl šlapimo nelaikymo pasikeičia pacientų profesinis gyve-
nimas. 1,67 proc. (apk. sk. = 1) pacientų sumažėja profesinės 
ambicijos ir siekiai, 3,33 proc. (apk. sk. = 2) pacientų supras-

tėjo ryšiai su kolegomis, 70 proc. (apk. sk. = 42) pacientų 
pasikeitė socialinis statusas, 25 proc. (apk. sk. = 15) pacientų 
ėmė vengti susibūrimų, komandiruočių, susirinkimų, pasita-
rimų, 3,33 proc. (apk. sk. = 2) pacientų – kita. Tyrimo rezul-
tatai parodė, kad dažnai kinta pacientų socialinė padėtis, jie 
netenka darbo, ir tai lemia, kad šlapimo nelaikantys pacientai 
patiria daug neigiamų emocijų. Jiems tampa sunkiau moky-
tis, dirbti, siekti užsibrėžtų karjeros tikslų, bendrauti su šeima 
ir draugais bei miegoti. Todėl kartais dėl šlapimo nelaikymo 
sukeltų fizinių bei psichologinių problemų ne tik fiksuojamos 
pravaikštos, bet ir sumažėja darbo produktyvumas.

Kita

Pasikeitė socialinis statusas

Suprastėjo ryšiai su kolegomis

Sumažėjo profesinės ambicijos ir siekiai
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12 pav. Profesinio gyvenimo pasikeitimas dėl šlapimo nelaiky-
mo (proc.)

Dažnai pacientų, nelaikančių šlapimo, miegas sutrinka. 
23,33 proc. (apk. sk. = 14) pacientų miegas yra sutrikęs, nes ke-
liasi į tualetą kelis kartus per naktį, 51,67 proc. (apk. sk. = 31) 
keliasi į tualetą kartą per naktį, 15,0 proc. (apk. sk. = 9) paci-
entų vargina nemiga, 10,0 proc. (apk. sk. = 6) pacientų miegas 
nėra sutrikęs. Dėl sutrikusio miego labai pablogėja paciento 
gyvenimo kokybė. Jis tampa neaktyvus dienos metu, prastėja 
savijauta, taip pat santykiai su partneriu, kuris būna irgi pažadi-
namas, kai keliamasi į tualetą naktį (Jievaltienė, 2005). 

Miegas nesutrikęs

Vargina nemiga

Miegas sutrikęs, nes keliatės kartą per naktį i tualetą

Miegas sutrikęs, nes keliatės kelis kartus per
naktį į tualetą
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13 pav. Pacientų miego kokybė (proc.)

Pacientų savijauta dažnai keičiasi dėl šlapimo nelaikymo. 
31,67 proc. (apk. sk. = 19) pacientų jaučiasi pavargę, 10 proc. 
(apk. sk. = 6) – mieguisti, 10 proc. (apk. sk. = 6) – apatiški, 
21,67 proc. (apk. sk. = 13) – bejėgiški, 21,67 proc. (apk. sk. = 
13) – kita. Pacientai, nelaikantys šlapimo, jaučiasi pavargę dėl 
daugelio priežasčių (Irwin, 2011). 
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14 pav. Pacientų savijauta dienos metu (proc.)

Pacientų pasitikėjimas savimi dažnai kinta dėl šlapimo ne-
laikymo. 20 proc. (apk. sk. = 12) jaučia didelį pasitikėjimą sa-
vimi, kai jį „sunku išmušti iš vėžių“, 38,33 proc. (apk. sk. = 
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23) – vidutinį, kai dažnai dvejoja, nerimauja, nors pasikliauja 
tik savimi, 41,67 proc. (apk. sk. = 25) – mažą, nes yra labai 
emocingas, aplinkybės daro didelę įtaką saviraiškai. Literatū-
roje taip pat minima, kad paciento psichologinė būsena pablo-
gėja dėl stipriai sumažėjusios savigarbos, pasitikėjimo savimi. 
Šlapimo nelaikantys pacientai dažnai mano, kad šlapimo nelai-
kymas mažina jų orumą, todėl jie dažniausiai stengiasi spręsti 
savo problemą ir adaptuotis aplinkoje (Mockienė, 2011). 

Mažas pasitikėjimas savimi

Vidutinis pasitikėjimas savimi

Didelis pasitikėjmas savimi

0%procentai 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35% 45%

41,67%

38,33%

20%

15 pav. Pacientų pasitikėjimas savimi (proc.)

Paprastai pacientams šlapimo nelaikymas daro neigiamą 
įtaką namų ūkio darbams. 1,67 proc. (apk. sk. = 1) pacientų 
trukdo apsipirkti parduotuvėje, 10 proc. (apk. sk. = 6) trukdo 
gaminti maistą, 11,67 proc. (apk. sk. = 7) trukdo atlikti valymo 
darbus, 3,33 proc. (apk. sk. = 2) trukdo džiaustyti skalbinius, 
1,67 proc. (apk. sk. = 1) trukdo išnešti šiukšles, 66,67 proc.  
(apk. sk. = 40) trukdo visiems namų ūkio darbams, 3,33 proc. 
(apk. sk. = 2) netrukdo atlikti namų ūkio darbų, 3,33 proc. 
(apk. sk. = 2) – kita. Pacientams sunku dirbti visus namų ūkio 
darbus, todėl namuose dėl negalėjimo dirbti neretai būna ne-
nudirbti namų ūkio darbai (Doran, 2001). 

Kita

Netrukdo atlikti namų ūkio darbų

Trukdo visiems namų ūkio darbams

Trukdo išnešti šiukšles

Trukdo džiaustyti skalbinius

Trukdo atlikti valymo darbus

Trukdo gaminti maistą

Trukdo apsipirkti parduotuvėje

0%procentai 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70%

3,33%

3,33%

11,67%

66,67%

1,67%

3,33%

10%

1,67%

16 pav. Šlapimo nelaikymo įtaka namų ūkio darbams (proc.)

Pacientai dažnai vengia kelionių dėl šlapimo nelaikymo. 
21,67 proc. (apk. sk. = 13) pacientų vengia bet kokių kelio-
nių viešuoju transportu, 33,33 proc. (apk.sk = 20) vengia tik 
kelionių, trunkančių ilgiau nei 30 minučių, 28,33 proc. (apk. 
sk. = 17) vengia kelionių svetimu transportu, 66,67 proc.  
(apk. sk. = 4) nevengia kelionių, 3,33 proc. (apk. sk. = 2) – 
kita. Pacientai vengia vietų, kurioms pasiekti gali prireikti dau-
giau nei 30 minučių ir bet kokių vietų, kurios yra lauke, o ne 
pastato viduje.

Kita

Vengia kelionių svetimu transportu

Vengia bet kokių kelionių viešuoju
transportu

0%
procentai

20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70%

66,67%

28,33%

33,33%

3,33%

Vengia tik tokių kelionių, kurios
trunka ilgiau nei 30 min.

17 pav. Kelionių vengimas dėl šlapimo nelaikymo (proc.)

Dažnai dėl šlapimo nelaikymo pakinta paciento finan-
sinė padėtis. 58,33 proc. (apk. sk. = 35) pacientų išleidžia 
daugiau nei pusę pajamų, 35 proc. (apk. sk. = 21) pacientų 
išleidžia pusę pajamų, 6,67 proc. (apk. sk. = 4) pacientų iš-
leidžia mažiau nei pusę pajamų. Kaip rašoma ir literatūroje, 
apie 63 proc. išlaidų sudaro higieninių įklotų įsigijimas. Iš-
laidos didėja ne tik pacientui, sergančiam šlapimo nelaiky-
mu, bet ir valstybei. Didžiąją dalį (70 proc.) išlaidų sudaro 
kasdieninė tokių pacientų priežiūra, likusios sąnaudos reika-
lingos ligos ir komplikacijų gydymui, diagnostikai, slaugos 
namų išlaikymui (Nadišauskienė, 2008).

Išleidžia mažiau nei pusę pajamų

Išleidžia daugiau nei pusę pajamų

Išleidžia daugiau nei pusę pajamų

0%
procentai
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35%

58,33%
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18 pav. Pacientai išleidžia pinigų dėl šlapimo nelaikymo 
(proc.)

Pacientams dažnai pasikeičia bendravimas dėl šlapimo 
nelaikymo. 21,67 proc. (apk. sk. = 13) pacientų ima vengti 
draugų susibūrimų, 31,67 proc. (apk. sk. = 19) vengia eiti į 
svečius, 28,33 proc. (apk. sk. = 17) vengia bendrauti su kaimy-
nais, 18,33 proc. (apk. sk. = 11) vengia būti su šeimos nariais, 
0 proc. (apk. sk. = 0) – kita. Socialinė atskirtis didėja, ne tik 
todėl, kad pacientai, sergantys šlapimo nelaikymu, nesilanko 
pas draugus, bet ir jie patys vengia svečių, nes baiminasi, kad 
svečiai gali pajusti jų namuose tvyrantį šlapimo kvapą (Jieval-
tienė, 2005). Pasireiškia socialiniai ir emociniai apribojimai, 
susibūrimų vengimas, paramos stoka (Nelas, 2016).

0%
procentai

10% 20% 30%5% 15% 25% 35%

Vengia būti su šeimos nariais 18,33%

21,67%

31,67%

28,33%Vengia bendrauti su kaimynais

Vengia eiti į svečius

Vengia draugų susibūrimų

19 pav. Bendravimo pokyčiai dėl šlapimo nelaikymo (proc.)

