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Raktažodžiai: burnos sveikata, ikimokyklinio amžiaus vai-
kas, mamos vaidmuo.

Santrauka
Tyrimo tikslas – išanalizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

dantų būklę jų mamų vaidmens savo vaikų burnos priežiūros 
kontekste. 

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas –
atvejo analizė, taikant vaikų dantų būklės objektyvų klinikinį
vertinimą ir vaikų mamų standartizuotą interviu. Tyrime da-
lyvavo 10 ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 10 jų mamų. Tai-
kyta tikslinė tiriamųjų atranka. Siekiant nustatyti vaikų dantų 
būklę, patikrinti vaikų dantys ir apskaičiuoti KPI+kp, kpi ir 
OHI-s (DI-s) indeksai. Standartizuotas interviu vyko apie 
mamos dalyvavimą vaiko dantų valymo procese ir mamos in-
formuotumą apie burnos priežiūrą. 

Tyrimo išvados. Tiriamų vaikų imtyje nustatyta patenkina-
ma (OHI-s (DI-s) – 1,3 balo) burnos higiena, žemas (KPI +kpi 
2,5 balo) dantų ėduonies intensyvumas, tačiau artimas vi-
dutinio dantų ėduonies intensyvumo ribai. Vaikų su dideliu 
dantų ėduonies intensyvumu burnos higiena yra blogesnė, 
jų mamos retai arba visiškai nedalyvauja vaiko dantų valymo
procese, nesidomi vaikiškos dantų pastos sudėtimi ir nežino
apie dantų ėduonies profilaktikos priemones.

Įvadas
Asmens burnos higiena, burnos ligų profilaktika yra eko-

nomiškai efektyviausia investicija į burnos sveikatą. Epide-
miologiniai burnos sveikatos rodikliai Lietuvoje liudija apie
itin prastą gyventojų burnos sveikatos būklę. Vertinant pagal 
šiuos burnos sveikatos rodiklius, šalies gyventojai atsilieka nuo 
kitų Europos Sąjungos šalių gyventojų. Tarp 6 metų vaikų,
lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas Lietuvoje, dantų 
ėduonies paplitimas siekia iki 82 proc. [1]. Tėvams ir globė-
jams, taip pat kitiems vaikus prižiūrintiems suaugusiems žmo-
nėms tenka pagrindinė atsakomybė už kasdieninę dantų prie-
žiūrą, prevenciją bei gerų burnos higienos įpročių formavimą 
[2]. Vaikas stebi ir perima šeimos gyvenimo būdą, elgseną, 
todėl tėvai turi skatinti vaiko norą būti sveikam, stipriam, vik-
riam, grūdintis, išvengti ligų, suprasti burnos higienos, kaip
asmens higienos dalies, svarbą. Geras tėvų ir vaikų kasdieninis
bendravimas yra susijęs su reguliaresniu dantų valymu tarp 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų 
būklė jų mamų vaidmens vaikų 

burnos priežiūros kontekste

paauglių, nes šeimos įtaka gali turėti teigiamą poveikį bur-
nos sveikatai [3]. Tėvai gali lemti mažų vaikų požiūrį į burnos
sveikatą [4] ir būti nuosekliu pavyzdžiu, demonstruojant kas-
dieninės burnos priežiūros įpročius ir formuojant burnos hi-
gienos svarbos sampratą [5]. Labai svarbi tampa vaiko mama,
kurios burnos sveikatos elgsena yra svarbiausias veiksnys vaiko
burnos sveikatai [6], nes mamos žinios apie burnos sveikatą 
neatsiejamos nuo vaiko burnos sveikatos [7]. Mamos burnos 
higienos įpročiai glaudžiai siejasi su vaiko burnos higienos 
įpročiais [8]. Tų mamų, kurios turi daugiau žinių apie bur-
nos sveikatą, vaikams dantų ėduonis diagnozuojamas rečiau
[9]. Pabrėžiamas svarbus motinos vaidmuo siekiant išugdyti 
vaikams gerus burnos higienos įgūdžius, tačiau dažnai mamų 
žinios apie vaikų burnos sveikatą yra paviršutiniškos [10].

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta kokybinio tyrimo strategija, kuri leidžia giliau ir iš-

samiau nagrinėti tyrimo problemą, atskleidžiant individualius
tyrimo objektą nusakančius požymius. Todėl pasirinkta atvejo
analizė, taikant klinikinį vaikų dantų būklės vertinimą ir jų 
mamų standartizuotą interviu.

Šiame tyrime atvejis – ikimokyklinio amžiaus vaikai (10) ir
jų mamos (10).

Tyrimas atliktas 2016 m. balandį viename Šiaulių miesto
lopšelyje-darželyje, kuriame pasirinkta viena vaikų grupė. Ty-
rimo dalyviai atrinkti taikant netikimybinę tikslinę atranką. 
Į tyrimą buvo įtraukiami tik tie vaikai, kurių tėvai raštiškai
patvirtino sutinkantys, kad jų vaikai dalyvautų tyrime ir jiems
būtų atliekama klinikinė burnos ertmės apžiūra. Gavus vaikų 
mamų raštiškus sutikimus, apklaustos tyrime sutikusios daly-
vauti mamos bei patikrinta jų vaikų dantų būklė.

Tyrime dalyvavo 10 vaikų (4 mergaitės ir 6 berniukai), ku-
rių amžius 4–5 metai, ir 10 šių vaikų mamų, kurių amžius
24–35 metai. Siekiant išsaugoti tyrime dalyvavusių vaikų ir jų 
mamų konfidencialumą, pasirinktas vaiko raidinis kodas (A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J), pagal kurį sutapatinama vaiko mama.

Atliekant tyrimą buvo laikomasi pagarbos asmens orumui,
informuotumo, geranoriškumo, konfidencialumo tyrimo eti-
kos principų. Dėl leidimo atlikti tyrimą vadovautasi Šiaulių 
valstybinės kolegijos taikomojo tyrimo atlikimo reikalavimais.
Gautas šios įstaigos vadovo sutikimas. Prieš atliekant tyrimą,
tyrimo dalyviams buvo suteikta informacija apie tyrimo tiks-
lą, anonimiškumą. Gavus raštišką tiriamųjų mamų sutikimą,

¹Vitalija Gerikienė, ²Ingrida Kareivė
¹Šiaulių valstybinė kolegija, ²UAB Šiaulių odontologijos centras 
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buvo įsipareigota laikytis konfidencialumo. Atliekant tyrimą 
buvo užtikrinta, kad nebūtų pažeistos tyrimo dalyvių teisės,
užtikrinta tinkama aplinka, bendravimas. Sprendimą dalyvau-
ti tyrime priėmė pačios vaikų mamos.

Interviu vyko abipusiškai tinkančioje, ramioje aplinkoje. 
Standartizuoto interviu klausimynas mamoms buvo suskirsty-
tas į dvi klausimų grupes: mamos dalyvavimas vaiko dantų va-
lymo procese ir mamos informuotumas apie burnos priežiūrą. 

Siekiant įvertinti vaikų dantų būklę, buvo atliktas objek-
tyvus klinikinis burnos sveikatos tyrimas darželio sveikatos 
priežiūros kabinete 10 val. natūralioje dienos šviesoje, švie-
čiant saulei ir nenaudojant papildomų apšvietimo šaltinių.
Šiam tyrimui atlikti buvo naudojami sterilūs odontologiniai
instrumentai: ėduonies diagnostinis zondas, odontologinis
veidrodėlis, pincetas bei higienos priemonės (vienkartiniai 
rankšluosčiai, guminės pirštinės, kaukės). Atliekant klinikinį 
tyrimą, buvo vadovaujamasi Lietuvos medicinos norma MN
35:2012 [11].

Siekiant nustatyti vaikų dantų būklę, patikrinti vaikų dan-
tys ir apskaičiuoti KPI+kp, kpi ir OHI-s (DI-s) indeksai. Duo-
menys buvo surašyti į apskaitos „Odontologo įrašai“ formą 
Nr. 025-043/a.

Vertinant dantų būklę remtasi kariozinių, plombuotų ir iš-
rautų dantų indeksu (KPI), pagal kurį įvertinamas ėduonies 
intensyvumas. Indeksas buvo apskaičiuojamas kiekvienam in-
dividui suskaičiavus ir sudėjus ėduonies pažeistus, plombuotus 
ir išrautus dantis. Pieninių dantų ėduonies intensyvumo in-
deksas užrašomas mažosiomis raidėmis kpi, mišrus – KPI+kp. 
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos nuostatas, tyrimo da-
lyviai pagal KPI buvo klasifikuojami: labai žemas ėduonies
intensyvumas, kai KPI 0–1,0; žemas ėduonies intensyvumas, 
kai KPI 1,1–2,6; vidutinis ėduonies intensyvumas, kai KPI 
2,7–4,4; aukštas ėduonies intensyvumas, kai KPI 4,5–6,6; la-
bai aukštas ėduonies intensyvumas, kai KPI > 6,7 [12].

Apskaičiavus individualius KPI+kp ir kpi indeksus, buvo 
apskaičiuojamas tyrime dalyvavusių vaikų KPI+kp ir kpi in-
dekso vidurkis – sudedamos individualios KPI+kp ir kpi 
reikšmės ir padalijamos iš tirtųjų skaičiaus. Kadangi rekomen-
duojama vaikams nuo 4 metų amžiaus pieniniame sąkandyje
nebeskaičiuoti išrautų dantų, kilus neaiškumų dėl vienos mer-
gaitės viršutinių 4 kandžių netekimo, mamos buvo patikslinta,
kad mergaitė kandžių neteko dėl „buteliuko“ karieso, todėl
skaičiuojant kpi, išrauti dantys buvo įskaičiuoti į formulę.

Vaikų burnos higiena buvo vertinama, taikant supapras-
tinto Greene–Vermillion (1964) indekso OHI-s komponentą 
DI-s, skirtą apnašoms nustatyti. Apnašų vertinimui buvo pa-
sirenkami 6 dantys: po 3 viršutiniame žandikaulyje (51, 54 ir
64 dantys) ir po 3 apatiniame žandikaulyje (71, 74 ir 84 dan-
tys). Viršutinio žandikaulio dantų ir apatinio žandikaulio 71
danties apnašų kiekis vertinamas prieanginiame paviršiuje, o 
apatinio žandikaulio 74 ir 84 dantų – liežuviniame paviršiuje.
Vertinant zondo galiuku buvo lengvai braukiama per danties 
paviršių. Apnašų kiekis buvo vertinamas balais: 0 balų – apna-
šų nėra; 1 balas – apnašos dengia iki 1/3 danties paviršiaus arba 
yra pigmentinių dėmių be minkštų apnašų; 2 balai – apnašos
dengia ne daugiau kaip 1/3, bet mažiau nei 2/3 danties pa-
viršiaus; 3 balai – apnašos dengia daugiau negu 2/3 danties
paviršiaus. Supaprastintas apnašų indeksas DI-s apskaičiuotas 

sudėjus visus balus ir padalijus iš 6 (tirtų dantų skaičiaus). Pa-
gal gautus duomenis, tiriamieji buvo įvertinti pagal šiuos kri-
terijus: puiki burnos higiena, kai DI-s lygus 0; gera burnos 
higiena, kai DI-s 0,1–0,6; patenkinama burnos higiena, kai
DI-s 0,7–1,8; bloga burnos higiena, kai DI-s 1,9–3,0 [12].

