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Gerbiami kolegos, 
sveikatos bendruomenės nariai,

Šv. Kalėdos – jaukaus laukimo, vilties ir lūkesčių metas. 
Esate tie, į kuriuos viltingai krypsta ir norinčiųjų gyventi 
sveikai, ir sveikatos negalavimų turinčiųjų bei jų artimųjų 
akys. Kasdieniu darbu Jūs įrodote, kad talentas, rūpestingos 
rankos ir atsidavimas profesijai daro stebuklus. Į Jus 
sudedamos visos viltys net ir beviltiškiausiose situacijose. 
Tai reikalauja pasiaukojamos tarnystės žmonėms, kartais 
Jūsų pačių sveikatos sąskaita. Deja, atlygiu už tai gali tapti 
ne tik dėkingumas, bet ir priekaištai, reikalavimai dirbti 
dar geriau. 

Nuoširdi pagarba ir padėka Jums visiems už tai, ką 
atiduodate savo šaliai! Linkiu, kad švenčių dvasia ir 
ramybė ateitų į Jūsų šeimas! Sveikatos, pozityvaus požiūrio 
į dabartį ir ateitį bei vilties 2017 metais!

Prof� Aurelijus Veryga 
Sveikatos apsaugos ministras



Prie 
Naujųjų 

metų slenksčio…
Štai ir vėl apsisuko metų ratas. 

Prieš nugriaudint Naujųjų metų saliutams 
prasminga žvilgtelėti atgal – kokie buvo nueinantieji metai, 

ką gero, naujo atnešė, ar išsipildė viltys, o gal tai ateinančių metų pažadas?

Žurnalo rengėjai, pasitikdami gražiausias 
metų šventes – Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, džiaugiasi 

padidėjusiu žurnalo populiarumu – tai visų mūsų pastangų vaisius. 

Širdingai dėkojame Mokslinės redakcinės kolegijos 
ir Redakcinės kolegijos nariams už palaikymą ir vertingus patarimus, 

pasiūlymus, už įdomias publikacijas, už skatinimą savo ugdytinius jas rengti ir publikuoti žurnale. 

Džiaugiamės ir mums talkinančių specialistų pasiekimais. 
Slaugytojų bendruomenei ypač džiugu, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

dėstytojai dr. Olgai Riklikienei suteiktas profesoriaus laipsnis, tai rodo, jog visuomenėje didėja šios 
profesijos prestižas ir kad kiekvienas šios srities specialistas turi perspektyvą augti, tobulėti ir būti įvertintas.

Dėkojame už konstruktyvius patarimus ir 
informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos Asmens sveikatos 

priežiūros departamento Slaugos koordinavimo skyriaus vedėjai Odetai Vitkūnienei.

Džiaugiamės jau ne vienerius metus 
trunkančiu kūrybiniu bendradarbiavimu su Vilniaus kolegijos 

Sveikatos priežiūros fakulteto lektore Diana Žėkiene, išradingai mokančia mus gražios 
taisyklingos lietuvių kalbos, su Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotoja Janina Valančiūte, 

pristatančia specialistams reikalingą literatūrą, bibliotekoje vykstančias parodas, kitus renginius. 

Linksmų, 
kūrybingų, 

viltingų 
2017 metų!
Sveikatos priežiūros 

ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro 

kolektyvas 
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Pacientų slaugos poreikiai  
po nosies pertvaros operacijos

Daumantė Ivanauskaitė, Simona Paulikienė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Raktažodžiai: nosies pertvara, nosies pertvaros iškrypimas, 
slaugos poreikiai�

Santrauka
Straipsnyje analizuojami pacientų slaugos poreikiai po 

nosies pertvaros operacijos� Tema aktuali, nes fiziologiškai 
žmogus kvėpuoja per nosį, o dėl nosies pertvaros iškrypimo 
sutrinka normalus oro patekimas pro nosies ertmę� Taigi žmo-
gus būna priverstas kvėpuoti per burną, tačiau toks kvėpavi-
mo tipas yra rezervinis ir jis turėtų tik papildyti kvėpavimą 
per nosį, o ne jį pakeisti� Esant nosies pertvaros iškrypimui 
žmogus jaučia nuolatinį nosies užgulimą, jam sunku kvėpuo-
ti, kankina nuolatinė sloga, gali prasidėti galvos skausmai� Šis 
sutrikimas blogina gyvenimo kokybę, nes žmogus negali nor-
maliai užsiimti kasdienine veikla, dirbti, linksmintis, sportuo-
ti, dalyvauti socialinėje veikloje� 

Po nosies pertvaros operacijos ankstyvuoju pooperaciniu 
periodu pacientams kyla įvairių fiziologinių, psichologinių ir 
socialinių poreikių – juos šiame straipsnyje ir paanalizuosime� 
Tyrime dalyvavo 40 pacientų (20 vyrų ir 20 moterų), kuriems 
buvo diagnozuotas nosies pertvaros iškrypimas ir atlikta nosies 
pertvaros operacija� Taikyti anketinės apklausos bei dokumentų 
analizės tyrimo metodai� Nustatyta, kad didesnei daliai moterų 
nei vyrų kilo fiziologinių ir psichologinių poreikių, o socialiniai 
poreikiai aktualesni buvo vyrams� Aktualiausias poreikis mote-
rims – pagalba judant, o vyrams – pagalba valgant ir geriant� Be 
to, didesnei daliai vyrų nei moterų kilo bendravimo poreikis�

Įvadas
Tyrimo tikslas – išanalizuoti pacientų slaugos poreikius po 

nosies pertvaros operacijos�
Atliekant tyrimą siekta šių uždavinių:

1� Nustatyti ir palyginti vyrų ir moterų fiziologinius slaugos 
poreikius po nosies pertvaros operacijos� 

2� Išsiaiškinti ir palyginti vyrų ir moterų psichologinius slaugos 
poreikius po nosies pertvaros operacijos�

3� Išnagrinėti ir palyginti vyrų ir moterų socialinius slaugos po-
reikius po nosies pertvaros operacijos�
Kvėpavimo veikla laikoma svarbiausia iš visų gyvybinių 

veiklų� Visiems žmogaus organizme vykstantiems procesams 
svarbus deguonis, kurį įkvepiame per nosį� Nekokybiškas 
kvėpavimas daro įtaką ne tik fizinei savijautai, bet ir žmogaus 
psichinei būklei – trūkstant deguonies gali pasireikšti apa-
tija, pasyvumas, nerimas [1]� Nosies pertvara yra iškrypusi 
maždaug 90 proc� žmonių [2]� Taigi šis sutrikimas yra labai 
dažnas ir aktualus daugeliui� Žmonės į otorinolaringologus 
kreipiasi, kai jaučia nuolatinį diskomfortą kvėpuodami ir 
nosies obstrukcija tampa pagrindine priežastimi, privertusia 
susirūpinti savo sveikata� Otorinolaringologija pastaraisiais 
dešimtmečiais sparčiai vystėsi ir keitėsi [3], tačiau mokslinė-
je literatūroje aptinkama labai mažai informacijos apie šios 
srities pacientų slaugą� Taigi pasirinkta tema apie pacientų 

slaugos poreikius po nosies pertvaros operacijos yra aktuali 
ir mažai nagrinėta�

Nosies pertvara yra vidinės nosies dalis, kuri dalija nosies 
ertmę į dvi simetriškas trikampio puses [4]� Nosies pertvaros 
iškrypimas – tai pertvaros iškrypimas vidurinės ašies atžvilgiu, 
apsunkinantis kvėpavimą pro nosį [5]� Nosies pertvaros iškry-
pimas gali būti įgimtas ir įgytas:
• įgimtas nosies pertvaros iškrypimas susiformuoja, kai gim-

dymo metu naujagimis patiria nosies traumą (dėl kremzlės 
mikrolūžių kremzlės fragmentai auga skirtingu greičiu, to-
dėl pertvara deformuojasi);

• įgytas nosies pertvaros iškrypimas susiformuoja po patirtos 
nosies traumos, kitų nosies ligų (pertvaros pūlinys, nosies 
polipozė) [3]�
Mokslinėje literatūroje nurodomi šie iškrypusios nosies per-

tvaros simptomai: pasunkėjęs kvėpavimas pro nosį, knarkimas, 
miego apnėjos, galvos skausmas (rinogeniniai galvos skausmai), 
nuolatinė sloga ir sinusito atsiradimas, nosies užgulimas, krau-
javimas iš nosies [6, 7, 8]� Siekiant diagnozuoti nosies pertvaros 
iškrypimą, surenkama išsami chirurginė ir medicininė anamne-
zė, išsiaiškinamos alergijos, vartojami vaistai, atliekama rinosko-
pija bei nosies endoskopija� Nosies rinoskopijos tyrimas laiko-
mas pagrindiniu nosies ertmės apžiūros tyrimu, tačiau atsiradus 
endoskopiniams tyrimo metodams, priekinė rinoskopija verti-
nama kaip pirminis objektyvus tyrimo metodas, todėl visada po 
nosies rinoskopijos atliekamas endoskopinis nosies tyrimas [3]�

Pacientų poreikiai po nosies pertvaros 
operacijos

Poreikis apibrėžiamas kaip socialinis konstruktas, kuris yra 
asmeninis, subjektyvus ir nuolat kintantis [9]� Nepatenkin-
tas poreikis yra motyvas, skatinantis veikti� Viena geriausiai 
žinomų motyvacijos teorijų yra A� H� Maslow teorija, kurios 
svarbiausi komponentai – asmenybės saviraiškos ir poreikių 
hierarchijos koncepcijos� A� H� Maslow požiūris į žmogų ir 
pasaulį yra holistinis ir dinamiškas [6]� Poreikius minėtas au-
torius suskirstė į penkias grupes ir sukūrė poreikių piramidę� 
Poreikiai pradedami analizuoti nuo apačios kylant į viršų [9]� 
Patys pirmieji poreikiai yra fiziologiniai – jie yra pagrindiniai 
išlikimo poreikiai (maistas, vanduo, miegas ir pan�)� Šių po-
reikių patenkinimas lemia visus kitus poreikius, nes nepaten-
kinęs fiziologinių poreikių žmogus negali užsiimti kita veikla� 
Šie poreikiai labai stiprūs, gyvybiškai svarbūs, tačiau yra tik 
priemonė kitiems poreikiams patenkinti� Antras lygmuo – sau-
gumo poreikiai� Šių poreikių užtikrinimas taip pat labai svar-
bus, nes žmogus, kuris jaučiasi nesaugus, tampa nelaimingas, 
kamuojamas baimės bei nerimo� Trečias lygmuo  – socialinis 
lygmuo (meilės poreikis, priklausymo grupei poreikis)� Socia-
liniai poreikiai tenkinami bendraujant, priklausant grupėms, 
kolektyvams� Ketvirtas lygmuo – savigarba ir (ar) pagarba� Pa-
tenkinus socialinius poreikius, žmogui kyla noras būti pripa-
žintam, turėti gerą vardą� Nepatenkinęs šio poreikio dažnai 
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žmogus jaučiasi menkavertiškas, silpnas, piktas ar net agresy-
vus� Penktas lygmuo – savirealizacijos. A� H� Maslow savireali-
zacijos poreikį vadina augimo poreikiu� Šio poreikio patenki-
nimu žmogus gali atskleisti savo individualumą� Šis poreikis 
skatina tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų [6]�

A� H� Maslow poreikių teorijos fragmentai buvo pritaiky-
ti ir slaugant pacientus, tačiau, kaip nurodoma literatūroje, 
reikia nepamiršti, kad ši teorija taikoma sveikiems žmonėms 
[10]� Taigi analizuojant slaugomų žmonių poreikius būtina at-
sižvelgti, kaip poreikiai įvardijami slaugoje� Slaugos poreikiai 
apibūdinami kaip pagrindiniai fiziologiniai, psichologiniai ir 
socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų 
pagalbos; kiekviena sveikatos problema, kuriai išspręsti reikia 
nors vieno slaugos veiksmo ar slaugytojo įsikišimo [11]� Slau-
gant pacientus svarbu atsižvelgti, kokie poreikiai yra aktualiau-
si ir būtini paciento sveikatai palaikyti� Pagal slaugos poreikių 
apibūdinimą po nosies pertvaros operacijos buvo išskirtos ir 
analizuojamos fiziologinių, psichologinių bei socialinių pacien-
tų poreikių grupės N� Roper, W� W� Logan, J� A� Tierney [10] 
įvardytose gyvybinėse veiklose� Gyvybinės veiklos – žmogaus 
organizmo veiklos, užtikrinančios gyvenimo procesą [10]� 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas buvo atliktas Vilniaus miesto X ligoninės Ausų, no-

sies, gerklės ligų skyriuje� Tiriamųjų imtis buvo suformuota ne-
tikimybinės atrankos patogiuoju kriteriniu būdu, gavus žodinį 
respondentų sutikimą dalyvauti tyrime� Apklausoje dalyvavo tik 
tie pacientai, kuriems buvo atlikta nosies pertvaros operacija, tai-
kant bendrinę nejautrą� Tyrimui įtakos turėjo pacientų lytis, nes 
slaugos poreikių aktualumas buvo lyginamas pagal lyties kriteri-
jų� Tyrimui atlikti buvo gautas įstaigos administracijos leidimas�

Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa� 
Klausimynas sudarytas vadovaujantis A� H� Maslow poreikių 
teorija, siekiant nustatyti pacientų fiziologinius, socialinius bei 
psichologinius poreikius po nosies pertvaros operacijos� Klau-
simyną sudarė 19 uždarų klausimų, iš kurių 17 buvo apie pa-
cientų problemas, iškilusias po nosies pertvaros operacijos, ir 
2 demografiniai klausimai (amžius, lytis)� Anketos responden-
tams išdalytos antrą parą po operacijos� Visi tiriamieji į pateik-
tos anketos klausimus atsakė raštu� Tyrimo metu apklaustiems 
pacientams užtikrintas konfidencialumas, klausimyne nebuvo 
prašoma pateikti jokios asmeninės informacijos� Atliekant ty-
rimą vadovautasi etiniais, teisiniais procedūriniais bei filoso-
finiais tyrimo atlikimo principais� Duomenų analizei taikyti 
aprašomosios statistikos metodai� Duomenys apdoroti naudo-
jantis „MS Excel 2007“ programa� Anketos duomenų analizės 
rezultatai pateikiami grafikuose procentine skaičių išraiška�

Tyrime dalyvavo 40 respondentų, iš jų 20 moterų ir 
20 vyrų, kuriems buvo diagnozuotas nosies pertvaros iškry-
pimas bei atlikta nosies pertvaros operacija, taikant bendrinę 
nejautrą� Tyrimo dalyvių amžius nuo 18 iki 74 metų� Dau-
giausiai respondentų – 60 proc� vyrų ir 50 proc� moterų – 
buvo 18–35 metų amžiaus�

Tyrimo rezultatų analizė ir aptarimas
Pirmiausiai siekta išsiaiškinti, kokių fiziologinių poreikių 

kyla pacientams po nosies pertvaros operacijos, bei palyginti 
šiuos poreikius tarp vyrų ir moterų� Atlikus tyrimą paaiškė-
jo, kad dvigubai daugiau vyrų – 8 (40 proc�) nei moterų – 4 
(20 proc�) niekada nejautė poreikio užtikrinti saugią aplinką 

po nosies pertvaros operacijos (žr� 1 pav�)� Tačiau didesnei da-
liai vyrų nei moterų reikėjo pagalbos užtikrinant saugią aplin-
ką pirmas dvi valandas po operacijos� Didesnei daliai moterų 
nei vyrų pagalbos poreikis užtikrinant saugią aplinką buvo po 
operacijos praėjus 3–6 valandoms� Taip pat didesnei daliai mo-
terų – 4 (20 proc�) nei vyrų – 1 (5 proc�) šis poreikis buvo 
aktualus pirmą parą po operacijos� 

Paaiškėjo, kad 16 (80 proc�) vyrų ir 10 (50 proc�) moterų 
teigė, jog po operacijos asmens higienos užtikrinimo poreikis 
jiems niekada nebuvo kilęs� Pagalbos poreikis užtikrinant as-
mens higieną tiek moterims, tiek vyrams išliko dvi paras po 
operacijos, tačiau didesnei daliai moterų – 4 (20 proc�) nei 
vyrų – 1 (5 proc�) jis tęsėsi ilgiau, t� y� dvi paras po operacijos� 

Tyrimu nustatyta, kad 12 (60 proc�) vyrų ir tik 1 (5 proc�) 
moteriai po nosies pertvaros operacijos nereikėjo pagalbos ju-
dant� 4 (20 proc�) vyrai ribotai judėjo pirmas dvi valandas po 
operacijos ir 3–6 valandas po operacijos� Moterims pagalbos 
judant reikėjo ilgiau nei vyrams� Didžiausia dalis moterų – 7 
(35 proc�) – teigė, kad pirmą parą po operacijos joms reikėjo 
pagalbos judant, o 3 (15 proc�) moterims pagalbos judant rei-
kėjo pirmas dvi paras po operacijos�

Tik 1 (5 proc�) vyras ir 3 (15 proc�) moterys teigė, jog jiems 
po nosies pertvaros operacijos niekada nereikėjo pagalbos val-
gant ir geriant� Didesnei daliai vyrų nei moterų reikėjo pagalbos 
valgant ir geriant pirmas dvi valandas po operacijos (žr� 2 pav�)� 
3 (15 proc�) vyrams ir 4 (20 proc�) moterims šis poreikis kilo 
3–6 valandas po operacijos� Daugiausia respondentų tiek tarp 
vyrų – 7 (35 proc�), tiek tarp moterų – 8 (40 proc�) teigė, kad 
pagalbos valgant ir geriant reikėjo pirmą parą po operacijos, ta-
čiau šiek tiek didesnei daliai vyrų nei moterų pagalbos prireikė 
net dvi paras po operacijos�

Daug daugiau vyrų – 13 (65 proc�) nei moterų – 6 (30 proc�) 
teigė, kad po nosies pertvaros operacijos niekada nejuto neri-
mo� 3 (15 proc�) vyrai labiausiai nerimavo pirmas dvi valandas 
po operacijos, 6 (30 proc�) moterys nerimą labiausiai jautė pir-
mą parą po operacijos, 2 (10 proc�) moterys teigė, kad jautė 
nerimą dvi paras po operacijos�

Anketoje respondentų klausta, dėl ko jie jautė nerimą� Šis 
klausimas buvo pateiktas tik respondentams, teigusiems, jog 
po nosies pertvaros operacijos jautė nerimą� Į šį klausimą atsakė 
7 vyrai ir 14 moterų� 3 (43 proc�) vyrai ir 2 (14 proc�) mote-
rys nerimą jautė dėl skausmo (žr� 3 pav�)� 2 (29 proc�) vyrai ir 
8 (57 proc�) moterys nerimavo dėl būsimų gydymo ir slaugos 
veiksmų (vaistų leidimas, tamponų iš nosies šalinimo procedū-
ra ir t� t�), 4 (29 proc�) moterys ir 2 (29 proc�) vyrai nerimavo 
dėl informacijos stokos� 

1 pav. Pacientų, kuriems kilo saugios aplinkos užtikrinimo poreikis po 
nosies pertvaros operacijos, pasiskirstymas pagal lytį
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mo atlikimo metu kilo daugiau asmens higienos užtikrinimo 
poreikių nei vyrams�

Nustatyta, kad moterims labiau nei vyrams reikėjo pagal-
bos judant� Dižioji vyrų dalis teigė, jog jiems iš viso nereikėjo 
pagalbos judant� Taigi iš tyrimo rezultatų matyti, kad, siekiant 
užtikrinti judėjimo poreikį, slaugytojas, slaugydamas pacientus 
po nosies pertvaros operacijos, turėtų atkreipti dėmesį į judėji-
mo sutrikimus lemiančius veiksnius bei stengtis užtikrinti sau-
gų pacientų judėjimą�

Daugiau pagalbos valgant ir geriant reikėjo vyrams nei mo-
terims� Vadinasi, slaugytojas turėtų atkreipti didesnį dėmesį į 
vyrų valgymo ir gėrimo poreikio užtikrinimą� Svarbu, kad slau-
gytojas pacientus informuotų, jog 2 val� po operacijos negalima 
valgyti, o skysčius vartoti galima praėjus 1 val� po operacijos� 
Taip pat slaugytojas turėtų informuoti, kad dvi savaites po ope-
racijos negalima valgyti karštų patiekalų ir gerti karštų gėrimų, 
nes karštis gali sukelti kraujavimą iš chirurginės žaizdos�

Psichologiškai jautriausia grupė yra moterys bei pacientai, 
kuriems numatoma atlikti bendrinę nejautrą [12]� Tai patvirti-
na ir gauti tyrimo rezultatai, pagal kuriuos moterys labiau ne-
rimauja bei sunkiau prisitaiko prie pokyčių po nosies pertvaros 
operacijos nei vyrai� Paaiškėjo, kad moterims labiausiai nerimą 
kėlė būsimi slaugos ir gydymo veiksmai, o vyrams – skausmas� 
Vadinasi, slaugytojas, informuodamas pacientus apie būsimas 
procedūras, turėtų atkreipti didesnį dėmesį į moterų poreikių 
užtikrinimą, nes jos labiausiai nerimavo dėl būsimų procedūrų, 
o informuodamas apie skausmo mažinimą daugiau dėmesio 
skirti vyrų poreikių užtikrinimui�

Nustatyta, kad vyrams bendraujant kilo daugiau prob-
lemų nei moterims� Tyrimo rezultatai rodo, kad slaugytojas, 
bendraudamas su pacientais (ypač su vyrais), turėtų atkreipti 
dėmesį, kad jiems po nosies pertvaros operacijos gali būti sun-

2 pav. Pacientų, kuriems kilo valgymo ir gėrimo užtikrinimo poreikis 
po nosies pertvaros operacijos, pasiskirstymas pagal lytį

4 pav. Pacientų, kuriems kilo bendravimo užtikrinimo poreikis po 
nosies pertvaros operacijos, pasiskirstymas pagal lytį

5 pav. Pacientų, kuriems kilo bendravimo užtikrinimo poreikis dėl 
nuovargio po nosies pertvaros operacijos, pasiskirstymas pagal lytį

Dvigubai daugiau moterų – 8 (40 proc�) nei vyrų – 4 
(20 proc�) teigė, kad po nosies pertvaros operacijos jiems nie-
kada nekilo problemų bendraujant (žr� 4 pav�)� Pirmas dvi 
valandas po operacijos vyrams bendrauti buvo sunkiau nei 
moterims, tačiau daugiau moterų – 4 (20 proc�) nei vyrų – 3 
(15 proc�) teigė, kad joms kilo problemų bendrauti po operaci-
jos praėjus 3–6 valandoms� 7 (35 proc�) vyrams ir 3 (15 proc�) 
moterims sunku bendrauti buvo pirmą parą po operacijos� 

Tyrimu nustatyta, kad 3 (15 proc�) vyrai ir 5 (25 proc�) mo-
terys niekada po nosies pertvaros operacijos nejautė nuovargio 
bendraudami (žr� 5 pav�)� Tiek vyrai – 8 (40 proc�), tiek mote-
rys – 7 (35 proc�) nuovargį labiausiai jautė po operacijos praė-
jus dviem valandoms� Po tiek pat respondentų iš abiejų grupių 
bendraudami greitai pavargdavo po operacijos praėjus 3–6 va-
landoms� Daugiau vyrų – 4 (20 proc�) nei moterų – 2 (10 proc�) 
nuovargį bendraudami jautė pirmą parą po operacijos, be to, 
moterys ilgiau nei vyrai jautė nuovargį bendraudamos� 

Rezultatų aptarimas
Paaiškėjo, kad tiek vyrams, tiek moterims saugios aplinkos 

užtikrinimas aktualiausias pirmas dvi valandas po operacijos� 
Taigi remiantis gautais rezultatais, slaugytojas turėtų užtikrinti 
saugią aplinką ir informuoti pacientus, kaip elgtis po opera-
cijos (dvi valandas rekomenduojama pagulėti, o esant galvos 
svaigimui nedaryti staigių judesių)� Slaugytojas, mokydamas 
ir teikdamas informaciją apie saugią aplinką, daugiau dėmesio 
turėtų skirti moterų poreikių užtikrinimui, nes joms šis porei-
kis aktualus išliko ilgiau nei vyrams�

Nors po nosies pertvaros operacijos asmens higienos užtik-
rinimo poreikis didelei daliai abiejų tiriamųjų grupių niekada 
nebuvo kilęs, tačiau moterims šis poreikis buvo aktualesnis tiek 
pirmą, tiek antrą parą po operacijos� Vadinasi, moterims tyri-

3 pav. Nerimo priežastys
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ku kalbėti, todėl bendraujant reikia įsitikinti, ar pacientai viską 
suprato, o jei kyla klausimų – atsakyti į juos� Be to, kaip rodo 
tyrimo rezultatų analizė, vyrai bendraudami pavargsta greičiau 
nei moterys� Todėl bendraujant su vyrais, informaciją reikia 
suteikti aiškiai ir tiksliai per daug jų nevarginant, tačiau išsiaiš-
kinti, ar yra grįžtamasis ryšys�

Išvados
1� Tyrimo metu nustatyta, kad moterims fiziologiniai porei-

kiai buvo aktualesni nei vyrams� Daugiau moterų nei vyrų 
teigė, jog joms reikėjo daugiau pagalbos užtikrinant saugią 
aplinką, asmens higieną bei judėjimą po nosies pertvaros 
operacijos� Aktualiausias fiziologinis poreikis moterims 
buvo pagalbos judant poreikis� Daugiau nei pusei vyrų ir 
moterų kilo problemų kvėpuojant, valgant ir geriant bei 
miegant� Vyrai teigė, kad daugiausiai pagalbos jiems reikėjo 
valgant ir geriant� 

2� Psichologiniai poreikiai moterims yra aktualesni nei vy-
rams� Trigubai daugiau moterų nei vyrų teigė jautusios ne-
rimą po nosies pertvaros operacijos� Dažniausią priežastį, 
sukeliančią nerimą, moterys įvardijo būsimus slaugos ir gy-
dymo veiksmus� Vyrai teigė, kad daugiausiai nerimo jiems 
kėlė skausmas�

3� Socialiniai poreikiai po nosies pertvaros operacijos buvo 
aktualesni vyrams nei moterims� Didesnei daliai vyrų nei 
moterų kilo bendravimo poreikių� Beveik visi vyrai teigė, 
kad jiems po nosies pertvaros operacijos buvo sunku kalbė-
ti ir bendraudami jie greitai pavargdavo�

NURSING NEEDS FOR PATIENTS 
AFTER NASAL SEPTUM SURGERY

nasal septum disfigurement the person feels constant nasal 
congestion, it becomes difficult to breathe, the person also 
suffers constant runny nose, headaches may also occur� This 
disorder is determines persons quality of life, because a person 
cannot engage in normal daily activities, work, having fun, 
playing sports and participating in social activities� After nasal 
septum surgery, patients in the early post-operative period 
there are many physiological, psychological and social needs 
that arise for the person, these are analysed in this article� The 
study included 40 patients (20 men and 20 women) who were 
diagnosed with curvature of the nasal septum and who needed 
nasal septum surgery� The study applied the questionnaire 
method� It was found that a greater proportion of women than 
men had physiological and psychological needs, and social 
needs had more relevance for men� It was found, that bigger 
part women than men had physiological and mental needs, but 
men expressed higher social needs� The most urgent need was 
help moving around for women, and help eating and drinking 
for men� Also, bigger part men than women had needs for 
communication�
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Summary
The article analyses the needs of the patient after nasal 

septal surgery� The theme is common as physiologically people 
breathe through the nose and in case of nasal septal disruption 
air entering through the nose is faced with an obstacle� So the 
people are forced to breathe through the mouth, but this type of 
breathing is the backup and it should only be complementary 
to breathing through the nose, rather than replace it� In the 
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Širdies nepakankamumu (toliau – ŠN) serga apie 26 mln� 
suaugusių Žemės gyventojų� Tai jau vadinama globaline pan-
demija� Palyginkime, 32 mln� žmonių serga vėžiu, 34 mln� – 
ŽIV ir (ar) AIDS� 

ŠN sergantis pacientas per vienerius metus vidutiniškai:
• 14 dienų praleidžia ligoninėje (hospitalizuotas) 
• 6–7 kartus apsilanko pas bendrosios praktikos gydytoją
• 15 kartų apsilanko dėl kitų konsultacijų ar tyrimų 
• 1–2 skubūs vizitai dėl pablogėjusios būklės

Per vienerius metus 40 proc� sergančiųjų ŠN yra hospitali-
zuojami ar miršta nuo šios ligos�

ŠN labai paveikia pacientų gyvenimo kokybę� Dažnai juos 
lydi baimė, nerimas, depresija� Darbas, kelionės, kasdieninė 
socialinė veikla, laisvalaikio užsiėmimai yra varginantys dėl 
dusulio ir didelio bendro silpnumo� ŠN sergančius pacientus 
prižiūrinčių artimųjų emocinės, fizinės ir finansinės sąnaudos 
taip pat didelės� Šia sunkia liga sergantiems žmonėms tenka 
išmokti su ja gyventi ir ją valdyti, o tai yra nemažas iššūkis� 

Nepaisant didėjančio skaičiaus žmonių, sergančių ir mirš-
tančių dėl ŠN, šios problemos mastą dar nepakankamai suvo-
kia visuomenė, politikai ir net sveikatos priežiūros specialistai� 
Todėl labai svarbu ugdyti naują požiūrį į šios ligos gydymą bei 
pacientų, sergančių ŠN, priežiūrą� Remiantis Europos kardio-
logų draugijos rekomendacijomis, daugialypė tokių pacientų 
priežiūra tampa galima ir Lietuvoje� 

2015 m� lapkričio 24 d� buvo pasirašytas Lietuvos Respub-
likos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gydytojo kar-
diologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento 
mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakanka-
mumu, reikalavimų aprašo patvirtinimo“� Prieš pasirašant šį 
dokumentą Lietuvos delegacija kartu su tuometine sveikatos 
apsaugos ministre Rimante Šalaševičiūte, ministrės patarėja 
Dalia Guobužiene, Vilniaus universiteto profesoriais Alek-
sandru Laucevičiumi ir Jelena Čelutkiene vyko į Linčiopingo 
(Švedija) universiteto ligoninę, kurioje jau nuo 1990 m� vei-
kia pirmoji Europoje įsteigta slaugytojų vadovaujama Širdies 
nepakankamumo klinika� Nuo 2005 m� tokias klinikas turi 
net 80 proc� visų Švedijos ligoninių� 

Ir nors naujo dokumento pasirašymas nesuteikia slaugyto-
jams tiek savarankiškumo, kiek jo turi mūsų Švedijos kolegos, 
tačiau tai didelis žingsnis į priekį� Teikiant šią paslaugą keičia-
si slaugytojų vaidmuo sveikatos priežiūros sistemoje – slau-
gytojai tampa gydytojų partneriais ir artėjama prie Europos 
standartų� Toks ir buvo šio projekto tikslas� 