Pacientams, kurie nelaiko šlapimo, svarbu saugiai jaustis 
naujoje aplinkoje. 25 proc. (apk. sk. = 15) pacientų naujoje 
aplinkoje svarbu žinoti, kur yra artimiausias tualetas, 5 proc. 
(apk. sk. = 3) svarbu žinoti, kur galima persirengti,  
66,67 proc. (apk. sk. = 40) svarbu žinoti, kad nuo jų ne-
sklinda šlapimo kvapas, 0 proc. (apk. sk. = 0) – kita. Apie tai 
rašoma ir literatūroje. Pacientai bene labiausiai išgyvena dėl 
to, kad kitiems šalia jų valgyti yra nejauku ir negera dėl nuo 
jų galimai sklindančio šlapimo kvapo (Jievaltienė, 2005).  

Kita

Žinoti, kad nedvelkia šlapimu

Žinoti, kur galima persirengti

Žinoti, kur yra artimiausias tualetas

0%procentai 20% 40% 60%10% 30% 50% 70%

66,67%

5%
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80%

25%

20 pav. Kas pacientui svarbiausia naujoje aplinkoje (proc.)

Pacientui pasikeičia supratimas apie savo sveikatą. Labai 
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gerai savo sveikatą vertina 3,33 proc. (apk. sk = 2) pacientų, 
gerai vertina 16,67 proc. (apk. sk. = 10), vidutiniškai vertina  
28,33 proc. (apk. sk. = 17), blogai vertina 58,33 proc.  
(apk. sk. = 35) pacientų. Šie duomenys leidžia geriausiai įver-
tinti paciento, sergančio šlapimo nelaikymu, savirefleksiją apie 
sveikatą. Blogas sveikatos vertinimas yra susijęs su tuo, kad gy-
venimo kokybė bėgant metams prastėja. Tą rodo daugelis tyri-
mų. Atlikto tyrimo didžiąją dalį respondentų sudarė 70 metų 
amžiaus ir vyresni asmenys (50 proc.), todėl ir vertinant sveika-
tą vyravo blogas sveikatos vertinimas (Smagurienė, 2014). 

Blogai

Vidutiniškai

Gerai

Labai gerai

0%procentai 20% 40% 60%10% 30% 50% 70%

28,33%

16,67%

3,33%

58,33%

21 pav. Pacientų sveikatos vertinimas (proc.)

Išvados
Pacientų, sergančių šlapimo nelaikymu, su sveikata susiju-

sias problemas galima suskirstyti į fizines, psichologines ir so-
cialines. Fizinės problemos: griuvimų rizika, odos pažeidimai, 
šlapimo kvapas, drėgmės pojūtis, sutrikęs miegas. Socialinės 
problemos: socialinio statuso pasikeitimas, socialinė izoliacija, 
sumažėjusios ambicijos ir siekiai. Psichologinės problemos: pa-
sitikėjimo savimi stoka, depresija, gėdos jausmas, apatija, be-
jėgiškumas. Su sveikata susijusioje gyvenimo kokybėje yra ver-
tinama fizinė, dvasinė, socialinė sveikata. Svarbus rodiklis su 
sveikata susijusioje gyvenimo kokybėje yra autonomiškumas.

Įvertinus pacientų gyvenimo kokybę, paaiškėjo, kad dau-
giau nei pusė pacientų, sergančių šlapimo nelaikymu, savo 
sveikatą vertina blogai, nes daugelis jų išleidžia daugiau nei 
pusę pajamų dėl šlapimo nelaikymo sukeliamų problemų. 
Taip pat tokie pacientai patiria daug neigiamų jausmų, to-
dėl dauguma jų nepasitiki savo jėgomis. Dažnai keičiasi ser-
gančiųjų socialinė padėtis, jie ima mažiau bendrauti, vengia 
susibūrimų, kelionių svetimu transportu. Tokių pacientų gy-
venimą apsunkina ir tai, kad jie linkę apie problemas nutylėti 
ir neieško pagalbos. 

Rekomendacijos
Pasiūlymai bendrosios praktikos slaugytojams:

•	 Slaugytojai, dirbantys su pacientais, vyresniais nei 40 
metų amžiaus, turėtų pacientų pasiteirauti apie šlapimo 
nelaikymą, nes daugelis jų yra linkę nutylėti apie šią ligą. 
Pacientai dažniausiai apie šlapimo nelaikymo problemas 
neprasitaria nei šeimos nariams, nei artimiausiems drau-
gams ir net medikams.

•	 Slaugytojai, dirbantys su pacientais, sergančiais šlapimo ne-
laikymu, turėtų skatinti pacientus gerti pakankamai skysčių. 

•	 Slaugytojai, dirbantys su pacientais, sergančiais šlapimo 
nelaikymu, turėtų su pacientu daugiau bendrauti, skatinti 
juos išsipasakoti apie problemas, susijusias su šlapimo ne-
laikymu, nes tai pagerintų pacientų emocinę būklę.

Literatūra
1. Abrams P., Andersson K. E. (2009). Evaluation and treatment of 

urinary incontinence, pelvic organ prolapse and faecal incontinence. 4th 

International Consultation on Incontinence. 1176–1778.
2. Andersson G., Johansson J. E., Nilson K., Sahlberg- Blom E. (2008). 

Accepting and adjusting: older women‘s experiences of living with 
urinary incontinence. Urol Nurs, 28 (2), 115–121.

3. Aniulienė R., Barilienė S. (2007). Šlapimo nelaikymo, kurį sukelia fizinis 
krūvis, chirurginio gydymo šiuolaikinės metodikos. Medicina, 43 (8), 
671–675.

4. Barilienė S., Nadišauskienė R., Aniulienė R. (2008). Šlapimo nelaikymo 
sąsajos su moterų gyvenimo kokybe. Lietuvos akušerija ir ginekologija, 11 
(Nr. 1), 22–30.

5. Berneckė V., Lembutytė U., Straubergaitė L., Židonienė M. L., Šiaulienė 
J. (2009). Kineziterapijos įtaka moterų, turinčių šlapimo nelaikymą, 
gyvenimo kokybei gerinti. Sveikatos mokslai, 5, 2621–2623.

6. Cheryle B. (2013). Kaip gyventi su inkontinencija. Knyga. VšĮ 
Inkocentras: Vilnius p. 108.

7. Chiarelly P., Cockburn J. (2002). Promoting urinary incontinence 
in woman after delivery: randomised controled trial. British Medical 
Journal. 324, 1241.

8. Černiauskienė A., Jankevičius F. Moterų šlapimo nelaikymo diagnostikos, 
gyvenimo kokybės ir gydymo rezultatų įvertinimo klausimynai. Lietuvos 
chirurgija, 6 (Nr. 1), 11–19.

9. David A., David M. D., Mazmanian E. (2006). Accuracy of Physician 
Self-assessment Compared With Observed Measures of Competence. A 
Systematic Review. JAMA, 296 (Nr. 9), 1094–1102.

10. Džuka J. (2016). A confirmatory factor analysis of the model of quality of 
life containing internal and external domains. Ceskoslovenska Psychologie, 
4, 430–437. 

11. Fernandes S., Coutinho E. (2015). Quality of life in women with 
Urinary Incontinence. Revista de Enfermagem Referência Journal of 
Nursing Referência, 5, 93–99.

12. Furmonavičius T. (2004). Su sveikata susijusios gyvenimo kokybėstyrimų 
metodologiniai aspektai. Medicina. 40(6), 509–515.

13. Griffiths M., Bryan R. T. (2016). Genomic complexity of urothelial 
bladder cancer revealed in urinary cfDNA. European Journal of Human 
Genetics, 24, 174. 

14. Irwin D. E., Kopp Z. S., Agatep B., Milsom I., Abrams P. (2011). 
Worldwide prevalance estimates of lower urinary track symptoms, 
overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. 
British Journal of Urology International, 108 (Nr. 7), 1132–1138.

15. Jievaltienė G. (2005). Šlapimo nelaikymo problema geraitrijoje. 
Farmacija ir laikas, 3,  63–64. 

16. Jievaltienė G., Lesauskaitė V., Šmigelskas K., Aniulis P. (2011). 
Pagyvenusių miesto ir kaimo moterų, besikreipiančių į bendrosios 
praktikos gydytoją, sveikata ir gyvenimo kokybė. Gerontologija, 12 (Nr. 
4) 207–214. 

17. Jootun D. McGhee, Marland G. R. (2009). Reflexivity: promoting 
rigour in qualitive research. Nurs Stand, 23 (Nr. 23), 42–46.

18. Jurgelėnas A., Juozulynas A. (2008). Gyvenimo kokybės ir amžiaus 
integralumo bruožai. Gerontologija, 9, 207–213. 

19. Jurgutis A., Vainiomaki P., Stašys R. (2011). Primary health care quality 
indicators for a more sustainable health care system in Lithuania, 26 (Nr. 
2), 76–84. 

20. Juozulynas A., Jurgelėnas A., Stukas R., Prapiestis R. (2011). Sveikatos 
sąlygojamos gyvenimo kokybės sisteminė raida. Sveikatos mokslai, 21 
(Nr. 2), 9–13.

21. Kasie M. F., Belay A. M. (2013). The impact of multi-criteria 
performance measurement on business performance improvement. 
Journal of Industrial Engineering and Management, 6 (Nr. 2), 595–625.