Rezultatai
Atliekant tyrimą, pirmiausia buvo įvertinta vaikų burnos 

higiena. 1 lentelėje matyti, kad išsiskyrė trys tyrime dalyvavu-
sių vaikų grupės, kurių burnos higiena gera (OHI-s (DI-s) – 
0,5 balo), patenkinama (OHI-s (DI-s) – 0,7–1,5 balo) ir blo-
ga (OHI-s (DI-s) – 2,7–2,8 balo). Septynių vaikų (F, H, I, C,
E, J, D) iš dešimties burnos higiena yra patenkinama, dviejų 
vaikų (A, G) – bloga ir tik vieno (B) vaiko – gera. Nė vienam 
vaikui nenustatyta puiki burnos higiena. Apskaičiavus viduti-
nę tyrime dalyvavusių vaikų grupės burnos higieną (1 lentelė)
ji nustatyta patenkinama (OHI-s (DI-s) – 1,3 balo).

Visiškai sveikus dantis turi tik trys vaikai (B, I, J), du vaikai 
(F, H) turi po vieną dantų ėduonies pažeistą dantį, vidutinį 
(C, A) ir aukštą (D, E) ėduonies intensyvumą turi po du vai-
kus. Labai aukštas ėduonies intensyvumas, net septyni ėduo-
nies pažeisti dantys, nustatytas G vaikui. Apskaičiavus viduti-
nį ėduonies intensyvumą tiriamųjų imtyje, nustatytas žemas
(2,5), bet artimas vidutiniam dantų ėduonies intensyvumui.
Palyginus tyrime dalyvavusių vaikų burnos higieną ir dantų 
ėduonies intensyvumą, matyti, kad aukštas ir labai aukštas 
dantų ėduonies intensyvumas buvo vaikams, kurių burnos 
higiena patenkinama (D) ir bloga (A, G).

1 lentelė. Vaikų pasiskirstymas pagal burnos higieną ir dantų 
ėduonies intensyvumą

Vaiko burnos higiena
Vaiko

kodas

Vaiko dantų ėduonies 

intensyvumas

Vaiko 

kodas

Gera B0,5

Labai žemas

B0

Patenkinama

F0,7 I0

H0,7 J0

I0,8 F1

C1 H1

E1,2
Vidutinis

C3

J1,3 A4

D1,5
Aukštas

D5

Bloga
A2,7 E5

GLabai aukštas 7G2,8

Vertinant, kaip tiriamų vaikų mamos dalyvauja savo vaikų 
dantų valyme, nustatyta, kad dantis vaikams valo tik B, I ir
H mamos. Jų vaikai turi labai žemą dantų ėduonies intensy-
vumą, o B vaikas gali pasigirti ir gera burnos higiena. F ir H
vaikai turi patenkinamą burnos higieną, tačiau su mažesniu 
apnašų indeksu. Žemą ėduonies intensyvumą turinčių kitų 
vaikų (J ir F) dantų valymo procese dalyvauja jų mamos. 
Aukštą ir labai aukštą ėduonies intensyvumą turinčių vaikų 
(E ir G) mamos tik žiūri, kaip vaikas valosi dantis, D vaikui
mama dantis valo tik kartais ir jo burnos higiena yra patenki-
nama (aukščiausio lygmens). Liežuvis valomas tik B, J, H ir C
vaikams (2 lentelė).
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2 lentelė. Vaikų dantų būklė ir jų mamų nurodyta vaikų burnos higienos eiga
Vaiko burnos 

higienag

Vaiko

kodas

Vaiko dantų ėduonies 

intensyvumasy

Vaiko 

kodas
Vaiko burnos higienos eiga

Gera (0,5) B

Labai žemas

(0–1)

B
Deda pastos žirnelio dydžio, mama valo 2 min. sukamaisiais judesiais, valo liežuvį, skalauja vandeniu, kartais valo 

tarpdančių siūlu. Dantis valo mama.ų

Patenkinama

(0,7–1,5)

F Paskalauja vandeniu, dantis valo mama, vėl išskalauja vandeniu.I j j  

H J
Pastos deda mažo nago dydžio, pirma valosi vaikas, paskui valo mama šluojamaisiais judesiais, šepetėliu nuvalo 

liežuvį, neskalauja. Kartais išvalo tarpdančius tarpdančių siūlu.į j ų  

I Paskalauja vandeniu, mama sukamaisiais ir horizontaliais judesiais išvalo dantis, išskalauja vandeniu.F j j j  

C Pastos deda žirnio dydžio, dantis valosi pats apie 2 min., paskui valo mama, valo liežuvį, išskalauja vandeniu. H y į j

E
Vidutinis

(3–4)

C
Deda pastos žirnio dydžio, valosi pats, mama padeda, jei vaikas leidžia, arba prižiūri, kaip valosi pats, sukamaisiais 

judesiais, po to valo liežuvį, skalauja vandeniu.j į j

J A
Deda pastos žirnio dydžio, valosi horizontaliais judesiais mamos prižiūrimas, kartais dantis išvalo mama, laiko

nestebi, skalauja vandeniu. j

D
Aukštas (5)

Pastos deda nedaug, vaikas valosi kaip moka, kartais pervalo mama, skalauja skalavimo skysčiu.D g j y

Bloga

(2,7–2,8)

A Deda pastos nedaug, vaikas valosi kaip pavyksta, mama tik žiūri ir pataria, skalauja skalavimo skysčiu.E g y j y

G Labai aukštas (7) G Pastos deda nedaug, valosi dantis kaip moka, mama tik žiūri, kaip vaikas valosi dantis, skalauja vandeniu.

Tryrimo duomenys, užfiksuoti 3 lentelėje, rodo, kad tik 
B, F, H mamos žino, kiek fluoro yra vaiko dantų pastoje,
kitų vaikų mamos fluoro kiekiu nesidomi, perka pagal fir-
mą, amžių. Iš to galima teigti, kad jos neturi supratimo apie
fluoro svarbą dantims. Matome, kad B, F, H vaikų su labai 

žemu dantų ėduonies intensyvumu mamos domisi vaikiškos
dantų pastos sudėtimi, o vaikų su vidutiniu (C ir A vaikai),
aukštu (D, E vaikai) ir labai aukštu (G vaikas) dantų ėduo-
nies intensyvumu mamos vaikiškos dantų pastos sudėtimi
nesidomi.

3 lentelė. Vaikų dantų būklė ir dantų pastos pasirinkimo kriterijai
Vaiko burnos 

higienag

Vaiko

kodas

Vaiko dantų ėduonies 

intensyvumasy

Vaiko 

kodas
Į ką mama atkreipia dėmesį pirkdama vaikui dantų pastą

Gera (0,5) B

Labai žemas

(0–1)

Perka 500 ppm fluoro turinčią pastą ir be fluoro, jas nuolat kaitalioja.B ą ą j j

Patenkinama

(0,7–1,5)

F Sudėtimi nesidomi, perka vaikišką pastą pagal amžių ir žiūri, ar nėra juodos juostelės.I ą ą g ų j j

H Sudėtimi nesidomi, perka vaikišką dantų pastą.J ą ų ą

I Perka 500 ppm fluoro turinčią pastą, domisi, kokio amžiaus vaikams skirta pasta, kokio skonio.F ą ą

C Sudėtimi domisi, perka 1000 ppm fluoro turinčią pastą.H ą ą

VidutinisE

(3–4)

Sudėtimi nesidomi, renkasi pagal firmą ir amžių.C g ą ų

J A Sudėtimi nesidomi, žiūri, kokio amžiaus vaikams skirta.

D
Aukštas (5)

Nežino, koks kiekis fluoro yra vaiko dantų pastoje.D y ų j

Bloga

(2,7–2,8)

A Sudėtimi nesidomi, dantų pastą perka seneliai.E ų ą

GLabai aukštas (7)G Sudėtimi nesidomi, perka vaikišką dantų pastą.ą ų ą

4 lentelėje pateikti tyrimo duomenys rodo, kad vaikų, tu-
rinčių labai žemą ėduonies intensyvumą, beveik visos mamos
žino, kad dantų ėduonį sukelia bloga burnos higiena, saldu-
mynai. D ir E vaikų, turinčių aukštą ėduonies intensyvumą, 
mamos žino, kad ėduonį sukelia bloga dantų priežiūra, tačiau 
sprendžiant iš vaikų burnos higienos ir ėduonies intensyvu-
mo, jos savo žinias praktiškai pritaiko blogai arba tai daro

nesistemingai. C ir A vaikų, turinčių vidutinį ėduonies inten-
syvumą, bei G vaiko, turinčio labai aukštą ėduonies intensy-
vumą, mamos nežino apie ėduonies priežastis ir profilaktiką. 
Apie ėduonies profilaktiką žino B, I, H ir E mamos, tačiau E
vaiko aukštas ėduonies intensyvumas rodo, kad mamos žinios
apie ėduonies profilaktiką nepakankamos. Apie dantų vagelių 
silantavimą paminėjo tik viena H vaiko mama.

4 lentelė. Vaikų dantų būklė ir jų mamų žinios apie dantų ėduonį
Vaiko burnos 

higiena

Vaiko

kodas

Vaiko dantų ėduonies

intensyvumas

Vaiko

kodas

Mamų žinios

apie dantų ėduonies priežastisų apie dantų ėduonies profilaktikąų ą

Gera (0,5) B

Labai žemas

(0–1)

B
Ėduonį sukelia saldus ir rūgštus maistas bei prasta

burnos higiena.g

Tinkamai prižiūrėti dantis, vengti netinkamo maisto.

Patenkinama

(0,7–1,5)

F Prižiūrėti dantis.I
Valyti dantis po valgio, naudoti tarpdančių siūlą, 

nevalgyti saldumynų, su maistu gauti kalcio.gy y ų g

H Ėduonį sukelia nevalant dantų.J į ų Nežino.

I Ėduonį sukelia nevalant dantų.F į ų Profilaktika nesidomi.

C H
Ėduonį sukelia bloga burnos higiena, dažnas 

saldumynų valgymas, prasta mityba.y ų gy p y

Tinkama burnos higiena, dantų pasta su fluoru, 

saldumynų ribojimas, dantų silantavimas.y ų j ų

VidutinisE

(3–4)

Nežino.C Nežino.

J A Nežino. Nežino.

D
Aukštas (5)

D
Ėduonį sukelia užsilikęs maistas, saldumynai, prastas

valymas.y
Nežino.

Bloga

(2,7–2,8)

A Ėduonis atsiranda dėl prastos dantų priežiūros . Naudoti dantų pastą su fluoru, skalavimo skystį.E ų ų ą y į

Nežino.GLabai aukštas (7)G Nežino.
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Labai svarbu, kaip mamos domisi burnos sveikata ir tinkama 
burnos higiena. 5 lentelėje matyti, kad G vaiko, kurio ėduonies 
intensyvumas labai aukštas, o burnos higiena bloga, mama atsa-
kė, kad jai informacijos pakanka. Tačiau sprendžiant pagal vai-
ko dantų būklę bei ankstesnius atsakymus, mamos informacija 
yra netikslinga bei didelis burnos higienos įgūdžių trūkumas.
Blogą burnos higieną turinčio A vaiko mama taip pat teigia, 

kad informacijos jai pakanka, bet vaiko dantų būklė rodo visai
ką kita. B vaiko, kurio burnos higiena gera ir ėduonies intensy-
vumas labai žemas, mama visada iškilusius klausimus aptaria su 
gydytoju odontologu ar burnos higienistu, ieško informacijos 
internete. Nors kai kurių vaikų burnos higiena yra patenkina-
ma (apnašų rasta mažiau), tačiau daugelis mamų norėtų dau-
giau informacijos apie burnos higieną, ėduonies profilaktiką.