Nauja paslauga ir nauja programa, skirta specializuotiems 
ŠN slaugytojams ruošti, leidžia tobulinti slaugytojų kvalifika-
ciją bei gerinti slaugos profesijos prestižą� 

Vilniaus ir Kauno universitetai paruošė pirmąsias specia-
lizuotas gydytojų kardiologų ir slaugytojų komandas, kurios 
jau pradeda dirbti Lietuvoje� Nors paruoštos 28 specialistų 
komandos, šiuo metu pradėjo veikti tik trys kabinetai – Vil-
niaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Ambulatori-

Nauja slaugytojų teikiama paslauga  
sergantiesiems širdies nepakankamumu

Edita Lycholip
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

nės kardiologijos skyriuje, Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto ligoninės Kauno klinikų Kardiologinės ambulatorijos 
skyriuje ir Alytaus poliklinikoje� 

Daugelio įstaigų vadovai nenori steigti naujų etatų, kur-
ti naujų kabinetų, pirkti aparatūros� Šios paslaugos teikimo 
sėkmei didelę reikšmę turi ir jos įkainis� Šiuo metu vyksta 
derybos su Teritorinėmis ligonių kasomis dėl įkainio didini-
mo, nes paslaugos įkainis gali nepadengti paslaugos išlaidų, o 
tai stabdo dalį įstaigų teikti šią paslaugą� Sveikatos apsaugos 
ministerija dalyvauja projekte ir skiria įstaigoms finansavimą 
šiems kabinetams įrengti� Numatoma panaudoti Europos 
struktūrinių fondų pinigus� Planuojama paremti 29 ŠN kabi-
netus� Sudarytas įstaigų sąrašas, kurios gaus finansinę paramą� 
Tai būtų paskatinimas atidaryti daugiau ŠN kabinetų�

Lietuvoje daugiau nei 120  000 asmenų serga ŠN, pagal 
ekspertų prognozes, šis skaičius tolygiai didės� Svarbu supras-
ti, kad tai yra reali galimybė padėti sergantiesiems šia sunkia 
liga, išmokyti su ja gyventi ir ją valdyti� Tik glaudus koman-
dos bendradarbiavimas gali užtikrinti kokybišką, laiku suteik-
tą ŠN sergančių pacientų priežiūrą� 

Vilniuje pacientus šiame kabinete konsultuoja 4 ŠN 
kardiologai – prof� Jelena Čelutkienė, doc� Alfredas Rudys, 
dr� Gitana Zuozienė, dr� Vytė Maneikienė, bei keturios slau-
gytojos – Nomeda Minkevičienė, Genovaitė Steckienė, Mar-
ta Filipova ir Edita Lycholip�

Slaugytojai savarankiškai atlieka didžiąją konsultacijos 
dalį� Jau pirmosios konsultacijos metu surenkama trum-
pa anamnezė, įvertinami paciento skundai, pagrindiniai 
ŠN simptomai ir požymių pasireiškimas (dusulys, širdies pla-
kimas, nuovargis, edemos), kasdieninė veikla, fizinio krūvio 
toleravimas, matuojamas arterinis kraujo spaudimas, širdies 
susitraukimo dažnis, svoris, pilvo apimtis, atliekamas bioim-
pedanso (kraujotakos rodiklių) tyrimas, 6 minučių ėjimo tes-
tas, skiriami kraujo mėginiai, registruojami laboratorinių ir 
klinikinių tyrimų rodikliai, vertinami nuokrypiai, užpildomi 

Lietuvos delegacija Linčiopingo universiteto ligoninės širdies 
nepakankamumo klinikoje. Centre (su paveikslu) prof. A. Štromberg. 
Mūsų delegacija: sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė, ministrės 

patarėja D. Guobužienė, akadėmikas  A. Laucevičius, prof. J. Čelutkienė, 
bendrosios praktikos slaugytoja doktorantė E. Lycholip
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savirūpos ir gyvenimo kokybės klausimynai� Be to, nemažai 
laiko (pusę konsultacijos trukmės, apie 45 min�) pacientas 
mokomas, kaip gyventi su šia liga� Pirmiausiai slaugytojas 
įvertina paciento žinias ir sudaro individualų mokymo planą 
pagal paciento poreikius� Labai svarbu įvertinti paciento ge-
bėjimą įsisavinti mokomąją medžiagą, t� y� įvertinti jo kogni-
tyvinę funkciją� Depresijos simptomai ir pažintinių funkcijų 
sutrikimai dažnai pasitaiko sergant ŠN� 

Neretai tai būna vyresnio amžiaus pacientai, kuriems labai 
sunku įsiminti, todėl labai svarbu įtraukti į mokymą kitus 
šeimos narius� 

Pacientai mokomi suprasti, kaip dirba širdis, kas yra ŠN, 
kaip ši liga išsivystė, kokią įtaką daro kitų organų veiklai� 
Pacientai mokomi atpažinti ankstyvuosius ŠN simptomus 
ir požymius, kad galėtų juos stebėti ir išvengti būklės pa-
blogėjimo� Be to, pacientams aiškinama, kokios būklės yra 
pavojingos ir kada reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją� Lai-
ku sureagavus, padedant gydytojams ir slaugytojams, galima 
sustabdyti ligos progresavimą, sugrąžinti paciento organiz-
mą į stabilią būklę, išvengti gydymosi ligoninėje� Pacientams 
aiškinami mitybos principai sergant ŠN, žalingų įpročių po-

veikis širdžiai, fizinio treniravimosi nauda, reikalingi atlikti 
skiepai� Pacientai mokomi pildyti savikontrolės dienynus, 
stebėti savo kraujospūdį, širdies susitraukimo dažnį, svorį� 

Labai svarbi mokymo dalis yra medikamentinis ŠN gy-
dymas� Medikamentinio gydymo plano laikymasis – vienas 
svarbiausių dalykų, kad paciento būklė kuo ilgiau būtų sta-
bili� Vaistai ne tik palengvina ŠN simptomus, bet ir pailgi-
na sergančiųjų išgyvenamumą� Pacientams aiškinama apie 
pagrindines vaistų grupes bei jų poveikį, galimas šalutines 
reakcijas� Mokymo metu pacientams aiškinamos ir neme-
dikamentinio gydymo galimybės (implantuojami prietaisai, 
chirurginis gydymas, širdies transplantacija)� Pacientai ir jų 
šeimos nariai gali užduoti visus jiems rūpimus klausimus 
apie širdies nepakankamumą bei gyvenimą su šia liga� 

Dauguma pacientų, kaip mes ir numatėme, labai blogos 
sveikatos būklės, daugelis jų balansuoja ties riba vėl pakliū-
ti į ligoninę� Jiems skiriamos konsultacijos kas dvi savaites, 
stengiamasi stabilizuoti jų sveikatos būklę koreguojant gydy-
mą, stebimi svarbiausi sveikatos rodikliai� Naujoji paslauga 
orientuota į pacientus, kuriems liga jau nustatyta ir kurie 
gydėsi ligoninėje, nes jie yra ypatingos rizikos grupėje, apie 
30 proc� pacientų per pirmus tris mėnesius vėl į ją sugrįžta� 
Pacientai turi suprasti, kad tai yra reali galimybė pagerinti 
gyvenimo kokybę ir valdyti ligą� Padedant kvalifikuotiems 
specialistams, tai padaryti daug lengviau, pasiekiama geres-
nių rezultatų� 

Kol kas susiduriama su problema, kad, norėdamas patek-
ti į šį kabinetą, sergantysis turi gauti gydytojo kardiologo 
siuntimą, nes dar ne visi medikai Lietuvoje – šeimos gydyto-
jai, kardiologai, vidaus ligų specialistai – žino apie šią naują 
paslaugą ir ką turi padaryti, kad jų pacientas ją gautų� Mes 
stengiamės žinią apie šią naujieną skleisti kuo plačiau, in-
formuoti apie ją Lietuvos kardiologų draugijos renginiuose, 
šeimos ir kitų sričių gydytojams skirtose konferencijose�

Pirmosios sergančiųjų širdies nepakankamumu slaugytojos, paruoštos 
Vilniaus universitete, su prof. dr. kardiologe Jelena Čelutkiene ir 

bendrosios praktikos slaugytoja Edita Lycholip (sėdi dešinėje)

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymas „Dėl slaugos protokolų rengimo reikala-
vimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m� lapkričio 8 d� 
Nr� V – 1234, Vilnius)�

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punk-
tą ir Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gai-
rių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2016 m� vasario 10 d� įsakymu Nr� V-222 „Dėl 
Nacio nalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių pa-
tvirtinimo“ priedo „Nacionalinės slaugos politikos 2016–
2025 metų gairių įgyvendinimo priemonių planas“ 1�3�1�3� 
papunktį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistras patvirtino Slaugos protokolų rengimo reikalavimų 
tvarkos aprašą�

Naudinga žinoti

Patvirtintas Slaugos protokolų rengimo 
reikalavimų tvarkos aprašas

Slaugos protokolų rengimo reikalavimų tvarkos aprašas 
reglamentuoja slaugos protokolų rengimo tvarką asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ)� Aprašas tai-
komas naujai rengiamiems slaugos protokolams� Pagal 
aprašą parengtais protokolais vadovaujasi ASPĮ slaugos spe-
cialistai, sveikatos priežiūros specialistai pagal savo kompe-
tenciją, taip pat institucijos, rengiančios ir tobulinančios 
šiuos specialistus bei kontroliuojančios jų veiklą� ASPĮ turi 
turėti rizikingiausių pacientų saugai slaugos veiksmų slau-
gos protokolus� Slaugos protokolus gali rengti universitetai, 
kolegijos, slaugos specialistų profesinės draugijos� 

Parengti slaugos protokolai gali būti skelbiami periodi-
niuose medicinos, slaugos ir mokslo leidiniuose, universite-
tų, sveikatos priežiūros įstaigų, slaugos specialistų profesinių 
draugijų ir kitų suinteresuotų institucijų interneto svetainėse�
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Pasaulinės diabeto dienos simboliu tapo 2007 m� patvir-
tintas mėlynas diabeto ratas, kuris žymi vienybę, simboli-
zuoja gyvybę ir sveikatą� Mėlyna spalva atspindi dangų, po 

kuriuo gyvena visos pasaulio tau-
tos� Mėlynas ratas reiškia, kad pa-
saulinė diabeto bendruomenė turi 
vienytis kovai su diabetu� 