22. Knašienė J. (2006). Šiuolaikiška pagalba šlapimo nelaikantiems 
žmonėms. Farmacija ir laiakas, 4, 79–81. 

23. Kubilius R., Česnavičiūtė I. (2016). Pacientų, sergančių lėtiniu sistoliniu 
širdies nepakankamumu, vaistų vartojimo problemos ir jų įtaka 
gyvenimo kokybei. Sveikatos mokslai, 2,  41–46.

24. Kumar M., Mindajjudin A. (2014). Improvement in self-reported 
quality of life with cognitive therapy for recurrent major depressive 
disorder. Journal of affective disorder, 167, 37–43.

25. Lindau S. T., Vickery D. K., Choi H., Makelarski J. (2016). A 
Community-Powered, Asset-Based Approach to Intersectoral Urban 
Health System Planning in Chicago. American Journal of Public Health, 
106 (Nr. 10), 1872–1878.

26. Mockienė A., Truš M., Šiaulevičiūtė D. (2011). Senyvo amžiaus 
pacientų, nelaikančių šlapimo, slaugos aspektai slaugytojų požiūriu. 
Sveikatos mokslai, 21, 172–176.

27. Nadišauskienė S. R. (2008). Uroginekologija. Kaunas: Vitae Litera,  7.



10

28. Nelas P., Duarte J. (2016). Vulnerability to Stress and Quality of Life 
of Women with Urinary Incontinence. Procedia – Social and Behaviour 
Sciences, 5, 1118–1123.

29. Park H. K., Chang S., Palmer M. H., Kim I., Choi H. (2015). Assessment 
of the impact of male urinary incontinence on health-related quality of 
life: a population based study. LUTS, 7(Nr.1), 22–26. 

30. Smagurienė A., Sąlyga J., Mockienė V. (2014). Pacientų su implantuotu 

elektrokardiostimuliatoriumi gyvenimo kokybė.
31. Stenzelius K., Mattiasson  A., Hallberg I. R. (2006). Older women and 

men with urinary symptoms.  Archives of Gerontology & Geriatrics, 43, 
249–265.

32. Vitunskienė V., Jazepčikas D., Janusauskaitė G. (2007). The unevenness 
of life quality in Lithuania’s rural areas: economic and social dimensions. 
Zhytomyr. 1 (Nr. 8), 263–270.

NORTHWAY – naujos kartos privačių medicinos centrų tinklas. Mums svarbus kiekvienas žmogus,  
o savo darbuotojus renkame kruopščiai ir atsakingai. Šiuo metu plečiame savo komandą  

Vilniuje ir kviečiame prisijungti!

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA (-AS)

Darbo pobūdis:
- Darbas komandoje su gydytojais
- Šiltas ir rūpestingas bendravimas su pacientais
- Kruopštus medicininių dokumentų pildymas
- Laiku ir vietoje paruošti kabinetai bei įranga

Reikalavimai:
- Galiojanti slaugytojo licencija
Ką mes siūlome:
- Įdomų ir dinamišką darbą su ekspertų komanda
- Patrauklias darbo sąlygas šiuolaikiškoje 

kompanijoje

Jūsų CV lauksime adresu karjera@northway.lt su nuoroda „Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)“.
Kontaktinis asmuo pasiteiravimiui: Lina, tel.: +370 6 7256277

Duomenų konfidencialumas užtikrinamas.  

 

 

 
NORTHWAY – naujos kartos privačių medicinos centrų tinklas. Mums svarbus kiekvienas žmogus, o savo 
darbuotojus renkame kruopščiai ir atsakingai. Šiuo metu plečiame savo komandą Vilniuje ir kviečiame 
prisijungti! 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA (-AS) 

Darbo pobūdis: 

- Darbas komandoje su gydytojais 

- Šiltas ir rūpestingas bendravimas su 

pacientais 

- Kruopštus medicininių dokumentų pildymas 

- Laiku ir vietoje paruošti kabinetai bei įranga 

Reikalavimai: 
- Galiojanti slaugytojo licencija 

Ką mes siūlome: 
- Įdomų ir dinamišką darbą su ekspertų 

komanda 

- Patrauklias darbo sąlygas šiuolaikiškoje 

kompanijoje 

 

Jūsų CV lauksime adresu karjera@northway.lt su nuoroda „Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)“. 
Kontaktinis asmuo pasiteiravimiui: Lina, tel.: +370 6 7256277 
Duomenų konfidencialumas užtikrinamas.   

Mielos kolegės,
Laiko tėkmė nesustabdoma. Tačiau žmogaus valioje, ar būti vėjo blaškoma smilga,  

ar gyventi sąmoningai priimant sprendimus. Tegul nepritrūksta ištvermės, valios ir ryžto įveikti 
kasdienybės iššūkius ir džiaugtis prasmingai nugyventais metais.

Jubiliejinio gimtadienio proga sveikiname

Jurgitą Kasarauskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės  

Hemodializės skyriaus slaugytoją

Nijolę Zadoreckaitę, Nacionalinio vėžio instituto  

vyresniąją slaugos administratorę 

Tyrimai



11Slaugymo praktika

Pragulų profilaktika: mokslo įrodymais  
pagrįstos rekomendacijos  

Ida Liseckienė
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinika 

Pragula apibrėžiama kaip lokalus odos ir (arba) audinių pa-
žeidimas, paprastai virš kaulo iškilumo vietos, kaip pasekmė 
spaudimo arba spaudimo ir šlyties jėgų kombinacijos.  

Pragulos yra problema, visų pirma susijusi su bloges-
ne paciento gyvenimo kokybe (diskomfortą sukelia kvapas, 
skausmas, tvarstymas), sunkesne pacientų slauga (dažniausiai 
tai yra susiję su papildomo laiko sąnaudomis bei atitinkamų 
kompetencijų turėjimu), be to, pragulos siejamos su didesniu 
pacientų mirtingumu dėl įvykusių komplikacijų (vyrauja in-
fekcijos sukeltos komplikacijos).

Užsienio tyrėjai nustatė ir ekonominio aspekto svarbą. 
Moksliniais tyrimais nustatyta, kad pragulų gydymo kaina ke-
lis kartus pranoksta profilaktikai skiriamas lėšas: pragulų gy-
dymo kaina (ligoninėje 19,74–69 471,99 Eur) yra 10 kartų 
didesnė nei jų profilaktikos kaina (ligoninėje 4,39–87 Eur) [1].

Lietuvoje pragulų atsiradimo dažnis – (iš dalies) slaugos 
kokybės rodiklis, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakyme Nr. 
V-929 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 
stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo 
rodiklių sąrašų patvirtinimo“ (1 lentelė).

1 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacio-
narines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pragulų išsivysty-
mas – slaugos kokybės rodiklis

Eil. 
Nr.

Rodiklio  
pavadinimas

Rodiklio apibūdinimas
Rodiklio 

duomenų 
šaltinis

1.
pragulų išsivys-

tymo dažnis:
–

1.1.

pragulų išsivys-
tymo dažnis 

ASPĮ aktyvaus 
gydymo padali-

niuose

aktyvaus gydymo atvejų, 
kai gydymo ASPĮ metu išsi-
vystė pragulos, skaičiaus ir 
visų ASPĮ aktyvaus gydymo 

atvejų skaičiaus santykis 
(procentais)

ASPĮ 
duomenų 
registravi-

mo sistema

1.2.

pragulų išsivys-
tymo dažnis 
palaikomojo 

gydymo ir slau-
gos paslaugas 
teikiančiuose 
ASPĮ padali-

niuose

palaikomojo gydymo ir 
slaugos atvejų, kai gydy-
mo ASPĮ metu išsivystė 

pragulos, skaičiaus ir visų 
ASPĮ palaikomojo gydymo 
ir slaugos atvejų skaičiaus 

santykis (procentais)

ASPĮ 
duomenų 
registravi-

mo sistema

1.3.

pragulų išsivys-
tymo dažnis 
paliatyviąją 
pagalbą tei-

kiančiuose ASPĮ 
padaliniuose  

paliatyviosios pagalbos 
atvejų, kai gydymo ASPĮ 
metu išsivystė pragulos, 

skaičiaus ir visų ASPĮ 
paliatyviosios pagalbos 
atvejų skaičiaus santykis 

(procentais)  

ASPĮ 
duomenų 
registravi-

mo sistema  

Pragulų profilaktikai užsienio tyrėjai per pastarąjį penk-
metį skyrė itin daug dėmesio. Tikėtina, kad tai lėmė naujų 
technologijų ir medžiagų atsiradimas pramonėje (pvz., nauji 
tvarsčiai), ir neabejotinai ekonominiai aspektai (tyrimai pa-
grindė profilaktinių priemonių taikymo ekonominę naudą). 

Pagrindinės gairės yra pristatomos dviejuose dokumentuose:
1. Europos pragulų gydymo ir prevencijos patariamoji grupė 

„European Pressure Ulcer Advisory Panel“ (EPUAP) ben-
dradarbiaudama su „US National Pressure Ulcer Advisory 
Panel“ (NPUAP) 2014 m. parengė pragulų profilaktikos ir 
gydymo gaires [http://www.epuap.org/epuap-guidelines/];

2. Pasaulinės žaizdų gydymo asociacijos moksliniais tyrimais 
pagrįstas pragulų profilaktikos sutarimas 2016 m., wuwhs 
(2016) [http://www.wuwhs2016.com/files/wuwhs_pup_
consensus_web.pdf ].
Gairėse pateikiamos rekomendacijos, pagrįstos moksliniais 

įrodymais, dauguma jų paremtos klinikiniais tyrimais.
Siekiant užtikrinti tinkamą pragulų profilaktiką įprastinėje 

praktikoje, visų pirma reikia gebėti išskirti pacientų grupes, 
turinčias didelę pragulų riziką (2 lentelė).