5 lentelė. Vaikų dantų būklė ir jų mamų informacijos poreikis
Vaiko burnos

higiena

Vaiko

kodas

Vaiko dantų ėduonies

intensyvumas

Vaiko

kodas
Mamų informacijos poreikis apie dantų ėduonies profilaktiką

Gera (0,5) B

Labai žemas

(0–1)

B
Iškilus klausimų visada patys klausia gydytojo odontologo ar burnos higienisto, arba ieško atsakymų 

internete.

Patenkinama

(0,7–1,5)

F Informacijos iš gydytojo odontologo pakanka.I

H Norėtų daugiau informacijos iš gydytojo odontologo apie burnos higieną, profilaktiką.J

I Informacijos iš gydytojo odontologo ir burnos higienisto pakanka.F

C Norėtų iš gydytojo odontologo daugiau sužinoti apie ėduonį ir jo profilaktiką.H

E Vidutinis

(3–4)

Norėtų daugiau informacijos apie higieną, nuoseklaus apmokymo,  kaip valyti dantis.C

J Norėtų daugiau informacijos apie profilaktiką.A

D
Aukštas (5)

Norėtų dažniau sužinoti apie burnos higieną.D

Bloga

(2,7–2,8)

A Informacijos užtenka.E

Netrūksta informacijos.GLabai aukštas (7)G

Rezultatų aptarimas

Tėvų vaidmuo yra labai svarbus padedant vaikams išug-
dyti tinkamus burnos higienos įpročius per pirmuosius savo 
gyvenimo metus [13]. Yra įrodymų, kad požiūriui į burnos 
sveikatą mažiems vaikams turi įtakos tėvai, jie išugdo vaikų 
burnos higienos ir valgymo įpročius [4]. Pastebėta, kad ge-
resnė burnos sveikata buvo tų vaikų, kuriems dantis nuo pat
mažumės valo tėvai [13]. Dantis vaikams tėvai turi valyti iki 
vaikui sukaks 7–8 metai, kada vaikas išmoksta atlikti judesius,
reikalingus dantims valyti [14]. 6–7 metų amžiaus vaikams
pradeda dygti nuolatiniai dantys. Patys vaikai dar nemoka 
išsivalyti dantukų, dantys aukščiau viršutinio ar žemiau apa-
tinio žandikaulio dantų sukandimo linijos dar būna ne visai 
mineralizuoti, todėl yra palankios sąlygos kauptis apnašoms.
Tėvams patartina valyti iki 10 metų mažylių dantis bent du
kartus per savaitę, kitomis dienomis vaikas tai daryti gali pats 
[15]. Norint, kad vaikas nesipriešindamas ir noriai valytųsi
dantis, mama ir tėvas turi būti pavyzdys, kurį vaikas stebi ir 
mėgdžioja. Daugelis vaikų mėgsta mėgdžioti tėvus ir patys va-
lytis dantis. Tačiau iki 7–8 metų kokybiškai išvalyti dantis gali
tik tėvai [12]. Šiandien tėvai ir jų vaikai turi galimybę naudo-
ti naujausias šiuolaikiškas burnos higienos priemones, tačiau 
tėvai dantų priežiūrą dažnai palieka paties vaiko atsakomybei
bei sąmoningumui [13]. Kaip parodė šio tyrimo rezultatai,
žemą dantų ėduonies intensyvumą turinčių vaikų dantų va-
lymo procese dalyvauja jų mamos, o aukštą ir labai aukštą 
ėduonies intensyvumą turinčių vaikų mamos tik žiūri, kaip 
vaikas valosi dantis, arba kartais dantis valo mama.

Kasdieninis liežuvio valymas sumažina patogeninių bak-
terijų kiekį ne tik ant liežuvio nugarėlės, bet ir seilėse, todėl 
liežuvį būtina valyti [10]. Išvalius liežuvį gerėja burnos kva-
pas, lėčiau susidaro apnašų ant dantų [16]. Tyrimo rezultatai
atskleidė, kad tarp tyrime dalyvavusių vaikų liežuvis valomas

gana retai. Tiems vaikams, kuriems valomas liežuvis, nustaty-
ta gera arba patenkinama burnos higiena.

Fluoras mažina fermentinį mikroorganizmų aktyvumą,
trukdo mikrobinei apnašų plėvelei prilipti prie danties pa-
viršiaus [17]. Tai vienas iš stipriausių dantų ėduonį stabdan-
čių komponentų. Vienas iš vietinių fluoro šaltinių yra fluoru 
praturtinta dantų pasta. Todėl tėvai, pirkdami dantų pastą, 
turėtų atsižvelgti į joje esantį fluoro kiekį ir atkreipti dėmesį į
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų dantų valymo reko-
mendaciją. 3–6 metų amžiaus vaikams su maža dantų ėduo-
nies atsiradimo rizika rekomenduojama valyti dantis dantų 
pasta, kurioje yra 1000 ppm fluoridų, tėvams prižiūrint, o 
esant didelei dantų ėduonies atsiradimo rizikai – valyti dan-
tis su 1450 ppm fluoridų dantų pasta [18]. Iš atlikto tyrimo
rezultatų galima daryti išvadą, kad rekomenduojamu fluoro
kiekiu dantų pastoje domisi tik H vaiko mama, B ir F vaikų 
mamos perka dantų pastą pagal seną rekomendaciją. Tų vai-
kų, kurių labai žemas dantų ėduonies intensyvumas, mamos 
domisi vaikiškos dantų pastos sudėtimi, o vaikų su vidutiniu,
aukštu ir labai aukštu dantų ėduonies intensyvumu mamos 
vaikiškos dantų pastos sudėtimi nesidomi.

Fernando su bendraautoriais pabrėžia motinos žinių apie 
burnos sveikatą svarbą [19]. Tėvų gebėjimas kontroliuoti vai-
ko dantų valymą ir saldžių užkandžių vartojimo įpročius yra 
pats svarbiausias veiksnys, formuojantis gerus mitybos ir bur-
nos higienos įpročius ateityje, todėl siekiant padėti tėvams su-
prasti ankstyvos dantų priežiūros bei burnos higienos namuo-
se svarbą, švietimo pranešimai turi būti lengvai suprantami
ir aktualūs [6]. Kaip atskleidė tyrimo rezultatai, beveik visos
tyrime dalyvavusios mamos žino, kad dantų ėduonį sukelia 
bloga burnos higiena, saldumynai. Pastebėta, kad tų vaikų, 
kurių dantų ėduonies intensyvumas yra vidutinis, aukštas ir 
labai aukštas, mamos nežino apie dantų ėduonies profilakti-
kos priemones, tačiau nepriklausomai nuo vaikų dantų būklės 
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mamos nurodo poreikį gauti daugiau informacijos apie burnos 
higieną ir dantų ėduonies profilaktiką. 

Taigi, vaikystė yra dinamiškiausias periodas dantų augimui, 
todėl labai svarbu šiuo laikotarpiu šviesti tėvus apie vaikų dantų 
priežiūrą [2].

Išvados
1. Tiriamų vaikų imtyje nustatyta patenkinama (OHI-s (DI-s) –

 1,3 balo) burnos higiena, žemas (KPI +kpi 2,5 balo) dantų 
ėduonies intensyvumas, tačiau artimas vidutinio dantų 
ėduonies intensyvumo ribai.

2. Tiriamų vaikų su dideliu dantų ėduonies intensyvumu 
burnos higiena yra blogesnė, jų mamos retai arba visiškai
nedalyvauja vaiko dantų valymo procese, nesidomi vaikiškos 
dantų pastos sudėtimi ir nežino apie dantų ėduonies 
profilaktikos priemones. 

3. Tiriamų vaikų su gera bei patenkinama burnos higiena ir
labai žemu dantų ėduonies intensyvumu mamos nuosekliai 
dalyvauja vaiko dantų valymo procese, domisi vaikiškos 
dantų pastos sudėtimi ir žino apie dantų ėduonies priežastis 
bei profilaktikos priemones.

PRESCHOOL CHILDREN’S
DENTAL HEALTH IN THE CONTEXT 

OF MOTHERS ROLE OF THEIR 
CHILDREN ORAL HYGIENE

Key words: oral health, preschool child, role of mother.

Summary
The aim of the study: to analyse preschool children’s den-

tal health in the context of mothers role of their children oral 
hygiene. 

Material and methods. The qualitative study was conduc-
ted: the case study, applying objective clinical assessment of 
children’s dental health and structured interview with children’s
mothers. The research was attended by 10 preschool age chil-
dren and their 10 mothers. The purposive sample of research
participants was applied. Children’s dental health was identi-
fied by checking children’s teeth and calculating DMFT+dft,
dmft and OHI-s (DI-s) indexes. Standardized interview con-
tained questions about children mothers’ participation in the
process of child oral hygiene and about their knowledge of oral 
hygiene.

Conclusions. In the sample of investigated children oral hy-
giene is satisfactory (OHI-s (DI-s) index 1.3), caries intensity 
is low (DMFT+dmft value of 2.5) but close to the limit of 
moderate caries intensity. Children’s with high caries intensi-
ty are poor oral hygiene, their mothers rare participate in the 
process of child dental health and disinterested in ingredients
of child toothpaste and have low awareness of caries preventive
measures.
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Įvairių paviršių valymas ir dezinfekcija
Aldona Talandzevičienė

VšĮ Lazdijų ligoninė 

Ligų plitimui reikalingos tam tikros sąlygos: ligos sukėlė-
jas, infekcijos šaltinis, imlus ligai asmuo, vartai sukėlėjui pa-
tekti iš sergančio asmens į aplinką ir iš aplinkos kitam asme-
niui ir kt. Kai kurių ligų sukėlėjai, patekę į sergančio asmens 
aplinką, dėl aplinkos veiksnių (temperatūros, drėgmės ir kt.)
poveikio greitai žūsta. Tačiau dauguma mikroorganizmų yra 
gana gyvybingi ir išlieka tam tikrą laiką ant aplinkos paviršių 
ir įvairių daiktų. Dezinfekcija yra viena iš užkrečiamųjų ligų 
perdavimo rizikos mažinimo priemonių. Tai daugelio arba 
visų mikroorganizmų, išskyrus kai kurias bakterijų sporas, su-
naikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis. 
Dezinfekcijos tikslas – apsaugoti sveikus asmenis nuo galimo 
užsikrėtimo per infekuotą žmogaus kraują ir kitus kūno skys-
čius, ekskretus bei ligų sukėlėjais užterštus aplinkos daiktus, 
buvusius glaudžiai susijusius su sergančiais asmenimis. 

Pagal tai, kokie mikroorganizmai paveikiami dezinfekcijos
metu, dezinfekcija skirstoma į: 

žemo lygio cheminę dezinfekciją – daugelio bakterijų, ą
išskyrus jų sporas, ir kai kurių virusų bei grybelių 
sunaikinimas aplinkoje cheminėmis priemonėmis;
vidutinio lygio cheminę dezinfekciją – daugelio bakterijų, ą
išskyrus jų sporas, tuberkuliozės mikobakterijų, virusų, 
grybelių sunaikinimas aplinkoje cheminėmis priemonėmis;
aukšto lygio dezinfekciją – daugelio arba visų 
mikroorganizmų, išskyrus kai kurias atsparias bakterijų 
sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis arba cheminėmis 
priemonėmis.
Reikiamą dezinfekcijos lygį atitinkančią medžiagą reikia 

pasirinkti ir pagal infekcijos sukėlėjų perdavimo rizikos lygį, 
kurie skirstomi į kategorijas: 

A kategorijos (ypač pavojingi) prietaisai – prietaisai, kuriaisi
skverbiamasi per odą, gleivines į sterilius audinius, kūno 
ertmes ir (arba) jais teka sterilūs skysčiai (kraujas);
B kategorijos (pavojingi) prietaisai – prietaisai, kurie liečiasii
su gleivine ir (arba) nesveika oda;
C kategorijos (nepavojingi) prietaisai ir daiktai – prietaisai, i
daiktai, kurie liečiasi su nepažeista (sveika) oda.
Šiame straipsnyje plačiau aptariama C kategorijos (nepavo-

jingų) prietaisų ir daiktų dezinfekcija.
Visi medicinos prietaisai, aplinkos daiktai iki dezinfekci-

jos valomi, nes kai kurios cheminės dezinfekcijos medžiagos
neprasiskverbia į organinius teršalus (kraują, kūno skysčius, 
sekretus, ekskretus) ir gali būti neveiksmingos. C kategorijos 
(nepavojingiems) prietaisams, daiktams, paviršiams dezinss -
fekcijos medžiagos naudojamos tik pagal epidemiologines 
reikmes: daiktams, paviršiams, užterštiems krauju ir (arba) 
žmogaus kūno skysčiais, sekretais, ekskretais, vankomicinui 
atspariais enterokokais (VRE), meticilinui atspariais auksi-
niais stafilokokais (MRSA), įrenginių paviršių dezinfekcijai, 
vykdant pacientų izoliavimo priemones. Jie valomi ir dezin-
fekuojami vienos procedūros metu valymo dezinfekavimo 
tirpalais arba valomi ir po to dezinfekuojami žemo arba vi-

dutinio lygio dezinfekcijos medžiagų, preparatų tirpalais. Ta-
čiau dezinfekcinės medžiagos gali turėti ne tik valomąsias ir 
dezinfekuojančias savybes, bet gali šalinti ir šlapimo kvapą bei
šlapimo druskas (pavyzdžiui, Smell Net). t

Medicinos įstaigose aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių,
kurie nėra medicinos prietaisai) paviršių dezinfekcijai turi būti
naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir registruo-
ti biocidai, turintys naudojimo instrukciją (aprašą), duomenų 
saugos lapus. Paviršių dezinfekantai turėtų pasižymėti ne tik 
plačiu mikrobiologiniu veikimu, trumpa ekspozicija, nedidele 
darbine koncentracija, bet ir geromis valomosiomis savybė-
mis, neišskirti jautrinančių garų (pavyzdžiui, Chemipharm des 
new, Sterisept forte). ee

C kategorijos (nepavojingiems) prietaisams dezinfekuoti
nenaudojamos aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos. Žemo
ir vidutinio lygio dezinfekcijos preparatų sudėtyje gali būti 
viena veiklioji cheminė medžiaga, pavyzdžiui, alkoholis arba 
chloras, bei alkoholių, formaldehido, gliutaraldehido, ortof-ff
talaldehido, vandenilio peroksido, jodoforų, peracto rūgšties, 
fenolų, ketvirtinių amonio junginių ir kitų veikliųjų medžia-
gų ir priedų deriniai (mišiniai). Todėl pagal sudėtį, savybes,
veiklumą dezinfekciniai preparatai yra skirtingi. Svarbu ne tik 
atsirinkti tinkamiausią dezinfekantą, bet ir atkreipti dėmesį
į kietojo inventoriaus bei įvairių paviršių  savybes ir tinka-
mumą dezinfekcijai. Pagal HN 47:2012 reikalavimus, svei-
katos priežiūros įstaigos aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) 
paviršiai turi būti švarūs (be akivaizdžiai matomų užteršimų,
dulkių, valymo ar dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo ir 
kūno skysčių, ekskretų ir kt.), lengvai valomi, atsparūs valymo
ir dezinfekcijos priemonėms. Sveikatos priežiūros įstaigų kie-
tasis inventorius turi būti iš atsparių valymo ir dezinfekcijos 
priemonėms medžiagų, o minkštasis inventorius – iš medžia-
gų, atsparių šiluminiam arba šiluminiam ir cheminiam dezin-
fekcijos būdams.

Pavyzdys. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos procedūrų 
kabinete yra procedūrų staliukas, svarstyklės kūdikių svoriui 
matuoti, pacientų kušetė, inhaliatorius, gydytojo darbo sta-
las ir kėdė, kėdė lankytojams, vaikiškų žaislų ir medicininiai
instrumentai pacientų apžiūrai. Kokius dezinfekantus, skirtus 
paviršių dezinfekcijai, reikia naudoti išvardytiems objektams 
dezinfekuoti?

Medicinos prietaisus (tokius kaip procedūrų staliukas, 
svarstyklės kūdikių svoriui  matuoti, pacientų kušetė, inha-
liatorius ir medicininiai instrumentai pacientų apžiūrai) rei-
kia dezinfekuoti naudojant dezinfekantus, priskiriamus me-
dicinos prietaisams pagal direktyvą 93/42/EEB (pavyzdžiui,
Bacticid,dd Chemisept wipes).ss

Dezinfekuojant gydytojo darbo stalą ir kėdę, kėdę lanky-
tojams, vaikiškus žaislus, reikia rinktis biocidinius produktus. 
Kabineto aplinkos paviršių (palangių, grindų, durų rankenų, 
tualetų) dezinfekcijai taip pat naudojami biocidiniai produk-
tai. Mažiems paviršiams tai gali būti greitos dezinfekcijos prie-
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monės, paruošti naudoti tirpalai (pavyzdžiui, Bacticid) arba dd
servetėlės (pavyzdžiui, Chemisept wipes), pasižymintys patogiu ss
naudojimu, greita ekspozicija, nedirginančiu kvapu. Atkrei-
piame dėmesį, kad asmens sveikatos gydymo įstaigose negali
būti baldų (kėdžių, kušečių ir kt.), netinkamų dezinfekcijai, 
t. y. aptrauktų tekstile. Visi baldai turi būti tinkami sąlyčiui su
dezinfekcinėmis medžiagomis. Tačiau ekooda ir natūrali oda, 
nors ir tinkama dezinfekcijai, bet yra jautri alkoholiui, nuolat 
dezinfekuojant ją alkoholio turinčiais dezinfekantais, prade-
da aižėti. Siekiant ilgaamžiškesnio baldų naudojimo, reikėtų 
rinktis dezinfekcines medžiagas, kurios nesausina ekoodos, ją 
minkština, dezinfekuoja ir valo (pavyzdžiui, Clean foam). 

HN 47:2012 konkretizuoja dezinfekcijos periodiškumą:
galutinis (baigiamasis) patalpų valymas, dezinfekcija –a
patalpų, kuriose gydomi pacientai, sergantys arba įtariami, 
kad serga, užkrečiamosiomis ligomis, ir jose esančių daiktų 
bei įrangos valymas, dezinfekcija pacientui (-ams) išvykus;
pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija – visų patalpų a
ir jose esančių daiktų bei įrangos paviršių valymas ir
dezinfekcija higienos plane numatytu laiku;
nuolatinis patalpų valymas, dezinfekcija – kasdieninis a
patalpų ir jose esančių daiktų bei įrangos paviršių valymas
ir dezinfekcija, kurios tikslas – apriboti ligų sukėlėjų 
plitimą, tiriant, gydant ir slaugant pacientus. Nuolatinis
aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas
arba valymas ir dezinfekcija atliekami sveikatos priežiūros
įstaigoje nustatyta tvarka. Valymas ir dezinfekcija atliekami 
tuoj pat, kai tik užteršiami krauju ir (arba) kūno skysčiais, 
ekskretais. Dažnai liečiami rankomis aplinkos (patalpų,
daiktų, įrenginių) paviršiai valomi arba valomi ir (arba) 
dezinfekuojami keletą kartų per dieną.
Asmens sveikatos gydymo įstaiga privalo turėti pagal

HN 47:2012 parengtą ir įstaigos administracijos patvirtintą 
higienos ir dezinfekcijos planą bei naudojamų dezinfekantų 
gamintojo rekomendacijas ir jais vadovautis.

Taigi, vadovaujantis HN 47:2012, įstaigos higienos ir de-
zinfekcijos plane turėtų būti detaliai nurodytas valymo ir de-
zinfekcijos periodiškumas, būdai, tvarka:

Nuolatinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 
valymas arba valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo,
plovimo būdais. Nuvalytų paviršių aerozolinė dezinfekcija, 
naudojant automatinius vandenilio peroksido purškiklius 
(generatorius), gali būti atliekama operacinėse, baigus 
dienos operacijas, greitosios medicinos pagalbos 
automobiliuose po paciento pervežimo, mikrobiologijos
laboratorijose (biologinės saugos patalpoje). Nuolatinis 
patalpų valymas arba valymas ir dezinfekcija atliekamas šia 
tvarka: pradedama nuo švariausių patalpų ir užbaigiama 
nešvariausiose patalpose (tualetuose), valomi arba valomi
ir dezinfekuojami baldai, įrenginiai, aplinkos daiktų 
paviršiai, pabaigoje valomos grindys.
Aplinkos daiktų, įrenginių paviršiai, kurie atliekant 
procedūras suteršiami krauju ir (arba) kūno skysčiais ir 
(arba), dažnai liečiami rankomis ar pirštinėmis (pavyzdžiui, 
kompiuterio klaviatūra, prietaisų lempų jungikliai), turi 
būti valomi ir dezinfekuojami po kiekvienos procedūros
arba, norint išvengti valymo ir dezinfekavimo po 
kiekvienos procedūros, galima juos dengti vienkartiniais 
neperšlampamais dangalais. Panaudoti dangalai keičiami
po kiekvieno paciento.

Patalpų, aplinkos daiktų paviršių nuolatinis valymas
ir dezinfekcija atliekama įstaigoje nustatyta tvarka, 
pavyzdžiui, vieną kartą per dieną, tris kartus per savaitę, 
ir tuoj pat – juos užteršus krauju ir (arba) žmogaus kūno 
skysčiais, sekretais, ekskretais. Dažnai liečiamus rankomis 
aplinkos paviršius (durų rankenas, lovų rėmus, turėklus,
lempų jungiklius, sienas prie tualetų palatose, užuolaidų 
kraštus ir kt.), palyginti su mažai liečiamais paviršiais 
(palangės, grindys, lubos, sienos), valyti ir dezinfekuoti 
dažniau. Grindys, sienos, stalai reguliariai valomi įstaigoje
nustatyta tvarka, o užteršti krauju ir (arba) žmogaus kūno
skysčiais, sekretais, ekskretais, valomi ir dezinfekuojami tuoj 
pat. Kai abejojama dėl paviršių teršalų (kraujo, žmogaus 
kūno skysčiai, dulkių ir kitų) rūšies, dėl antimikrobiniams
vaistams atsparių mikroorganizmų buvimo, tinkamiausias,
kad būtų galima vienu metu valyti ir dezinfekuoti, yra 
valymo dezinfekavimo priemonės tirpalas.
Atkreipiame dėmesį, kad purškiamieji pramoninės gamybos
alkoholinių koncentratų aerozoliai bei kiti aerozoliai gali 
būti naudojami tik nedidelių plotų paviršių, neužterštų 
krauju ir (arba) kūno skysčiais, ekskretais, greitai 
dezinfekcijai pagal gamintojų naudojimo instrukcijas.i
Valymo ir dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami
pagal gamintojų naudojimo instrukcijas, jų naudojama 
koncentracija ir ekspozicija taip pat turi būti nurodyta 
dezinfekcijos plane. 
Pagrindinio palatų valymo ir dezinfekcijos metu neturi 
būti pacientų. Pagrindinis ir (arba) galutinis (baigiamasis) 
valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo, plovimo būdais
arba atliekama nuvalytų paviršių aerozolinė dezinfekcija,
naudojant automatinius vandenilio peroksido purškiklius 
(generatorius).
Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami
numatytu higienos plane laiku ir šia tvarka: pradedama nuo
švariausių patalpų ir užbaigiama nešvariausiose patalpose 
(nešvarių daiktų sandėliuose, tualetuose), atitraukiami 
baldai, įrengimai, visų aplinkos daiktų paviršiai valomi ir 
dezinfekuojami, pradedant nuo viršaus ir einant į apačią,
pabaigoje valomos grindys. Atliktas patalpų valymas ir
dezinfekcija registruojami įstaigoje parengtos ir patvirtintos
formos dokumente.
Pagrindinės aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 

valymo ir (arba) dezinfekcijos taisyklės. Grindų valymas ir
(arba) dezinfekcija atliekama taip:

valymo, dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami pagal
gamintojų naudojimo instrukcijas, o cheminės sterilizacijos 
priemonės pagal sterilizatoriaus ir priemonės gamintojų 
rekomendacijas;
dezinfekcijos valomasis tirpalas po kiekvienos patalpos 
grindų valymo ir dezinfekcijos keičiamas arba naudojami du 
kibirai, t. y. vienas kibiras dezinfekcijos valomajam tirpalui,
kitas – vandeniui; keičiant dezinfekcijos valomąjį tirpalą,
keičiamas ir vanduo;
draudžiama naudoti aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių)
paviršių valymo, dezinfekcijos ir medicinos prietaisų 
valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemones, pasibaigus
jų galiojimo laikui; 
patalpose, kuriose yra ypač didelė infekcijos rizika 
pacientui ir personalui (operacinėse, intensyviosios 
terapijos ir reanimacijos, nudegimų, transplantacijos,
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onkohematologijos, neišnešiotų naujagimių skyriuose, 
izoliavimo palatose), ir tualetuose šluotų apmovai,
dezinfekcijos valomasis tirpalas ir vanduo keičiami po 
vienos patalpos valymo ir (arba) dezinfekcijos;
šluotų apmovai bei dezinfekcijos valomasis tirpalas keičiami
tuoj pat po kraujo ir (arba) kūno skysčių, ekskretų valymo
ir (arba) dezinfekcijos.
Aplinkos daiktų, įrenginių paviršių valymas ir (arba) de-

zinfekcija turėtų būti atliekama vadovaujantis HN 47:2012:
patalpose, kuriose yra ypač didelė infekcijos rizika 
pacientui ir personalui (operacinėse, intensyviosios 
terapijos ir reanimacijos, nudegimų, transplantacijos,
onkohematologijos, neišnešiotų naujagimių skyriuose, 
izoliavimo palatose), šluostės ir dezinfekcijos valomasis 
tirpalas ir vanduo keičiami po vienos patalpos valymo ir
(arba) dezinfekcijos;
šluostės bei dezinfekcijos valomasis tirpalas keičiami tuoj 
pat po kraujo ir (arba) kūno skysčių, ekskretų valymo ir 
(arba) dezinfekcijos;
tualetams valyti, dezinfekuoti turi būti atskiras ir
paženklintas valymo ir (arba) dezinfekcijos inventorius;
šluostės ir šluotų apmovai gali būti vienkartinio ar
daugkartinio naudojimo; panaudotos daugkartinio 
naudojimo šluostės ir šluotų apmovai plaunami ir po to 
mirkomi dezinfekcijos valomajame tirpale arba skalbiami
(dezinfekuojami) šiluminiu arba šiluminiu ir cheminiu 
būdu skalbyklėje ir džiovinami;
aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo ir
(arba) dezinfekcijos inventorius, priemonės turi būti 
laikomos tam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (arba) spintoje;
paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė mažas kraujo 
ir (arba) kūno skysčio, ekskreto kiekis, nušluostomas
vienkartine skystį sugeriančia servetėle, po to paviršius
šluostomas valymo priemonės tirpalu ir dezinfekuojamas 

aktyviojo chloro arba kitu vidutinio lygio cheminės 
dezinfekcijos preparatu, skirtu paviršių dezinfekcijai, pagal
gamintojo naudojimo instrukcijas;
paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė didelis kraujo ir
(arba) kūno skysčio, ekskreto kiekis, dezinfekuojamas
užpilant skystį sugeriančiomis granulėmis arba per uždėtą 
skystį sugeriančią servetėlę drėkinamas (užpilamas)
1 proc. (10000 ppm) aktyviojo chloro dezinfekcijos tirpalu; 
paviršius, pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės
tirpale sudrėkinta vienkartine popierine ar audeklo servetėle;
žaislai, kineziterapijos priemonės turi būti individualūs 
arba valomi ir dezinfekuojami (pavyzdžiui, Chemipharm
des new) po kiekvieno naudojimo; minkšti žaislai, išskyrus
individualius, sveikatos priežiūros įstaigoje nenaudojami;
žaislus, turinčius sąlytį su vaikų burna, po dezinfekcijos
būtina skalauti vandeniu. 
Vis dėlto tobulos dezinfekcijos medžiagos dar nesukurtos.

Tobulas dezinfekantas turėtų būti plataus antimikrobinio vei-
klumo spektro, greito veikimo, tirpus vandenyje, suderinamas
su muilu, valikliais ir kitomis naudojamomis cheminėmis me-
džiagomis, su dezinfekuojamų objektų medžiagomis (meta-
lais, plastikais, guma, audiniais ir kt.), bekvapis arba malonaus
kvapo, nekenksmingas darbuotojams, pacientams ir aplinkai,
turintis ilgalaikį poveikį dezinfekuojamiems objektams, jo 
veikimui neturėtų įtakos aplinkos veiksniai, organiniai terša-
lai (kraujas, kūno skysčiai, sekretai, ekskretai), preparatai ir jų 
tirpalai turėtų būti patvarūs aplinkos veiksnių poveikiui. 

Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, valymo, dezinfekci-
jos ir sterilizacijos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai, dir-
bantys su aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių, medi-
cinos prietaisų cheminėmis dezinfekcijos ir (arba) sterilizacijos
priemonėmis, turi laikytis naudojimo instrukcijų, saugos duo-
menų lapuose nurodytų taisyklių bei vadovautis HN 47:2012 
ir įstaigoje patvirtintu valymo ir dezinfekcijos planu. 

……………………………………………………………………………………………..
Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

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

straipsnį „Įvairių paviršių valymas ir dezinfekcija“. Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“
10-ame numeryje rasite klausimus, parengtus pagal šio straipsnio medžiagą. Teisingai atsakę į
šiuos klausimus, turite galimybę laimėti vertingus prizus.
Burtų keliu išrinkti 10 laimingųjų bus apdovanoti Chemii 
Pharm (Estija) gamintojo produkcijos prizais, kurį sudaro 
„5D Auksinė grožio kaukė“ (7 ml x 3 vnt.), „5D Jauninanti 
kaukė“ (7 ml x 3 vnt.) ir rankų dezinfekantas „Healthy skin 
gel“ (250 ml, 1 vnt.).
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Gerbiami žaidimo-loterijos dalyviai,

Dėkojame už dalyvavimą žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ Nr. 5 paskelbtame  
žaidime-loterijoje, parengtame pagal straipsnį „Rankų higiena“.  

Nors burtai palankūs buvo tik 10-čiai dalyvių, tačiau visi atsiuntusieji užpildytą  
klausimyną turėjo galimybę praturtinti arba pasitikrinti savo žinias.

Kviečiame ir toliau visus žurnalo skaitytojus aktyviai dalyvauti kituose žaidimuose-loterijose. 
Tikime, kad burtai kitą kartą bus palankūs ir tiems, kuriems šį kartą nepasisekė.

Širdingai sveikiname burtų keliu išrinktus teisingai atsakiusius į klausimus žaidimo-loterijos 
dalyvius, kurie apdovanoti vertingais Chemi Pharm (Estija) gamintojo produkcijos prizais:   

1. 
2. , Jurbarko r.
3. , Telšiai
4. , Šakiai
5. , Vilkaviškio r.
6. , Ignalina
7. 
8. , Radviliškio r.
9. 
10. 

Skelbimas
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... ir įtampos kaip nebūta
Elvyra Laučiuvienė 

Profesionaliai ir koordinuotai atliekamos įprastinės pro-
cedūros, savarankiškai priimami kompetentingi sprendimai 
netikėtomis situacijomis, šalia kasdieninių planinių veiksmų 
teikiama psichologinė ir dvasinė parama sergančiajam, jo arti-
miesiems. Taip galima būtų apibūdinti šiuolaikinių slaugytojų 
darbą. Tiesa, dar tikriausiai derėtų pridėti vieną žodį... įtampa.

Susibūrimai neformalioje 
aplinkoje atpalaiduoja

VšĮ Druskininkų ligoninės direktoriaus pavaduotoja slau-
gai Laima Ridziauskienė, paprašyta pasidalyti mintimis, kaip 
Druskininkų ligoninės slaugytojai paįvairina savo rutiną, atsi-
krato neišvengiamų darbo palydovų įtampos ir streso, pabrėžia, 
jog svarbiausia – darbuotojo įvertinimas, pripažinimas. Tai nėra 
vien tik slaugytojo profesinių kompetencijų bei gebėjimų įver-
tinimas. Ne mažiau svarbu yra suprasti ir įvertinti žmogaus savi-
jautą darbe, patiriamą stresą, ieškoti būdų, kaip galima būtų pa-
dėti sumažinti neigiamą jo poveikį darbui ir gyvenimo kokybei.

Šiemet Nusipelniusio slaugytojo garbės vardą gavusi Laima 
Ridziauskienė pasakoja: „Druskininkų ligoninės slaugytojai 
turi keletą tradicijų, kurios prisideda prie kolektyvo tarpusavio 
ryšių stiprinimo, bendros ir individualios kiekvieno žmogaus
darbinės nuotaikos kėlimo. Jau nuo 2001 m. pradėjome savitai
minėti senųjų metų palydas. Kasmet Kalėdų laikotarpiu rengia-
me šventes darbuotojų vaikams ir patiems darbuotojams. Tai 
teatralizuotos, teminės, koncertinės vakaronės su gyva muzika,
šokiais, dainomis, atrakcionais, žaidimais ir kitomis linksmybė-
mis, su Kalėdų Senelio dovanėlėmis vaikučiams, sveikinimais
ir palinkėjimais suaugusiesiems. Taip pat turime tradiciją kas-
met per Tarptautinę slaugytojų dieną (gegužės 12-ąją) išvykti 
į kelionę ar žygį. Kur tik nepabuvojome! Plaukėme baidarėmis
(keliskart Ančia, Avirio ežeru), garlaiviais nuo Druskininkų iki
Liškiavos, Augustavo kanalais, lankėmės Kernavėje, Anykščiuo-
se, daugelyje kitų įdomių Lietuvos vietų, keliavome į Lenkiją 
(taip pat ir šiemet), Baltarusiją. Tokie pasibuvimai neformalioje
aplinkoje, šventinė nuotaika ilgam nupurto susikaupusią įtam-
pą, suteikia naujų jėgų.“

Turiningas poilsis padeda atgauti jėgas

Besklaidydama šūsnį Laimos rodomų nuotraukų su besi-
keičiančiais vaizdais (pamiškės, sodybos, miestų architektūra, 
upių vagos ir ežerų pakrantės...) įžvelgiu kažką pasikarto-
jančio. Tarsi šviesia gija per peizažų ir interjerų margumyną 
eina ypatinga nuotaika. Atsipalaidavusių, laimingų žmonių 
šypsenos, atsitiktinai pagauti ramūs ar susidomėję žvilgsniai, 
laisvumo pojūtis. Laima pasakoja, kokios vietovės užfiksuotos
nuotraukose, kokių nuotykių toje kelionėje kolektyvas patyrė: 
„Važiuodami namo mes jau pradedam galvoti, koks galės būti 

kitas mūsų maršrutas. Darbe irgi kurį laiką tvyro pakylėta,
džiugi nuotaika. Pertraukėlių metu dar ilgai dalijamės įspū-
džiais, prisiminimais. Kelionės – tai ne tik proga ištrūkti iš
rutinos, bet ir puikus būdas palaikyti draugiškus santykius,
geriau pažinti vieniems kitus, atrasti bendrų pomėgių, temų 
pokalbiams.“ Paklausta, kas buvo kolektyvo kelionių iniciato-
rius, Laima Ridziauskienė prasitaria, kad jai pačiai labai pa-
tinka keliauti, organizuoti išvykas. Yra buvę, jog Laima viską 
suorganizuoja, kaip kad šiemet, o pati į kelionę neturi galimy-
bės išvykti: „Man labai svarbu, kad kelionės metu darbuotojai
ne tik pamatytų naujas vietas, kažką sužinotų apie Lietuvą ar
kokią kitą šalį, bet kad patirtų, jog viskuo pasirūpinta, viskas 
sustyguota, suderinta.“ Tiesa, kiekvienoje kelionėje kolektyvo
laukia kokia nors staigmena, kurią kelionės planuotoja numa-
to, bet vykstantieji sužino tik tada, kai staigmena pateikiama. 
Tai gali būti susitikimas su kokiu ypatingu žmogumi, kelionės 
plane neužfiksuotas priėmimas, netikėta iškyla ar dienos pa-
baigai prikūrenta pirtis.

Pasitikėjimas savimi stiprina motyvaciją
Laima prie savotiškų atsipalaidavimo būdų priskiria ir 

darbuotojų mokymąsi. Jos manymu, turėdamas aukštesnę 
savivertę, žmogus geriau jaučiasi tiek profesiniame, tiek as-
meniniame gyvenime: „Mūsų darbe dažnai būna, kad kai
viską darai teisingai, profesionaliai, tai tavo darbas lieka lyg 
ir nepastebėtas, neįvertintas (maždaug – taip ir turi būti), ir 
priešingai – dažniausiai matomos klaidos, nesklandumai. Pa-
sitikėjimas savimi stiprėja su profesine patirtimi, bet ypač, kai
žmogus nesustoja vietoje, siekia žinių, trokšta įvaldyti naujus
gebėjimus ir įgūdžius. Trumpai tariant – tobulėja. Todėl aš 
nuolat skatinu slaugytojus naudotis proga ir mokytis, tobu-
linti kvalifikaciją. Mūsų įstaiga sudaro palankias sąlygas iš-
vykti mokytis į kitus miestus (Klaipėdą, Vilnių), kviečiamės 
lektorius ir į Druskininkus.“ Bekalbant apie slaugytojų moky-
mąsi, Laima pabrėžia, jog siekimas žinių, naujovių yra ne tik 
galimybė tobulinti kvalifikaciją, bet ir susitikti su kitais profe-
sionalais, pasidalyti praktine patirtimi, po užsiėmimų pailsėti 
nuo namų ruošos (pasimėgauti jūra Klaipėdoje ar „pasikultū-
rinti“ Vilniuje). „Į Druskininkus grįžęs su naujomis žiniomis, 
gebėdamas pritaikyti jas praktikoje, pasidalyti su kolegomis, 
darbuotojas jaučiasi pakylėtas, svarbus, galintis kažką duoti
ne tik pacientams, bet ir savo bendradarbiams. Reikia nors
kartelį pamatyti iš mokymų grįžusio žmogaus veidą, kad su-
voktum, kaip tai yra svarbu jam, kaip asmenybei. Darbuo-
tojui tarsi atsiveria antras kvėpavimas, sustiprėja motyvacija, 
iniciatyvumas. Man labai patinka sutikti ką tik iš mokymų 
grįžusiuosius“, – šypsosi Laima Ridziauskienė.

Dar kartelį peržvelgiu pasirinktas nuotraukas. Jose – taip
pat daug šypsenų. Jas galite pamatyti žurnalo 3-iame viršelyje.



14 Naudinga žinoti

Kompensuojamųjų medicinos priemonių receptą 
gali išrašyti slaugytojas

Bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytojams ir slau-
gytojams diabetologams suteikta teisė, gydytojui paskyrus,
išrašyti pacientams daugumą medicinos pagalbos priemonių. 
Iš viso 2016 m. slaugytojai išrašė apie 3500 receptų medici-
nos pagalbos priemonių. 2017 m. pirmąjį pusmetį jau 3400. 
Slaugytojų išrašomų medicinos pagalbos priemonių receptų 
skaičius sparčiai auga.

Nauja paslauga padeda taupyti pacientų, gydytojų laiką.
Didina slaugos paslaugų prieinamumą, jų kokybę, mažina 
pacientų eiles poliklinikose. Siekiant plėsti slaugos paslaugų 
apimtis ir slaugytojų savarankiškumą, 2017 m. mokslus baigė 
pirmieji išplėstinės praktikos slaugytojai. Išplėstinės praktikos 
slaugytojai galės išrašyti ne tik kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių receptus, bet ir lėtinėmis ligomis sergan-
čių pacientų gydymui skiriamų kai kurių grupių vaistų recep-
tus, išduoti asmens sveikatos pažymas, atlikti asmens sveikatos 
būklės tikrinimą, ligų profilaktiką.

Pirmą kartą skiriamų kompensuojamųjų medicinos pagal-
bos priemonių receptą išrašo gydytojas, nes jis diagnozuoja 
paciento ligą, dėl kurios reikalingos kompensuojamosios prie-
monės.

Gydytojui paskyrus, slaugytojai toliau gali išrašyti diagnos-
tikos juostelių gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti, sauskelnių, 
įklotų, vienkartinių paklodžių, šlapimo ir išmatų rinktuvų, 
šlapimo pūslės kateterių, uridomų, urostominių maišelių ir 
plokštelių, tvarsčių, hidrogelį, insulino pompų keičiamąsias 
dalis, vienkartinių gleivių išsiurbimo kateterių ir kt.

Medicinos pagalbos priemonių receptai gali būti išrašo-
mi vienam, dviem, trims ar šešiems mėnesiams. Slaugytojai
pusmečiui reikalingų priemonių receptus gali išrašyti vieno 
apsilankymo metu. Pacientas reikiamas priemones vaistinėje
gali įsigyti periodiškai kas vieną, kas du ar kas tris mėnesius. 
Slaugytojai ant kompensuojamųjų vaistų recepto blanko turi 
užklijuoti sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirti-
nantį lipduką. Slaugytojai, lankydami neįgaliuosius namuose 
ir teikdami jiems sveikatos priežiūros paslaugas, to paties vi-
zito metu gali jiems išrašyti ir kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių receptus.

Pagal Valstybinės ligonių kasos prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją  

parengė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė

Nemokami nuotoliniai mokymai „Moodle“ 
virtualioje mokymosi aplinkoje 

žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
2017 metų prenumeratoriams

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenci-
jų centras kviečia slaugytojus (visų specializacijų) ir akušerius 
mokytis pagal nuotolinio mokymo programą „Šiuolaikinis po-
žiūris į tuberkuliozę“. Nuotolinis mokymas vyks „Moodle“ vir-
tualioje mokymosi aplinkoje. Jums prireiks kompiuterio ir in-
terneto ryšio. Teisingai atsakiusiesiems į baigiamojo vertinimo 
klausimus bus išduodamas 24 val. tobulinimosi pažymėjimas, 
kuris bus išsiųstas paštu registracijos metu nurodytu adresu.

Tuos žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ skaitytojus, ku-
rie užsiprenumeravo žurnalą ir norėjo tobulintis tuberkuliozės 

klausimais pagal mokymo programą „Šiuolaikinis požiūris į 
tuberkuliozę“, kviečiame dalyvauti mokymuose nuotoliniu 
būdu „Moodle“ virtualioje mokymosi aplinkoje iki 2017 m. 
lapkričio 29 d. Papildomai mokėti nereikės.

Sveikatos priežiūros specialistai, neužsiprenumeravę žur-
nalo „Slauga. Mokslas ir praktika“, taip pat galės dalyvauti 
nuotoliniame mokyme. Užsiregistravę adresu www.emoky-
mai.sskc.lt ir per 1 mėn. sėkmingai baigę nuotolinio mokymo 
programą „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“, gaus 24 val. 
tobulinimosi pažymėjimą.

Maloniai kviečiame visus registruotis:
Iki 2017 m. spalio 29 d. į lapkričio mėnesio grupę. Mokymus reikės pabaigti lapkričio mėnesį.

Iki 2017 m. lapkričio 28 d. į gruodžio mėnesio grupę. Mokymus reikės pabaigti gruodžio mėnesį.
Nuotolinis mokymas „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“ vyks ir vėliau 2018 metais.

Dėl techninių klausimų informacijos teiraukitės telefonu (8 5) 270 1433 arba vidmantas.narbutas@sskc.lt

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro informacija
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Dėl informacijos pateikimo
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-

ba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo
tarnyba) primena, kad nuo 2017 m. gruodžio 31 d. baigsis 
pereinamasis laikotarpis, kuris numatytas 2009 m. liepos 14 
d. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeiti-
mo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, kur pasakyta, kad iki šio
įstatymo įsigaliojimo (t. y. iki 2010 m. sausio 1 d.) asmenims,
turintiems specialiosios praktikos slaugytojo licencijas (išsky-
rus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika), iki 2018 m. 
sausio 1 d. leidžiama verstis specialiąja slaugos praktika be
bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenci-
jos. Nuo 2018 m. sausio 1 d. šie asmenys gali verstis specialią-
ja slaugos praktika tik įgiję specialiosios slaugos praktikos ar 
akušerijos praktikos licencijas.

Todėl visi slaugytojai ir akušeriai, kurie šiuo metu verčia-
si specialiąja slaugos praktika turėdami vis dar galiojančią iki 
2010 m. sausio 1 d. išduotą specialiosios slaugos praktikos
slaugytojo licenciją ir iki šiol dar neturi galiojančios bendro-
sios slaugos praktikos licencijos, bet ketina slaugos praktika 
verstis ir po 2018 m. sausio 1 d., privalo kreiptis į Akredita-
vimo tarnybą pateikdami paraišką išduoti bendrosios slaugos 
praktikos ar akušerijos praktikos licenciją (nelygu, kokią pro-
fesinę kvalifikaciją yra įgiję) kartu su dokumentais, patvirti-
nančiais, kad atitinka visas bendrosios slaugos praktikos licen-
cijos išdavimo sąlygas.

Įsidėmėtina, kad specialiąja slaugos praktika Lietuvos Res-
publikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slau-
gos praktikos licenciją ar akušerijos praktikos licenciją ir įgytą 
atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo užtikrin-
ti, kad iki 2018 m. sausio 1 d. Privalomojo asmens sveikatos 
draudimo informacinės sistemos „SVEIDRA“ Medicinos elek-
troninėje tobulinimo administravimo posistemėje „METAS“ 
būtų tinkamai sutvarkyti įrašai apie įstaigoje įdarbintus slau-
gos specialistus: slaugos specialisto įdarbinimo įrašas turi būti 
susietas su šiam specialistui išduota bendrosios slaugos prak-
tikos licencija, o ne su jo turėta specialiosios praktikos slaugy-
tojo licencija.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Akreditavimo tarnyba su
sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu susijusių paslau-
gų teikimui yra įdiegusi specialiai sukurtą informacinę siste-
mą, kuri prijungta prie elektroninių paslaugų portalo. Todėl
nuo šiol licencijavimo dokumentai Akreditavimo tarnybai 
teikiami tik per elektroninių paslaugų teikimo portalą. Prie 
šio elektroninių paslaugų teikimo portalo jungiamasi adresu:
https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų maloniai pra-
šoma informuoti įstaigos specialistus apie elektroninių pas-
laugų portalą ir įstaigoje sudaryti galimybes specialistams per 

šį portalą pateikti paraiškas ir dokumentus licencijai, spaudo 
numeriui gauti, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi pa-
tvirtinti.

Paslaugų gavėjams skirtas prisijungimo prie sistemos patei-
kimo instrukcijas galima rasti Akreditavimo tarnybos interne-
to svetainės skyrelyje „Elektroninės paslaugos“.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad teikiant licencijavimo doku-
mentus per elektroninių paslaugų portalą, nereikia tvirtinti 
teikiamų dokumentų kopijų.

Įsidėmėtina, kad suteikiamos tik elektroninės licencijos,
joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.) neiš-
duodamas.

Elektroninės paslaugos akivaizdžiai padeda taupyti laiką 
bei materialinius išteklius, mažina socialinę atskirtį, ypač kal-
bant apie regionus, kurių atstovams nebereikia vykti į sosti-
nę dėl dokumentų pateikimo. Naudodamiesi elektroninėmis 
paslaugomis, sugaišite mažiau laiko, nes Jums nereikės vykti 
į  Akreditavimo tarnybą nei dokumentų pateikti, nei jų pa-
pildyti, nei licencijos atsiimti. Savo vartotojo paskyroje ir el.
paštu gausite pranešimus apie prašymų, paraiškų nagrinėjimo 
eigą ir rezultatus, matysite suteiktus spaudo numerius, išduo-
tas licencijas bei jų duomenis.

Nuo 2017 m. liepos 17 d. Akreditavimo tarnybos inter-
neto svetainės www.vaspvt.gov.lt skiltyje „Licencijos“ pa-
teikiama nuoroda į elektroninių paslaugų teikimo portalo 
https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt skiltį „Specialistų li-
cencijos“, kur skelbiama aktuali informacija apie svei-
katos priežiūros specialistams išduotas licencijas ir jų 
galiojimo būseną. Duomenys apie sveikatos priežiū-
ros specialistams išduotas licencijas ir jų galiojimo bū-
seną perduodami ir į Elektroninę sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo informacinę sistemą (ESPBI) bei Pri-
valomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos 
„SVEIDRA“ Medicinos elektroninėje tobulinimo administ-
ravimo posistemę „METAS“. Todėl gydymo įstaigos, įdar-
bindamos specialistus, neturi iš jų reikalauti pateikti papil-
domų dokumentų (įsakymų, pažymų ar kt.), patvirtinančių 
išdavimą ar išduotos licencijos galiojimo būseną.

Absolventai, kurie profesinę bendrosios praktikos slau-
gytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją yra įgiję pastarųjų 
dvejų metų  laikotarpiu, dėl licencijos gavimo turi kreiptis
pateikdami deklaraciją apie ketinimą verstis atitinkama prak-
tika, o ne paraišką išduoti licenciją. Įsidėmėtina, kad pateikus
deklaraciją, paraiškos išduoti licenciją teikti nereikia. Taip pat
svarbu žinoti, kad negalima teikti deklaracijos anksčiau nei
data, įrašyta diplome, patvirtinančiame profesinės kvalifika-
cijos įgijimą. Priešingu atveju gali tekti naikinti deklaracijos
pagrindu išduotos licencijos galiojimą, o naujai licencijai gau-
ti – papildomai sumokėti valstybės rinkliavos mokestį.

Akreditavimo tarnybos inf.
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Europos kalbų dieną pasitinkant

Žodis gydo, žodis žeidžia 

Diana Žėkienė 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje kasmet švenčiama Europos 
kalbų diena. Ši diena skirta Europos Sąjungos kalboms. Pagrin-
dinis jos tikslas – puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę ir skatinti 
žmones mokytis kalbų visą gyvenimą Pasaulyje kalbama net
7000 kalbų, Europoje – maždaug 400. Europos Sąjungoje, 
turinčioje 500 mln. gyventojų, 23 kalbos (tarp jų ir lietuvių) 
yra laikomos oficialiosiomis, tačiau joje kalbama dar 60 regio-
ninių ir etninių mažumų kalbomis.

Europoje labiausiai paplitusi gimtoji kalba yra vokiečių 
kalba; ja šneka 18 proc. ES gyventojų. Anglų, kaip ir italų,
kalba yra 13 proc. gyventojų gimtoji kalba, o prancūzų kalba 
yra gimtoji 12 proc. europiečių. Vis dėlto anglų kalbą, kaip už-
sienio kalbą, vartoja maždaug 38 proc. ES piliečių, vokiečių ir 
prancūzų – po 14 proc., o ispanų ir rusų – po 6 proc. žmonių.

Be gimtosios, dar bent vieną kalbą moka 56 proc. ES gyven-
tojų, dar bent dvi – 28 proc. žmonių, o dar bent tris – 11 proc.
Vis dėlto 44 proc. europiečių prisipažino nemokantys nė 
vienos užsienio kalbos. Daugiau kaip 90 proc. aštuonių ES 
šalių – Lietuvos, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Olandijos,
Slovakijos, Slovėnijos ir Švedijos – gyventojų teigia, kad moka 
bent vieną užsienio kalbą. Lietuvoje bent dvi užsienio kalbas 
moka pusė gyventojų, bent tris – 16 proc., o nė vienos – 
tik 8 proc. Taip yra todėl, kad dauguma Lietuvos gyventojų 
(80 proc.) teigia mokantys rusų kalbą, tuo tarpu anglų kalbą 
moka 32 proc. Nors lietuvių kalba, kaip užsienio kalba, neat-
rodo populiari, mokomasi ir jos. Ir ne tik Lietuvoje. Lietuvių 
kalba dėstoma įvairiuose universitetuose net 16-oje šalių: Ita-
lijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokieti-
joje, Rusijoje, Vengrijoje, JAV, net Japonijoje ir kt. 

ES skatina europiečius mokytis užsienio kalbų, tačiau pir-
miausia pabrėžia gimtosios kalbos reikšmę ir svarbą. Tik gerai
mokėdami ir vertindami gimtąją kalbą galėsime deramai gerbti 
ir išmokti kitų kalbų. Kad turime gerai mokėti anglų kalbą, –
nesvarstomi dalykai. Bet mes anglų kalbai gyvenime turime 
skirti aiškią vietą – tai tarptautinio bendravimo kalba. Jeigu
norime oriai jaustis pasaulyje kaip tauta, ideologiškai parody-
ti, kad mūsų valstybė yra Europos valstybių šeimoje, be jokios 
abejonės, turime įsisąmoninti lietuvių kalbos svarbą, pama-
tinę jos reikšmę, taigi kalbėti lietuviškai. Ir ne tik buityje, to 
neužtenka. Mes turime savo kalba diskutuoti moderniuose 
mokslo centruose, sava kalba kalbėti apie šiuolaikinį meną,
šiuolaikinius politinius procesus… Tai esminis dalykas.

Labai taikliai gindamas savo gimtąją kalbą nuo anglų kalbos 
veržimosi, yra pasakęs garsus prancūzų filosofas Mišelis Seras
(Michel Serres): „Gyvoji kalba – tai kalba, kuria galima išreikšti
viską, ką nori. Gyvoji kalba primena ledkalnį. Jo regimoji dalis
reiškia kasdienės kalbos žodžius. Bet visų svarbiausia – povan-
deninė dalis, tai yra visos specialiosios kalbos (buitinė, šneka-
moji, kanceliarinė, mokslinė…). Gyvoji kalba – tai visų šių spe-
cialiųjų kalbų visuma. Ir net vienos ar dviejų dedamųjų stygiaus
pakanka, kad kalba mirtų, [...] nebeturėtų jėgų viską išreikšti.“

Todėl sakydami, kad mokslo kalba – anglų kalba, skatina-
me gimtosios kalbos nykimą, verčiame ją virtuvės kalba, stu-
miame į namų aplinką, vadinasi, menkiname, taip pat ir save.

Taigi abstrakčioji mūsų kalbos dalis, sąvokų kūrimas, lietuviš-
ki terminai, tarp jų ir medicinos, yra labai svarbi, neatsiejama 
visumos dalis. Tai jau seniai suvokė pirmieji lietuviškų medi-
cinos terminų kūrėjai – medikai P. Avižonis, J. Basanavičius,
K. Grinius, V. Kudirka, J. Šliūpas, A. Vileišis, S. Matulaitis
ir kt. Jie iškėlė lietuviškos medicinos terminologijos kūrimo
svarbą ir reikšmę, patys sukūrė nemažai medicinos terminų. 
Žinoma, šiandien mokslas negali apsieiti be tarptautinių ter-
minų, jie taisyklingi, jei vartojami tinkamai, tačiau svarbu
įsisąmoninti, kad bet kurios srities mokslo kalboje būtina ir 
lietuviška terminologija. 

Ji labai reikalinga ypač medikų kalboje, juk lietuviškas
terminas suprantamesnis ir aiškesnis pacientui: anestezija, 
nejautra; anurija, šlapimo neišsiskyrimas; antropogenezė,
žmogaus kilmė; artritas, sąnarių uždegimas; ascitas, pilvo
vandenė; auskultacija, išklausymas; cheilitas, lūpos užde-
gimas; dermatitas, odos uždegimas; diarėja, viduriavimas; 
edema, pabrinkimas, branka; epidermis, antodis; epilepsija, 
nuomaris; ezofagitas, stemplės uždegimas; faringitas, ryklės 
uždegimas; fruktozė, vaisių cukrus; gastroragija, skrandžio 
kraujavimas; gastroskopija, skrandžio apžiūra; gingivitas,
dantenų uždegimas; gliukozė, vynuogių cukrus; glositas, 
liežuvio uždegimas; herpesas, pūslelinė; hipofizė, posme-
geninė liauka; imunoglobulinai, antikūnai; intoksikacija,
apsinuodijimas; irigacija, drėkinimas; katarakta, lęšiuko 
drumstis; keratitas, ragenos uždegimas; kseroftalmija, akies 
sausmė; laktozė, pieno cukrus; laringitas, gerklų uždegimas;
leukoma, ragenos drumstis; lumbagas, strėnų gėla; maliari-
ja, drugys; manžetė, varžtis; mastitas, krūties uždegimas; 
narkozė, užmarinimas; palpacija, apčiuopa; pankreatitas,
kasos uždegimas; perikardas, širdiplėvė; perkusija, stukse-
nimas; pleura, krūtinplėvė; propolis, bičių klijai; prostata, 
priešinė liauka; retinitas, tinklainės uždegimas; rezistencija, 
atsparumas; salpingitas, kiaušintakio uždegimas; recidyvas,
atkrytis; spazmas, mėšlungis; termoforas, šildyklė; termo-
kaustika, prideginimas; transplantacija, persodinimas; tre-
moras, drebulys; vaskulitas, kraujagyslės uždegimas…

Tarptautiniai terminai dažnai atitinka terminologijos
teorijoje terminams keliamą trumpumo, taigi ir patogumo,
reikalavimą. Gal dėl to jiems suteikiame pirmumo teisę, nes
lietuviški terminai neretai būna ilgesni – sudėtiniai dvižodžiai,
trižodžiai, dažnai net keturžodžiai ir penkiažodžiai. Tokie ilgi
sudėtiniai terminai dažnai nepanašūs į terminus ir gali būti
suprantami kaip reikšmės aiškinimai. Vis dėlto turime pripa-
žinti, kad šiandien lietuviškieji tarptautinių terminų atitik-
menys panaudojami nepakankamai, o jų kūrimo galimybės 
toli gražu nėra išsemtos. Tai pirmiausia turi būti suprantama 
medikui – kaip teisė ir privilegija. Tad minėdami Europos kal-
bų dieną nepamirškime kitos, dar svarbesnės mums datos – 
vasario 21-osios, kurią Jungtinės Tautos nuo 1999 m. yra 
paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena.

Parengta pagal www.europosistorijos.lt
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Ekslibrisai gydytojams
Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka 

Gegužę vykusio Lietuvos gydytojų sąjungos XV suvažiavi-
mo dalyviai sulaukė gražios dovanos – neseniai pasirodžiusio
naujo padėkos gydytojams ženklų albumo „Ekslibrisai gydy-
tojams“ (sudarė  Liutauras Labanauskas, Aistė Sivakovaitė, Re-
gina Vaišvilienė, Vilnius, 2017, 390 p.). Šis leidinys atspindi
gydytojo kasdieninio darbo įvertinimą, jo santykį su pacien-
tais. Pirmojoje 2012 m. išleistoje Lietuvos gydytojų sąjun-
gos (LGS) knygoje „Atminties ženklai gydytojams“ surinktas 
visuomenės pagarbos ir gydytojų darbo įamžinimas – jau į 
Amžinybę iškeliavusių nusipelniusių Lietuvos gydytojų vardu
pavadintos gatvės, institucijos, ambulatorijos, atidengtos atmi-
nimo lentos, paminkliniai akmenys, skulptūros, biustai, antka-
piniai paminklai. LGS prezidentas prof. Liutauras Labanaus-
kas knygos „Ekslibrisai gydytojams“ pratarmėje rašo: „Noras 
padėkoti gydytojui yra natūralus, jis buvo, yra ir bus. Padėka 
randa gausybę formų, net ir tokių, kurios nepaiso teisinių ar
kitų kategorijų. Šiuo atveju padėka virto menu.“ Straipsniuose 
Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja 
Regina Vaišvilienė išsamiai apžvelgia knygų žymėjimo ženklo –
ekslibriso – istoriją ir pristato bibliotekos ekslibrisų kolekciją.   

Išradus knygų spausdinimą XV a. ir kuriantis privačioms 
turtingųjų bibliotekoms prasidėjo ir ekslibriso (knygos nuo-
savybės ženklas – lapelis, klijuojamas viršelio vidinėje pusėje
arba priešlapyje) istorija. Ekslibrisai medikams pradėti kurti
XVI a. pradžioje. Pirmasis ekslibrisas gydytojui buvo sukur-
tas Luko Kranacho (Luc Cranach) „Exlibris des Dr. Dietrich 
Block“ (1509 m.). Suklestėjęs Renesanso laikotarpiu ekslibri-
sas išpopuliarėjo ir XIX a. tapo kolekcionavimo objektu. Eks-
librisus bando kurti ir medikai. Pasaulyje žinoma atvejų, kai 
medikai kuria ekslibrisus ne tik sau, bet ir draugams, pažįsta-
miems. Prancūzų gydytojas, medicinos istorikas dr. Teodoras
Veteris (Theodore Vetter) sukūrė daugiau kaip 200 ekslibrisų.
JAV vaikų gydytojas, medicinos istorijos tyrinėtojas, medici-
nos ekslibrisų kolekcionierius Samuelis X. Radbilas (Samuel X 
Radbill) išleido knygą apie ekslibrisą „Bibliography of medical 
ex libris literature“ (1951 m.). 

Apie lietuvių ekslibriso istoriją yra nemažai literatūros. 
Tai Pauliaus Galaunės publikacija laikraštyje „Tauta ir žodis“ 
(1926 m., Nr. 4), vėliau atspausdinta atskira knygele „Ex-
librisas Lietuvoje“, Viktoro Cimkausko „Naujasis lietuviškas 

knygos ženklas“ XXVII knygos mėgėjų metraštyje (1937 m., 
kn. 2), Vinco Kisarausko monografija „Lietuvos knygos žen-
klai 1518–1918“ (1984 m.) ir „Lietuvių ekslibrisas“ (1991 m.),
biomedicinos mokslų daktaro Vitolio E. Vengrio knyga „Li-
thuanian bookplates. Lietuvių ekslibrisai“ (Čikaga, 1980 m.), 
Ievos Pleikienės disertacija „Lietuvos mažoji grafika. Meninės 
komunikacijos paštu formos (1960–1990)“ (2005 m.). „Eks-
librisas, arba knygos ženklas, – knygos priklausomybės žymuo 
šiandien užima įdomią vietą erdvėje, kurioje susiduria biblio-
filijos ir vaizduojamojo meno interesai. Praeityje egzistavęs 
įvairiais pavidalais, pradedant heraldinėmis kompozicijomis, 
baigiant užkeikimais, jis turėjo konkrečią utilitarinę paskirtį:
informuoti apie knygos savininką, sergėti ją nuo ilgapirščių ir 
pan., t. y. išsaugoti knygą jos turėtojui“, – rašo menotyrinin-
kė I. Pleikienė straipsnyje „Šiuolaikinis ekslibrisas – lietuvių 
dailės langas į pasaulį“ („XXVII knygos mėgėjų metraštis“, 
2004 m., t. 3). Žinias apie lietuvišką medicinos ekslibri-
są bandyta paskleisti plačiau. Žurnale „Journal of EAHIL“
(2015, vol. 11, no. 1) atspausdinta Reginos Vaišvilienės ir 
Viktorijos Daniliauskaitės publikacija „Medical bookplate 
collection in Lithuanian Library of medicine“.

Lietuvos medicinos biblioteka yra sukaupusi daugiau kaip 
600 ekslibrisų, skirtų gydytojams, medicinos seserims, gydy-
mo įstaigoms ir medicinos draugijoms. Daugiausia ekslibrisų 
sukurta tradicinėmis technikomis, tačiau yra koliažų, nema-
žai kompiuterine technika atliktų darbų. Pirmojo ekslibriso 
(1984 m.) Lietuvos medicinos bibliotekai autorė – grafikė 
Viktorija Daniliauskaitė. Pagal šį ekslibrisą buvo sukurtas ir
pagamintas metalinis ženklelis. Ekslibrisų kolekcijos pradžia –
1994 m., kai bibliotekos penkiasdešimtmečio proga buvo su-
rengta pirmoji tarptautinė ekslibrisų paroda-konkursas „Lie-
tuvos medicina“. Į organizatorių kvietimą atsiliepė 39 auto-
riai iš 16 šalių, pateikta 112 darbų. Išleistas parodos katalogas 
„Lietuvos medicina“. Lietuvos medicinos bibliotekai sukur-
ta 17 ekslibrisų. Konkurso nugalėtoja tapo Aušra Čapskytė. 
1995 m. biblioteka kartu su Lietuvos ekslibrisininkų klubu 
surengė tarptautinę ekslibrisų parodą-konkursą, skirtą lietu-
viško ekslibriso gerbėjui italų vaikų gydytojui Enzo Pellai. 
2004 m. bibliotekoje vyko Lietuvos autorių medicinos eks-
librisų paroda. Dalyvavo 59 autoriai, kurie pristatė apie 300 
darbų. Parengtas ir išleistas parodos katalogas. Po dešimties 
metų Lietuvos medicinos bibliotekos septyniasdešimtmečio 
proga vėl surengta paroda. Buvo bandyta įtraukti jaunuosius
menininkus. Parodoje dalyvavo 34 žinomi Lietuvos meninin-
kai ir 15 Vilniaus dailės akademijos (VDA) Grafikos katedros
studentų. Pateikta 230 darbų, iš kurių 37 – jaunųjų meni-
ninkų. VDA studentas Vilmantas Žumbys sukūrė parodos 
katalogo dizainą. 

Su parodų dalyviais užsimezgė draugiški ryšiai ir bendra-
darbiavimas. Grafikas Valerijonas Vytautas Jucys bibliotekai
padovanojo dalį savo ekslibrisų kolekcijos, kurią sudaro 60 
medicinos ekslibrisų, sukurtų 30 Lietuvos dailininkų. Bibli-
otekos kolekcija pasipildė vieno iš ekslibrisų pradininko Lie-
tuvoje, dailininko, grafiko Gerardo Bagdonavičiaus darbų,
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skirtų gydytojams Laisvūnei Petkevičienei ir jos vyrui Stasiui
Petkevičiui, kopijomis. Lietuviškų ekslibrisų randama ir bibli-
otekos fonduose saugomose knygose. Tai Gražinos Didelytės
sukurtas ekslibrisas gydytojui Vladui Šimkūnui, Kosto Dauc-
kaus – dr. Liubomirui Laucevičiui (1962 m.). 

Leidėjai tikisi, kad šis albumas bus puiki dovana medikų 
bendruomenei. Grafikas prof. Rimvydas Kepežinskas rašo: 
„Ateityje po mūsų ekslibrisai, šie mažyčiai knygos ženklai,
saugos mūsų vardą, nešdami atminties naštą, it vaikai, kartu 
su knygomis pasklidę po pasaulį. [...] Leidinyje aptariamas 
grafikos žanras nėra neutrali knygos žymėjimo priemonė. Tai
asmeniškas ir neretai jaukus langas į pasaulį, kuriame susiasmeniškas ir neretai jaukus langas į pasaulį, kuriame susi-

tinka mažosios grafikos ir medicinos meno pastangos, ne be-
asmenės, beveidės, bet atstovaujančios konkrečiam medikui 
ir konkrečiam menininkui. Kitaip tariant, šiame pasaulyje 
vienas kitam spaudžia ranką konkretūs žmonės, grafikos ir 
medicinos meno atstovai, konkretūs vardai, paremiantys vie-
nas kitą atminties saugojimo pastangoje. Čia nėra beveidžių 
politinių ar socialinių procesų istorijos – visada tai mikroisto-
rija, konkretaus žmogaus, konkrečios profesijos atstovo isto-
rija, regima konkretaus grafiko akimis. Ekslibrisas, šis mažytis 
grafikos ženklas, knygose turi didesnę galią nei gali pasirodyti 
iš pirmo žvilgsnio – jis prijaukina pasaulį, susaisto su mumis
abipuse globos ir atpažinimo pastanga.“abipuse globos ir atpažinimo pastanga.
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