Pasaulinė diabeto diena lapkri-
čio 14-ąją minima Kanados gydy-
tojo Frederiko Bantingo (Frederick 
Banting, 1891–1941) gimtadienio 
garbei� Bantingas kartu su kole-
ga Čarlzu Bestu (Charles Best, 
1899–1978) išrado būdą insulinui 
gaminti� Jis pirmą kartą išgelbėjo 
diabetu sergantį 14-metį, suleis-
damas jam insulino� 1923 m� jam 
buvo suteikta Nobelio premija� 

Apie 60 mln� žmonių Europos regione serga cukriniu dia-
betu (toliau – CD), liga plinta tarp visų amžiaus grupių žmo-
nių� Šiuo metu kai kuriose Europos valstybėse 10–15 proc� 
gyventojų serga šia liga� Vis daugiau planetos gyventojų su-
serga diabetu, nes daugėja žmonių, turinčių antsvorio, ne-
sveikai besimaitinančių, per mažai judančių bei patiriančių 
socialinių ir (ar) ekonominių sunkumų� Diabetas – našta ne 
tik pačiam sergančiajam, bet ir valstybių ekonomikai bei 
sveikatos apsaugos sistemai� Lietuvoje su diabetu susijusioms 
išlaidoms vienam CD sergančiam asmeniui 2015 m� buvo 
išleista 1  008,6  Eur� Pasaulio sveikatos organizacija prog-
nozuoja, kad iki 2030 m� CD taps 7-a dažniausia mirties 
priežastimi� Nors CD plinta, daug žmonių gali išvengti šios 
ligos, o susirgus diabetą galima sėkmingai kontroliuoti ir iš-
vengti komplikacijų�

CD yra klastinga ir plintanti liga� Prieš 25 metus pasauly-
je CD sirgo 30 mln� žmonių, o šiuo metu jau serga 366 mln� 
90–95 proc� naujai diagnozuotų atvejų yra II tipo CD� Prog-
nozuojama, kad 2030 m� CD sergančių žmonių skaičius pa-
saulyje pasieks 552 mln� 

Didžiausias CD paplitimas Europos Sąjungos šalyse 
2015 m� buvo Maltoje ir Portugalijoje (daugiau nei 13 proc�), 
mažiausias – Airijoje (5,3 proc�), Lietuvoje (5,5 proc�) ir 
Liuksemburge (5,7 proc�) (1 pav�)�

Didžiausias standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl 
CD 2013 m� buvo Kipre (69,7/100  000 gyv�) ir Čekijo-
je (45,1/100  000 gyv�), mažiausiai žmonių dėl šios ligos 
mirė Suomijoje (9,1/100  000 gyv�), Jungtinėje Karalystėje 
(10,2/100  000 gyv�) ir Lietuvoje (10,9/100 000 gyv�)� Lie-

Cukrinio diabeto paplitimas  
Lietuvoje ir užsienyje

Vida Stončienė, Edita Jasčėnskaitė 
Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas

1 pav. CD paplitimas (proc.) Europos Sąjungos šalyse 2015 m. 
Šaltinis: International Diabetes Federation,  

DIABETES ATLAS 7th edition

tuvoje 2013 m� standartizuotas mirtingumas dėl CD buvo 
kiek daugiau nei du kartus mažesnis nei 28 Europos Sąjun-
gos šalyse� Tik nedidelė dalis ligonių miršta nuo CD� Daž-
niausiai mirštama nuo jo komplikacijų (2 pav�)�

Ligotumas – sergančių žmonių skaičius populiacijoje tam 
tikru momentu arba per tam tikrą laiką� Ligotumas Lietu-
voje nuo 2001 iki 2015 m� išaugo daugiau nei 3 kartus� Li-
gotumas CD Lietuvoje ir toliau didėja� 2015 m� sergančiųjų 
CD buvo 34,9/1 000 gyv�, o 2014 m� ligotumo rodiklis buvo 
33,9/1 000 gyv� Lyginant CD ligotumą pagal tipą, nustaty-
ta, kad I tipo CD ligotumas gerokai mažesnis negu II tipo 
CD (3 pav�)�

Ligotumas diabetu 2015 m� buvo didesnis mieste 
(37,7/1 000 gyv�) nei kaime (28,7/1 000 gyv�)� Panaši ten-
dencija vyravo visus 2001–2015 m� (5 pav�)�

Ligotumas CD skiriasi priklausomai nuo amžiaus� Lie-
tuvoje vaikų ligotumas 2001–2015 m� padidėjo nuo 0,5 iki 
1,6/1 000 gyv� Mažiausias ligotumas tarp suaugusiųjų buvo 
18–44 metų (5,9/1 000 gyv�), didžiausias – 65 metų ir vyres-
nių (104,8/1 000 gyv�) (6 pav�)�

2 pav. Standartizuotas mirtingumo rodiklis – dėl CD mirusiųjų 
skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą 2013 m.  

Šaltinis: EUROSTAT
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7 pav. Gimdyvių, kurioms nėštumo metu buvo diagnozuotas gestacinis 
diabetas, skaičius (1000 gimdyvių) 2001–2014 m. Šaltinis: Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centras, 2015 m.

Sergamumas – naujų atvejų (susirgusių) žmonių skaičius 
populiacijoje per tam tikrą laiką� Naujai CD susirgusių as-
menų 2015 m� (sergamumo rodiklis 4,6/1 000 gyv�) užregist-
ruota beveik tiek pat kiek ir 2014 m� (sergamumo rodiklis 
4,7/1 000 gyv�) ir jau keletą metų daugėja� Naujai susirgusių 
I tipo CD asmenų (dažniausiai šia liga suserga vaikai) Lietu-
voje 2015 m� buvo nustatyta 888, t� y� šiek tiek mažiau nei 
2014 m� (900)� Tuo tarpu II tipo CD 2015 m� buvo nustaty-
tas 12 386 asmenims ir tai sudarė 92,7 proc� visų CD atvejų 
(8 pav�)�

8 pav. Sergamumas CD pagal tipą Lietuvoje 2001–2015 m. Šaltinis: 
Higienos instituto sveikatos informacijos centras, 2015 m. 

Lietuvos moterų ligotumas bei sergamumas CD 2015 m� 
buvo 1,3 karto didesnis nei vyrų (9 pav�)�

9 pav. Lietuvos vyrų ir moterų ligotumas bei sergamumas CD 
Lietuvoje 2015 m. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centras, 2015 m.

Palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuvoje 
CD paplitimas yra vienas mažiausių, tačiau neramina tai, jog 
sergančiųjų kasmet daugėja� Nors susirgęs CD žmogus gali 

3 pav. Ligotumas CD pagal tipą Lietuvoje 2001–2015 m. Šaltinis: 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2015 m.

2001–2014 m� gimdyvių, kurioms nėštumo metu buvo 
nustatytas gestacinis diabetas, padaugėjo 7 kartus – nuo 
3,9/1 000 iki 27,1/1 000 gimdyvių (7 pav�)�

6 pav. Ligotumas 1000 gyv. CD pagal amžiaus grupes 2001–2015 m. 
Lietuvoje. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 

2015 m.

5 pav. Ligotumas CD Lietuvos miestuose ir kaimuose 2001–2015 m. 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2015 m.

4 pav. Ligotumas CD 2015 m. Lietuvos savivaldybėse. Šaltinis: 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2015 m.
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gyventi kelerius metus nejausdamas aiškių simptomų (daž-
niausiai sergant II tipo CD), tačiau laikui bėgant, didelis cu-
kraus kiekis kraujyje gali smarkiai pakenkti daugeliui organų 
sistemų sukeldamas širdies infarktą, insultą, nervų pažeidi-
mų, inkstų funkcijos nepakankamumą, aklumą, impotenciją 
bei infekcijas, galinčias lemti amputacijas (10 pav�)�

10 pav. Pagrindinės CD komplikacijos. Šaltinis: International 
Diabetes Federation, DIABETES ATLAS 7th edition, 2015 

Kaip apsisaugoti? Suaugę žmonės dažniausiai serga II tipo 

CD� Kad nesusirgtume šio tipo CD, būtina: 
• sveikai maitintis
• reguliariai užsiimti fizine veikla 
• kontroliuoti kūno svorį
• atsisakyti rūkymo, kuris didina širdies kraujagyslių ligų ri-

ziką, bei kitų žalingų įpročių
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Lapkričio 4 d� Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 
posėdžių salėje vyko konferencija Pasaulinei diabeto dienai 
paminėti� Konferenciją organizavo Klaipėdos diabeto klubo 
pirmininkė Kristina Daugintienė ir Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto lektorė Vida Stončienė� 
Skaityti pranešimus buvo pakviesta nemažai svečių – gydyto-
jų, visuomenės sveikatos biuro atstovų, sveikatos priežiūros 
bei produktų specialistų, studentų� Konferenciją pradėjo ir 
sveikinimo žodį tarė Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos 
mokslų fakulteto dekanė Vida Staniulienė� 

Klaipėdoje 1990 m� įkurtas Klaipėdos miesto sergančiųjų 
cukriniu diabetu (toliau – CD) klubas „CD“� Klubas vienija 
CD sergančius žmones� Čia kalbama apie CD diagnostiką, 
gydymą, ligos kontrolę bei profilaktiką� Vyksta mokymai, ko-
kią įtaką ligai turi sureguliuota mityba, fizinis aktyvumas, kuo 
pavojingos komplikacijos, kaip jų išvengti� Rengiami įvairūs 
susitikimai su medikais, diabetologu, ligos kontrolės priemo-
nių specialistais� Organizuojamos šventės, išvykos� Klubas yra 
Lietuvos diabeto asociacijos (LDA) narys�

Paminėta Pasaulinė diabeto diena
Vida Stončienė, Lina Venienė 

Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas

Konferencijos, seminarai, susitikimai

Kasmet, minint Pasaulinę diabeto dieną, klubas organi-
zuoja akcijas nemokamiems gliukozės kiekio kraujyje tyri-
mams atlikti� Taip siekiama atkreipti dėmesį į pagrindinius 

Iš kairės: Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto 
dekanė Vida Staniulienė, Klaipėdos diabeto klubo pirmininkė Kristina 

Daugintienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų  
fakulteto lektorė Vida Stončienė
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Apie tai pranešimą pristatė Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės gydytojas endokrinologas Arūnas Pangonis�

Sergantieji šia klastinga liga žino, kad gyvybiškai svarbu 
yra prižiūrėti ir stebėti odos vientisumą, nes pasekmės būna 
skausmingos ir fatališkos – gali net tekti amputuoti galūnę� 

