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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: priešmenstruacinis disforijos sindromas 
(PDS), distimija, depresija. 

SANTRAUKA

Priešmenstruacinis sindromas (PMS) – sveikatos prob-
lema, varginanti apie 80 proc. reprodukcinio amžiaus mote-
rų. Dažniausiai kamuoja fiziniai ir psichoemociniai sveikatos 
sutrikimai. Slaugytojos dėl darbo specifikos ir nuolat patiria-
mos įtampos ir streso turi didesnį polinkį į PMS. 

Tyrimo tikslas – įvertinti priešmenstruacinio sindromo 
poveikį slaugytojų sveikatai.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2014 m. 
gruodį įvairiuose Respublikinės X ligoninės skyriuose. Tyrime 
dalyvavo 91 reprodukcinio amžiaus (20–45 metų) slaugytoja. 
Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. Apklausos anketa su-
daryta pagal P. Houle ir SMMQ (Self-Management Measures 
Questionnaire) klausimynus. 

Rezultatai ir išvados. PMS jaučia 86 proc. tyrime daly-
vavusių reprodukcinio amžiaus slaugytojų. Priešmenstrua-
cinio sindromo poveikis tiriamų slaugytojų fizinei sveikatai 
pasireiškė krūtų jautrumu ir skausmu, pilvo pūtimu, nugaros 
skausmu, dideliu nuovargiu; psichikos sveikatai – dirglumu, 
padidėjusiu jautrumu, nuotaikų kaita, agresyvumu, nuolati-
niu užkandžiavimu, aštraus maisto noru, miego sutrikimais. 
Dažniausiai slaugytojų taikomi savipagalbos būdai: vaistai 
nuo skausmo, nugaros tempimo pratimai, miego padėties 
keitimas. Dauguma respondenčių nedaro nieko, kad paleng-
vintų kamuojančius simptomus. 

ĮVADAS

PMS – tai dažnas, cikliškai besikartojantis reprodukcinio 
amžiaus moterų fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimas. Nu-
statyta, kad PMS metu moterims pasireiškia apie 200 soma-
tinių, emocinių ir elgesio sutrikimų [1]. PMS žinomas nuo 
seno, dar Hipokratas jį aprašė kaip priešmenstruacinę būseną, 
kai reprodukcinio amžiaus moteriai gali kilti suicidinių min-
čių ir kitų sunkių emocinių bei fizinių sutrikimų. Anksčiau 
PMS simptomams buvo skiriama mažai dėmesio, manyta, 
kad jie susiję su normaliais fiziologiniais moters organizmo 
pokyčiais, todėl juos reikia iškentėti. 1931 m. R. Frank ėmė 
vartoti terminą priešmenstruacinė įtampa. Maždaug dar po 
dvidešimties metų K. Dalton apibendrino duomenis ir prob-
lemą pavadino priešmenstruaciniu sindromu. Ji įrodė, jog šį 
sindromą jaučia apie 75 proc. moterų [2]. 

PMS metu dauguma moterų skundžiasi migreniniais gal-
vos skausmais, krūtų jautrumu, apetito pokyčiais, kūno ma-
sės padidėjimu, pabrinkimais, pilvo pūtimu ir kt. Nustatyta, 
kad būtent PMS laikotarpiu padaugėja bandymų nusižudyti, 
padidėja hospitalizacijų psichiatrijos skyriuose skaičius, pa-

Priešmenstruacinio sindromo  
poveikis slaugytojų sveikatai

¹Liucija Ramunė Palinauskienė, ²Renata Černiauskienė
¹Panevėžio kolegija, ²VšĮ Respublikinė Panevėžio kolegija

ūmėja įvairios somatinės ir psichikos ligos [3, 4]. Vyraujant 
PMS arba priešmenstruacinio disforijos sindromo (PDS) 
simptomams, moterims dažniau nustatoma distimija, neri-
mas, piktnaudžiavimas įvairiomis psichotropinėmis medžia-
gomis. PMS ar PDS požymius jaučiančios moterys dažniau 
nei tos, kurios šių simptomų nejaučia, serga depresija ir neri-
mo sutrikimais [5]. 

Nors PMS simptomai žinomi ir aprašomi seniai, tačiau 
PMS priežastis vis dar neaiški. Kai kurie tyrimai rodo, kad 
PMS yra kiaušidžių steroidų ar kitų endokrininių liaukų su-
trikimų pasekmė. Žinoma, kad normali kiaušidžių funkcija 
bei cikliniai hormoniniai svyravimai veikia centrinę nervų 
sistemą (CNS) ir gali sutrikdyti biocheminius procesus bei 
serotoninerginę sistemą. Manoma, jog kai kurių moterų 
CNS pernelyg jautriai reaguoja į hormoną progesteroną, ga-
minamą kiaušidėse iškart po ovuliacijos. Šie pokyčiai, susiję 
su PMS, dažnai kartojasi ir blogina moters gyvenimo koky-
bę. PMS metu vykstantys hormonų pokyčiai nukrypsta nuo 
fizio loginių normų ir neatitinka moters amžiaus [6]. 

Užsienio mokslininkai, tyrinėjantys slaugytojų PMS, 
nurodo, kad slaugytojų darbas labai įtemptas ir atsakingas, 
stresą darbe gali kelti atsakomybė, bendravimas su sveikatos 
problemų turinčiais pacientais ir jų artimaisiais, didelis darbo 
krūvis, naktinis darbas, pacientų mirtys, kenksminga darbo 
aplinka ir kt. Stresas, kurį jaučia slaugytojos, gali sukelti en-
dokrininės sistemos disfunkciją, menstruacinio ciklo sutriki-
mus ir paskatinti PMS atsiradimą. 

Tailande atliktame tyrime, kuriame dalyvavo 20–45 metų 
amžiaus slaugytojos, paaiškėjo, jog PMS pasireiškia 60–
80 proc. vaisingo amžiaus slaugytojų, o 10–20 proc. jų nu-
rodė jaučiančios sunkius PMS simptomus. Nustatyta, kad 
priešmenstruacinis sindromas buvo dažniausias neigiamas 
simptomas, veikiantis jų darbo efektyvumą. Tailando slau-
gytojoms dažniausiai pasireiškė dirglumas, nuovargis, krūtų 
skausmas, pyktis, pilvo pūtimas, nuotaikų kaita, apetito po-
kyčiai, savikontrolės stoka [7]. JAV labiausiai paplitę PMS 
valdymo būdai yra vitaminai, mankšta, mitybos reguliavi-
mas ir medikamentai [5]. Tačiau Tailande atliktas tyrimas 
atskleidė visai kitokius naudojamus PMS savipagalbos būdus. 
Tailando slaugytojos dažniausiai PMS metu nedirba, vartoja 
medikamentus, deda ant pilvo karštus kompresus, geria šil-
tą vandenį, daro pilvo masažą, aerobikos ir jogos pratimus. 
Tyrimai parodė bendrą PMS simptomų valdymą, bet kon-
krečių PMS simptomų valdymo strategijų nerasta [5, 7]. 
Lietuvoje yra Kauno medicinos universiteto studentų atliktas 
mokslinis darbas apie priešmenstruacinio sindromo poveikį 
moterų sveikatai. Tyrimo duomenimis, dažniausi Lietuvos 
moterų PMS simptomai yra krūtų pabrinkimas (62,6 proc.), 
apetito padidėjimas (57,5 proc.), odos bėrimai (spuogai) 
(50,9 proc.), nuovargis (43,5 proc.), depresija ar slogi nuo-
taika (34,6 proc.). Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 
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gimdžiusių ir negimdžiusių Lietuvos moterų fizinių, elgesio 
ir skausminių PMS simptomų nenustatyta [8]. Dėl PMS 
simptomų į gydytojus kreipiasi labai mažai moterų. Pasaulyje 
PMS poveikiui moters sveikatai skiriamas didesnis dėmesys. 

Priešmenstruacinio sindromo savikontrolė

Įvairaus sunkumo priešmenstruaciniam sutrikimui gy-
dyti yra veiksmingų nefarmakologinių ir medikamentinių 
priemonių. Pastaraisiais metais atliekama daug klinikinių 
tyrimų, nuolat atsiranda įrodymų apie vieno ar kito meto-
do efektyvumą bei saugumą. Šiuo metu PMS gydyti taikomi 
tokie metodai – nemedikamentinis būdas (augaliniai prepa-
ratai, sportas, poilsis, joga ir kt.), medikamentinės priemo-
nės (gydymas vaistais ir hormonais) [9]. Nefarmakologiniam 
gydymui priskiriamos tokios priemones kaip ramybė, poil-
sis, izoliacija, kasdieninis savijautos registravimas, mokymas, 
psichoterapija, joga, muzikos terapija, homeopatija, hipnozė, 
streso mažinimas, placebo terapija. PMS ir (arba) PDS metu 
pakinta moters kūno masė. Todėl būtina koreguoti mitybą, 
t. y. mažiau valgyti, maitintis mažomis porcijomis ir dažnai. 
Rekomenduojama riboti druską, mažinti skysčių kiekį, rink-
tis maistą, kuriame gausu angliavandenių. Jų yra vaisiuose ir 
daržovėse, grūduose. Valgyti produktus, kuriuose daug kalcio, 
vartoti multivitaminus, vengti kofeino ir alkoholio. Moterims 
patartina vengti stresinių situacijų, išsimiegoti, išbandyti jogą 
ir masažą, skirti laiko pasivaikščiojimams, važinėjimui dvira-
čiu, plaukimui ar kitiems aktyviems sporto pratimams. Regu-
liarūs, kasdieniniai pratimai gerina savijautą ir mažina PMS 
keliamus nemalonius simptomus. Jei moteris nesiima jokių 
priemonių šiam sindromui suvaldyti, kenčia jos darbinė vei-
kla, santykiai su artimaisiais ir kt. Taip pat suprastėja moters, 
patiriančios PMS ar PDS gyvenimo kokybė, ji net gali praras-
ti gyvenimo prasmę ir ryžtis savižudybei [4, 6, 9]. 

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimas vyko Respublikinėje X ligoninėje. Imtis buvo for-
muojama atsitiktinės atrankos būdu, gavus respondenčių suti-
kimą dalyvauti apklausoje. Įtraukimo į tyrimą kriterijus – re-
produkcinio amžiaus slaugytojos, moterys (20–45 m. amžiaus). 
Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. 19 klausimų klausi-
mynas sudarytas pagal P. Houle ir SMMQ (Self-Management 
Measures Questionnaire) klausimynus [10]. Prieš apklausą at-
liktas pradinis bandomasis klausimų formuluočių įvertinimas, 
diskutuojant su 10 tiriamųjų, pakviestų patogiosios atrankos 
būdu. Per bandomąjį tyrimą paaiškėjo, kad sudarytą klausimy-
ną reikia pakoreguoti. Klausimynas pakoreguotas atsižvelgiant 
į pastabas. Klausimyną sudarė įvadinė dalis (paaiškinta, kokiam 
tikslui atliekamas tyrimas ir pateikta trumpa klausimyno pil-
dymo instrukcija), demografiniai duomenys (amžius, šeiminė 
padėtis, išsilavinimas, gyvenamoji vieta) ir klausimai apie PMS. 
Klausimyne naudoti uždarieji, dichotominiai ir pusiau užda-
rieji klausimai, suminės Likerto skalės. Planuota apklausti 120 
slaugytojų. Imties dydis prieš apklausą n = 120, po apklausos 
n = 106. Apklausos rezultatai taikomi tik tyrime dalyvavusioms 
respondentėms, o ne visai populiacijai. Tyrimo duomenys 
kaupti kompiuterinėje duomenų bazėje. Taikyti aprašomosios 
statistikos metodai, grafiniai duomenys buvo vaizduojami nau-
dojant „MS Office Excel 2010“ kompiuterinę programą.