2 lentelė. Pacientų būklės, turinčios didelę pragulų riziką

Paciento būklė
Paciento būklės  

apibūdinimas

1. Sutrikęs paciento mobilumas
insultas, kontraktūros, padi-
dėjęs raumenų spastiškumas

2. Karščiuojantis pacientas 

karščiuojančiam pacientui  
1 °C  temperatūros pakilimas 
pagreitina metabolizmą 13 
proc.

3. Išmatų ir (arba) šlapimo nelai-
kantis pacientas; viduriuojantis 
pacientas

4. Vyresnio amžiaus, poliligotas 
pacientas 

poliligotas – segantis dau-
giau nei dviem lėtinėmis 
ligomis

5. Pacientas nutukęs arba turin-
tis mitybos  nepakankamumą
6. Kritinės būklės pacientas 
skubiosios ir  intensyviosios pa-
galbos, paliatyviosios pagalbos 
skyriuose

buvimas intensyviosios pa-
galbos skyriuje > 3 parų

7. Pacientas, kuriam planuoja-
ma didelės apimties operacija

dirbtinai sukeltas mobilu-
mo ar jutimo sutrikimas ≥ 
2–3 val. trukmės (sedacija ir 
(arba) anestezija)

8. Pacientas turntis jutimo 
sutrikimų

Pavyzdžiui, išreikšta diabeti-
nė polineuropatija

9. Ilgalaikis medicininių prietai-
sų naudojimas
10. Buvusių pragulos anamne-
zėje, randai
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Praktiškai siekiant įvertinti, ar pacientas turi padidėjusią 
pragulų atsiradimo riziką, rekomenduojama naudoti validuo-
tas Bradeno arba Nortono skales. Kaip dažnai turėtų būti ver-
tinama pragulų rizika, priklauso nuo paciento būklės – jeigu 
ji blogėja, vertinama dažniau.

Dažniausių pragulų atsiradimo rizikos 
veiksnių įvertinimas ir jų korekcija

Rizikos veiksnys – sutrikusi judėjimo funkcija. Prak-
tikoje svarbu individualiai įvertinti priverstinį sėdėjimą ir 
(arba) gulėjimą, rekomenduojama naudoti specializuotus an-
tipragulinius čiužinius, paklotus, volelius. Rekomenduojama 
slidi patalynė, kuri nedirgina odos. Kontraindikuotina kūno 
pozicijos palaikymui naudoti „guminius ratus“, nes ties jais 
oda drėgsta, nėra slydimo keičiant kūno padėtį.

Pacientų vartymo dažnis priklauso nuo jo mobilumo bei 
kitų rizikos veiksnių. Jeigu atsiranda odos pažeidimų, paci-
entą būtina vartyti dažniau, neversti ant susidariusios išnyks-
tančios eritemos, pacientą verčiant vengti šlyties, neguldy-
ti ant medicininių prietaisų, vengti sėdimos pozicijos 90º  
kampu – didžiausias spaudimas kryžkaulio srityje. Gulinčių 
pacientų kulnai turi būti „laisvi“ – nesiremti į paviršius; keliai 
švelniai sulenkti, „nuimtas“ spaudimas nuo Achilo sausgys-
lių. Vėžimėlyje sėdintiems ligoniams patariama kas 2 valandas 
palinkti į priekį, kojas padėti į tam skirtas kojų atramas, pa-
linkti į priekį, išlipus iš vėžimėlio pagulėti. Klaidinga manyti, 
kad pacientams, kuriems naudojamos papildomos priemonės 
(specializuoti antipraguliniai čiužiniai) neturi būti keičiama 
kūno padėtis. 

Rizikos veiksnys – odos pakitimai. Odos būklės verti-
nimas ir apžiūra atliekama kasdien, ypač ties medicininiais 
prietaisais, atkreiptinas dėmesys į egzemą, išsausėjusią ar 
priešingai – nuolat drėgną odą (dėl karščiavimo, viduriavi-
mo ar poliurijos). Skausmingos vietos gali būti ženklas apie 
besiformuojančią pragulą. Negalima versti ligonio ant pažeis-
tos, paraudusios odos, susidariusios nuo paciento priverstinės 
padėties. Pažeistos, paraudusios, netekusios vientisumo odos 
įtrynimai, masažai, kompresai, šiluma yra kontraindikuotini. 

Svarbu atskirti pirminius odos pažeidimus nuo pragulos, 
tai susiję su gydymo taktika, tvarsčių kompensavimo gali-
mybėmis. Pirminiai odos pažeidimai yra išnykstanti odos 
eritema („nuėmus spaudimą“ ties kaulo iškilumo vieta, odos 
paraudimas pats išnyksta), lokalus odos temperatūros pakili-
mas, lokalizuotas patinimas ar odos induracija (sukietėjimas). 
Pirmos stadijos pragula apibrėžiama kaip neišnykstanti odos 
eritema („nuėmus spaudimą“ ties kaulo iškilumo vieta, odos 
paraudimas neišnyksta). Antros stadijos pragula apima dalinį 
epidermio ir (arba) paodžio pažeidimą ir matyti pūslė arba 
abrazija. Diagnozuoti trečios ir ketvirtos stadijos pakitimus 
praktiškai yra mažiau sudėtinga, nes pažeidimai apima odą ir 
paodį nepereinant fascijos (trečio laipsnio pragula) bei giles-
nius sluoksnius, kaulus, raumenis (ketvirto laipsnio pragula). 
Beje, jeigu yra nekrozė, tai atitinka ketvirtos stadijos pragulą. 
Dar vienas iššūkis – gebėti atskirti pragulas nuo šlapimo ir 
(arba) išmatų sukelto dermatito (IAD – Incontinence Associa-
ted Dermatitis). Pagrindiniai diferencinės diagnostikos princi-
pai pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė. Pragulos su šlapimo ir (arba) išmatų sukelto dermati-
to diferencinė diagnostika

Odos 
vientisumo 
pažeidimas

Šlapimo ir (arba) išmatų sukel-
tas dermatitas Pragula

Priežastis šlapimo ir (arba) išmatų  
nelaikymas

šlytis, trintis, 
spaudimas

Vaizdas

dažniausiai paviršinis difuzinis 
odos, veidrodinis pažeidimas (že-
mėlapis), nelygūs kraštai; būdinga 
maceracija, eritema (rausva–rau-

dona), papulės, pustulė

aiškios ribos,  
pažeidimai 

įvairaus laips-
nio ir gylio, iki  

nekrozės
Susijusios 

problemos Candida infekcija bakterinė  
infekcija

Lokalizacija didžiausios drėgmės zonose: pe-
rianalinė ir  lytinių organų sritys

ties kaulo  
iškilumo vieta

Rizikos veiksnys – mitybos nepakankamumas ar ants-
voris. Svarbu numatyti, kokia turėtų būti paciento mityba, 
koks paros kaloražas, baltymų kiekis racione. Jeigu pacientui 
neužtikrinamas baltymų kiekis, pragulų išsivystymo rizika yra 
didesnė, o jų atsiradus, gijimo tempas lėtėja. Baltymų ir kalo-
rijų kiekį patariama apskaičiuoti pagal idealią pacientų kūno 
masę ir esamą būklę. Svarbu komandoje turėti dietologą, ku-
ris sudarytų mitybos planą (enterinės ar parenterinės).

Pragulų profilaktika įprastinėje praktikoje. Siekiant už-
tikrinti pragulų profilaktiką, rekomenduojama:
1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti parengtas 

pragulų profilaktikos protokolas;
2. pragulų profilaktiką ir gydymą vykdyti komandinio darbo 

principu, aiškiai apibrėžiant kiekvieno iš narių funkcijas ir 
atsakomybes, deleguojant koordinatoriaus funkciją;

3. identifikuoti didelės rizikos pacientų grupes pagal 
validuotas Nortono arba Bradeno skales;

4. taikyti kompleksines priemones: kasdien vertinti 
odos būklę, mažinti perteklinę drėgmę, užtikrinti 
adekvačią paciento mitybą, keisti kūno padėtį, naudoti 
antipragulinius čiužinius ir t. t.;

5. naudoti tvarsčius, kurių veiksmingumas pagrįstas 
randomizuotais klinikiniais tyrimais.
Pateikiamas praktinis algoritmas 1 paveikslėlyje.