Didelio susidomėjimo sulaukė UAB „Molnlycke health 
care“ atstovė Rimantė Ladyšienė� Ji papasakojo apie diabeti-
nės pėdos opos gydymą ir pristatė specialius kremus, tepalus 
bei tvarsčius, kurie padeda prižiūrėti ir saugoti odą nuo pažei-
dimų, o, atsiradus opai, gydyti�

Gydytojas nefrologas, privačių dializių pradininkas Lietu-
voje Vaclovas Vainauskas buvo pakviestas kalbėti labai aktu-
alia sergantiesiems CD tema „Diabetas ir inkstai“� Informa-
tyvi paskaita apie ligos poveikį inkstams, reikiamus tyrimus, 
simptomus ir gydymą abejingų nepaliko� Po paskaitos netilo 
klausimai, į kuriuos gydytojas su malonumu atsakė�

Renginį užbaigė Klaipėdos universitetinės ligoninės gydy-
toja neurologė Kristina Prūselaitienė su pranešimu apie dia-
betinę neuropatiją�

Tądien Klaipėdos savivaldybės Tarybos posėdžių salė buvo 
sausakimša� Į renginį atvyko „CD“, Glaukomos klubų nariai 
ir miesto svečiai� Viso renginio metu atėjusieji nemokamai 
galėjo pasitikrinti savo cukraus kiekį kraujyje�

Renginio tikslas buvo atkreipti dėmesį į ligą, kuri preten-
duoja tapti net septinta mirtingumo priežastimi pasaulyje� 
Renginio organizatorės šiuo susibūrimu norėjo sutelkti ser-
gančiuosius, jų šeimos narius, bendraminčius ir visus, ku-
riems tai rūpi, suteikti naujų žinių ir atnaujinti jau esamas, 
skatinti būti bendruomeniškiems� Tikslas buvo pasiektas, po 
oficialios programos konferencijos dalyviai dėkojo organiza-
torėms Kristinai Daugintienei ir Vidai Stončienei� 

Klubo „CD“ fotografas užfiksavo įsimintinas akimirkas�

CD rizikos veiksnius ir skatinti žmones kuo anksčiau pradėti 
rūpintis savo sveikata� 

Klubo bendruomenėje visada laukiami žmonės, kuriems 
diagnozuotas arba įtariamas CD, sergančiųjų šeimos nariai 
ar jų artimieji� Aktyviai mokantis atpažinti ligą, bendradar-
biaujant su gydytojais ir pasirinkus tinkamą režimą pagal in-
dividualius kiekvieno sergančiojo CD poreikius bei gyvenimo 
būdą, galima išvengti daugybės komplikacijų ir gyventi akty-
vų, sveiką gyvenimą�

„CD“ klubo pirmininkė ir visų klubo narių vadovė, užta-
rėja ir kelrodė žvaigždė – Klaipėdos valstybinės kolegijos ab-
solventė Kristina Daugintienė, malonus ir nuoširdus žmogus, 
kuri visada pasiruošusi padėti�

CD – lėtinė liga, sutrikdanti angliavandenių, baltymų, 
riebalų apykaitą organizme� Tai įvyksta dėl kasos hormono, 
t� y� insulino, trūkumo� Susergama, kai sutrinka organizmo 
gebėjimas panaudoti gliukozę� Liga paveikia visas organų gru-
pes, taip pat ir širdies ir kraujagyslių sistemą� Apie širdies ir 
kraujagyslių stiprinimo programą pranešimą perskaitė Klai-
pėdos visuomenės sveikatos biuro Bendruomenės sveikatos 
stiprinimo skyriaus vedėja Vaida Burinskaitė�

CD serga daugiau kaip 400 mln� žmonių visame pasau-
lyje� Deja, šie skaičiai didėja� Įvertinant pasaulinę diabeto 
grėsmę, visuomenėje kasmet kuriamos CD profilaktikos, 
kontrolės ir gydymo programos� Ieškoma sprendimų, kurie 
pagerintų sergančiųjų gyvenimo kokybę� Apie CD paplitimą 
Lietuvoje ir kitose šalyse supažindino Klaipėdos valstybinės 
kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto IV kurso studentė Edita 
Jasčenskaitė�

Kalbant apie CD, dažniausiai minimas per didelis cuk-
raus kiekis kraujyje – hiperglikemija� Tačiau mažas cukraus 
kiekis – hipoglikemija – padaro ne mažiau žalos organizmui� 

Gydytojas nefrologas 
Vaclovas Vainauskas

Klaipėdos diabeto klubo 
pirmininkė Kristina 
Daugintienė (kairėje) 
ir gydytoja neurologė 
Kristina Prūselaitienė

Klaipėdos miesto sergančiųjų cukriniu diabetu klubo „CD“ nariai
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Bendradarbiavimas – indėlis į slaugos paslaugų 
kokybės gerinimą

Andželika Zavackienė
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Pirmoje eilėje iš kairės: RKL Psichiatrijos filialo administratorė 
Raimonda Jonušienė, RVPL direktoriaus pavaduotoja slaugai 
Marija Skvarčevskaja, RKL direktoriaus pavaduotoja slaugai 

Andželika Zavackienė, RVPL vyresniosios slaugos administratorės 
Liucija Aleksejūnienė ir Adastra Kezienė. Antroje eilėje iš kairės: 

RKL vyresniosios slaugytojos Simona Taurienė ir Jolanta Vaitkuvienė, 
RVPL vyresnioji  slaugos administratorė Džuljeta Serapinienė, 
RKL vyresniosios slaugytojos Vaida Lebedeva, Rima Lukošienė 
ir Bronė Rinkevičienė, RVPL vyresnioji slaugos administratorė 

Genovaitė Bulzgytė, RKL vyresnioji slaugytoja Vida Banalaitienė, 
RVPL vyresniosios slaugos administratorės Laura Morkūnaitė-Junevič 

ir Žana Barkovskaja

protokolas „Darbuotojų taktika esant ūmiam (agresyviam) 
pacientui“, kuriame aiškiai apibrėžta kiekvieno darbuotojo 
atsakomybė, kada reikia taikyti fizinį suvaržymą, kaip daž-
nai stebėti pacientą ir kokius duomenis būtina registruoti� Šis 
protokolas susijęs su aukšta pacientų rizika, padeda užtikrinti 
atsakingą, saugų ir patikimą darbuotojų elgesį, esant ūmiam 
pacientui� Atsižvelgiant į tai, kad tvarka yra pasiteisinusi ir 
naudinga ne tik slaugos, bet ir gydytojų praktikoje, 2013 m� 
gruodžio 18 d� pasiūlymai buvo siųsti Sveikatos apsaugos mi-
nisterijai, tačiau iki šiol naujos gairės taip ir nėra patvirtintos�

RVPL direktoriaus pavaduotoja slaugai Marija Skvarčevs-
kaja savo pranešime taip pat pasidalijo įstaigos istorija bei 
pristatė slaugos dokumentaciją� Diskutuota apie tai, kiek 
daug reikia psichikos sveikatos slaugytojui aprašomuoju 
būdu registruoti paciento psichinės ir somatinės būsenos po-
kyčių� Nemažai kalbėta apie galimybę apmokyti pagalbinius 
medicinos darbuotojus bei slaugytojo padėjėjus tinkamai ir 
saugiai fiksuoti pacientus, kai jų veiksmai kelia pavojų sau 
ir aplinkiniams, taip pat esant rizikai padaryti materialinių 
nuostolių� 

Susitikimo pabaigoje Marijos Skvarčevskajos išsakyti žo-
džiai patvirtina abiejų įstaigų susitikimo reikšmingumą ir 
naudingumą: „Esu labai laiminga dėl užsimezgusio bendra-
darbiavimo, kuris būtinas ir reikšmingas sprendžiant šių die-
nų slaugos aktualijas (pokyčius)� Turiu vilties, kad bendra-
darbiaujant galėsime pasiekti gerų rezultatų gerinant slaugos 
paslaugų ir slaugos dokumentavimo kokybę�“

Slaugytojai dažnai dalyvauja įvairiose mokslinėse prakti-
nėse konferencijose, tobulinimosi kursuose, tačiau praktiš-
kai pamatyti, kaip organizuojamas darbas, kaip taikomos 
slaugos naujovės, galima tik pačioje įstaigoje� Kai susitinka 
tos pačios srities profesionalai pasidalyti profesine kompe-
tencija, patirtimi, vertybėmis, darbo organizavimo princi-
pais, tuomet gerėja ir paslaugų kokybė� Bendradarbiavimas 
yra kiekvienos organizacijos sėkmės garantas� Jis reikalingas 
ne tik pačioje organizacijoje, bet ir tarp organizacijų� 

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – RKL), 
įgyvendindama Slaugos strategijos 2015–2020 m� progra-
mą, patvirtintą 2015 m� kovo 31 d� Respublikinės Klaipė-
dos ligoninės direktoriaus įsakymu Nr� (1�6) Į-56, 2016 m� 
lapkričio 25 d� pakvietė vizito ir dalyvauti apskrito stalo dis-
kusijoje VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 
(toliau – RVPL) slaugos administratores�

Susitikimo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą, dalintis 
mokslu grįstomis slaugos naujovėmis psichiatrijoje, praktine pa-
tirtimi, kelti profesinę kvalifikaciją bei gerinti profesijos prestižą�

Kolegės iš Vilniaus pirmą dienos dalį turėjo galimybę ap-
lankyti moderniai atnaujintus RKL Psichiatrijos filialo sky-
rius ir susipažinti su slaugytojų darbo sąlygomis, pacientų 
slaugos paslaugų teikimu, jų laisvalaikio ir užimtumo orga-
nizavimo galimybėmis� Pristatytos vienos naujausių užim-
tumo terapijų – smėlio, audiovizualinė, kino, multisensori-
nė, taip pat muzikos, meno, poezijos ir šokių terapijos bei 
ergoterapijos užsiėmimai� Vaikų skyriuje pademonstruotos 
naujai įrengto multisensorinio kambario galimybės, kurios 
taikomos sergantiems autizmu bei turintiems ADHD (dė-
mesio deficitą), linkusiems į agresiją, nerimą� Buvo pristaty-
ta neseniai pradėta taikyti „Rehacom“ (pažintinių funkcijų 
reabilitacija) bei transkranijinė magnetinė stimuliacija, skir-
ta pacientų dėmesio, atminties, reakcijos, vizualinės-motori-
nės koordinacijos, regėjimo lauko lavinimui� 