Tyrimo dalyvių amžius nuo 20 iki 45 metų; 76 proc. – 
ištekėjusios; 70 proc. pirmųjų mėnesinių nurodė sulaukusios 
nuo 12 iki 14 metų, 20 proc. pirmosios mėnesinės prasidė-
jo 9–11 metų, vėlyvos mėnesinės, 15–17 metų, pasireiškė 
10 proc.; 78 proc. respondenčių yra gimdžiusios. 

Rezultatai

Į klausimą, ar jaučia PMS simptomus, „taip“ atsakė 
86 proc. tyrime dalyvavusių slaugytojų (1 pav.). Palyginti su 
literatūros duomenimis, tyrime dalyvavusioms slaugytojoms 
PMS pasitaiko dažniau nei bendroje moterų populiacijoje. 
PMS yra vienas labiausiai tarp moterų paplitusių neuroen-
dokrininių sindromų, jį patiria iki 80 proc. reprodukcinio 
amžiaus moterų [1]. Kadangi 14 proc. respondenčių PMS 
simptomų nejautė, toliau tyrime jos nedalyvavo. Tyrimo res-
pondenčių imtis liko 91. 
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1 pav. Priešmenstruacinio sindromo paplitimas 

Kaip minėta, yra daugybė su PMS susijusių požymių, 
todėl PMS diagnozę nustatyti nelengva. Kai kuriuose moks-
liniuose šaltiniuose teigiama, kad yra apie 150–200 šio ne-
galavimo simptomų [1]. Pagal pobūdį paprastai skiriami fi-
ziniai ir psichoemociniai simptomai. Analizuojant 1 lentelėje 
išvardytą PMS poveikį respondenčių fizinei sveikatai, maty-
ti, kad dažniausiai tyrime dalyvavusios slaugytojos skundėsi 
krūtų jautrumu ir skausmu, beveik pusė – nugaros skausmu, 
trečdalis – migreniniais galvos skausmais. Pusė respondenčių 
nurodė, kad joms padidėja svoris ir kamuoja nuovargis. Paly-
ginti dažnai respondentės skundėsi pilvo pūtimu. 

Nustatyta, kad beveik visos tyrime dalyvavusios slaugyto-
jos per PMS jaučia skausmą. Tai dažniausiai krūtų, juosmens, 
galvos skausmai (1 lentelė). Todėl buvo siekiama išsiaiškinti, 
kokio intensyvumo skausmą per PMS jautė respondentės. 
Skausmas buvo vertinamas naudojant skaitmeninę skausmo 

1 lentelė. Priešmenstruacinio sindromo poveikis fizinei sveikatai

Teiginys
Visai  

nesutinka Nesutinka Nėra tikra Sutinka Visiškai 
sutinka

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc.
Nuovargis 5 6 14 15 17 19 43 47 12 13
Pilvo pūtimas 3 4 13 14 13 14 49 54 13 14
Krūtų jautru-
mas, skausmas 3 3 7 8 7 8 57 62 17 19

Svorio  
padidėjimas 5 6 21 22 17 19 37 41 11 12

Galvos  
skausmas 7 8 26 28 15 17 30 33 13 14

Nugaros  
skausmas 7 8 14 15 13 14 44 49 13 14
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intensyvumo nustatymo skalę. Tyrimas atskleidė, kad dau-
giau nei penktadalis respondenčių per PMS jaučia vidutinį 
skausmą. Trečdalį kankino stiprus skausmas, 5 proc. jautė 
labai stiprų ir nepakeliamą skausmą (2 pav.). Tyrimo duome-
nys sutampa su literatūroje pateikiama informacija. Skausmas 
yra dažnas PMS palydovas. Galima daryti prielaidą, kad nuo-
latinį skausmą PMS metu kenčianti slaugytoja yra mažiau 
darbinga, turi bendravimo problemų, dėl to gali nukentėti 
pacientas [6].

2 pav. Skausmo intensyvumas PMS laikotarpiu

Tyrimu siekta išsiaiškinti tiriamųjų nuomonę apie PMS 
poveikį psichoemocinei būsenai.

Literatūros šaltiniuose nurodyta, jog moterims, vargina-
moms PMS simptomų, dėl streso atsiranda psichoemocinių 
sutrikimų – nuotaikų kaita, nerimas, įtampa, pyktis, irzlu-
mas, atminties pablogėjimas, nevikrumas. Vienas iš svarbes-
nių PMS simptomų – varginantis miego be poilsio jausmas. 
Dažniausiai šios moterys atsikelia nepailsėjusios, jaučiasi pa-
vargusios [11].

Tyrimas atskleidė, kad daugiau kaip du trečdaliai tyrime 
dalyvavusių slaugytojų PMS laikotarpiu būna sudirgusios ir 
irzlios, beveik visas kankina nuotaikų kaita. Pykčio protrūkių 
ir miego sutrikimų pasitaiko kiek rečiau (2 lentelė). 

2 lentelė. Priešmenstruacinio sindromo poveikis psichoemocinei būsenai

Teiginys
Labai 
dažnai Dažnai Nepasi-

reiškia Retai Labai retai

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc.
Nerimas  
(įtampa) 27 29 40 45 12 13 11 12 1 1

Dirglumas 
(irzlumas) 26 28 45 50 8 9 11 12 1 1

Nuotaikų kaita 25 27 42 45 5 6 16 18 3 4
Pyktis 21 23 26 28 21 23 19 21 4 5
Miego  
sutrikimai 15 17 27 29 21 23 21 23 7 8

PMS metu pasireiškia ne tik fizinių ir psichoemocinių 
simptomų, bet keičiasi ir elgesys: atsiranda noras priekabiauti, 
nuolat užkandžiauti, padidėja apetitas. Tyrimas atskleidė, kad 
daugiau kaip pusei respondenčių pasikeitė skonis. PMS metu 
jos labiau mėgo aštrų maistą, kita pusė tiriamųjų tokio elge-
sio sutrikimo nenurodė. Pusė juto nuolatinį slopinimą, tačiau 
nemiga kankino retai. Agresyvesnės jautėsi daugiau kaip du 
trečdaliai, o dėmesio koncentracijos sumažėjimą PMS metu 
nurodė pusė tyrime dalyvavusių slaugytojų. Įdomus faktas, 
kad trečdalis respondenčių manė, jog jos PMS metu tapo ne-
valyvos, rečiau prausėsi, kvepinosi (3 lentelė). 

3 lentelė. Priešmenstruacinio sindromo poveikis elgesiui

Teiginys
Labai 
dažnai Dažnai Nepasi-

reiškia Retai Labai  
retai

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc.
Agresija 15 17 29 32 18 20 20 21 9 10
Dėmesio  
sumažėjimas 12 13 24 26 38 42 13 14 4 5

Slopinimas 21 23 26 28 21 23 19 21 4 5
Noras  
bendrauti  
(priekabiauti)

15 17 27 29 21 23 21 23 7 8

Nevalyvumo 
jausmas 12 13 15 17 42 46 14 15 8 9

Aštraus maisto 
noras 34 39 27 29 13 14 14 15 3 3

Nugaros skausmas – vienas dažniausių fizinių simptomų, 
kuris pasireiškia PMS laikotarpiu. Tyrimo rezultatai rodo, jog 
dauguma respondenčių nedaro nieko, kad sumažintų ir kont-
roliuotų nugaros skausmą. Trečdalis apklaustųjų keičia miego 
padėtį. Daugiau nei ketvirtadalis nugaros skausmą kontro-
liuoja darydamos nugaros tempimo pratimus. Iš analizės re-
zultatų matyti, kad daugiau nei pusė respondenčių su nuga-
ros skausmu kovoja keisdamos gulėjimo padėtį ar darydamos 
nugaros tempimo pratimus, o daugiau nei trečdalis nedaro 
nieko (3 pav.). Literatūros duomenimis, reguliariai mankšti-
nantis galima labiau kontroliuoti nugaros skausmą [9]. 

37%
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40%

Nieko
nedaro

Keičia
gulėjimo
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Daro
nugaros
tempimo
pratimus

3 pav. Nugaros skausmo savikontrolė 

46%
37%

17%
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20%
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50%
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patogesnius

drabužius

Dėvi
medvilninę
liemenėlę

4 pav. Krūtų skausmo savikontrolė

Tyrimai rodo, kad daugeliui moterų PMS pasireiškia vien 
padidėjusiu krūtų jautrumu ir skausmu [1]. 4 pav. matyti, 
jog beveik pusė respondenčių nieko nedaro, kad palengvintų 
šį simptomą. Daugiau nei trečdalis apklaustųjų skausmą ban-
do sumažinti vilkėdamos laisvesnius, patogesnius drabužius, 
dalis stengiasi padėti sau, segėdamos medvilninę liemenėlę. 
Atlikta tyrimo duomenų analizė parodė, kad atsakymai pa-
siskirstė beveik vienodai. Pusė respondenčių bando sumažinti 
krūtų skausmą, kita pusė nedaro nieko. Apibendrinant gali-
ma teigti, kad pusė slaugytojų nelinkusios nieko daryti, nors 
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moksliniais tyrimais įrodyta, kad yra homeopatinių vaistinių 
preparatų, kurie mažina krūtų skausmą PMS laikotarpiu [9]. 
Respondentės, kurias PMS metu kankina skausmas (krūtų, 
nugaros), dažniausiai vartoja vaistus nuo skausmo, kitos arba 
nedaro nieko ir iškenčia skausmą, arba renkasi miego pozą ir 
laukia, kol PMS baigsis, nes dauguma moterų nelaiko PMS 
rimtu negalavimu ir linkusios skausmą tiesiog iškęsti. 

Galvos skausmas – vienas iš fizinių simptomų, varginančių 
moteris PMS laikotarpiu. Matyti, kad daugiau kaip pusė res-
pondenčių galvos skausmui malšinti renkasi medikamentus. 
Daugiau nei trečdalis apklaustųjų nieko nedaro, mažiau nei 
dešimtadalis skausmą bando kontroliuoti sėdėdamos ramia-
me kambaryje ir bandydamos atsipalaiduoti (5 pav.). Nusta-
tyta, kad dauguma respondenčių geria vaistus nuo skausmo. 
Gauti tyrimo rezultatai sutampa su mokslinėje literatūroje 
pateiktais duomenimis, kad dažniausiai PMS simptomus 
moterys gydosi vaistais nuo skausmo [8].

54%
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5 pav. Galvos skausmo savikontrolė 
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6 pav. Konsultacija su specialistais dėl PMS

Apklausos duomenys rodo, kad didžioji dalis responden-
čių nėra konsultavusiosios dėl PMS problemos su specialis-
tais. Mažiau nei penktadalis apklaustųjų kreipėsi pagalbos į 
specialistus. Nedidelė dalis slaugytojų tik planuoja konsul-
tuotis dėl priešmenstruacinio sindromo negalavimų (6 pav.). 
Iš tyrimo rezultatų matyti, jog didžioji dalis slaugytojų nėra 
konsultavusiosios dėl PMS, nors duomenys rodo, kad daugu-
mai respondenčių pasireiškia įvairių fizinių bei psichoemoci-
nių PMS simptomų. 