1 pav. Praktinis pragulų profilaktikos algoritmas (pagal 
WUWS rekomendacijas)
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Daug diskusijų kilo dėl tvarsčių naudojimo ne tik pragulų 
gydymui, bet ir jų profilaktikai. Todėl atlikta daug klinikinių 
randomizuotų tyrimų, įrodančių tvarsčių ekonominę ir me-
dicininę naudą pragulų profilaktikai. Remiantis gautų tyrimų 
rezultatais, išskiriami tvarsčiai, atitinkantys šiuos kriterijus:
•  tvarsčio uždėjimas užima minimalų personalo darbo laiką;
•  tvarsčio kainos ir efektyvumo santykis;
•  tvarsčio specifikacijoje turi būti nurodyta indikacija apie 

tinkamumą naudoti pragulų profilaktikai (pvz., „<...> gali 
būti naudojamas kaip profilaktinės terapijos dalis, siekiant 
apsaugoti odą nuo pažeidimo, pavyzdžiui, pragulų <...>“);

•  daugiasluoksniai: sumažina trintį, šlytį ir spaudimą, suda-
ro mikroklimatą;

•  lipniais kraštais: pakartotinis naudojimas, minimalus 
traumavimas;

•  minimali alergijos tikimybė;
•  pritaikyti skirtingoms anatominėms lokalizacijoms (daž-

niausios pragulų išsivystymo zonos yra kulnai ir kryžkaulis). 
Mokslu pagrįsti įrodymai. Randomizuotas klinikinis ty-

rimas atliktas 412 pacientams, paguldytiems į intensyviosios 
terapijos skyrių (ITS), 221 asmuo buvo kontrolinėje grupėje 
ir 191 – intervencinėje [7]. Abejose grupėse taikytos kom-
pleksinės pragulų profilaktikos priemonės. Intervencinėje 
grupėje naudotas Mepilex Border Heel tvarstis kulnų srityje,  
skirtas pragulų profilaktikai kulnų zonose, kuris buvo keičia-
mas kas tris paras. Tyrime vertintas pragulų atsiradimo skai-
čius kulnų zonose tarp abiejų grupių. Demografinių skirtumų 
tiriamosiose grupėse nebuvo, gulėjimo trukmė intervenci-
nėje grupėje buvo ilgesnė (107 val. intervencinėje ir 86 val. 
kontrolinėje, p = 0,007), o pailginta gulėjimo trukmė ITS 
skyriuje yra susijusi su padidėjusia pragulų atsiradimo rizika. 
Nė vienam asmeniui, buvusiam intervencinėje grupėje, neat-
sirado nė vienos pragulos, o kontrolinėje grupėje 14 asmenų  
(9,2 proc.) nustatytos pragulos (iš viso 19) kulnų zonose. Ty-
rimas įrodo, kad naudotas Mepilex Border Heel tvarstis kulnų 
srityje yra veiksmingas pragulų profilaktikai. 

Kitas randomizuotas klinikinis tyrimas atliktas 366 paci-
entams ITS skyriuje, kur intervencinės grupės 184 pacien-
tams pragulų profilaktikos tikslais naudotas Mepilex Border 
Sacrum tvarstis kryžkaulio srityje, kontrolinėje grupėje (182 
pacientai) taikytos kompleksinės priemonės. Tarp intervenci-
nės ir kontrolinės gupių demografinių rodiklių, būklės sun-
kumo ar gretutinės patologijos skirtumų nebuvo. Pacientai vi-
dutiniškai ITS gulėjo 7 paras, buvo 65,9 metų amžiaus, buvo 
įvertinti 11,9 balais pagal Bradeno skalę. Pragulų išsivystymas 
intervencinėje grupėje buvo statistiškai patikimai mažesnis 
nei kontrolinėje grupėje (atitinkamai 0,7 proc. ir 5,9 proc., 
p = 0,01) [8].

Apibendrinant didžiausios imties randomizuotų klinikinių 
tyrimų išvadas, galima teigti, kad pragulų profilaktikai veiks-
mingiausi yra daugiasluoksniai silikono (putų poliuretano) 

tvarsčiai. Tyrimuose pabrėžiama, kad daugiasluoksnių siliko-
no (putų poliuretano) tvarsčių naudojimas sumažino pragulų 
atsiradimą: tiriamosiose grupėse, kur buvo naudojami tvars-
čiai, pragulų atsiradimo dažnis buvo statistiškai patikimai ma-
žesnis nei pacientų kontrolinėse grupėse, kur buvo taikomos 
įprastinės pragulų profilaktikos priemonės. Pabrėžtina, kad 
naudojant tvarsčius, kompleksinės pragulų profilaktikos prie-
monės taip pat buvo taikomos.

Tvarsčių kompensavimo galimybės. Lietuvoje tvarsčiai 
pragulų profilaktikai nėra kompensuojami [9]. Tvarsčius ga-
lima išrašyti „iki 5 mm gylio, gydytoms, tačiau ilgiau negu 
30 dienų negyjančioms trofinėms opoms, opoms po spindu-
linio gydymo (dėl piktybinio naviko) ir praguloms gydyti per 
mėnesį išrašoma 10 vienetų hidrokoloidinių, silikono ar kitos 
sudėties (poliuretano putų, popilpropileno, alginato, poli-
tetrafluoretileno (ptfe), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų 
kombinacijų) tvarsčių (toliau – gydomieji tvarsčiai) kiekvie-
nai žaizdai“ ir „5.5. vienu kartu gydomųjų tvarsčių gali būti 
išrašoma ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.“ Nuo 
2017 m. lapkričio 1 d. „gydomieji tvarsčiai skiriami pagal 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtintą žaizdų diag-
nostikos, gydymo ir priežiūros protokolą, parengtą remiantis 
produkto gamintojo pateiktu tvarsčio naudojimo aprašymu“. 

Taigi, pagrindinė praktinė rekomendacija – laiku doku-
mentuoti odos pakitimus, siekiant užtikrinti kuo greitesnę 
tvarsčio kompensaciją, susidarius pragulai. 
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Nuotoliniai mokymai „Šiuolaikinis požiūris į tuber-
kuliozę“ virtualioje mokymosi „Moodle“ aplinkoje

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Nuotolinis mokymas – puikus būdas 
tobulinti profesines kompetencijas

Nuotolinio mokymo sistemos efektyvumą ir patogumą 
pastebėję sveikatos priežiūros specialistai vis dažniau renka-
si mokytis nuotoliniu būdu. Dėl informacinių technologijų 
pažangos šiuolaikinis mokymas nebeturi ribų, kad ir kur bū-
tum – Lietuvoje, Airijoje, Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje 
ar kurioje kitoje pasaulio šalyje.

Nuotolinis mokymas užtikrina individualizuotą mokymą, 
vietos, tvarkaraščio bei mokymosi stiliaus lankstumą. Pasirin-
kus šį mokymo būdą galima sutaupyti laiko ir pinigų, moky-
mo laiką pritaikyti prie savo darbo laiko. Mokytis galima ten, 
kur yra kompiuteris ir interneto ryšys, todėl nuotolinis moky-
mas patogus sveikatos priežiūros specialistams, gyvenantiems 
nuošaliose vietovėse ar negalintiems atvykti mokytis į Sveika-
tos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą. 
Toks mokymosi būdas patiks ir Jūsų darbdaviui – tai galimybė 
ugdyti profesines kompetencijas darbo vietoje ar namuose.

Kodėl mokymai apie tuberkuliozę?
Tuberkuliozė (toliau – TB) išlieka viena svarbiausių glo-

balių sveikatos problemų. Kasmet TB suserga apie 9 mlrd. 
pasaulio gyventojų. Mirtingumas nuo TB visame pasaulyje 
užima antrą vietą po ŽIV infekcijos tarp infekcinių ligų. Pa-
saulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) duomenimis, net 
trečdalis pasaulio gyventojų (apie 2 mlrd.) yra užsikrėtę tuber-
kuliozės mikobakterijomis (TM), iš kurių 5–10 proc. išlieka 
galimybė susirgti TB. Dar 1993 m. PSO TB paskelbė pasau-
line problema, o TB kontrolę – prioritetine veikla. Nepaisant 
TB atvejų mažėjimo pastaraisiais metais, TB epidemiologinė 
situacija pasaulyje ir Lietuvoje yra rimta. 

Nuo 2007 m. PSO Europos regiono biuras Lietuvą priskyrė 
prie didžiausios TB rizikos šalių grupės Europos regione, o nuo 
2008 m. PSO Europos regiono biuras Lietuvą priskyrė prie 15 
Europos regiono šalių, kuriose registruojamas didelis papliti-
mas dauginio atsparumo vaistams TB (toliau – DAV TB). Šios 
Europos šalys priklauso 27 pasaulio valstybėms, kuriose yra 
didžiausias DAV TB paplitimas (Sveikatos netolygumų maži-
nimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas, 2014 m.).

Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenimis, 
2015 m. Lietuvoje užregistruoti 1507 TB atvejai, 2014 m. –  
1607 TB atvejai. Palyginti 2015 m. ir 2014 m. užregistruo-
tus atvejus, 2015 m. sergamumas TB sumažėjo 100 atvejų  
(17 proc.). Tačiau nerimą kelia sunkių, užleistų TB formų, TM 
štamų, atsparių vaistams nuo TB, atvejų gausėjimas. 

TB plitimą Lietuvoje lemia socialinės, psichologinės, or-
ganizacinės ir kitos priežastys. PSO rekomenduota DOTS 
strategija Lietuvoje taikoma stacionaruose besigydantiems li-
goniams. Nesant geros ambulatorinio gydymo kontrolės, TB 
sergantys asmenys dažnai nebaigia gydymo kurso, atsiranda 

galimybių vystytis atsparioms TB mikobakterijų padermėms. 
Visų TB sergančių pacientų gydymas stacionariose asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose TB įstaigose yra ilgas 
ir brangus, prieštarauja PSO STOP TB strategijai, kad stacio-
naruose intensyviai turėtų būti gydomi tik atvira plaučių TB, 
ypač daugeliui vaistų atsparia TB (DAV TB) forma sergantys 
asmenys, skiriantys TM, kiti TB sergantys ir TM neišskiriantys 
pacientai gali būti sėkmingai gydomi ambulatoriškai. 