Antroje susitikimo dalyje buvo pristatyta RKL Psichia-
trijos filialo istorija, 2010 m� patvirtinta paciento slaugos 
dokumentacija� Siekiant užtikrinti slaugos paslaugų kokybę, 
pacientų griuvimo prevenciją ir saugias sveikatos priežiūros 
paslaugas, slaugos dokumentacijoje ypatingas dėmesys ski-
riamas rizikos veiksnių, susijusių su hospitalinėmis infek-
cijomis, registravimui, pacientų judėjimo įvertinimui bei 
fizinio suvaržymo priemonių taikymui� Pasidalyta patirtimi 
stebint ir registruojant paciento psichinės ir somatinės bū-
senos pokyčius fizinio suvaržymo metu� Pristatant Paciento 
slaugos istoriją ypač daug diskusijų sukėlė Paciento intensy-
vaus stebėjimo lapas, kuriame registruojami paciento fiksa-
cijos paskyrimas, vykdymas bei gyvybinių veiklų stebėjimo 
duomenys� Diskutuota, ar gali slaugytojas vadovautis žodiniu 
gydytojo leidimu fiksuoti pacientą, savarankiškai nutraukti 
fiksaciją, jei pacientas tampa ramus; kokia turi būti psichi-
kos sveikatos slaugytojo atsakomybė� Diskusijos metu buvo 
pristatytas 2012 m� RKL direktoriaus įsakymu patvirtintas 
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Dalyvio ID
0361 įskaityta
0362 įskaityta
0363 įskaityta
0364 įskaityta
0365 įskaityta
0366 įskaityta
0367 įskaityta
0368 įskaityta
0369 įskaityta
0370 įskaityta
0371 įskaityta
0372 įskaityta
0373 įskaityta
0374 įskaityta
0376 įskaityta
0377 įskaityta
0378 įskaityta
0379 įskaityta
0380 įskaityta
0381 įskaityta
0382 įskaityta
0383 įskaityta
0384 įskaityta
0385 įskaityta
0386 įskaityta
0389 įskaityta
0390 įskaityta
0392 įskaityta
0393 įskaityta
0395 įskaityta
0396 įskaityta
0397 įskaityta
0398 įskaityta
0399 įskaityta
0400 įskaityta
0401 įskaityta
0402 įskaityta
0403 įskaityta
0404 įskaityta
0405 įskaityta
0406 įskaityta
0407 įskaityta
0408 įskaityta
0410 įskaityta
0411 įskaityta
0412 įskaityta
0414 įskaityta
0415 įskaityta
0416 įskaityta
0418 įskaityta
0420 įskaityta
0421 įskaityta
0422 įskaityta
0423 įskaityta
0424 įskaityta
0425 įskaityta
0426 įskaityta
0428 neįskaityta
0430 įskaityta
0431 įskaityta
0432 įskaityta
0433 įskaityta
0434 įskaityta
0435 įskaityta
0438 įskaityta
0439 įskaityta
0441 įskaityta
0442 įskaityta
0443 įskaityta
0444 įskaityta
0445 įskaityta
0446 įskaityta
0447 įskaityta
0448 įskaityta
0449 įskaityta
0451 įskaityta
0452 įskaityta
0453 įskaityta
0454 įskaityta

Mokymo „Antibiotikai“ III-o ciklo „Antibiotikų farmakologinių savybių 
apžvalga“ dalyvių, kuriems bus teikiami baigimo pažymėjimai, sąrašas*

Mokymo „Antibiotikai“ III-o ciklo 
„Antibiotikų farmakologinių savybių 
apžvalga“ teisingi atsakymai:
1-a tema� 1 – d; 2 – b; 3 – b; 4 – d
2-a tema� 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c

* Pažymėjimai bus išsiųsti Jūsų nurodytu adresu� Dalyviams, kuriems neįskaityta, pažymėjimai nebus teikiami�

Dalyvio ID
0455 įskaityta
0456 įskaityta
0457 įskaityta
0459 įskaityta
0461 įskaityta
0462 įskaityta
0463 įskaityta
0464 įskaityta
0465 įskaityta
0467 įskaityta
0468 įskaityta
0469 įskaityta
0470 įskaityta
0471 įskaityta
0472 įskaityta
0473 įskaityta
0474 įskaityta
0475 įskaityta
0476 įskaityta
0478 įskaityta
0479 įskaityta
0480 įskaityta
0481 įskaityta
0482 įskaityta
0483 įskaityta
0484 įskaityta
0485 įskaityta
0486 įskaityta
0487 įskaityta
0488 įskaityta
0490 įskaityta
0491 įskaityta
0492 įskaityta
0493 įskaityta
0494 įskaityta
0495 įskaityta
0496 neįskaityta
0497 įskaityta
0498 įskaityta
0499 įskaityta
0501 įskaityta
0502 įskaityta
0503 įskaityta
0504 įskaityta
0505 įskaityta
0506 įskaityta
0507 įskaityta
0508 įskaityta
0509 įskaityta
0510 įskaityta
0511 įskaityta
0512 įskaityta
0513 įskaityta
0514 įskaityta
0515 įskaityta
0516 įskaityta
0517 įskaityta
0518 įskaityta
0519 įskaityta
0520 įskaityta
0521 įskaityta
0523 įskaityta
0524 įskaityta
0525 įskaityta
0526 įskaityta
0527 įskaityta
0528 įskaityta
0529 įskaityta
0530 įskaityta
0531 įskaityta
0532 įskaityta
0533 įskaityta
0534 įskaityta
0535 įskaityta
0536 įskaityta
0537 įskaityta
0538 įskaityta
0539 įskaityta
0540 įskaityta

Dalyvio ID
0541 įskaityta
0542 įskaityta
0543 įskaityta
0544 įskaityta
0545 įskaityta
0546 įskaityta
0547 įskaityta
0548 įskaityta
0550 įskaityta
0551 įskaityta
0552 įskaityta
0553 įskaityta
0554 įskaityta
0555 įskaityta
0556 įskaityta
0557 įskaityta
0558 įskaityta
0559 įskaityta
0560 įskaityta
0561 įskaityta
0563 įskaityta
0564 įskaityta
0565 įskaityta
0566 įskaityta
0567 įskaityta
0568 įskaityta
0569 įskaityta
0571 įskaityta
0572 įskaityta
0573 įskaityta
0575 įskaityta
0576 įskaityta
0577 įskaityta
0578 įskaityta
0579 įskaityta
0580 įskaityta
0581 įskaityta
0582 įskaityta
0583 įskaityta
0584 įskaityta
0585 įskaityta
0586 įskaityta
0587 įskaityta
0588 įskaityta
0589 įskaityta
0591 įskaityta
0592 įskaityta
0593 įskaityta
0594 įskaityta
0595 įskaityta
0596 įskaityta
0597 įskaityta
0598 įskaityta
0599 įskaityta
0600 įskaityta
0601 įskaityta
0602 įskaityta
0603 įskaityta
0604 įskaityta
0605 įskaityta
0606 įskaityta
0607 įskaityta
0608 įskaityta
0609 įskaityta
0610 įskaityta
0611 įskaityta
0612 įskaityta
0613 įskaityta
0614 įskaityta
0615 įskaityta
0616 įskaityta
0617 įskaityta
0618 įskaityta
0619 įskaityta
0620 įskaityta
0622 įskaityta
0623 įskaityta
0624 įskaityta
0625 įskaityta

Dalyvio ID
0626 įskaityta
0628 įskaityta
0629 įskaityta
0630 įskaityta
0631 įskaityta
0632 įskaityta
0633 įskaityta
0634 įskaityta
0635 įskaityta
0636 įskaityta
0637 įskaityta
0638 įskaityta
0639 įskaityta
0640 įskaityta
0641 įskaityta
0642 įskaityta
0644 įskaityta
0647 įskaityta
0648 įskaityta
0649 įskaityta
0650 įskaityta
0651 įskaityta
0652 įskaityta
0653 įskaityta
0654 įskaityta
0655 įskaityta
0656 įskaityta
0657 įskaityta
0658 įskaityta
0659 įskaityta
0660 įskaityta
0661 įskaityta
0662 įskaityta
0663 įskaityta
0664 įskaityta
0665 įskaityta
0666 įskaityta
0667 įskaityta
0668 įskaityta
0669 įskaityta
0670 įskaityta
0671 įskaityta
0676 įskaityta
0677 įskaityta
0678 įskaityta
0679 įskaityta
0680 įskaityta
0681 įskaityta
0682 įskaityta
0683 įskaityta
0684 įskaityta
0685 įskaityta
0687 įskaityta
0688 įskaityta
0689 įskaityta
0690 įskaityta
0692 įskaityta
0693 įskaityta
0694 įskaityta
0695 įskaityta
0696 įskaityta
0697 įskaityta
0698 įskaityta
0699 įskaityta
0700 įskaityta
0701 įskaityta
0702 įskaityta
0703 įskaityta
0704 įskaityta
0705 įskaityta
0706 įskaityta
0707 įskaityta
0708 įskaityta
0709 įskaityta
0710 įskaityta
0711 įskaityta
0722 įskaityta
0723 įskaityta
0724 įskaityta

Dalyvio ID
0725 įskaityta
0726 įskaityta
0727 įskaityta
0728 įskaityta
0731 įskaityta
0733 įskaityta
0734 įskaityta
0735 įskaityta
0736 įskaityta
0737 įskaityta
0738 įskaityta
0738 įskaityta
0741 įskaityta
0742 įskaityta
0744 įskaityta
0745 įskaityta
0746 įskaityta
0747 įskaityta
0748 įskaityta
0749 įskaityta
0750 įskaityta
0751 įskaityta
0752 įskaityta
0754 įskaityta
0755 įskaityta
0758 įskaityta
0759 įskaityta
0761 įskaityta
0762 įskaityta
0763 įskaityta
0764 įskaityta
0766 įskaityta
0767 įskaityta
0768 įskaityta
0769 įskaityta
0770 įskaityta
0771 įskaityta
0772 įskaityta
0773 įskaityta
0774 įskaityta
0775 įskaityta
0776 įskaityta
0777 įskaityta
0778 įskaityta
0779 įskaityta
0780 įskaityta
0781 įskaityta
0783 įskaityta
0784 įskaityta
0785 įskaityta
0786 įskaityta
0787 įskaityta
0788 įskaityta
0790 įskaityta
0791 įskaityta
0792 įskaityta
0793 įskaityta
0794 įskaityta
0795 įskaityta
0796 įskaityta
0797 įskaityta
0798 įskaityta
0799 įskaityta
0801 įskaityta
0803 įskaityta
0804 įskaityta