Rezultatų aptarimas

PMS yra vienas labiausiai tarp moterų paplitusių neuro-
endokrininių sindromų ir jį patiria iki 80 proc. reprodukci-
nio amžiaus moterų [1]. Nustatyta, kad PMS metu vargina 
daugelis simptomų – tai apsunkina kasdienybę, sutrikdo 
kasdieninę veiklą [6]. Tyrimo duomenys parodė, kad PMS 

pasireiškia 86 proc. tyrime dalyvavusių reprodukcinio am-
žiaus slaugytojų. Tai patvirtina mokslinės literatūros įžval-
gas, kad tarp slaugytojų PMS paplitęs labiau nei bendroje 
moterų populiacijoje [7]. Kaip jau minėta, esama daugybės 
su PMS susijusių požymių. Kai kuriuose moksliniuose šalti-
niuose teigiama, kad yra apie 150–200 šio negalavimo simp-
tomų. Pagal pobūdį paprastai skiriami fiziniai ir psichoemo-
ciniai simptomai. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad dauguma 
respondenčių jaučia tokius fizinės sveikatos sutrikimus kaip 
nugaros, galvos, krūtų skausmai, svorio padidėjimas, pilvo 
pūtimas ir nuovargis. Gauti tyrimo rezultatai sutampa su 
duomenimis, pateiktais mokslinėje literatūroje [3, 4]. Dau-
guma moterų priešmenstruaciniu laikotarpiu nuolat jaučia 
galvos, nugaros, krūtų, pilvo skausmus. Skausmas yra laiko-
mas subjektyviu kriterijumi, todėl vertintas pagal skausmo 
skales. Nustatyta, kad skausmą PMS laikotarpiu patiria vi-
sos tyrime dalyvavusios slaugytojos. Gauti tyrimo duome-
nys taip pat sutampa su literatūroje pateikta informacija [12]. 
Galima daryti prielaidą, kad nuolatinį skausmą PMS laiko-
tarpiu kenčianti slaugytoja tampa mažiau darbinga, konf-
liktuoja, turi bendravimo problemų. Dėl to gali nukentėti 
gydymo įstaigoje esantys pacientai [6]. Tyrimas atskleidė, 
kad daugiau kaip du trečdaliai tyrime dalyvavusių slaugyto-
jų PMS laikotarpiu būna sudirgusios ir irzlios, beveik visas 
kankina nuotaikų kaita. Pyktis ir miego sutrikimai pasitaiko 
kiek rečiau. Tai patvirtina ir literatūros duomenys [11].

PMS metu moterims pasireiškia ne tik fiziniai ir psichoe-
mociniai simptomai, bet keičiasi ir elgesys. Gauti duomenys 
rodo, kad dažniausiai respondentėms pasireiškia nuolatinis 
poreikis užkandžiauti, padidėjęs apetitas, specifinio, neį-
prasto maisto noras. Rečiau pasireiškia potraukis prieka-
biauti, miego sutrikimų, koncentracijos stoka. 

Nėra paprasto PMS gydymo metodo. Kas padeda vienai 
moteriai, gali netikti kitai. Ir kol galutinai nebus išaiškin-
tos šio sindromo priežastys, PMS gydymas nebus kryptin-
gas. Gera naujiena, kad tradiciškai gydantys medikai dabar 
daug labiau negu prieš 10 ar 15 metų linkę vertinti PMS 
kaip rimtą negalavimą. Daugelį metų PMS nebuvo teikiama 
didelė reikšmė. Medikai moteris, kenčiančias nuo PMS, va-
dino neurotikėmis ir teigė, kad visos jų problemos glūdi gal-
voje. Nežinodami tinkamų priemonių šiai būsenai įveikti, 
dažniausiai gydytojai liepdavo moterims tiesiog suimti save 
į rankas [9]. Dabartinis medicinos lygis suteikia galimybę 
geriau išsiaiškinti tikrąsias PMS priežastis ir taikyti tinka-
mesnį gydymą. Daug rečiau tokie moterų negalavimai laiko-
mi nerviniu sutrikimu, medikai jau supranta, kad iš tik rųjų 
tai yra būklė, kurią reikia gydyti. Literatūros duomenimis, 
įvairaus sunkumo PMS sutrikimui gydyti yra veiksmingų 
nefarmakologinių ir medikamentinių priemonių [9]. Ta-
čiau dauguma moterų nelaiko PMS rimtu negalavimu ir 
linkusios kamuojamus simptomus tiesiog iškęsti. Pagalbos 
dėl simptomų į gydytoją ar kitą specialistą kreipėsi 15 proc. 
slaugytojų. 

IŠVADOS

1. Priešmenstruacinio sindromo poveikį patiria dauguma 
slaugytojų.

2. Dažniausiai vargina krūtų jautrumas ir skausmas, pilvo 
pūtimas, nugaros skausmas ir nuovargis.
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3. Daugumai būdinga dirglumas, nuotaikų kaita, poreikis 
nuolat užkandžiauti ir specifinio maisto noras, rečiau pa-
sitaiko pykčio priepuolų, įtampos, koncentracijos stoka, 
nemiga.

4. Dažniausiai respondentės taiko šiuos savipagalbos būdus: 
vaistus nuo skausmo, nugaros tempimo pratimus, miego 
pozos keitimą. Dauguma respondenčių dėl PMS sukelia-
mų prob lemų nedaro nieko ir niekur nesikreipia. 

INFLUENCE OF PREMENSTRUAL 
SYNDROME ON THE NURSES’ HEALTH

Summary

Keywords: premenstrual dysphoric disorder, dysthymia, 
depression.

About 80 percent reproductive age women suffer from 
PMS symptoms. The nursing profession is described as 
causing tension and stress. Most common dissorders are 
associated with physical and psychoemotional health. 

Objective. The objective of work is to assess the influence 
of premenstrual syndrome on the nurses’ health. 

Materials and Methods. 91 reproductive (20-45 years old) 
age nurses were interviewed using anonymous questionnaire 
(adapted by P.Houle ir SMMQ (Self-Management Measures 
Questionnaire) in December, 2014. 

Results and conclusions. After assessing the influence 
of PMS on nurses health it was established that 86 percent 
reproductive age nurses suffer from PMS symptoms. Breast 
tenderness and pain, gassiness, back pains and fatigue 
prevailed. Less frequent were such symptoms as headache 
and weight increase. Psychoemotional disorders caused by 
PMS were as follows: irritability, increased sensitivity, mood 
swings, constant need for snacking and penchant for specific 

foods. Depressed mood, anger, tension, lack of concentration 
manifested less frequently. The respondents use the following 
methods of self-control: analgesics, back stretching exercises 
and change of sleeping pose; however, the majority of them do 
nothing to relieve the symptoms of premenstrual syndrome. 
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nės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, vadovaujantis Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų to-
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kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.
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nės, slaugos personalo žinios, demencija, rizikingas ir (ar) pa-
vojingas elgesys, K. Rodžerso teorija, D. Kolbo modelis.

Įvadas

Ilgalaikė priežiūra ir slauga tampa vis aktualesnė, reikalau-
janti kompleksinės slaugymo priežiūros ir nuolat tobulinamų 
slaugos personalo žinių, mokymo ir kompetencijos [1,  2]. 
Daugiau kaip 50 proc. slaugos namų gyventojų serga tam tik-
ra demencijos forma. Šis skaičius vis didėja [3].

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), demencija 
yra viena pagrindinių priežasčių skirti ypatingą dėmesį pagy-
venusių žmonių priežiūrai ir slaugai. Manoma, kad pasaulyje 
demencija serga 47,5 mln. žmonių, kasmet suserga 7,7 mln. 
Planuojama, kad sergančiųjų šia liga 2030 m. padidės iki 
75,6 mln., o 2050 m. – iki 135,5 mln. Demencija daro įtaką 
asmenybei, ją supančiai aplinkai, šeimai ir slaugos priežiūros 
personalui. Pripažįstama, kad tai susiję su pažinimo funkcijų 
susilpnėjimu, mąstymo ir elgsenos pasikeitimu, atsiradusia 
priklausomybe nuo kitų kasdieninėje veikloje [4].

Sergant demencija gali pasireikšti elgsenos pakitimai: agre-
syvumas, ažitacija, klajojimas, socialiai netinkamas elgesys, 
netinkamas seksualinis elgesys, daiktų kaupimas ir kiti. Psi-
chikos moksliniai tyrimai rodo, kad daugiau kaip 90 proc. 
žmonių, esant demencijos sindromui, pasireiškia bent vienas 
elgsenos ir pakitusios psichikos simptomų, galinčių sukelti 
rizikingą, pavojingą elgseną (angl. challenging behaviour) [8].

Šiuolaikinis slaugos poreikių didėjimas ir besikeičiantis 
požiūris į slaugą reikalauja nuolat tobulinti slaugos priežiūros 
žinias ir kompetenciją. Tai svarbu slaugant sergančiuosius de-
mencija. Nepakankamos slaugos personalo žinios ir jų stoka 
dažnai lemia nekokybišką slaugą [3]. Sunkumų personalui 
gali iškilti ne tik dėl paciento ligos ir sveikatos būklės, bet ir 
dėl nepakankamų žinių, kompetencijos ir supančios slaugy-
mo aplinkos [9]. Slaugos personalo mokymas ir tobulinima-
sis, žinių pritaikymas praktikoje, analizuojant individualius 
asmens poreikius, ir aplinkybių suvokimas, gali padaryti įtaką 
paciento elgesiui. Kokybiški personalo ir paciento santykiai ir 
tarpusavio sąveika gali suteikti gyventojui kokybišką gyveni-
mą ir slaugą [2]. 

Į asmenį orientuota slauga, reikalaujanti ypač didelio dė-
mesio, patirties, žinių, yra vienas pagrindinių aspektų slau-
gant sergančiuosius demencija. Ji padeda slaugos personalui 
suprasti rizikingą, pavojingą paciento elgseną. Kiekvieno 
žmogaus kaip individualios asmenybės suvokimas reikalauja 
platesnės šios sąvokos supratimo, patirties ir žinių pritaikymo 
ilgalaikėje pagyvenusių žmonių slaugoje [1, 10]. 

Dešimtmečiais kuriamos mokymosi, remiantis patirtimi, 
teorijos davė pagrindą ir pradžią vystytis naujoms teorijoms. 
Ši tendencija atsispindėjo įžymių mokslininkų darbuose, to-
kių kaip Džonas Diujis (John Dewey), Kurtas Levinas (Kurt 
Levin), Žanas Piažė (Jean Piaget), Viljamas Džeimsas (Wil-
liam James), Karlas Jungas (Carl Jung), Paulas Freiras (Paulo 
Freire), Karlas Rodžersas (Carl Rogers) ir kt. [11]. Daugelis 
teorijų ir modelių yra sukurta remiantis K. Rodžerso teorija 
ir idėjomis, kurios suteikia galimybes vystytis naujoms meto-
dologijoms mokslo ir mokymo srityse [12]. Viena plačiausiai 
taikomų holistinės pakraipos teorijų yra D. Kolbo teorija [11, 
12].

Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti slaugos personalo 
žinių poreikį, vykdant pavojingo gyventojų elgesio prevenci-
ją ilgalaikėse globos institucijose, taikant K. Rodžerso asme-
nybės ir tarpusavio santykių teoriją, orientuotą į asmenį, ir 
D. Kolbo mokymosi, remiantis patirtimi, teoriją.

Asmenybės ir tarpusavio santykių teorija, 
orientuota į asmenį

Karlas Rodžersas (1902–1987) – įžymus Amerikos psicho-
logas ir vienas humanistinės psichologijos įkūrėjų, pokalbio 
psichoterapijos pradininkas, į asmenį orientuotos teorijos 
įkūrėjas (1942, 1951). 1957 m. apdovanotas Amerikos psi-
chologų asociacijos [13].

K. Rodžerso teorijos pagrindą sudaro asmenybės ir tar-
pusavio santykių koncepcija, orientuota į asmenį. Į asmenį 
žiūrima kaip į unikalią visumą, analizuojamas požiūris į tar-
pusavio santykius ir individualios asmenybės saviraišką. Pagal 
šią teoriją mokymasis nukreiptas savianalizės ir savikryptin-
gumo linkme, apmąstant ir analizuojant [12]. K. Rodžersas 
teigė, kad tik individuali asmenybė gali paaiškinti savo elgesį 
ir poreikius, kurių negali apibrėžti kiti. Asmeniui turi būti 
suteikta galimybė turėti pasirinkimą, naudotis savo patirtimi, 
pasitikėti savimi, sugebėti džiaugtis gyvenimu [14].

Harmoningos asmenybės požymiai. K. Rodžersas (1959) 
apibrėžia individualų žmogų kaip harmoningą asmenybę ir 
išskiria šias harmoningos asmenybės savybes: atvirumas pa-
tirčiai; savivaizdžio ir patyrimo darna; savigarba; neiškreiptas 
realybės suvokimas; visavertis, teikiantis pasitenkinimą bend-
ravimas [15].

Reikalavimai terapeutui. Pasak K. Rodžerso, terapeutas 
turi laikytis tam tikrų bendravimo kriterijų, tokių kaip: emo-
cinių išgyvenimų įvardijimas, pozityvus vertinimas ir emoci-
nė šiluma, nuoširdumas ir vidinė darna. Tai pasireiškia kaip 
asmeniui suteikta galimybė suprasti save per asmenybės savi-
raišką ir savireguliaciją [15].

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerikos_psicholog%C5%B3_asociacija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerikos_psicholog%C5%B3_asociacija&action=edit&redlink=1
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Reikšmė slaugoje. K. Rodžerso į asmenį orientuota teori-
ja plačiai naudojama ir taikoma įvairiose mokslo srityse [13]. 
Jo asmenybės ir tarpusavio santykių teorija yra aktuali ir šian-
dien. K. Rodžerso idėjos yra plačiai taikomos įvairiuose me-
toduose, įskaitant humanistinį mokymą, refleksinį ir aktyvų 
mokymąsi, mokymą, remiantis patirtimi, ir savikryptingumą 
[12]. K. Rodžerso idėjos pritaikomos slaugoje. Žmogaus tar-
pusavio santykiai priklauso nuo asmens požiūrio ir sugebė-
jimo klausytis kitų, atsižvelgiant į jų skirtumus ir suvokimą. 
Slaugytojas turi įsiklausyti į esamą situaciją ir leisti asmeniui 
suprasti, kad jo nuomonė yra svarbi ir vertinama, jausmai 
yra suprantami ir juo rūpinamasi [16]. Humanistinės teori-
jos yra svarbios slaugos moksle. Jos apima žmonių tarpusavio 
santykius, mokymosi aplinką, tęstinumą ir žinių pritaikymą, 
asmenybės motyvaciją ir tobulėjimą, naujų pojūčių ir žinių 
plėtojimą [14].

Mokymosi, remiantis patirtimi, teorija

Davido Kolbo (1984) teorijos pagrindas yra mokymasis ir 
žinių įgijimas, remiantis patirtimi. D. Kolbas teigia, kad mo-
kymasis yra nuolatinis procesas, kuris tęsiasi per patirtį ir re-
fleksiją. Ši teorija apima ir keičia asmenybės mąstymą ir elgesį, 
esamą ir naują patirtį, žinių ir patirties pritaikymą įvairiose si-
tuacijose. D. Kolbo teorija plačiai naudojama ir taikoma įvai-
riose disciplinose, analizuojama skirtingose situacijose [17].

D. Kolbo mokymosi, remiantis patirtimi, ciklai. 
D. Kol bo modelis susideda iš keturių ciklų:
• Konkreti patirtis (KP) (angl. Concrete Experience);

Nauja patirtis, esama patirtis.
• Apmąstantis stebėjimas (AS) (angl. Reflective Observation);

Stebėjimas ir refleksija.
• Abstraktus konceptualizavimas (AK) (angl. Abstract Con-

ceptualisation);
Analizavimas, suvokimas ir apibendrinimas.

• Aktyvus eksperimentavimas (AE) (angl. Active Experimen-
tation) [11, 17, 18].
Naujų žinių ir sąvokų pritaikymas įvairiose situacijose eks-

perimentuojant ir pritaikant praktikoje, naujos patirties pla-
navimas [11, 17, 18].

Pasak D. Kolbo, šiame modelyje turi būti panaudoti visi 
keturi ciklai, norint užtikrinti efektyvų mokymąsi, nors daž-
niausiai pasirenkamas vienas mokymosi ciklas, kuris vienas 
savarankiškai negali būti efektyvus mokymosi procese [17].

D. Kolbo mokymosi stiliai. D. Kolbas teigia, kad moky-
masis priklauso nuo mokymosi būdo ir stiliaus, esant skirtin-
goms kasdieninėms situacijoms ir mintims [18]. Pagal mo-
kymo, remiantis patirtimi, modelį, D. Kolbas (1976, 1984) 
išskiria keturis pagrindinius mokymosi stilius:
• analitikas (angl. Diverger); analitikai domisi žmonių santy-

kiais ir tarpusavio ryšiais, tai emocionalūs, lakios vaizduo-
tės, turintys idėjų ir sumanymų asmenys. Jie dažniausiai 
pasirenka AS ir KP būdus.

• suvokėjas (angl. Assimilator); suvokėjai mažiau domisi 
žmonėmis negu objektais, tai suvokiantys informaciją ir 
mąstantys, sugebantys apibendrinti ir teoriškai pritaikyti 
asmenys. Jie dažniausiai pasirenka AS ir AK būdus.

• siejantysis (angl. Converger); siejantieji domisi objektais, 
bet ne žmonėmis. Jie neemocionalūs, pasižymi konkretu-

mu ir loginiu deduktyviu metodu. Jie dažniausiai pasiren-
ka AK ir AE būdus.

• derintojas (angl. Accommodator); derintojai pasižymi rizika 
ir problemų sprendimais. Domisi nauja patirtimi ir linkę 
rizikuoti. Dažniausiai pasirenka KP ir AE būdus [18].
Reikšmė slaugai. D. Kolbo mokymosi, remiantis patir-

timi, teorija yra ypač svarbi slaugymo mokslui ir praktikai 
[17]. Mokymosi, remiantis patirtimi, modeliai ir jų stiliai gali 
būti pritaikyti įvairiose mokymo srityse ir disciplinose esa-
moms žinioms tobulinti ir naujoms įgyti [11]. Šiuolaikinis 
slaugos poreikių didėjimas ir besikeičiantis požiūris į slaugą, 
jos kompleksiškumas reikalauja daugiau žinių, įgūdžių ir kri-
tinio mąstymo slaugoje, norint priimti tinkamą sprendimą 
slaugos praktikoje [17].

Pavojinga elgsena

Pavojingos elgsenos sąvoką sudėtinga apibrėžti, ji apima 
demencija sergančio asmens ligos simptomus bei sutrikusį 
elgesį, o kartu ir supančios aplinkos veiksnius [19]. Moks-
liniai tyrimai rodo, kad daugiau kaip 90 proc. sergančiųjų 
demencija pasireiškia bent vienas simptomų, galinčių sukelti 
pavojingą elgseną [8]. Šie elgsenos simptomai gali būti agre-
syvumas, ažitacija, klajojimas, socialiai netinkamas elgesys, 
nederamas seksualinis elgesys, daiktų kaupimas ir kiti. Gali 
pasireikšti ir psichikos sutrikimų: haliucinacijos, depresija, 
nerimas ir kt. Šie simptomai gali tapti pavojingi pačiam paci-
entui ir slaugos priežiūros personalui [5].

Ažitacija yra vienas pagrindinių pavojingos elgsenos simpto-
mų, dažniausiai pasireiškiančių pagyvenusių žmonių ilgalaikėje 
slaugoje [5, 6, 7]. Ažitaciją gali skatinti nepažįstama aplinka, 
nepatenkinti individualios asmenybės poreikiai ir į asmenį 
neorientuota slauga. Ažitacijos prevencijai nemedikamentinės 
intervencijos turėtų būti taikomos pirmiausia taikant į asmenį 
orientuotą slaugą, atsižvelgiant į jo poreikius ir supančią aplin-
ką. Literatūroje plačiai apžvelgiama ir apibūdinama šios sąvo-
kos reikšmė ir supratimas [6, 7]. Ažitacijos terminas apibrėžia 
plačią elgsenos sąvoką, kuri apima įvairius elgesio veiksmus, 
galinčius būti individualaus asmens poreikių ar demencijos pa-
sekme [6]. Ažitacijos priežastys ir jai suvaldyti taikomi būdai 
gali skirtis, priklausomai nuo individualaus asmens, apimant 
biologinius, aplinkos ir asmens poreikių faktorius [7]. 

Ažitacija gali būti plačiau apibūdinta skirtingais tipais: 
• fiziškai neagresyvus elgesys (neramumas, nekantrumas, 

išėjimo ieškojimas ir bandymas išeiti, greitas žingsnia-
vimas, vaikštinėjimas, klaidžiojimas, bruzdumas, netin-
kamas apsirengimas ar nusirengimas, netinkamas daiktų 
kėlimas, daiktų slėpimas ar kaupimas);

• fiziškai agresyvus elgesys (mušimas, sudavimas, spyri-
mas, drėskimas, griebimas, kandžiojimas, spjaudymasis, 
sužeidimas savęs ir kitų, daiktų mėtymas ar plėšymas); 

• žodinis neagresyvus elgesys (dėmesio siekiantis elgesys, 
kartojami klausimai ar sakiniai, skundimasis, negatyvizmas);

• žodinis agresyvus elgesys (keikimasis, rėkimas, klykimas, 
spiegimas, žodinis seksualinis puolimas) [20].
Daugelis ažitacijos simptomų gali pasireikšti kaip indivi-

dualaus asmens reakcija ar protestavimas prieš nepageidau-
jamą veiksmą ar elgesį, jį galima įvardyti kaip bendravimo 
formą. Tai asmens bandymas išsakyti savo jausmus ir po-
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reikius. Slaugos personalui svarbu stengtis bandyti suprasti 
demencija sergančio asmens elgesį, išklausyti ir suprasti jo 
poreikius. Nuolatinis slaugos personalo mokymas ir žinių pri-
taikymas praktikoje gali sumažinti klientų ažitaciją, pavojingą 
elgseną [6]. Įgydamas daugiau kompleksinių įgūdžių slaugos 
personalas gali geriau bendrauti su konkrečia asmenybe, pa-
gerinti tarpasmeninius santykius, suprasti asmens pavojingą 
elgesį bei pritaikyti savo naujus įgūdžius esamoje ar naujose 
situacijose [10].

J. W. Bidewell ir E. Chang (2010) pateikia ažitacijos su-
valdymo modelį, kai pirmenybė teikiama individualiai as-
menybei. Ažitacijos suvaldymo intervencijos priklauso nuo 
institucijos, personalo įgūdžių, žinių ir mokymo, biologinių 
ir aplinkos faktorių. Tai apima visą ažitacijos stebėjimo pro-
cesą, bandant išsiaiškinti asmens ažitacijos priežastis ir slaugos 
priežiūrą esamoje aplinkoje, atsižvelgiant į asmens poreikius, 
neigiamų faktorių pašalinimą, teigiamos terapijos ir aktyvios 
veiklos suteikimą, saugumo užtikrinimą, situacijos įvertini-
mą, medikamentinių ir suvaržymo intervencijų būtinumą bei 
sugrįžtant prie stebėjimo proceso. Į asmenį orientuota slauga, 
slaugos personalo žinios ir supratimas, aplinkos pokyčiai gali 
sumažinti elgsenos simptomus, kurie sukelia rizikingą ir (ar) 
pavojingą elgesį pacientui ir slaugos personalui.

K. Rodžerso asmenybės ir tarpusavio santykių teorija at-
skleidžia į asmenį orientuotos slaugos aktualumą, pabrėžia 
refleksinį ir aktyvų mokymąsi, mokymą, remiantis patirti-
mi, ir savikryptingumą [12]. Žmogaus tarpusavio santykiai 
priklauso nuo asmens požiūrio ir sugebėjimo klausytis kitų, 
atsižvelgiant į jų skirtumus ir suvokimą. Slaugytojas turi įsi-
klausyti į esamą situaciją ir leisti asmeniui suprasti, kad jo 
nuomonė yra svarbi ir vertinama, jausmai yra suprantami ir 
juo rūpinamasi [16]. 

D. Kolbo mokymosi, remiantis patirtimi, teorija yra slau-
gos mokslo ir praktikos pagrindas. Slaugos poreikių didėji-
mas, jos kompleksiškumas reikalauja daugiau žinių, įgūdžių ir 
kritinio mąstymo, norint priimti tinkamą sprendimą konkre-
čioje situacijoje [17]. Tai yra nuolatinis procesas, besitęsian-
tis per patirtį ir refleksiją, apimantis ir keičiantis asmenybės 
mąstymą ir elgesį, integruojantis esamą ir naują patirtį, žinių 
ir patirties pritaikymą įvairiose situacijose [17].

Remiantis K. Rodžerso ir D. Kolbo teorijomis, galima 
daryti išvadą, kad slaugytojas, analizuojantis esamą situ-
aciją, turi teikti pirmenybę į asmenį orientuotai slaugai ir 
požiūriui:
• įvertinti esamą situaciją; išsiaiškinti individualaus asmens 

jausmus ir poreikius;
• stebėti situaciją bei ją apmąstyti, stengtis suvokti ir išsiaiš-

kinti priežastis;
• analizuoti situaciją ir apibendrinti, stengtis stabilizuoti si-

tuaciją;
• pritaikyti sąvokas bei žinias esamoje situacijoje, planuoti 

naują patirtį ir pritaikyti įvairiose situacijose, sugrįžtant į 
stebėjimą ir analizavimą, sudaryti slaugos planą.
Tokiu būdu slaugytojas geriau supranta ir pažįsta indivi-

dualią asmenybę ir jos poreikius, įgyja daugiau žinių ir įgū-
džių, remdamasis patirtimi, bei refleksija, gilina esamas žinias 
ir įgyja naujų bei naujos patirties (žr. pav.).

Situacijos pavyzdys. Po pietų gyventojas garsiai šaukia ir 
rėkia, prašydamas pagalbos ir sakydamas, kad jis yra įkalintas. 
Slaugos priežiūros personalas sako, kad jis taip elgiasi nuolat.

K. Rodžerso asmenybės ir tarpusavio santykių teorijos pritaikymas 
slaugos personalui užkertant kelią pavojingai elgsenai

Situacijos analizė. Slaugytojas teikia pirmenybę individu-
aliai asmenybei, bandydamas išklausyti ir suprasti individua-
laus asmens poreikius ir jausmus.
1. Įvertinama esama situacija. Kas įvyko? Kada atsirado šis el-

gesys?
 Iš pokalbio su gyventoju paaiškėja, kad jis jaučiasi įkalintas, 

nes aplinkui visi vaikšto ir nekreipia į jį dėmesio. Jis norėtų 
pajudėti, bet negali atsistoti, jam reikalinga pagalba. 

2. Stebima situacija, stengiamasi ją suprasti. Kodėl atsirado šis 
elgesys? 

 Stebima supanti aplinka. Pastebima, kad kitame kambary-
je skamba muzika ir keli gyventojai nuotaikingai dainuoja. 
Iš tolesnio pokalbio su gyventoju paaiškėja, kad jis mėgsta 
muziką ir visada gyveno aktyvų gyvenimą, šokdavo ir dai-
nuodavo vakarėliuose.

3. Analizuojama situacija, stengiamasi stabilizuoti situaciją. 
Kas galėjo būti kitaip?

 Slaugytojas analizuoja ir bando suprasti esamą situaciją, 
padeda gyventojui atsistoti ir nuveda į kitą kambarį, kuria-
me skamba muzika. Gyventojas pakiliai klausosi muzikos, 
jaučiasi dėmesio centre ir dainuoja kartu su kitais.

4. Įvertinęs esamą situaciją slaugytojas įgyja naujos patirties ir 
žinių, kurias sugebės pritaikyti naujoje situacijoje bei rizikin-
go, pavojingo elgesio prevencijai. 
Išanalizavęs situaciją slaugytojas supranta, kad gyventojas 

nemėgsta vienatvės ir jaučiasi įkalintas, nes negali savarankiš-
kai atsistoti. Gyventojas mėgsta būti dėmesio centre, dainuoti 
ir gyventi aktyvų gyvenimą. Šios situacijos patirtis ir žinios 
gali būti papildytos individualaus asmens slaugos plane, pasi-
dalintos su kitais slaugytojais bei pritaikytos panašioje situaci-
joje ar panašios elgsenos prevencijai, sugrįžtant prie stebėjimo 
ir naujos patirties. Tačiau patenkinus vienus poreikius gali 
atsirasti kitų nepatenkintų poreikių [6]. 

Apibendrinant galima teigti, kad slaugos personalo žinios 
ir orientuota į asmenį slauga daro įtaką bei vaidina svarbų 
vaidmenį rizikingo, pavojingo gyventojų elgesio prevencijai 
ilgalaikėse globos institucijose. Tai nuolatinis mokymosi ir 
žinių įgijimo procesas, remiantis patirtimi, refleksija ir ana-
lize, nukreiptas į individualų asmenį ir apimantis komplek-
sinę slaugą. Ilgalaikės priežiūros ir slaugos aktualumas bei 
kompleksiškumas reikalauja slaugos personalo žinių, gebė-
jimo analizuoti ir kritinio mąstymo, supratimo ir patirties 
pavojingo gyventojų elgesio prevencijoje. Šios žinios yra 
būtinos, jos turi būti nuolat tobulinamos ir įgyjamos darbo 
procese bei mokantis. 
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Išvados

K. Rodžerso teorija ir į asmenį orientuotos slaugos tai-
kymas slaugos priežiūros personalui padeda suprasti bei įsi-
klausyti į asmens jausmus ir poreikius, tarpusavio bendradar-
biavimą ir pasitikėjimą, užtikrina į asmenį orientuotą slaugą 
vykdant pavojingo gyventojų elgesio prevenciją ilgalaikėse 
globos institucijose.

Taikydamas D. Kolbo mokymosi, remiantis patirtimi, te-
oriją slaugos personalas dalyvauja nuolatiniame refleksiniame 
bendravimo procese, tampa nuolatinio mokymosi dalyviu ir 
įgyja daugiau žinių, patirties ir kompetencijos, kurios pritai-
komos praktikoje. 
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Lietuvos sveikatos apsaugos ministerja informuoja

Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela susitikime su Lietu-
vos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) prezidente Danute 
Margeliene ir pavaduotoja Aušra Volodkaite pakvietė organizaci-
ją kartu ieškoti, ką ir kaip būtų galima padaryti, kad slaugytojų 
atlyginimai didėtų kuo sparčiau. 

Ministras J. Požela pabrėžė, kad Sveikatos apsaugos ministeri-
ja pasiruošusi diskutuoti su LSSO ne tik darbo užmokesčio didi-
nimo klausimais, bet ir slaugos specialistų rengimo tema. 

„Šios abi temos yra labai svarbios. Jeigu atlyginimai – šios 
dienos aktualija, tai slaugos specialistų rengimas – strateginis 
klausimas, galvojant apie Lietuvos sveikatos sistemą po 10–20 
metų, – sakė ministras. – Manau, kad pastaraisiais metais ne tik 
slaugytojų darbo užmokesčiui, bet ir jų darbo organizavimui, 
darbo krūvio sureguliavimui buvo skiriama per mažai dėmesio. 
Todėl manau, kad teisės aktuose reikia grįžti prie nuostatų, regla-
mentuojančių, kad įstaigos administracijos sudėtyje privalo būti 
direktoriaus slaugai, direktoriaus pavaduotojo slaugai, vyriausio-
jo gydytojo pavaduotojo slaugai pareigybės.“ 

Ministras paprašė LSSO atstovų aktyviai teikti siūlymus dėl 
slaugos specialistų rengimo tobulinimo, nes niekas geriau už pa-
čius specialistus negali žinoti, ką ir kaip reikėtų gerinti.

Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela pakvietė LSSO  
aktyviai diskutuoti darbo užmokesčio ir slaugos  

specialistų rengimo klausimais
LSSO prezidentė D. Margelienė pabrėžė, kad organizacija 

nesiekia konfrontacijos, o tikisi dalykiško ir rezultatyvaus bend-
radarbiavimo su Sveikatos apsaugos ministerija. D. Margelienė 
atkreipė dėmesį, kad gydymo įstaigų vadovų geranoriškumo ne-
buvimas neretai atima darbuotojams viltį, jog situacija gali keis-
tis. Pavyzdžiui, kai kuriose gydymo įstaigose lėšos, kurios turėtų 
būti sumokėtos slaugytojams už suteiktas skatinamąsias paslau-
gas, panaudojamos įstaigos reikmėms. 

Ministras J. Požela pažadėjo iš SAM pusės skirti didesnį dė-
mesį informacijos apie lėšų panaudojimą įstaigose viešinimui. 
„Kitaip tariant, visi sprendimai apie pinigų panaudojimą turės 
būti skelbiami viešai, taip bus užtikrinamas skaidrumas ir bus 
aiškiai matoma, kurios įstaigos sugeba efektyviai skirstyti ištek-
lius. Taip pat dar kartą priminsime, jog slaugytojų darbo užmo-
kesčio didinimas turi būti visų įstaigų veiklos prioritetas“, – pa-
brėžė J. Požela. 

Sveikatos apsaugos ministras pakvietė LSSO pateikti kon-
krečių pasiūlymų dėl slaugytojų rengimo, darbo organizavimo 
tobulinimo bei atlyginimų didinimo. 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus inf.

http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4355834/
http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4355834/
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Šiuolaikinė kompresinė terapija
Pagal Paul Hartmann AG „Ratschläge zur Kompressionstherapie bei Venenleiden“  

parengė Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“

2-a tema. Priežastys, dėl kurių įvyksta patologinių pokyčių venų sistemoje

Priežastys, dėl kurių įvyksta patologinių pokyčių venų sis-
temoje, yra labai įvairios. Jos gali būti paveldimos arba susiju-
sios su paciento amžiumi dėl sumažėjusio venų sienelių elas-
tingumo. Tai gali paskatinti hormonų pusiausvyros pokyčiai 
nėštumo metu ar vartojant kontraceptinius preparatus, taip 
pat pakitusios kraujo krešėjimo savybės (pavyzdžiui, po ope-
racijų, traumų ar sunkių infekcinių susirgimų), skatinančios 
trombų susidarymą, o vėliau ir flebito (venų sienelių uždegi-
mo) atsiradimą.

Tačiau visus šiuos procesus paspartina mūsų civilizacijos 
rykštė – judėjimo trūkumas, kuris taip paveikia raumenų 
pompos funkcijas, kad net ir nedidelis papildomas krūvis gali 
sunkiai sutrikdyti venų sistemos darbą. 

Kojų venų sistemos sandara

1. Paviršinės venos
2. Giliosios venos
3. Jungiančiosios venos

Venų ligų stadijos nustatomos atsižvelgiant į tai, kurios 
venos yra pažeistos, koks ligos sunkumo laipsnis ir kaip ilgai 
stebima būklė tęsiasi. Paviršinių venų ligų atveju atsiranda 
varikozinis venų išsiplėtimas, arba kitaip tariant, – varikozė, 
kuri lengvai atpažįstama dėl ligai būdingo išryškėjusio venų 
tinklo. Jei ši liga neplinta toliau už paviršinių venų sistemos, 
giliosios venos paprastai susitvarko su padidėjusiu krūviu ir 
kraujo pernešimas nesutrinka. Tačiau jei sutrikimas per jun-
giančiąsias venas kojų raumenyse pasiekia giliąsias venas, liga 
pereina į sunkiąją stadiją, kai blogiausiu eigos atveju formuo-
jasi kojų opos. 

Situacijos, kai giliųjų venų sutrikimus lemia patirta kojų 
trombozė, padariniai yra itin sunkūs. „Gijimo proceso“ metu 
ant venų sienelių pastebimi pokyčiai, kurie stipriai sutrikdo 
kraujo grąžinimą į širdį. Tokie padariniai kaip kraujo priplū-
dimas ir venų vožtuvų negebėjimas laiku užsidaryti „užtvin-
do“ audinius ir skatina opėjimą. 

Visų venų sutrikimo formų atveju, susiduriama su proble-
ma, kai nors antrinius simptomus ir galima panaikinti, ligos 
priežasčių paveikti neįmanoma. Pavyzdžiui, varikozinio pa-
viršinių venų išsiplėtimo atveju būklė gerėja atlikus sklerote-
rapiją (į išsiplėtusią veną suleidžiamas dirginantis preparatas, 
sukeliantis venų sienelių uždegimą, po kurio vena užanka ir 
sunyksta), arba chirurginę operaciją, tačiau ligą sukeliantys 
veiksniai, pavyzdžiui, paveldimas venų sienelių elastingumo 
mažėjimas, išlieka ir reikalauja nuolatinės gydytojų priežiū-
ros. 

Visų venų ligų gydymo būdų tikslas, ypač giliųjų venų, 
kurių negalima operuoti, yra panaikinti ūmiuosius padari-
nius, pavyzdžiui, opas, kraujo priplūdimą ir pan., bei užkirsti 
kelią ligos progresavimui. Šiuo atveju nepakeičiamas būdas 
yra teisingas kojos suspaudimas (kompresinė terapija). 

Ir galiausiai sveika gyvensena yra ne mažiau svarbu norint 
išvengti ligos progresavimo. 

Paliatyvioji pagalba namuose
Arvydas Šeškevičius, Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija

4-a tema. Mirtis namuose

Kai tik įmanoma, su paciento šeimos nariais, draugais, 
padedančiais slaugyti pacientą, reikia pasikalbėti apie tai, ko 
tikėtis, kai jiems artimas ir brangus žmogus namuose guli 
mirties patale. Ši diskusija turėtų apimti tokius punktus:
• Apžvelgti išankstinį priežiūros planavimą.
• Užtikrinti, kad namuose būtų atitinkami dokumentai 

apie pageidavimus dėl gyvybės palaikymo.

• Paklausti šeimos narių ar pacientą slaugančių draugų, ar 
jie norėtų išgirsti apie specifinius fiziologinius pokyčius, 
kurie gali įvykti pacientui mirštant.

• Užtikrinti, kad kilus klausimų ar atsiradus įvairių su šia 
situacija susijusių rūpesčių, paciento šeimos nariai ar jį 
slaugantys draugai galėtų telefonu kreiptis į paliatyvio-
sios pagalbos specialistus. 
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Kai pacientas yra mirties patale, daugiadalykė komanda 
gali pagelbėti šeimoms pasiruošti laidotuvėms (pavyzdžiui, 
duoti laidojimo paslaugų biuro telefono numerį) ir pra-
dėti aiškintis artimųjų poreikius po netekties bei pradėti 
teikti paramą gedėjimo laikotarpiu. Paslaugų teikėjas, pa-
vyzdžiui, socialinis darbuotojas, turėtų būti susipažinęs su 
vietinėmis taisyklėmis, susijusiomis su mirtimi namuose. 
Be to, svarbu, kad ir visos grupės, teikiančios paliatyviąją 
priežiūrą namuose bei prižiūrinčios namuose mirštančius 
pacientus, būtų susipažinusios su savo veiklos teritorijoje 
galiojančiomis taisyklėmis. Šeimos narių reakcija į mirtį 
namuose gali labai skirtis, net jeigu mirtis nėra netikėta. 
Idealiomis sąlygomis pagalbos planas artėjančios mirties 
atvejui sudaromas iš anksto, tad paslaugų teikėjas kartu su 
šeima gali aptarti, ko tikėtis ir kokius būtinus veiksmus po 
mirties reikės atlikti. Kartais, net lėtinės ligos atveju, susi-
daro įspūdis, kad mirtis ateina netikėtai, ir šeimos nariai 
gali į tai reaguoti labai emocingai ir su didžiuliu nerimu.

Po paciento mirties didžiausias dėmesys sutelkiamas į 
šeimą. Paslaugų teikėjas turi dėmesingai atsižvelgti į šei-
mos poreikius ir padėti sutvarkyti būtinus reikalus, tokius 
kaip mirties konstatavimas, palaikų išgabenimas ir būti-
nų dokumentų tvarkymas. Šias procedūras reikia atlikti 
jautriai, kad šeima nesijaustų skubinama ar paliekama be 
patarimų ir pagalbos. Priežiūra po paciento mirties apima 
šiuos punktus [1]:
• Užtikrinant, kad teisiniai reikalai būtų sutvarkyti, rei-

kia gerbti mirusiojo ir jo šeimos narių bei draugų dvasi-
nes ir kultūrines nuostatas.

• Padėti paruošti palaikus gabenimui į lavoninę ar laido-
jimo biurą.

• Pasiūlyti šeimos nariams ir draugams dalyvauti palaikų 
pervežimo procese ir teikti jiems paramą.

• Užtikrinti visų turinčių kontaktą su mirusiuoju sveikatą 
ir emocinį bei dvasinį saugumą.

• Atsižvelgti į norus dėl organų, audinių ar kūno dono-
rystės.

• Grąžinti asmeninius velionio daiktus giminaičiams, nes 
velionio šeimai gali būti labai svarbūs ritualai, papročiai 
ar religinės apeigos. Šiais klausimais šeimą reikia palai-
kyti. Jei šeima atrodo nepasiruošusi ar neišsako savo pa-
geidavimų, gali būti naudinga šeimos narių paklausti: 
„Ar Jums svarbūs ritualai ar papročiai, kuriuos reikėtų su-
organizuoti?“ Kartais tinkama ir gali būti labai naudin-
ga velionio palaikus palikti namie ilgesniam laikui, kad 
šeimos nariai ir artimieji galėtų ateiti atsisveikinti. Apie 
tai laidojimo biurus ar krematoriumus reikėtų perspėti, 
o palaikų išgabenimą reikia suderinti su šeimos norais.

Apibendrinimas

• Pacientai, kuriems teikiama paliatyvioji pagalba na-
muose, dažniausiai serga sunkiomis progresuojančiomis, 
gyvenimą trumpinančiomis ligomis ir pasižymi aukštu 
gyvenimo kokybės sutrikimu ir mirtingumo rizika. To-

kiems pacientams dažnai nebūna nustatyta aiški bloga 
prognozė, jie patys nenori gydytis ligoninėse.

• Paliatyviosios priežiūros namuose paslaugos gali būti 
teikiamos kaip geriatrinės priežiūros dalis, kaip pirmi-
nio lygio priežiūra su paliatyviosios pagalbos specializa-
cija. Šias paslaugas taip pat gali teikti pagalbos į namus 
padalinio prie paliatyviųjų ligoninių (angl. hospice) me-
dikai.

• Vizito į namus metu klinicistas turėtų užsibrėžti kon-
kretų tikslą ar vizito priežastį (t. y. kliniškai ištirti pa-
cientą ar pakeisti vaistus), taip pat pagrįsti priežastį, dėl 
kurios susitikimas turėtų vykti paciento namuose. 

• Svarbu, kad paciento namų aplinkos įvertinimas taip 
pat apimtų klinicisto saugumo paciento namuose ar ra-
jone įvertinimą.

• Sistemingas pasiruošimas vizitui įgalina užtikrinti, kad 
vizitas į paciento namus bus veiksmingas ir sumažins 
tikimybę praleisti (užmiršti) kokį nors svarbų paciento 
sveikatos būklės vertinimą ar pagalbos aspektą (pavyz-
džiui, informaciją apie paciento vartojamus vaistus).

• Kiekvieno apsilankymo metu reikėtų naudoti standarti-
zuotą medicininę kortelę, padedančią užtikrinti, kad nė 
viena svarbi sritis neliks nepastebėta.

• Pagalba pacientui namuose suteikia unikalią galimybę 
užmegzti ryšius su sergančiaisiais ir jų šeimomis siekiant 
palengvinti diskusijas apie paciento išankstinius nuro-
dymus dėl gydymo, įskaitant dokumentus dėl paciento 
atstovo paskyrimo ar apsisprendimą dėl gaivinimo (pa-
gal JAV nuostatus). Nustatyti paliatyviosios pagalbos 
tikslai turėtų būti įrašyti paciento medicininėje korte-
lėje. Be to, šie dokumentai turėtų būti laisvai prieinami 
paciento namuose.

• Pagalba pacientui namuose reikalauja atsižvelgti į daug 
jo medicininių ir psichosocialinių poreikių. Teikiant 
paliatyviąją pagalbą namuose svarbu sužinoti, kokios 
paslaugos prieinamos tame regione, apylinkėje, bend-
ruomenėje, ir užmegzti ryšį su šių paslaugų teikėjais.

• Šeimos nariai ir draugai paprastai padeda pacientui jo 
kasdienėje veikloje, pavyzdžiui, išsimaudyti, apsirengti, 
judėti, nueiti į tualetą, pavalgyti, taip pat instrumen-
tinėje kasdienėje veikloje – nupirkti maisto produktų, 
pagaminti maistą. 

• Šeima ir draugai, prižiūrintys sau brangų žmogų na-
muose, rizikuoja patirti nemažą emocinę, fizinę ir finan-
sinę įtampą. Pavyzdžiui, moksliniais tyrimais nustatyta, 
kad šeimos nariai ir draugai, ypač tie, kurie savo darbą 
vertina kaip keliantį stresą, pasižymi didesne miokardo 
infarkto ir mirties rizika.

• Kai tik įmanoma, su paciento šeimos nariais ir draugais 
reikia pasikalbėti apie tai, ko tikėtis, kai numanoma, 
kad paciento gyvenimas artėja prie mirties slenksčio.

Literatūra
1. Guidance for staff responsible for care after death. National End of 

Life Care Programme and National Nurse Consultant Group. http://
www.nhsiq.nhs.uk/media/2426968 /care_after_death
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2014 metų Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atspa-
rumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ataskaitoje tei-
giama, kad atsparumas antibiotikams nebėra spėjimas apie 
ateitį. Tai vyksta jau dabar visame pasaulyje ir kelia grėsmę 
galimybei išgydyti paprastas infekcijas bendruomenėje ir li-
goninėse. Nesiimant skubių ir koordinuotų veiksmų pasaulis 
juda į postantibiotikų erą, kai vėl gali būti mirtinos paprastos 
infekcijos, kurios dešimtmečius buvo lengvai pagydomos [3].

Pagrindinės mikroorganizmų atsparumo antibioti-
kams tendencijos paskelbtos PSO internetinėje svetainėje 
2015 m. balandį:
• Gonorėjos sukėlėjo atsparumas trečiosios kartos cefalo-

sporinams, paskutinės eilės antibiotikams, nustatytas 
daugelyje šalių (Austrijoje, Australijoje, Kanadoje, Prancū-
zijoje, Japonijoje, Norvegijoje, Slovėnijoje, Pietų Afrikoje, 
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje). Gali būti, kad gonorė-
ja artimiausioje ateityje taps nepagydoma. Pasaulyje nuo 
gonorėjos gydoma apie 1 mln. žmonių. Tai antroji pagal 
paplitimą infekcinė liga [1, 3, 6].

• Didėjantis Escherrichia coli (E. coli) atsparumas trečiosios 
kartos cefalosporinams ir fluorochinolonams. E.  coli  – 
viena labiausiai paplitusių žmogaus virškinamojo trakto 
bakterijų. Paprastai nepavojinga, bet gali sukelti infekcijų. 
Tai dažniausia bendruomenėje ar ligoninėje įgytų šlapimo 
takų (įskaitant inkstų infekcijas) bei kraujo infekcijų priežas-
tis. E. coli siejama ir su pilvo (peritonitas), odos ir minkštų-
jų audinių infekcijomis, sukelia naujagimių meningitą, yra 
viena pirmaujančių maisto infekcijų sukėlėjų pasaulyje [6].
E. coli infekcija paprastai kyla iš paties asmens organizmo 

(autoinfekcija), bet atsparumą turinčios padermės gali būti 
perduodamos iš gyvūnų per maisto grandinę nuo kito žmo-
gaus per tiesioginį sąlytį ranka. Atliekant invazines procedū-
ras, operuojant, leidžiant vaistus, E. coli iš paciento žarnyno 
gali patekti į kraują ar audinius ir sukelti įvairių infekcijų.

Trečiosios kartos cefalosporinai plačiai vartojami intra-
veniniam sunkių infekcijų gydymui ligoninėse. Stiprėjant 
atsparumui šiems antibiotikams, sunkias E. coli sukeltas in-
fekcijas gali tekti gydyti platesnio spektro antibiotikais, pvz., 
karbapenemais. Tai reiškia didesnes išlaidas ir postūmį kar-
bapenemams atsparių mikroorganizmų padermių vystymuisi. 
Fluorochinolonai yra vieni plačiausiai vartojamų peroralinių 
antibakterinių vaistų infekcijoms, ypač šlapimo takų, įgytoms 
tiek bendruomenėje, tiek hospitalinėje aplinkoje, gydyti. Jei 
peroralinis vaistų vartojimas taps neefektyvus, gydyti teks 
injekuojamais antibiotikais. Tai taip pat reiškia papildomas 
išlaidas pacientui ir sveikatos apsaugos sistemai [6].
• Labai paplito atsparumas pirmos eilės antibiotikams, 

skirtiems auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus, 
S. aureus) infekcijoms gydyti. S. aureus yra gramteigiama 
bakterija, galinti būti normalios odos ar nosies floros dali-
mi (turi 20–30 proc. sveikų žmonių), tačiau tai yra vienas 
svarbiausių žmogaus patogenų. S. aureus gali sukelti įvairių 

Antibiotikai
2-a tema. Pasaulinių problemų, susijusių su mikroorganizmų atsparumu  

antimikrobiniams vaistams, apžvalga

Rasa Marinskienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

infekcijų, ypač odos, minkštųjų audinių, kaulų ir kraujo 
infekcijų. Ji taip pat yra dažniausia pooperacinių žaizdų 
infekcijų sukėlėja. Kai kurios S. aureus padermės gamina 
toksinus, kurie gali sukelti toksinio šoko sindromą, apsi-
nuodijimą maistu. Užsikrečiama per sąlytį su kitais žmo-
nėmis, invazinių procedūrų metu, per medicininę įrangą, 
prietaisus, atliekant dirbtinę plaučių ventiliaciją ir kt.
S. aureus rezistentiškumas penicilinui buvo nustatytas jau 

1940 m. Bakterijos mutavo ir pradėjo produkuoti fermen-
tus, beta laktamazes, kuriomis inaktyvuodavo tokius anti-
biotikus kaip penicilinas, ampicilinas, amoksicilinas. Buvo 
sukurti beta laktamazėms atsparūs vaistai (pvz., meticilinas, 
kloksacilinas) ir beta laktamazių inhibitoriai (pvz., klavula-
no rūgštis, sulbaktamas), kurie galėjo būti derinami su kitais 
antibiotikais. Auksinio stafilokoko padermės, įgijusios re-
zistentiškumą beta laktamazėms atspariems antibiotikams, 
buvo pavadintos MRSA (angl. MRSA – Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus). Pirmosios MRSA padermės pasirodė 
1960 m. Pradžioje tai buvo dažniausia hospitalinių infekcijų 
problema. Per paskutinį dešimtmetį MRSA pasirodė ir bend-
ruomenėje. Laimė, daugelis bendruomenėje įgytų MRSA 
štamų iki šiol dar jautrūs ne beta laktaminiams antimikrobi-
niams vaistams. MRSA sukeltas hospitalines infekcijas gydyti 
sunku, nes bakterijos pasižymi dauginiu atsparumu antibak-
teriniams vaistams. Buvo sukurti nauji vaistai, MRSA pradė-
tas gydyti glikopeptidais, pvz., vankomicinu (nuo 1950 m.) 
ir teikoplaninu. Šie antibiotikai gali būti skiriami tik injek-
cijomis, atidžiai stebint dėl nepageidaujamo poveikio. Nauji 
antibiotikai MRSA gydyti, tačiau taip pat susiję su proble-
miniu nepageidaujamu poveikiu, sukurti visai neseniai – tai 
linezolidas (1970) ir daptomicinas (1980) [6].

Antros eilės toksiškesnių antibiotikų poreikis MRSA in-
fekcijoms gydyti ar prevencijai didina nepageidaujamo povei-
kio rizikas, reikalauja jų stebėsenos, didina gydymo išlaidas 
ir gali paskatinti tolimesnį stafilokokų atsparumo vystymąsi. 

Moksliniuose pranešimuose nurodoma, kad pagrindinis 
MRSA plitimo veiksnys yra platus antimikrobinių vaistų var-
tojimas gyvulininkystėje. Naujų MRSA tipų šaltinis gali būti 
kiaulės, paukščiai, galvijai, šunys, arkliai [1]. Pacientų, užsi-
krėtusių MRSA, mirties tikimybė yra 64 proc. didesnė nei 
užsikrėtusių neatsparia auksinio stafilokoko forma [3].
• Dar viena problema – atsparių karbapenemams entero-

bakterijų (Enterobacteriaceae) plitimas. Tai gramneigiamos 
bakterijos, turinčios fermentą NDM-1. Jis suteikia bak-
terijoms dauginį atsparumą beta laktaminiams antibioti-
kams. Šiai grupei priklauso penicilinai, cefalosporinai, beta 
laktamazių inhibitoriai, monobaktamai ir karbapenemai. 
Cheminėje struktūroje jie turi beta laktamo žiedą, nuo 
kurio priklauso antimikrobinis poveikis. Karbapenemai 
pasižymi labai stipriu gebėjimu slopinti gramteigiamų ir 
gramneigiamų bakterijų fermentus, ardančius beta lakta-
minį žiedą. Jie baktericidiškai veikia beveik visus žinomus 
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gramteigiamus ir gramneigiamus aerobus ir anaerobus. Tai 
rezerviniai antibiotikai, dažnai vadinami paskutinės vilties 
antibiotikais. Bakterijos, turinčios NDM-1 geną, žinias-
klaidoje vadinamos superbakterijomis, nes jų sukeltos in-
fekcijos sunkiai gydomos šiais galingiausiais antibiotikais 
[4]. NDM-1 fermentas pavadintas Indijos sostinės Nau-
jojo Delio vardu. Manoma, kad naujasis atsparumo genas 
susiformavo Indijoje. Iš ten po pasaulį išplito su žmonė-
mis, kurie dėl įvairių medicininių priežasčių, įskaitant 
ir kosmetines operacijas, lankėsi Indijos arba Pakistano 
ligoninėse. Mokslininkai, atradę NDM-1 bakterijas, pa-
žymi, kad šios bakterijos Indijoje yra labai paplitusios ne 
tik ligoninėse, bet ir bendruomenėje dėl didelės geriamojo 
vandens taršos, leidžiančios infekcijoms lengvai plisti. Tai 
vienas pavyzdžių, kai dėl tarptautinių kelionių, globali-
zacijos ir medicininio turizmo pavojingos infekcijos gali 
greitai pasiekti bet kurią šalį. Jei atsparumo mechanizmas 
horizontalaus genų perdavimo būdu bus perduotas bakte-
rijoms, kurios ir taip sunkiai pasiduoda gydymui antibioti-
kais, NDM-1 gali tapti pasauline sveikatos problema išpli-
tus infekcijoms, kurių beveik neįmanoma išgydyti [4, 2]. 

• Daugėja sergančiųjų tuberkulioze, turinčia dauginį atspa-
rumą vaistams. Europos Sąjungoje daugiausia tokių tuber-
kuliozės atvejų užregistruojama Baltijos šalyse ir Rumuni-
joje. Lietuvoje dauginį atsparumą turinčios tuberkuliozės 
paplitimas yra vienas didžiausių pasaulyje [1, 6].

• Didėja ir Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae ) atsparu-
mas karbapenemams bei dauginis atsparumas kitų klasių 
antibiotikams. K. Pneumoniae, kaip ir E.coli, yra žarnyno 
floros dalis. Ligoninės aplinkoje jos sukelia infekcijas silp-
nesnio imuniteto asmenims, pvz., pirma laiko gimusiems 
kūdikiams, sergantiesiems diabetu, ir tiems, kurie gauna 
pažangią medicinos priežiūrą. Dažniausios yra šlapimo ir 
kvėpavimo takų infekcijos, naujagimiams – kraujo infek-
cijos. Mirtingumas dėl ligoninėje įgytos K.  pneumoniae 
priklauso nuo pagrindinės būklės sunkumo ir sunkiems 
ligoniams gali viršyti 50 proc., net jei jie gauna tinkamą 
antibakterinį gydymą [6].
Kaip ir kitos bakterijos sveikatos priežiūros įstaigose, 

K. pneumoniae gali lengvai plisti tarp pacientų dėl hospitali-
nių protrūkių. Tai dažnai atsitinka intensyviosios terapijos ir 
naujagimių priežiūros skyriuose. 

Kaip ir E. Coli, K. pneumoniae įgijo atsparumą keliems 
antibakteriniams vaistams. Nebeveiksmingi plataus spektro 
penicilinai, tokie kaip ampicilinas ir amoksicilinas. Visame 
pasaulyje išplito atsparumas plačiai vartotiems kitiems anti-
bakteriniams vaistams – co – trimoxazol ir fluorochinolonams 
(pvz., ciprofloksacinui). Tai reiškia, kad liko mažai galimybių 
K. pneumoniae sukeltas infekcijas gydyti peroraliniais vaistais. 
Sunkios Klebsiella infekcijos ligoninėse standartiškai buvo 
gydomos intraveniniais trečios kartos cefalosporinais. Nuo 
1982 m. nustatytos ir visame pasaulyje pradėjo plisti atsparios 
visiems plataus spektro beta laktaminiams antibakteriniams 
antibiotikams – cefalosporinams – K. pneumoniae padermės. 
Todėl karbapenemai liko paskutinė šių padermių sukeltų 
sunkių infekcijų gydymo galimybė [6].

PSO ataskaitoje apie mikroorganizmų rezistentiškumą an-
tibakteriniams vaistams nurodoma, kad K. pneumoniae yra 
pagrindinė infekcijų, kurias sukelia karbapenemams atsparios 
bakterijos visame pasaulyje, sukėlėja. Ji turi visus svarbiausius 

genus, kurie gali suteikti atsparumo karbapenemams. Dau-
geliui pacientų, užsikrėtusių šiomis bakterijomis, kliniškai 
veiksmingo gydymo nebus [6].
• Didėja Pseudomonas aeroginosa (P. aeroginosa) atsparumas 

karbapenemams ir dauginis atsparumas kitų klasių an-
tibiotikams. P. aeroginosa yra atsparus aplinkos poveikiui 
patogenas, pasižymintis atsparumu ir sveikatos priežiūros 
įstaigose vartojamų detergentų, antiseptikų, antimikro-
binių medžiagų poveikiui. Nurodoma, kad gali augti net 
distiliuotame vandenyje. P. aeroginosa sukelia su plaučių 
ventiliavimo įrangos naudojimu susijusias infekcijas, krau-
jo, šlapimo takų, virškinimo trakto, minkštųjų audinių ir 
kitas infekcijas. Ypač pavojinga onkologiniams, sergantiems 
AIDS, turintiems nudegimų ir kitiems silpnesnio imuni-
teto pacientams. Pacientų mirtingumas gali siekti 50 proc. 
[1, 5]. P. aeroginosa atspari antibakteriniam gydymui dauge-
lyje šalių, ypač Pietų ir Rytų Europoje. Dauginiu atsparumu 
(trims ir daugiau antibiotikų klasėms) pasižymi 15 proc., at-
sparumu visoms antibiotikų grupėms – 5 proc. P. aeroginosa 
bakterijų. 2010 m. Europos šalyse užregistruota vidutiniškai 
17,9 proc. atsparių karbapenemams P. aeroginosa [1].

• Didėja ŽIV rezistentiškumas. Atsparumas vaistams atsi-
randa, kai ŽIV replikuojasi infekuoto asmens, vartojančio 
antiretrovirusinius vaistus, organizme. Net tada, kai antire-
trovirusinis gydymas valdomas labai gerai, tam tikra tiki-
mybė vystystis ŽIV atsparumui vaistams išlieka. 2013 m. 
12,9 mln. žmonių visame pasaulyje gavo antivirusinį gy-
dymą dėl ŽIV. Iš jų 11,7 mln. mažas ir vidutines pajamas 
gaunančiose šalyse. 2010 m. buvo nustatyta, kad apie 
5  proc. dar negavusių antivirusinio gydymo suaugusiųjų 
yra užsikrėtę atsparia antivirusiniams vaistams ŽIV forma. 
Šis skaičius didėja ir kai kuriose srityse pasiekė 22 proc. [3].

• Didėja gripo viruso rezistentiškumas. Iki 2012 m. beveik 
visi gripo A virusai, cirkuliuojantys žmogaus organizme, 
buvo atsparūs vaistams, dažnai vartojamiems gripo pre-
vencijai (amantadinas ir rimantadinas). Tačiau atsparumas 
neuraminidazės inhibitoriui oseltamivirui (Tamiflu) yra 
mažas (1–2 proc.) [3].
Reaguodama į pasaulines mikroorganizmų atsparumo 

antibakteriniams vaistams problemas, PSO glaudžiai bend-
radarbiauja ir su Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, ir 
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija, skatin-
dama geriausias praktikas, siekiant stabdyti rezistentiškumo 
atsiradimą ir vystymąsi bei optimizuoti antibiotikų vartojimą 
tiek žmonėms, tiek gyvūnams. 
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Gerbiami sveikatos priežiūros specialistai, prašome registruotis į 2 ir 3 mokymų „Antibiotikai“ ciklus.
Kiekvieno mokymosi ciklo kaina – 5 eurai. 

Dalyvauti galima pasirinktinai abiejuose arba tik 2-ame, ar tik 3-iame cikluose. Apsisprendimą dalyvauti mokymuose  
pažymėkite ženklu „+“ (dalyvausiu) arba ženklu „–“ (nedalyvausiu) 5-oje anketos skiltyje,  

padėdami reikiamą ženklą ties ciklo tema.
Dalyviai, pasirinkę mokytis tik 3-iame cikle, turės galimybę užsiregistruoti ir vėliau.

Anketa bus spausdinama ir kituose žurnalo numeriuose.
Atkreipiame dėmesį, kad mokytis galės tik užsiprenumeravusieji žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“.

Mokymų „Antibiotikai“ grafikas

Ciklo  
numeris

Tema ir mokymų laikas
Kiek valandų 

skirta
Kaina

Dalyvausiu (+)
Nedalyvausiu (–)

2
Racionalios antibioterapijos principai 
(birželis–liepa)

8 val. 5 Eur

3
Antibiotikų grupių apžvalga 
(spalis–lapkritis)

8 val. 5 Eur

Mokymai

1. Koks yra sergamumas dauginį atsparumą vaistams 
turinčia tuberkulioze Lietuvoje
a) mažas
b) vidutiniškas
c) vienas didžiausių pasaulyje
d) tinka visi atsakymai

2. Kuo pavojingas karbapenemams atsparių enterobak-
terijų plitimas pasaulyje
a) šių bakterijų infekcijos sunkiai paveikiamos galingiau-

siais antibiotikais
b) horizontalaus genų perdavimo būdu atsparumas gali 

būti perduodamas kitoms sunkiai gydymui pasiduo-
dančioms bakterijoms

c) pradėjus plisti beveik neišgydomoms infekcijoms didė-
ja grėsmė kilti pasaulinio masto sveikatos problemoms

d) tinka visi atsakymai

Mokymų 1-mo ciklo
2 temos „Pasaulinių problemų, susijusių su mikroorganizmų atsparumu 

antimikrobiniams vaistams, apžvalga“ 

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę (raides) apveskite raudonos spalvos rašikliu.

Klaus imai

3. Kuo pavojingas didėjantis gonorėjos sukėlėjo atspa-
rumas trečiosios klasės cefalosporinams
a) gali būti, kad liga taps nepagydoma
b) teks grįžti prie seniau gydymui vartotų antibiotikų
c) reikės didinti gydymo trečiosios kartos cefalosporinais 

kurso dozes
d) tinka visi atsakymai

4. Kokiomis savybėmis pasižymi karbapenemai
a) jų cheminėje struktūroje yra beta laktamo žiedas, nuo 

kurio priklauso antimikrobinis poveikis
b) išskirtinai stipriai veikia beveik visus žinomus gram-

teigiamus ir gramneigiamus aerobus ir anaerobes
c) dažnai vadinami „paskutinės vilties“ antibiotikais
d) tinka visi atsakymai

Kirpimo linija

Kirpimo linija

 

Mokymų „Antibiotikai“ registravimosi tvarka
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Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami 8 val. mokymosi trukmės  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro tobulinimosi pažymėjimai.

Mokymai skirti sveikatos priežiūros specialistams.
Atkreipiame dėmesį, kad antrasis mokymosi ciklas prasidės 2016 m. birželio mėn.

Visiems užsiregistravusiems bus suteiktas identifikavimo numeris (ID),  
kurį vėliau reikės nurodyti savo atsakymų (dalyvio) kortelėse.

Mokestį už mokymus prašome pervesti į SEB banką.
Sąskaitos Nr. LT227044060000322130

Nepamirškite, kad Mokymų grafiką su pažymėtu mokymosi ciklu, užpildytą registracijos kortelę ir  
mokėjimo kvitą būtina atsiųsti iki birželio 1 dienos paštu, adresu: Mokymai „Antibiotikai“, Rugių g. 1, Vilnius,  

arba atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą Rugių g. 1, Vilnius,  
ir įdėti į tam skirtą dėžutę pirmame aukšte (prie įėjimo).

Visais rūpimais klausimais dėl mokymų „Antibiotkai“ 
prašome skambinti Elonai Steckienei tel.: (8-5) 277 9932; 8 686 23 283

Mokymų „Antibiotikai“ dalyvio registracijos kortelė

Vardas
Pavardė

Gimimo data*

Adresas korespondencijai

Tel. Nr. 

El. paštas

* Gimimo datos pildymo pavyzdys:

2 0 0 1 0 9 0 9

 

Mokymų „Antibiotikai“  
1-mo ciklo dalyvio kortelė

Vardas

Pavardė

Dalyvio numeris (ID)

Adresas ir telefonas

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį.  
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą  

iki 2016 m. gegužės 5 d. adresu: Mokymai „Antibiotikai“, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą.  

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2016 m. gegužės 5 d., nebus tikrinami.  
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą,  

palikite juos I aukšte langelyje „Informacija“ arba įdėkite į atsakymų dėžutę I aukšte prie skelbimų lentos.

Kirpimo linija

Kirpimo linija

SVARBU! Visi mokymų „Antibiotikai“ dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo 
nurodytoje vietoje priklijuoti Vilniaus kolegijos logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje.  
Jį iškirpkite ir priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo
vieta

2



Gerb. slaugytojai, Jūs perskaitėte mokymų apie antibiotikus pirmjo ciklo I ir II temas. Visame pasaulyje augantis mikroorganizmų at-
sparumas antibakteriniams vaistams tampa vis grėsmingesnė problema. Vienintelė galimybė stabdyti šį procesą – išmokti tinkamai valdyti 
antibiotikų vartojimą visais lygmenimis. 

Anketos tikslas – išsiaiškinti slaugytojų žinių apie antibiotikus poreikius ir nuomonę apie profesines galimybes įsitraukti į antibiotikų 
vartojimo valdymą. 

Maloniai prašome nuoširdžiai užpildyti šią anketą. Pasirinktą atsakymą (-us) apibraukite raudonu rašikliu. 

1. Kaip vertinate savo žinias apie antibiotikus?
• puikiai
• gerai
• vidutiniškai
• silpnai

2. Ką apie antibiotikus (jų grupes) norėtumėte sužinoti per mokymus apie antibiotikus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ar jaučiatės galinti (-is) savo profesinėmis pastangomis prisidėti prie antibiotikų vartojimo valdymo?
• taip
• ne
• iš dalies

• kita ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ką savo įprastinėje profesinėje veikloje galėtumėte peržiūrėti (patobulinti) norėdama (-as) aktyviau įsitraukti į antibiotikų 
vartojimo valdymą?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Jei negalite (nenorite, neįmanoma ir pan.) nieko pakeisti, kodėl? Kas trukdo? ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kas galėtų paskatinti labiau įsitraukti į antibiotikų vartojimo valdymą profesinėje srityje?
• mažesnis darbo krūvis
• geresnės žinios apie antibiotikus
• teigiami komentarai, padėka, pagyrimas iš gydytojų
• teigiami komentarai, pagyrimas iš kitų slaugytojų
• bakterijų atsparumo antibakteriniams vaistams pasaulinės grėsmės suvokimas

• kita ………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kaip vertintumėte situaciją, jei skyriuje, medicininėje įstaigoje atsirastų specialistas, kuris nuolat stebėtų Jūsų atliekamus slaugos 
veiksmus, procedūras ir pan. bei komentuotų, ką galima būtų (reikėtų) tobulinti?

• pozityviai (griežtai laikausi slaugos priežiūros ir higienos normų), nes iš šalies galima geriau pastebėti spragas
• neigiamai (griežtai laikausi slaugos priežiūros ir higienos normų), nes nemanau, kad savo veiklose galiu ką nors keisti
• pozityviai (griežtai laikausi slaugos priežiūros ir higienos normų), bet manyčiau, kad manimi nepasitiki
• neigiamai (griežtai laikausi slaugos priežiūros ir higienos normatyvų), nes vertinčiau tai kaip nepasitikėjimą

• kita ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Ar esate pastebėjusi(ęs) neatitikimų (klaidų) higienos normoms profesinėje aplinkoje arba kitose ligoninėse, skyriuose, 
poliklinikoje? 

• taip
• ne

9. Darbo stažas: ………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Skyrius arba profesinė specializacija: ……………………………………………………………………………………………………

Dėkojame už atsakymus. Atsiųsti galite kartu su II temos atsakymais. 
Konfidencialumą garantuojame.

Anketa



„Hartmann“ Pütter tvarsčiai labai efektyviai mažina edemas, 
kadangi stovint ir gulint spaudžia skirtingai. Silpnai – gulint, 
stipriai – stovint, todėl tinka ir nakčiai.

PütterBinde

Ypatingai stiprus ir mažo tamprumo tvarstis pagamintas 
iš 100% grynos medvilnės (elastingumas apie 90%). 
„Pütterbinde“ yra skirtas labai stipriai kompresinei terapijai 
esant ūminėms ir lėtinėms veninės kilmės stazinėms 
edemoms.

„PütterBinde“ (10 cm × 5 m) privalumai: 

Efektyviai mažina edemas;•	
Pralaidus orui ir gerai toleruojamas;•	
Daugkartinis, kadangi galima naudoti ilgą laiką. •	
Atsparus riebalams, tepalams, prakaitui. Tvarstį galima 
skalbti, sterilizuoti;
Galima palikti nakčiai.•	

„PütterFlex“ skirtas labai stipriai kompresijai, pvz. 
po varikozinių venų skleroterapijos, esant ūminėms ir 
lėtinėms veninės kilmės edemoms, trofinėms opoms ir 
tromboflebitams.

PütterFlex (10 cm × 5 m) privalumai: 

Patogus naudoti;•	
Labai plonas, todėl galima naudoti su įprasta avalyne;•	
Garantuoja didesnį čiurnos judrumą;•	
Gali būti naudojamas ir naktį.•	

Šiuos tvarsčius galima įsigyti: 

„Ramunėlės vaistinė“; internetinėje vaistinėje 

www.100metų.lt; 

„Gintarinė vaistinė“,  

Šiltnamių g. 29; Vilnius; 

„Universiteto vaistinė“,  

filialas Architektų g. 17, Vilnius. 

Išsamesnė informacija UAB „Allium UPI“ nemokama linija 8 800 50003 arba www.allium.lt

Mažo tamprumo tvarsčiai 
kompresinei terapijai
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