Siekiant vykdyti efektyvią TB prevenciją ir kontrolę, ma-
žinti Lietuvos gyventojų sergamumą nuo TB, išvengti atsparių 
vaistams TB mikobakterijų atsiradimo ir plitimo, svarbus įvai-
rių sveikatos priežiūros specialistų mokymas.

Jeigu nori mokytis nuotoliniu būdu 
„Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ 

virtualioje mokymosi „Moodle“ aplinkoje
Tereikia prisijungti prie virtualios aplinkos emokymai.

sskc.lt ir susikurti vartotojo paskyrą.
Ši mokymo programa skirta bendrosios praktikos slaugy-

tojams ir akušeriams. 
Programos tikslas – tobulinti sveikatos priežiūros specialis-

tų kompetenciją tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės srityse; 
suteikti naujų žinių apie TB plitimo būdus ir priežastis, simp-
tomus, diagnostikos, gydymo ir slaugos principus, prevenciją; 
supažindinti su infekcijų kontrolės reikalavimais bei persona-
lo apsaugos priemonėmis teikiant paslaugas TB sergantiems 
asmenims. 

Baigęs mokymo programą išmanysi: 
	TB sukėlėjus, plitimo kelius, priežastis ir rizikos veiksnius; 
	TB formas, simptomus, diagnostikos ir gydymo principus; 
	slaugytojų vaidmenį nustatant sergančius TB pacientus, 

įgyvendinant tiesiogiai stebimą gydymą; 
	TB sergančių pacientų slaugos principus; 
	TB sergančių asmenų ir šeimos narių mokymo tikslus; 
	TB prevencijos priemones, infekcijų kontrolės reikalavi-

mus, personalo apsaugos priemones. 
 Gebėsi: 
	vykdyti TB sergančių asmenų ir šeimos narių mokymą TB 

prevencijos klausimais; 
	taikyti infekcijos kontrolės priemones asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje; 
	pasirinkti asmenines apsaugos priemones, teikiant paslau-

gas TB sergantiems asmenims. 
Sėkmingai baigusiems nuotolinį mokymą „Šiuolaikinis 

požiūris į tuberkuliozę“ virtualioje „Moodle“ aplinkoje bus 
išduodamas 24 val. tobulinimosi pažymėjimas.

Nuotolinio mokymo kaina 36,00 Eur.

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 270 1433 
arba el. p. vidmantas.narbutas@sskc.lt
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Naujovė – paliatyvioji pagalba Druskininkų 
pirminės sveikatos priežiūros centre 

 Elvyra Laučiuvienė

Druskininkai nuo seno garsėja kaip sveikatos miestas. Ta-
čiau kad ir koks skaidrus, tyras pušynų gaivinamas oras, kad ir 
kokius gyvybės, sveikatos pažadus dalija mineralinių vandenų 
šaltiniai, čionykščiai žmonės, kaip ir kitur, – serga, kenčia, iš-
eina...

Kaip palengvinti negalių, nevilties išvarginto žmogaus 
kančias, numaldyti jo artimųjų nerimą, sutrikimą, kai vien 
žinojimo, kad už lango ošia pušys, o po kojomis čiurlena svei-
katos šaltinių srovės, nepakanka? Kai reikia konkrečios ir labai 
mobilizuotos pagalbos. Žmogaus pagalbos. Žmogaus protu 
sukurtos įrangos, medikamentų, gydymo bei priežiūros siste-
mos, profesionalių rankų ir širdies pagalbos.

Druskininkuose Slaugos skyrius pradėjo darbą 1997 m. Per 
dvidešimt metų buvo du kartus renovuotas ir štai 2014-aisiais 
duris atvėrė atsinaujinęs Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centro Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo 
skyrius, kuriame patvirtinta ir paliatyvioji slauga. Šiuo metu 
Skyriuje yra 36 slaugos ir palaikomojo gydymo, dvi paliaty-
viosios slaugos vietos bei viena komercinė. Druskininkiečiai 
modernizuotą, ergonomiškai suplanuotą, aprūpintą naujausia 
medicinine bei slaugos įranga ir priemonėmis pastatą vadina 
tiesiog Slauga.

Apie Slaugą daug buvau girdėjusi. Labai prieštaringų at-
siliepimų. Taigi su dvejopais jausmais – noru pamatyti savo 

akimis ir pasidžiaugti, jog einu į šiuos namus tik kaip žurnalis-
tė, – lydima Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 
vyriausiosios slaugos administratorės Ramos Tamulevičienės, 
atvykau į mūsų Slaugą.

Jaukūs namai arti gamtos
Pirmiausia pastebėjau vieną pokytį po paskutinio mano 

apsilankymo (kai lankiau čia gulinčią savo kaimynę), – prie 
paradinių durų nebepasitiko čionykštė senbuvė, Slaugos gy-
ventojų prižiūrima kalytė Nikė. Perbėgo nejaukus šiurpuliu-
kas, todėl išdrįsau paklausti, kur ji. Palengvėjo, kai sužinojau, 
jog vienas pacientas taip susidraugavo su gyvūnu per buvimo 
ligoninėje laiką, kad grįždamas namo pasiėmė ją su savimi. 
Besišnekučiuojant su ponia Rama apie tai, kaip šaunu, kad 
čia gyventojai turi galimybę neatitrūkti nuo gamtos, pomėgių 
(už poros žingsnių – patogiais takeliais išraizgytas pušynėlis 
ar erdvios pastogės negalintiems savo kojelėm nueiti iki jo, 
laisvalaikio ir susibūrimų kambariai kiekviename aukšte su 
televizoriais, spauda), sutinkame Slaugos vedėją gydytoją Vidą 
Kašėtienę. Energinga moteris tęsia ekskursiją po jaukų, švara 
(bet ne sanitarinėmis priemonėmis) alsuojantį pastatą, kurį 
taip ir norisi pavadinti namais. Užsukus į palatas vedėja į vi-
sus kreipiasi vardais, ją taip pat visi atpažįsta. Keliais žodžiais 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro ir Valstybinių ligonių kasų prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimas 
Jau keletą metų Valstybinės ligonių kasos prie SAM (to-

liau – VLK) Klinikinio kodavimo skyrius kartu su Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru (to-
liau – Kompetencijų centras) organizuoja mokymus asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines paslaugas, 
specialistams aktualiais klinikinio kodavimo klausimais. Kas-
met įvyksta 6–10 mokymų. 

Mokymuose VLK patalpose dalyvauja apie 100 žmonių: 
gydytojai, slaugytojai, sveikatos statistikai, visuomenės svei-
katos specialistai ir kt. Mokymai vyksta ir nuotoliniu būdu, 
pasitelkiant šiuolaikines informacines perdavimo priemones. 
Mokymuose nuotoliniu būdu dalyvauja apie 60 asmens svei-
katos priežiūros įstaigų darbuotojų. Ypač šia galimybe aktyviai 
naudojasi klausytojai iš tolimesnių Lietuvos vietovių – Klaipė-
dos, Visagino, Šiaulių, Kelmės ir kt.  

Vilmos Uždavinienės, VLK Kainų ir klasifikacijų departa-
mento Klinikinio kodavimo skyriaus vedėjos, nuomone, mi-
nėtų mokymų žinios reikalingos ligoninių specialistams, sie-
kiantiems užtikrinti kokybišką ir tikslų statistinių duomenų 
apie pacientams suteiktas paslaugas pateikimą, tikslų gydymo 
atvejų klasifikavimą, ir tai yra privaloma pagal tarptautines 
klasifikacijas ir standartus. Tokie mokymai naudingi ir vidaus 
audito bei kontrolės specialistams, kurie tikrina pateikiamų 
duomenų kokybę. Kodavimo duomenys naudojami statisti-
kai, ligoninių veiklos analizei ir vertinimui, jie reikalingi ren-
giant ataskaitas pacientams apie  jiems suteiktas  paslaugas ir 
jų kainas.

2017 metų lapkričio 16 dieną įvyko seminaras „Dienos 
chirurgijos paslaugų klinikinis kodavimas. Cukrinio diabeto 
klinikinio kodavimo aktualijos“. 

Kompetencijų centro ir VLK informacija   

Geroji praktika
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persimeta su kiekvienu apie savijautą, nuotaiką, kokią nors 
asmeninę smulkmeną. Taip subliuško pirmasis mano girdėtas 
mitas, kad jau mūsų Slaugos vedėja – kieta kaip uola.

Slauga – atokvėpio stotelė
Gydytoja Vida rodo ir pasakoja apie Slaugoje įrengtas nau-

joves, kaip ir dėl kokių priežasčių suplanuotos bei išdėstytos 
pagalbinės patalpos (skalbinių šachtos, liftas, vaistų sandėlis, 
procedūrų ir kineziterapijos kabinetai, maisto pristatymo bei 
pateikimo patalpos ir t. t). Šmėkšteli mintis, jog ši moteris gal 
ne tik mediciną, bet dar ir architektūrą studijavo... O ji toliau 
nardo pro įvairaus pločio duris, kol pro vienas jų (įstiklintas) 
parodo: „Štai čia mūsų paliatyviosios slaugos palata.“ Vedėjos 
veidu perbėga švelnumo ir atjautos šešėlis. Vėliau, jau ponios 
Vidos kabinete, ji ištaria žodžius, nuo kurių pasidaro ir len-
gva, ir sunku vienukart: „Žinote, labai skaudu, kad daug kas 
Slaugą įsivaizduoja kaip paskutinę žmogaus gyvenimo stotelę. 
Bet iš tiesų, – toli gražu. Kiek esame patyrę nuostabių istori-
jų, kai Slaugoje žmonės sustiprėja, pasitaiso, išeina laimingi 
ir gyvena dar ilgai ilgai. Būtent tai yra mūsų siekiamybė. Per 
laiką, kai žmogus gyvena pas mus, pailsi ir jo artimieji, jiems 
suteikiamos konsultacijos, kaip prižiūrėti ligonį namuose, kur 
kreiptis pagalbos ištikus krizei ir pan.“ Su sunkiu gumulu ger-
klugaly išsprūsta klausimas apie pacientų mirtingumą. „Ži-
noma, kad mes netenkame ligonių. Bet nenorėčiau šių atvejų 
suvesti vien į statistiką. Reikia žiūrėti kompleksiškai: kokios 
būklės ligonis pas mus pateko, kokia priežiūra jam buvo tei-
kiama iki tol. Čia nenoriu kaltinti nei artimųjų, nei gydančių 
gydytojų (o kartais ir paties paciento užsispyrimo), tiesiog 
faktas yra tas, kad kartais jau iš pradžių situacija yra beviltiška. 
Ir vis tiek... mes bandome, darome ką galim, nes juk stebuklų 
būna“, – nusišypso gydytoja. Bekalbant apie tai, kokios pa-
galbos ir priežiūros Slaugoje gali tikėtis ligoniai, į pokalbį įsi-
traukia skyriaus slaugos administratorė Zita Viščinienė: „Pas 
mus dirba 8 slaugytojos: dienomis būna po dvi slaugytojas ir 
slaugytojo padėjėjas, naktimis paprastai budi trys darbuotojai. 
Dar skyriuje yra po pusę socialinio darbuotojo ir kinezitera-
peuto-masažuotojo etato, maisto išdavėja ir šeimininkė, atsa-
kinga už ūkio reikalus. Taigi, galite įsivaizduoti, jog krūviai 
labai dideli. Juk mūsų pacientai – vieni labiausiai pažeidžiamų 
tiek sveikatos, tiek emocinės būklės prasme. Mūsų slaugytojos 
turi ne tik stebėti ligonių būklę, atlikti reikiamas procedūras, 
prižiūrėti paskirtų vaistų suvartojimą ir kt., bet ir būti psicho-
loginiu ramsčiu tiek ligoniams, tiek jų artimiesiems.“ Admi-
nistratorei pritaria ponia Vida: „Pasitaiko, kad su giminaičiais 
tenka daugiau dirbti nei su pačiais ligoniais. Ir tikriausiai, kaip 
ir kitur, galime išskirti dvi klientų kategorijas: vieni nuošir-
džiai dėkingi už pagalbą, o kiti – viskuo nepatenkinti, jiems 
visko negana. Čia noriu priminti, kas apskritai yra Slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyrius, ir kokios jo funkcijos.“

Svarbu atsigulti, ir viskas bus padaryta?..
Gydytoja apgailestauja, kad dar daug kas klaidingai su-

pranta (arba yra neteisingai informuoti), ko gali tikėtis Slau-
goje: „Žmonėms atrodo, kad jeigu kažkas kažko nepagydė, 
neatliko reikiamų tyrimų, nesurinko reikiamų duomenų ne-
darbingumo lygiui ar slaugos poreikiui nustatyti, tai pakanka 
pasiligojusį artimąjį paguldyti į Slaugą, o čia jau viską sutvar-

kys. Deja, turiu nuvilti.  Medicininės slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriuje asmenys gauna slaugos paslaugas, o gydymas 
vykdomas pagal šeimos ar kitų gydžiusių gydytojų rekomen-
dacijas ir nustatymus. Tas pats yra ir su paliatyviąja pagalba. 
Mūsų skyriuje šiems ligoniams mes neatliekame planinių spe-
cialistų konsultacijų, kad būtų sutvarkyti dokumentai specia-
liesiems poreikiams nustatyti. Mes gydome esamus susirgimus 
bei tokius sveikatos būklės pablogėjimus, kai nereikalingas 
specialistų ištyrimas. Darbuotojų rūpesčiu, teisinga priežiūra 
palengviname jų būklę. Kartu tai – atokvėpis artimiesiems, 
kurie dažnai, turėdami sunkų ligonį namuose, priversti išeiti iš 
darbo, apriboti savo asmeninį ir visuomeninį gyvenimą.“

Slaugoje ne gulima, o gyvenama
Man prabilus, kad Slaugoje labai jauku, aplinka toli gra-

žu neprimena ligoninės, o veikiau sanatoriją, gydytoja Vida 
šypsosi: „Čia ir neturi būti panašu į ligoninę, nors režimas, 
medicininė įranga ir darbuotojų apranga kiek „suligoni-
na“ bendrą vaizdą. Daugelis įpratę sakyti, kad guli Slaugoje, 
man artimesnis apibūdinimas, kad gyvena Slaugoje. Žinoma, 
daugelis mūsų pacientų daugiausia laiko praleidžia gulėda-
mi, bet mes labai stengiamės sudaryti kuo palankesnes sąly-
gas pajudėti, užsiimti veiklomis, neatitrūkti nuo gyvenimo. 
Mūsų socialinė darbuotoja Kristina Kašinskienė prigalvoja 
įvairiausių pramogų: tai vaikučius, tai senjorus „Bočius“ ar 
dar kokį kolektyvą pakviečia, pasirūpina, kad visi norintieji 
galėtų dalyvauti koncerte, renginyje. Yra galimybė dalyvauti 
pamaldose. Noriu pasidžiaugti, kad kunigas Žydrius Kuzinas 
kasmet Velykų, Kalėdų laikotarpiais aplanko Slaugos gyvento-
jus, niekada neatsisako atvykti ir individualiems pokalbiams. 
Tai labai sustiprina, moraliai palaiko išgyvenančius, dėl svei-
katos pablogėjimo ar kitų priežasčių viltį praradusius žmones. 
Mes niekada neatsisakome prisidėti prie iniciatyvų. Štai, pa-
vyzdžiui, pernai Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų 
centro darbuotojai pasiūlė pavaišinti mūsų pacientus pienių 
medumi. Dalyvaudami pilietinėje akcijoje socialiniai darbuo-
tojai aplankė su „Sveikatos linkėjimais iš pienių pievos“ visus 
mūsų žmones ir įteikė po stiklainėlį pačių išvirto pienių žiedų 
medaus. Ir pacientams, ir mums buvo malonu.“

Skyriaus vedėjai užsiminus apie kunigą, socialinį darbuo-
toją, bendradarbiavimą, savaime iškilo klausimas, kaip tai 
padeda pacientams. Ponia Vida šypsosi: „Juk dažnai pas mus 
atvyksta žmonės, neturintys artimųjų ar žmonių, galinčių juos 
pagloboti. Tad Kristina pasirūpina, kad jiems būtų laiku nu-
pirkti vaistai, asmens higienos reikmenys ar koks mėgstamas 
skanėstas. Socialinė darbuotoja bendrauja su pacientais, su jų 
artimaisiais. Pataria dėl techninių pagalbos priemonių įsigiji-
mo slaugai namuose (kokių dokumentų reikia, kur kreiptis ir 
pan.). Ji pasirūpina ir labdara: mūsų specialioje spintoje laiko-
mi švarūs, tvarkingi vyriški ir moteriški apatiniai, naktiniai, 
vilnonės kojinės ir kiti daiktai, kurių kartais žmonės, atvyks-
tantys į Slaugą, neturi ar pritrūksta. Bet svarbiausias tikslas ir 
uždavinys tiek socialinio darbuotojo, tiek mūsų visų – moty-
vuoti pacientus nepasiduoti, padėti jiems atgauti ne tik fizines 
jėgas, bet ir moraliai palaikyti, įkvėpti savivertės ir paskatinti 
savarankiškumui, savęs priėmimui pasikeitusiomis sąlygomis.“

Atsisveikinus su tomis šviesiomis moterimis – Rama, Zita 
ir Vida – ausyse dar ilgai skambėjo „Slaugoje ne gulima, o 
gyvenama“. (Nuotraukas žr. p. 19.)
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Prasminga rudenį kalbėti apie permainas. Apmiršta gam-
ta, ir viskas aplinkui pasikeičia – keičiasi augalija, persimai-
no oras… Taip pat mainosi ir žmogus, jo nuotaikos, mintys, 
įpročiai. Panašiai kaip gamta ir oras kinta žmogaus gyve-
nimas, jo kalba. Jau kuris laikas visuomenę ir šiuolaikinius 
akcentologus domina lietuvių kalbos kirčiavimui būdingi 
kitimai, šiuolaikinėje kalboje vyraujančios kirčiavimo ten-
dencijos, beatsirandančios naujos kirčiavimo gretybės. Va-
dovaudamasi atliktais tyrimais ir turėdama reprezentatyvių 
vartosenos duomenų iš viso lietuvių kalbos ploto, Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija (VLKK) neseniai paskelbė daugiau 
kaip 500 žodžių sąrašą, kuriame pateikiami realioje vartose-
noje išplitę ir kalbos sistemai neprieštaraujantys kirčiavimo 
variantai, taigi vertinami kaip norminiai. Šį kartą kelis iš jų 
norėčiau pristatyti (išsamus sąrašas: www.vlkk.lt/naujienos/
pakomisiu.../vardazodziu-kirciavimo-kodifikacijos-naujoves):

angliãvandenis 1 ir angliavandẽnis 2
apklõtas 2 ir ãpklotas 3b

ãvalynė 1 ir avalỹnė 2
cetnotas 1 ir ceitnòtas 2
cinamònas 2 ir cinãmonas 1
cùkraligė 1 ir cukrãligė 1
čiaudulỹs: čiáudulį 3a ir čiaũdulį 3b

gyvasts 3a ir gývastis 1
im̃bieras 1 ir imbiẽras 2
įklõtas 2 ir klotas 1
mautė 1 ir įmaũtė 2
jaudulỹs: jáudulį 3a ir jaũdulį 3b

káulaligė 1 ir kaulãligė 1
káulaplėvė 1 ir kaulãplėvė 1
ketvir̃tis 2 ir kẽtvirtis 1

kiaurỹmė 2 ir kiáurymė 1
kontéineris 1 ir konteneris 1
kur̃čnebylis, 1 ir kurčnebylỹs, 34b

lavóninė 1 ir lavonnė 2
liáuka 1 ir liaukà 2
mẽdžiaga 1 ir medžiagà 3b

meñtė 2 ir mentė̃ 4
miùziklas 1 ir miuzklas 2
negalià 2 ir nẽgalia 1
netvarkà 3 b ir nẽtvarka 1
nósiaryklė 1 ir nosiãryklė 1 
nósiaskylė 1 ir nosiãskylė 1
operãcinė 1 ir operacnė 2
pagálbininkas 1 ir pagalbiniñkas 2
páiniava 1 ir painiavà 3a
paširdžia 3b ir pašrdžiai 1
pãtalynė 1 ir patalỹnė 2
pãtiekalas 34b ir patiẽkalas 3b

pròcentas 1 ir proceñtas 2
pròmilė 1 ir promlė 2
reñtgenas 1 ir rentgènas 2
snaudulỹs: snáudulį 3a ir snaũdulį 3b

trùkdis 2 ir trukdỹs 4
tvársliava 1 ir tvarsliavà 3a

tvar̃stis 2 ir tvárstis 1
Vė̃linės 1 ir Vėlnės 2
Rudeniniame gamtos, žmogaus minčių, kalbos virsme 

švenčiamos Vė̃linės 1 (Vėlnės 2). Rimstant veikliajam 
laikotarpiui pati gamta nuteikia reikšmingiems apmąs-
tymams: kokie esame, ką prarandame ir ką įgyjame, ko 
išmokome, o ką dar reikės įsisąmoninti… Taip ir kalba – 
gyva, vadinasi, vis besikeičianti.

Apie vardažodžių kirčiavimo naujoves  
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Mokslinė konferencija, sujungusi  
bibliografus ir medikus   

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Spalio 12 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje vyko moks-
linė konferencija „Medicinos bibliografijos raida ir svarba 
mokslininkui“, skirta gydytojo psichiatro, bibliografo Vlado 
Šimkūno 100-osioms gimimo metinėms. Joje dalyvavo dau-
giau kaip 60 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pakruojo, 
Švenčionėlių. Į renginį susirinko ne tik bibliotekų atstovai, 
bet ir medikai. 

Konferencijoje perskaityti pranešimai apie nacionalinę 

bibliografijos reikšmę, terminiją, apžvelgta bibliografijos raida 
ir istorija. Pristatyti žymiausi bibliografai ir leidiniai. Aptartos 
personalinės bibliografijos, jų struktūra, reikšmė, socialinė pa-
skirtis bei funkcijos. Pranešimus skaitė dr. Nijolė Bliūdžiuvie-
nė ir dr. Violeta Černiauskaitė (Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka), dr. Birutė Railienė (Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteka), Nijolė Raudytė (Šv. Pran-
ciškaus onkologijos centras), Lietuvos medicinos bibliotekos 
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Cukrinio diabeto priežiūros 
rekomendacijos : [metodinė 
ir mokymo priemonė] / [Eval-
da Danytė, Lina Radzevičienė, 
Rita Šulcaitė, Eglė Urbanavičie-
nė, Eglė Varanauskienė, Džilda 
Veličkienė, Rasa Verkauskienė, 
Žydrūnė Visockienė] ; [recen-
zentai: Vytautas Kasiulevičius, 
Gediminas Urbonas]. – [Vil-
nius] : Vilniaus endokrinologų 
draugija : Lietuvos endokrinolo-

gų draugija, [2017]. – 64 p. : iliustr.
Leidinyje pateikiama cukrinio diabeto klasifikacija. Apta-

riama diagnostika, medikamentinis gydymas, komplikacijų 
prevencija bei gydymas, sergančiųjų diabetu mokymas ir sa-
vikontrolė. Visi tekstai iliustruoti paveikslais, schemomis ar 
lentelėmis.

Endokrinologijos praktinis vadovas : leidinys skirtas tik 
medikams / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; sudary-
tojas Antanas Norkus ; recenzentai: Leonas Valius, Eglė Ur-
banavičienė. – Kaunas : [Medicininės informacijos centras], 
2017. – 480 p. : iliustr. – (Šeimos gydytojo biblioteka).

Tęstinis leidinys. Tai trečioji patikslinta ir papildyta nau-
jausiais mokslo pasiekimais bei praktine patirtimi mokomoji 
knyga. Pagrindinis leidinio tikslas – atkreipti praktikos gydy-
tojų dėmesį į dažniausiai pasitaikančių endokrininių liaukų 
ligų kliniką, diagnostiką ir gydymą.

direktorė Salvinija Kocienė, Informacijos skyriaus vedėja Regi-
na Vaišvilienė ir vyriausioji bibliotekininkė Janina Valančiūtė.

Dr. N. Bliūdžiuvienė pranešimu „Nacionalinės bibliogra-
fijos reikšmė“ supažindino ir su kitų šalių nacionalinių bib-
liografijų modeliais. Dr. V. Černiauskaitė aptarė bibliografijos 
terminijos šaltinius, jų kaitos ir atsinaujinimo ypatumus.  
Dr. B. Railienės ir N. Raudytės pranešimai buvo skirti per-
sonalinėms bibliografijos rodyklėms. R. Vaišvilienė pristatė 
lietuviškosios medicinos bibliografijos leidinius. Su medikais, 
daug nuveikusiais lietuviškosios bibliografijos srityje, savo 
pranešimu supažindino J. Valančiūtė. LMB direktorė S. Ko-
cienė apžvelgė Vl. Šimkūno sunkų gyvenimo kelią, atskleidė 
jo humaniškos asmenybės bruožus. 

Negalėjusios dalyvauti konferencijoje doc. Dalia Triponienė 
ir gydytoja doktorantė Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė atsiun-
tė savo pranešimus. Doc. D. Triponienės pranešimas „Vladas 
Šimkūnas – mokslo kolega ir bibliografas“, gyd. E. Sakalaus-
kaitės-Juodeikienės – „Bibliografijos svarba mokslininkui“.

Prisiminimais pasidalijo Vl. Šimkūno kurso draugai Bro-
nius Domža, Jurgis Ramanauskas, kolegė Danguolė Survi-
laitė ir kt. Renginyje pristatyta šiais metais LMB parengta Konferencijos dalyviai. Nuotr. V. Rimšos

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

bibliografijos rodyklė, kurioje pateikti Vl. Šimkūno darbai bei 
literatūra apie jį. Leidinyje atsispindi ir archyvinė medžiaga. 
Atidaryta Vl. Šimkūnui skirta literatūros ir nuotraukų paroda. 
Eksponuojamos Vl. Šimkūno sudarytos bibliografijos rody-
klės, straipsniai, darbų rankraščiai, įvairūs dokumentai, laiš-
kai. Susirinkusiesiems grojo Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro orkestro smuikininkas Andrius Pleškūnas.

Naujos knygos  
Lietuvos medicinos bibliotekoje  

Mokomojoje knygoje pateikia-
ma endokrininių liaukų fiziologi-
ja, dažniausiai pasitaikančių ligų 
priežastys, klinika, diagnostika, 
galimos komplikacijos, ryšys ir įta-
ka kitoms ne endokrininės kilmės 
ligoms bei gydymas. Daugiausia 
dėmesio skiriama cukriniam dia-
betui, skydliaukės ligoms, hipofizės 
ir antinksčių patologijai, lytinių 
liaukų veiklos sutrikimams, neu-
roendokrininiams tumorams, os-
teoporozei, nutukimui, vaikų en-
dokrininių ligų ypatumams ir kt. 
Pabaigoje pateikiamas literatūros 
sąrašas.

Leidinį parengė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
specialistai – endokrinologai ir kitų sričių specialistai – aku-
šeriai-ginekologai, chirurgai, nefrologai, oftalmologai, fiziolo-
gai, biologai, psichologai ir kt. 

Knyga skiriama šeimos gydytojams, internistams, endokri-
nologams, nefrologams, neurologams, akušeriams-ginekolo-
gams, oftalmologams, fiziologams, kitų sričių specialistams. 
Taip pat naudinga ir gydytojams rezidentams, studentams 
medikams bei slaugytojams diabetologams.

Parengė  Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
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