Dalyvio ID
0805 įskaityta
0806 įskaityta
0807 įskaityta
0808 įskaityta
0809 įskaityta
0810 įskaityta
0813 įskaityta
0814 įskaityta
0816 įskaityta
0817 įskaityta
0818 įskaityta
0819 įskaityta
0820 įskaityta
0821 įskaityta
0822 įskaityta
0823 įskaityta
0824 įskaityta
0825 įskaityta
0826 įskaityta
0827 įskaityta
0828 įskaityta
0829 įskaityta
0830 įskaityta
0831 įskaityta
0832 įskaityta
0833 įskaityta
0834 įskaityta
0835 įskaityta
0836 įskaityta
0838 įskaityta
0839 įskaityta
0840 įskaityta
0841 įskaityta
0842 įskaityta
0845 įskaityta
0846 įskaityta
0847 įskaityta
0848 įskaityta
0849 įskaityta
0850 įskaityta
0851 įskaityta
0852 įskaityta
0853 įskaityta
0854 įskaityta
0855 įskaityta
0856 įskaityta
0857 įskaityta
0858 įskaityta
0859 įskaityta
0861 įskaityta
0862 įskaityta
0863 įskaityta
0864 įskaityta
0865 įskaityta
0866 įskaityta
0867 įskaityta
0868 įskaityta
0869 įskaityta
0870 įskaityta
0871 įskaityta
0872 įskaityta
0873 įskaityta
0874 įskaityta
0875 įskaityta
0876 įskaityta
0877 įskaityta
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Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis slauga / Arvydas Šeškevičius� – Kaunas, 
2016� – 166, [1] p�

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos – viena dažniausių vidutinio amžiaus Lietuvos 
gyventojų sunkaus neįgalumo ir mirties priežasčių� Greta gydytojų vis didesnis vaidmuo 
šioje srityje tenka slaugytojams� Ši knyga papildys ikidiplomines ir podiplomines kvalifi-
kacijos tobulinimo studijas� Ji skirta slaugytojams studentams ir praktikams, slaugantiems  
sergančiuosius širdies ligomis� 

Knygos tikslas – supažindinti skaitytojus su  pagrindinėmis širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligomis, jų patogeneze, klinika, gydymu, o svarbiausia – su slaugos problemomis, 
kurių atsiranda slaugant ligonius, sergančius širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis�

Knygoje pateikiama svarbiausių širdies ligų etiologija, patogenėzė, klinika, kompli-
kacijos, gydymo vaistais principai, ypač daug dėmesio skiriama slaugos problemoms, 
slaugos planavimui ir ligonio savirūpybos mokymui� Pateikiami klinikiniai simptomai 
bei pokyčiai EKG, kai būtinas neatidėliotinis gydymas, slaugytojų veiksmų ir ligonio 
gyvybinių funkcijų nuolatinis stebėjimas� 

Reformuotoje sveikatos priežiūroje slaugytojams tenka naujas vaidmuo, prasiplečia jų savarankiško darbo erdvė� Nuo slau-
gytojų, dirbančių stacionaruose ir bendruomenės priežiūroje, žinių ir požiūrio labai priklauso antrinės profilaktikos efektyvu-
mas� Knygoje akcentuojama, kad slaugytojas turi rūpintis ne tik liga, bet pirmiausia ligoniu� 

Knygos priede – informacija apie populiariausius vaistus, kurie dažniausiai vartojami, įprastinės jų dozės; plačiau aprašomas 
nepageidaujamas vaistų poveikis, kuris svarbus slaugytojams mokant ligonį savirūpybos�

Autorius tikisi, kad knyga paskatins ne tik slaugos specialybės studentus, bet ir slaugytojus praktikus aktyviau dalyvauti 
slaugos praktikoje, padės rengiant individualius slaugos planus, kūrybingai mokyti ligonius savirūpybos�

Sveika gyvensena : vadovėlis / Stanislavas Dadelo� – Vilnius, [2015]� – 220, [1] p� 

Knygos autorius prof� Stanislavas Dadelo, daugiau kaip 60 mokslinių darbų autorius 
ir bendraautoris, yra išleidęs tris mokomuosius leidinius ir monografiją� Šioje knygoje 
apibend rinama jo sukaupta ilgametė patirtis ir pagrindžiami sveikos gyvensenos veiks-
niai, darantys didžiausią įtaką visuomenės sveikatai, gyvybingumui ir darbingumui� 
Pateikiama būtinų teorinių žinių ir praktinių rekomendacijų, kurios padės tikslingai 
įvertinti kūno fizinę būklę, sureguliuoti mitybą ir fizinį aktyvumą, svarankiškai parink-
ti tinkamiausius metodus, juos tiksliai normuoti ir suderinti� Vadovėlis apibendrina 
daugybę sveikos gyvensenos mokslinių ir populiarių leidinių, papildo juos ir išskiria 
esminius sveikos gyvensenos veiksnius� Be teorinių žinių, pateikiama ir praktinių už-
duočių, kurios padės išsiaiškinti sveikos gyvensenos tikslus, pasirinkti tinkamus meto-
dus, sudaryti tikslų įgyvendinimo planą – grafiką ir kontroliuoti sveikos gyvensenos 
proceso eigą� Vadovėlį sudaro penki skyriai ir priedai� Skyriuose pateikiami kontroliniai 
klausimai ir užduotys� 

Vadovėlis skirtas studentams, sporto ir sveikatos ugdymo specialistams bei visiems, 
siekiantiems stiprinti sveikatą ir ilgą laiką išlikti jaunatviškiems� Studentams leidinys padės savarankiškai realizuoti sveikos 
gyvensenos tikslus, tobulinti žinias studijų procese� 

SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJŲ DĖMESIUI

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė priims į darbą slaugytojo padėjėją  
darbui Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriuje (darbas paromis)�

Susidomėjusius šiuo pasiūlymu ir turinčius slaugytojo padėjėjo  
kvalifikacijos pažymėjimą prašome teirautis:

Tel�: 8 610 62 356; (8 5) 233 9504
Kauno g� 7, 122 kab�, Vilnius
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Gimiau Vilniuje, Raudonojo Kryžiaus ligoninėje� Užau-
gau Senamiesčio kieme� Darželio nelankiau� Brendau S� Nė-
ries mokykloje ir aplink ją� Tebebręstu� 

Viena kartą prieš kokius 12 metų mirtinai prisireikė batų� 
Nuvažiavau į tokią vietą, kur buvo labai daug batų parduo-
tuvių� Apėjau gal dvi, o paskui pamačiau tokį fotoaparatą� 
Stovėjau ir žiūrėjau į tą sidabriškai pilką, netradicinio dizaino 
daiktą� Neatrodė net labai panašus į fotoaparatą, veikiau tai 
buvo sumažintas kosminis laivas skrydžiui į Marsą� Supratau, 
kad be jo neišeisiu iš batų rojaus� Taip ir buvo – išėjau su juo� 
Va čia viskas ir prasidėjo�

Žvilgsniai į Vilnių
Gali šimtus kartų eiti ta pačia gatve, ir šimtas pirmąjį kartą 

pamatai kažką, ko nematei anksčiau� Kitas paros laikas, kitoks 
apšvietimas, kažkieno palikta kėdė ar džiūstantys skalbiniai, 
atspindys baloje visiškai pakeičia tą vietą, kurią, rodos, jau 
seniai pažįsti� O kartais tiesiog pastebi lango puošybą, kurios 
nematei anksčiau� Rodos, visi Senamiesčio kiemai išlandžioti, 
bet kiekvieną kartą surandi, ko nematęs anksčiau� Kameros 
vaizdo ieškiklis išlavina regėjimo aštrumą, išmoko pastebėti 
šviesos ir šešėlių niuansus, sienų ar durų faktūrą� Ankstyvą 
sausio 1-osios rytą miestas atrodo tuščias, bet kiekviena pas-
tatų, durų ir vartų, šlapio grindinio detalė tyliai šnabžda: aš 
esu žmogaus proto ir rankų kūrinys� Tad jei nuotraukoje ir 
nėra žmonių – jie iš tikrųjų čia pat� Ir tie, kas statė šias sienas 
prieš tris šimtus metų, ir tie, kas tik vakar pasodino gėlę Sena-
miesčio kieme� Kameros vaizdo ieškiklis išmoko pakelti galvą 
ir pastebėti, kaip į dangų veržiasi Vilniaus barokas� Išmoko 
balutėje po kojomis pamatyti raudonplytį bokštą� Išmoko su-
prasti tave supantį miestą�

Tai nepaprastai įkvepiantis užsiėmimas – žvelgti į Vilnių�

Michailas Aizenas

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 
direktorius Juozas Ruolia (dešinėje) sveikina parodos autorių  

Michailą Aizeną. Nuotr. L. Gudelienės-Gudelevičienės



Kviečiame užsiprenumeruoti 
recenzuojamą mokslo žurnalą 

Užsiprenumeruoti žurnalą galite:
 bet kuriame pašte ar „PayPost“ skyriuje
 per Lietuvos pašto laiškininką
 paskambinę informacijos tel� 8 700 55 400
 internetinėje svetainėje: www�prenumeruok�lt

Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Prenumeratos kaina:
1 mėn� – 1,45 Eur, 3 mėn� – 4,35 Eur, 6 mėn� – 8,70 Eur, 12 mėn� – 17,40 Eur

Svarbu žinoti:
Lietuvos leidinių 2017 m� kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti 

iki kiekvieno mėnesio 26 d�, kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – 
iki kiekvieno mėnesio 22 d. 

(jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip)�

Daugiau informacijos – tel� 8 700 55 400 arba el� paštu prenumerata@post�lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“ – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 
recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, 

reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams�

Leidžiamas nuo 1997 m� sausio 1 d� Eina vieną kartą per mėnesį�

Žurnalas „SLAUGA. Mokslas ir praktika“ nuo 2015 m� yra 
Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys.

Žurnale „Slauga� Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis vertinamas kaip slaugytojų profesinės 
kvalifikacijos tobulinimas� Šiuo metu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

ir finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m� kovo 18 d� įsakymu 
Nr� 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo 

tvarkos“ nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus�

Visuomenės švietimo straipsnis, paskelbtas žurnale „SLAUGA� Mokslas ir praktika“, vadovaujantis Gydytojų 
odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastais, patvirtintais 2004 m� rugsėjo 3 d� Tarybos 
nutarimu Nr� 11 (nauja redakcija 2006 m� spalio 6 d� Tarybos nutarimu Nr� 06/TN-63), gali būti vertinamas kaip 

burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas� Įskaitoma 5 val., 
kurios dalijamos iš autorių skaičiaus�


