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Operacinės slaugytojų patiriamo streso raiška: 
streso teorijos ir A ir B tipo  
asmenybės teorijos teiginiai 

Anžela Kazimėnienė, Viktorija Grigaliūnienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra

Raktažodžiai: stresas, operacinės slaugytojai, streso teori-
ja, A ir B tipo asmenybės teorija. 

Santrauka. Kai kurie žmonės iš prigimties yra linkę pa-
brėžti neigiamus aplinkos aspektus, įžvelgti grėsmę išorėje ir 
taip patirti stresą [12]. Tai paaiškina A ir B tipo asmenybės 
elgsenos teorija, kuri apibūdina šiems tipams būdingus bruo-
žus. Nuo jų priklauso, kaip žmogus elgiasi gyvenime ir darbe.

Slaugytojų darbe stresas yra kasdieninio gyvenimo dalis, 
nes suteikdami pagalbą pacientams jie patiria didžiulę atsako-
mybę. Operacinės slaugytojo profesijai reikalingas gebėjimas 
dirbti komandoje bei valdyti įvairias stresines situacijas, nes 
nuo to priklauso visos komandos darbo rezultatas, operacijos 
sėkmė, o kartais – paciento gyvybė. Žinant streso atsiradimo 
operacinės slaugytojų darbe priežastis ir jo veikimo mecha-
nizmą, galima būtų atrasti būdų, kaip jį mažinti bei valdyti.

Įvadas

Pastaraisiais metais Lietuvoje emocinė įtampa tapo vie-
na iš dažniausiai nagrinėjamų ir opiausių problemų [10]. 
Stresą darbe tyrinėja įvairių sričių medicinos, psichologijos 
ir socialinių mokslų mokslininkai [16]. Tyrimais įrodyta, 
jog profesinėje aplinkoje stresas atsiranda dažniausiai tarp 
tų profesijų, kurioms keliami dideli fiziniai ir psichologi-
niai reikalavimai bei yra mažos darbuotojų savarankiškumo 
galimybės. Slaugytojo profesija yra viena iš tokių [5]. 

Šiandien slaugytojas – tai sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojas, kuris prisiima vis didesnę atsakomybę už savo 
profesinius veiksmus [16]. Lietuvoje slaugytojų stresą ir jo 
veiksnius tyrė Krušinskaitė (2013), Kiliotaitienė (2012), 
Venytė (2008), Bielinienė (2004) ir kt. [8, 7, 16, 3]. Šį kartą 
šiuo aspektu atkreipsime dėmesį į operacinės slaugytojus.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. 
Lietuvos stacionaruose atliktos 312 498 operacijos. Ope-
racijai atlikti reikalinga komanda, kurioje vienas iš narių 
yra operacinės slaugytojas. Operacinės slaugytojų darbas 
yra atsakingas ir sunkus, reikalavimai nuolat didėja, todėl 
profesinėje veikloje dažnai pasitaiko sudėtingų situacijų ir 
sprendimų, o tai sukelia kasdieninį stresą [3].

D. Krušinskaitė, remdamasi japonų tyrėjo Kawno (2008) 
atlikto tyrimo išvadomis, nurodo, kad darbas operacinėje 
reikšmingai susijęs su didesniu stresu bei nuovargiu, palyginti 
su darbu kitose slaugos srityse [8]. Svarbu išsiaiškinti, kokie 
veiksniai operacinės slaugytojų darbe turi įtakos stresui at-
sirasti, kaip išsiugdyti gebėjimą jį valdyti ir kokius metodus 
pritaikyti streso prevencijai [5].

Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti operacinės slaugytojų 
patiriamo streso raišką, atsižvelgiant į streso teorijos bei A ir B 
tipo asmenybės teorijos teiginius.

Streso teorija (H. Seljė, 1936)
Vis dažniau kalbama apie stresą ir jo įtaką žmogaus svei-

katai. Nežinant streso atsiradimo priežasčių ir jo veikimo 
mechanizmų, nebūtų galima atrasti būdų, kaip jį valdyti [8]. 

Klasikinės streso teorijos pradininkas ir kūrėjas, Kanados 
medicinos daktaras Hansas Seljė (Hans Selye; 1907–1982) 
pirmas pateikė mokslinį biologinio streso sąvokos paaiškinimą 
[4]. Pasak autoriaus, stresas – tai žmogaus psichinės ir 
fiziologinės įtampos būsena, atsirandanti dėl išorinių ir 
vidinių dirgiklių arba stresorių poveikio [7].

Mokslininkas iškėlė idėją, kad streso negalima išvengti, 
be to, ir nėra reikalo, įtampa reikalinga organizmo gyvybi-
nei veiklai ir be jos neįmanoma gyvybė [9]. Ji padeda įveikti 
įvairias kliūtis, žmogus tampa energingesnis, geriau gali su-
vokti save, suprasti ir užjausti kitus [7].

Streso reakciją H. Seljė pavadino bendruoju adaptaciniu 
(prisitaikymo) sindromu, įvairius poveikius, galinčius sukelti 
vienarūšes atsakomąsias reakcijas, – stresoriais, o stresoriaus 
veikiamo organizmo būseną – įtampos (streso) reakcija [8]. 
H. Seljė išskyrė eustresą bei distresą ir parodė skirtingą tų 
adaptacinių reakcijų biologinį poveikį organizmui [3]. Jei ap-
linkos stresoriai būna naudingi (eustresas), tai organizmas 
skatinamas įveikti sunkumus [9]. Dėl eustreso organizmas 
prisitaiko prie problemos, atsakomoji reakcija išnyksta ir atsi-
randa jėgų susidoroti su naujomis kliūtimis [3]. Pasak H. Seljė, 
saikinga nervinė įtampa netgi grūdina organizmą, tačiau kai 
patiriamas toks didelis spaudimas, kad nėra galimybės atsigauti, 
organizmas veikiamas distreso, vadinamojo neigiamo streso 
[11]. Tačiau nustatyti ribą tarp naudingo ir žalingo streso yra 
labai sunku [10]. Jai turi įtakos individualus žmogaus gebėjimas 
adaptuotis ir įveikti stresą [2]. Dažnai ir keletas stresinių 
psichosocialinių veiksnių nesukelia jokių pasekmių, o kartais 
net vienas veiksnys gali turėti rimtų padarinių sveikatai [11].

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad H. Seljė supran-
tamai paaiškina organizmo reakciją į stresą, jo atsiradimo 
priežastis ir veikimo mechanizmą. Naudojantis H. Seljė teo-
rija galima išsiaiškinti streso veiksnius bet kurioje aplinkoje, 
atpažinti pirmus pavojaus signalus. Šios žinios padeda surasti 
būdus, kaip sumažinti ar visai išvengti neigiamų pasekmių 
sveikatai bei išmokti valdyti stresą.

A ir B tipo asmenybės teorija (M. Fridmanas ir R. H. Ro-
senmanas, 1959)

Pasak J. Pikūno, kiekvienas organizmas į stresorių suke-
liamus padarinius reaguoja labai skirtingai ir tai, kokį stresą 
jis patirs (eustresą ar distresą), priklausys nuo žmogaus 
asmenybės bei elgsenos tipo [11].

Pirmą kartą asmenybės elgsenos tipus aprašė amerikiečių 
kardiologai M. Fridmanas (Meyer Friedman) ir R. H. Ro-
senmanas (Ray H. Rosenman) (1959), tyrinėdami savo pa-
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cientams būdingą elgseną. Jie pastebėjo, kad A tipo elgesys 
dvigubai padidina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis 
[6]. Nors daugelis asmenybės bruožų, tokie kaip ekstraversija, 
yra įgimti, mokslininkai mano, kad A ir B asmenybių savybės – 
tai reakcija į aplinkos veiksnius ir turi įtakos bendravimui [7].

A tipo elgseną sudaro įvairių elgesio komponentų komplek-
sas. Teorija aprašo A tipo individą kaip ambicingą, valdingą, 
konkuruojantį, lenktyniaujantį, nekantrų ir agresyvų [11]. 
Tokius žmones galima atpažinti ir pagal jų įtemptą veido 
išraišką, greitą ir garsų kalbėjimą, hiperaktyvumą ir polinkį 
kontroliuoti situaciją [1]. A tipo asmenybės – tai dažniausiai 
„darboholikai“, kurie nori pasiekti daug tikslų vienu metu. 
Jie nuolat jaučia laiko spaudimą, nes nekenčia vėlavimo [12].

Savo teorijoje M. Fridmanas teigia, kad A tipo elgesys 
išreiškiamas trimis pagrindiniais požymiais: konkurencingu-
mu, nekantrumu ir priešiškumu.

Konkurencingumas. A tipo asmenys trokšta konkuruoti ir 
laimėti, tai dažnai sukelia stresą. Jie yra savikritiški ir labai jaut-
riai reaguoja į bet kokias nesėkmes, eina tikslo link nejausdami 
džiaugsmo dėl savo pastangų ar pasiekimų. Dėl dažnai patiria-
mo streso linkę turėti aukštą kraujospūdį (hipertenziją) [1].

Nekantrumas. A tipo asmenys patiria nuolatinį laiko sto-
kos jausmą. Atrodo, lyg jie nuolatos kovoja su laikrodžiu. Jie 
visada užsiėmę. Jei laikas praleidžiamas nenaudingai, jie greitai 
susierzina, nepakenčia vėlavimo ir dienotvarkės nesilaikymo.

Priešiškumas. A tipo asmenys yra linkę į pykčio protrūkius, 
gali priešiškai reaguoti netgi į nedidelius incidentus. Kai toks 
elgesys išreikštas atvirai (fizinis elgesys), tai traktuojama kaip 
agresija ar patyčios [6].

Dėl šių savybių A tipo asmenys vadinami streso narkoma-
nais, nes labai jautriai reaguoja į stresorius. Todėl tikėtina, kad 
tokie žmonės turi didesnę riziką susirgti ligomis, susijusiomis 
su stresu [1].

Duomenys, ar A tipo asmenybės bruožai labiau būdingi 
vyrams ar moterims, yra prieštaringi. D. Ulvydaitė, remdama-
si Wright (1994) tyrimo rezultatais, nurodo, kad vyrai turi 
aukštesnį agresyvumo laipsnį, t. y. labiau pasižymi neigiamais 
stresogeninio elgesio komponentais nei moterys [12]. Tačiau 
kai kurių tyrimų rezultatai atskleidė visiškai priešingą poziciją 
[12]. J. F. Agbu (2012) teigia, kad A tipo elgsena būdingesnė 
moterims [1]. Tuo tarpu R. Williams, remdamasis G. Weid-
ner (1986) tyrimo rezultatais, teigia, kad A tipo elgsenos 
skirtumų, lyginant vyrus ir moteris, nenustatyta [15]. 

A tipo asmenybės elgsenos problema dažnai siejama su 
sveikata [18]. Atlikta nemažai tyrimų, kuriais nustatyta sąsajų 
tarp atskirų A tipo elgsenos požymių (pvz., nekantrumas, 
priešiškumas) ir ligų išsivystymo [15]. B. Sparagono ir kt. 
(2001) atliktu tyrimu buvo nustatyta, kad beveik pusei A tipo 
respondentų buvo diagnozuota vainikinių arterijų aterosklerozė, 
o B tipo respondentai šios ligos požymių iš viso neturėjo 
[14]. Didesnė A tipo elgsenos asmenų rizika sirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis siejama su polinkiu labiau pasiduoti stresui 
[15]. Daugeliu tyrimų įrodyta, jog A tipo elgsena sietina ir su 
kitais somatiniais sutrikimais: su onkologiniais, autoimuniniais 
susirgimais [13] ir chroniško nuovargio sindromu [18].

B tipo asmenybės priešingai – apibūdinamos kaip nesku-
bančios, draugiškos ir atviros. Jos linkusios bendradarbiauti, 
lengviau susidoroja su iškilusiais sunkumais, geba priimti 
priešingą informaciją ir greičiau randa teisingus problemų 
sprendimo būdus [8].

J. F. Agbu, remdamasis M. Fridmano ir R. Rosenmano te-

orija, nurodo, jog B tipo elgesio galima išmokti, ir rekomen-
duoja tą daryti A tipo asmenims [1].

Taigi, išnagrinėję literatūrą matome, kad A ir B tipo asme-
nybės teorija apibūdina šiems tipams būdingus bruožus. Nuo 
jų priklauso, kaip žmogus elgiasi gyvenime ir darbe. Atlikti ty-
rimai patvirtina, kad A tipo elgesys yra žalojantis ir turi ryšį su 
įvairiais sveikatos sutrikimais. Todėl galima teigti, kad vienas 
iš uždavinių, mažinant streso poveikį bei širdies ir kitų ligų 
riziką, – A tipo elgesio modelio keitimas B tipo elgesiu, t. y. 
pykčio ir nerimo valdymas bei emocinės įtampos mažinimas.

Stresas operacinės slaugytojo darbe

Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai tobulėja operacijų at-
likimo technikos, atsiranda daug naujų technologijų, sudė-
tingos aparatūros, instrumentų [9]. Operacinės slaugytojo 
profesijai reikalingas gebėjimas dirbti komandoje bei valdyti 
įvairias situacijas, nes nuo to dažnai priklauso visos komandos 
darbo rezultatas, operacijos sėkmė, o kartais net ir paciento 
gyvybė [3]. Dėl pasikeičiančios darbo aplinkos, keičiasi ir 
kenksmingų veiksnių pobūdis [10].

Operacinės slaugytojui keliami aukšti profesiniai rei-
kalavimai: jis turi gerai išmanyti savo darbo specifiką, sekti 
operacijos eigą, iš anksto numatyti galimas operacijos metu 
iškylančias problemas, laiku paruošti reikalingą aparatūrą ir 
instrumentus. Tai darbas, reikalaujantis nuolatinio budrumo 
ir pasirengimo. Dėl tokio darbo specifiškumo, operacinės 
slaugytojai yra labai jautrūs streso poveikiui, ypač tai aktualu 
A tipo asmenybėms [2]. Stresas operacinės slaugytojų darbe 
susijęs su darbo krūviu ir intensyvumu, pobūdžiu ir sąlygo-
mis, taip pat atsakomybės dydžiu ir darbo aplinka [17]. Nuo-
lat veikiant streso veiksniams organizmo resursai pamažu iš-
senka, stresorių poveikis akumuliuojasi, tai daro įtaką žmogaus 
savijautai bei sveikatai [8, 9]. A tipo slaugytojai, kurie sunkiai 
įveikia iškilusias problemas, galiausiai atsiriboja nuo žmonių, 
su kuriais jie dirba ir bendrauja [5]. A tipo operacinės slaugy-
tojai yra sąžiningi ir atsakingi, stengiasi darbą atlikti tobulai. 
Neretai, kai operacija užsitęsia, sutinka dirbti ir viršvalandžius. 
Po tokios darbo dienos jaučiasi pavargę ir pikti. Tai dažnai iš-
provokuoja konfliktus su kolegomis ir šeimos nariais. 

Konkurencingos A tipo asmenybės siekia gauti aukštesnį 
išsilavinimą, išmokti dirbti su nauja aparatūra, nuolatos tobu-
linti savo žinias. Sveika konkurencija ir laimėjimų sekimas – tai 
teigiami asmenybės bruožai, kurie skatina žmogų produktyviai 
dirbti. Labai dažnai tokie operacinės slaugytojai yra daug 
pasiekę profesinėje srityje, tačiau nepatenkinti savimi [12]. 
Jie galėtų būti slaugos praktikos mokytojais jaunesniems 
kolegoms ir perduoti savo patirtį. Tačiau už savo pastangas  
A tipo operacinės slaugytojai neretai tikisi kolegų, ypač vado-
vų, pripažinimo ir įvertinimo. Pasak D. Ulvydaitės, „A tipo 
asmenys siekia būti gerbiami už tai, ką jie daro, tuo tarpu  
B tipo asmenys yra linkę būti mylimi už tai, kas jie yra“ [12].

Sunkumai, kurie iškyla siekiant profesinių aukštumų, kai 
kuriuos A tipo operacinės slaugytojus gali priversti abejoti dėl 
savo kompetencijos [5]. Jie gali labai nusivilti ir tapti priešiški 
aplinkiniams, dėl savo nesėkmės kaltinti kolegas. Reikia pri-
pažinti, kad kartais pasitaiko ir negarbingo konkurencingu-
mo apraiškų, kai siekiant asmeninių tikslų yra peržengiamos 
priimtinos elgesio normos, t. y. pažeidžiamos kitų slaugytojų 
teisės, pagarba bei orumas. Dirbant komandoje, tai gali turėti 
rimtų problemų bendradarbiavimui.
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Tyrimais įrodyta, kad dėl netaisyklingo darbo režimo  
A tipo asmenybės negali atsipalaiduoti, dėl to prastėja jų mie-
go kokybė [4]. Tai gali tapti galvos skausmų, kraujo spaudimo 
sutrikimų ir nuovargio priežastimi [4]. Blogai pailsėję opera-
cinės slaugytojai būna irzlūs ir priešiški. Bendravimas tampa 
įtemptas ir kolegos slaugytojai stengiasi kuo mažiau kalbėtis, 
laikydami pyktį savyje [6]. Miego stoka paveikia fiziologinę 
ir psichologinę sveikatą, t. y. nuotaiką, atmintį, budrumą bei 
mokymąsi [15]. Operacinės slaugytojo darbas reikalauja di-
delės koncentracijos, susikaupimo ir operatyvaus reagavimo, 
todėl slaugytojo nuovargis gali būti rimtų klaidų priežastimi: 
laiku neįvykdytas gydytojo nurodymas, vaistų koncentracijos 
perdozavimas, susižeidimas aštriais instrumentais ir t. t. Tai 
gali turėti įtakos operacijos sėkmei bei paciento sveikatai.

Palyginus asmenybės tipus, B tipo operacinės slaugytojai 
dažnai būna geros nuotaikos, draugiški ir laisvai bendraujan-
tys. Jie turi pozityvesnį požiūrį į aplinką ir į visas problemas 
reaguoja ramiau, todėl lengviau susidoroja su stresinėmis si-
tuacijomis [8]. B tipo slaugytojų mąstymas, elgesys ir spren-
dimų priėmimas yra nuoseklus. B tipo žmonės nelinkę į per-
fekcionizmą, tačiau jų darbo kokybė nėra žemesnė nei A tipo 
žmonių [12]. Iškilusius sunkumus jie stengiasi spręsti drauge 
su kolegomis. Dirbdami operacinės komandoje, kurioje yra A 
tipo asmenybių, jie moka įsiklausyti į kito nuomonę ir dažnai 
randa kompromisą, kad užkirstų kelią kylančiai konfliktinei 
situacijai [8].

Apibendrinant galima teigti, kad operacinės komandoje 
dažniausiai dirba abiejų tipų – A ir B – atstovų. Nuo to, kaip 
jie bendrauja tarpusavyje, priklauso darbo sėkmė ir psicho-
loginė atmosfera. A tipo operacinės slaugytojai turi išmokti 
valdyti savo pyktį ir priešiškumą, o savo profesionalumą pa-
naudoti atliekant atsakingą darbą ir, kai reikia, padėti kitiems.

Išvados

1. Operacinės slaugytojai dėl savo darbo specifikos, t. y. dėl 
aukštų profesinių reikalavimų, didžiulio darbo krūvio, be-
sikeičiančios darbo aplinkos, yra veikiami didelės įtampos 
ir streso. Tai turi įtakos jų fizinei bei psichinei sveikatai. 

2. H. Seljė teorija paaiškina organizmo reakciją į stresinę 
situaciją. Žinant streso atsiradimo priežastis operacinės 
slaugytojų darbe ir jo veikimo mechanizmą, galima rasti 
būdų, kaip jį sumažinti bei valdyti.

3. Operacinės slaugytojų reakcija į streso veiksnius priklauso 
nuo asmenybės elgsenos tipo, tai paaiškina A ir B tipo 
elgsenos teorija. Ji teigia, kad A tipo asmenybės elgesys 
yra save žalojantis ir būtina jį keisti į B tipo elgesį.

4. A ir B asmenybės tipų atstovų bendradarbiavimas, tar-
pusavio pagalba operacinės slaugytojų darbe yra svarbus 
aspektas, nuo kurio priklauso psichologinė komandos 
atmosfera, jos veiklos rezultatai, operacijos sėkmė ir pa-
ciento sveikata.
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Raktažodžiai: komforto teorija, išeminė širdies liga, su svei-
kata susijusi gyvenimo kokybė, slauga, poreikių tenkinimas.

Santrauka. Dideli širdies ir kraujagyslių, tarp jų ir išeminės 
širdies, ligų rodikliai Lietuvoje – viena skaudžiausių mūsų ša-
lies problemų. Išeminė širdies liga nėra išgydoma, tačiau slau-
gos specialistai gali padėti sumažinti jos poveikį paciento svei-
katai bei užtikrinti komfortišką savijautą ir su sveikata susijusią 
gyvenimo kokybę . Slaugant sergančiuosius išemine širdies liga 
galima remtis K. Kolcaba (2003) komforto teorija, nes komfor-
tas – tai vienas pagrindinių paciento poreikių, kurį slaugytojas 
privalo gebėti valdyti pacientui jaučiant diskomfortą. Pagrin-
diniai K. Kolcaba komforto teorijos komponentai: palengvė-
jimas, patogumas ir ribų peržengimas keturiuose kontekstuose 
(fiziniame, psichologiniame, socialiniame ir aplinkos). 

Įvadas

Remiantis 2013 m. Sveikatos informacijos centro duome-
nimis, daugiausia Lietuvos gyventojų miršta nuo kraujotakos 
sistemos ligų. Lietuvoje širdies ir kraujagyslių ligų statistika 
yra blogesnė negu daugelyje Europos Sąjungos valstybių, ku-
riose sergamumas ir mirtingumas nuo šių ligų nuolat mažėja. 
Mūsų šalyje tai vis dar aktuali problema [1]. Todėl sveikatos 
priežiūros specialistams yra svarbus uždavinys – sustabdyti 
sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, tokiomis kaip mio-
kardo infarktas, išeminė širdies liga. 

Išeminė širdies liga (IŠL) nėra išgydoma, tačiau skatinant 
sveiką sergančiųjų šia liga gyvenseną galima sustabdyti ligos 
progresavimą [2]. Sveikatos priežiūros specialistai vis labiau 
domisi, ne tik kaip sumažinti pacientų mirtingumą nuo šios 
ligos, bet ir kaip sušvelninti ligos simptomus, padidinti ser-
gančiųjų funkcines galimybes, siekiant pagerinti jų gyvenimo 
kokybę (GK). Sergantieji IŠL patiria diskomfortą, nes vyks-
ta įvairūs organizmo pokyčiai, kurie blogina GK [3]. Pagal  
J. M. Morse (2006), diskomfortas, remiantis komforto teori-
ja, yra požymis, kuris susideda iš dinamiškų procesų ir sam-
pratų: GK, savikontrolės, sprendimų priėmimo, bendravimo, 
dvasinės pusiausvyros [4]. Anot V. Žydžiūnaitės (2005), slau-
gytojai, dirbdami su pacientais, vadovaujasi holistinių porei-
kių (maisto, miego, saugumo, komforto), kurie yra pamatiniai 
visų biopsichosocialinių poreikių elementai, samprata [5]. Ser-
gančiųjų IŠL komfortą stacionare turėtų užtikrinti slaugy-
tojai, nes slauga yra neatsiejama sveikatos priežiūros dalis, 
o slaugytojai turi gebėti ne tik atlikti slaugos procedūras, 
bet ir nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius 
ir juos tenkinti taikant slaugos procesą, slaugos teorijas ir 
modelius [6]. 

Darbo tikslas – teoriškai pagrįsti sergančiųjų išemine šir-
dies liga komforto užtikrinimą, remiantis K. Kolcaba kom-
forto teorija.

Sergančiųjų išemine širdies liga komforto  
poreikio užtikrinimas stacionare

Remiantis keleto skirtingų mokslinių darbų duomenimis, 
nustatyta, kad didelę įtaką IŠL vystytis turi ne tik netinkami 
gyvensenos įpročiai – rūkymas, persivalgymas, mažas fizinis 
aktyvumas, rizikos veiksniai (nutukimas, dislipidemija, 
cukrinis diabetas, hipertenzija), – bet ir psichosocialinis 
stresas, asmenybės bei neuroendokrininiai veiksniai [7–10]. 
Sergantieji IŠL dažnai patiria diskomfortą dėl įvykusių 
sveikatos pokyčių, kurie blogina paciento GK. Tad slaugant 
sergančiuosius IŠL siekiama tikslo – išlaikyti ar pagerinti jų 
komfortišką savijautą ir pailginti kokybišką gyvenimą. Tačiau 
pacientas turi išmokti dalyvauti savipriežiūroje, taip prisidė-
damas prie savo sveikatos ir GK gerinimo [3].

Pirmą kartą JAV komforto teorijos taikymą slaugoje  
1990 m. pateikė K. Kolcaba. Pagal K. Kolcabą (2003), kom-
forto teorija susijusi su sveikatos priežiūros praktika, mo-
kymu bei mokslu [11]. Paciento komfortas, rūpinimasis jo 
komfortu yra sudėtingos, individualizuotos ir holistinės sąvo-
kos [4, 11, 17]. Komforto teorija domėjosi, ją nagrinėjo bei 
kurdamos savo slaugos modelius atskirus komforto teorijos 
komponentus panaudojo slaugos mokslininkės H. Peplau, 
I. Orlando, J. Watson, C. Roy [12–15]. I. Orlando (1961) 
bendravimo slaugos modelyje aprašė, kad tarpasmeninių 
santykių pagalba vertinamas fizinis, dvasinis ir psichologinis 
komfortas bei taikomos priemonės jam pasiekti, pasitelkiant 
keturis slaugos komponentus: filosofiją, praktikos tikslus, 
praktines žinias ir įgūdžius bei slaugos meną [12]. C. Roy 
(1970) adaptacijos slaugos modelis nurodo, kad slaugos pro-
cesas ir priemonės komfortui užtikrinti turi būti taip naudo-
jamos, kad padėtų tinkamai reaguoti į dirgiklius, sukėlusius 
slaugos problemą, ir būtų pasiekta adaptacija [15]. H. Peplau 
(1992) komfortą sieja su sveikata ir teigia, kad abi šios sąsajos 
veikia kaip tarpasmeniniai paciento ir slaugytojo santykiai, 
religinis patyrimas, socialinė aplinka, paciento fiziniai ir psi-
chologiniai poreikiai [14]. J. Watson (2003) teigia, kad kom-
fortas apibūdinamas kaip mokslas ir menas [13]. 

Mokslininkų H. Peplau, I. Orlando, J. Watson, C. Roy 
bei K. Kolcaba ir kt., taikiusių komforto teoriją, teigimu, 
komfortas slaugoje yra neatsiejamas nuo žmogaus sveikatos, 
fizinės ir psichologinės gerovės bei jo tarpusavio santykių su 
kitais žmonėmis: artimaisiais ar pagalbos teikėjais. Siekiant 
komforto kontrolės pacientai slaugomi ir prižiūrimi taip, kad 
efektyviai būtų sprendžiamos slaugos problemos, o jei nėra 
išeities, kad mirtų oriai ir gerbiami [12–15, 17]. 

Apibendrinant galima teigti, kad komfortas – tai pacien-
to pageidaujama būklė ar poreikis, o slaugytojai siekia pa-
tenkinti šį poreikį, kuris yra susijęs su slaugymu ir paciento 
gerove. Pateiktoje schemoje vaizduojama, kaip, remiantis 
komforto teorija, gali būti pasiektas slaugytojų siekiamas 
rezultatas – pacientų, sergančių IŠL, komforto poreikio už-

Sergančiųjų išemine širdies liga komforto 
užtikrinimas, remiantis K. Kolcaba komforto teorija
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tikrinimas. Slaugytojai, siekdami užtikrinti pacientų komfor-
tą, pirmiausia turi įgyvendinti tris komforto komponentus: 
palengvėjimą, patogumą ir ribų peržengimą, kurie pasireiškia 
keturiose komforto srityse: fizinėje, psichologinėje, socialinėje 
bei aplinkos.

Sergančiųjų IŠL komforto poreikio užtikrinimo ir komforto 
komponentų sąsajos (parengta autorių pagal K. Kolcaba 1997).

Komfortas yra pageidaujama būklė, kurią slaugytojai siekia 
suteikti pacientams. Slaugytojai dalyvauja užtikrinant pacien-
tams tris komforto formas: palengvėjimą, patogumą ir ribų 
peržengimą [11]. Pavyzdžiui, kai sergančiuosius IŠL vargina 
skausmas, slaugytojas, atlikdamas slaugos veiksmus, stengia-
si sumažinti pacientams skausmą, ir jie patiria palengvėjimą. 
Skausmui rimstant ar visiškai nurimus, pacientai patiria pa-
togumo jausmą. Trečioji komforto forma – ribų peržengimas 
vyksta, kai nėra galimybės visiškai išgydyti ligą, o slaugytojai 
stengiasi kiek įmanoma fiziškai ir emociškai padėti pacien-
tams, kad jie prisitaikytų prie esamos situacijos ir tarsi „pa-
kiltų virš visko“. 

Slaugos teoretikė J. Watson (2003) teigė, kad „slaugytojas 
privalo teikti pagalbą patenkindamas žmogaus poreikius bei 
siekti optimalios sveikatos būklės, o tai yra susiję su komfor-
tiška pacientų būsena, todėl į kiekvieną paciento poreikį turi 
būti atsižvelgta ir kiekvienas poreikis turi būti įvertintas“ [13]. 

Komfortas pacientams gali pasireikšti keturiose srityse: 
fizinėje (skausmas), psichologinėje (mirties baimė, nerimas), 
aplinkos (temperatūra, garsai, kvapai) ir socialinėje (galimas 
darbo netekimas dėl ligos) [11]. Sergantieji IŠL, patekę į li-
goninę, dažnai patiria psichosocialinį, fiziologinį, fizinį dis-
komfortą, todėl slaugant šiuos pacientus slaugytojams labai 
svarbu užtikrinti pacientų komforto kontrolę šiose srityse [3]. 
Siekiant patenkinti paciento komforto poreikį, jis yra vertina-
mas prieš atliekant slaugos procedūras ir po jų. Labai svarbu 
slaugytojams suprasti, kad kol pacientas nepatirs palengvėji-
mo ir patogumo būklės, jis negalės pajausti ribų peržengimo 
ir pakilti aukščiau savo problemų ar skausmo [11, 16].

Kad slaugytojas galėtų padėti pacientui jaustis kuo kom-
fortiškiau ir prisidėti prie GK gerinimo, jis turi gebėti nu-
statyti akivaizdžias ir potencialias slaugos problemas, kartu su 
pacientu aptarti, kaip bus siekiama jas išspręsti, kad potencia-
lios problemos nevirstų akivaizdžiomis. Problemoms spręsti 
keliami slaugos tikslai turi būti suformuluoti taip, kad rezul-
tatų įvertinimo etape būtų galima nustatyti, ar bus pasiekta 
paciento komforto būsena [6, 4].

SLAUGYTOJAS

Išvados

Pacientai, sergantys išemine širdies liga, patiria diskom-
fortą dėl įvairių organizmo pokyčių. Remiantis K. Kolcaba 
komforto teorija, slaugytojai, siekdami užtikrinti komfortišką 
šių pacientų būseną, turi užtikrinti tris komforto formas: pa-
lengvėjimą, patogumą ir ribų peržengimą, kurios pasireiškia 
keturiose srityse: fizinėje, psichologinėje, socialinėje ir aplin-
kos. Užtikrinus pacientų komforto kontrolę, pasiekiamas di-
desnis sergančiųjų IŠL komfortas bei pagerėjusi GK.
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Dienos stacionaro ypatumai
Danguolė Zadorockienė

Nacionalinis vėžio institutas

Diagnozė – vėžys, gydymas chemopreparatais arba, kitaip 
tariant, chemoterapija. Tokie išgirsti žodžiai žmogui prilygsta 
nuosprendžiui be teisės pasirinkti. O ir rinktis nėra iš ko, kai 
kalbama apie gyvenimo pailginimą, ligos sustabdymą bent 
trumpam, bent kuriam laikui.

Visa tai – natūrali žmogaus reakcija į blogą žinią.
Onkoginekologiniai susirgimai – viena svarbiausių vi-

suomenės sveikatos problemų visame pasaulyje. Kiekvienais 
metais pasaulyje užregistruojama 100 002 nauji vėžio atvejai, 
Lietuvoje kasmet užregistruojama 17 862 nauji atvejai. Iš jų 
kasmet miršta apie 8108 žmonės. Lietuva kovą su vėžiu kol 
kas pralaimi.

Nors apie 50 proc. susirgusiųjų vėžiu pagydoma, o apie 
25–30 proc. yra pasiekiama remisija bent 5–10 metų, kol kas 
ši liga labiausiai baugina viso pasaulio gyventojus. Net diag-
nozė ŽIV, AIDS ar net Ebola neatrodo tokia baisi kaip visus 
bauginantis žodis – vėžys.

Daugėjant onkologinių susirgimų, daugėja ir pacientų, be-
sigydančių chemoterapija.

Pirmiausia kyla klausimas – kas yra chemoterapija?
Chemoterapija – tai vėžio gydymas specialiais vaistais. 

Chemoterapijai naudojamas vieno arba kelių vaistų derinys. 
Chemoterapija yra trečiasis standartinis vėžio gydymo būdas, 
susiformavęs XX a. penktame dešimtmetyje. Tai yra palyginti 
nauja medicinos mokslo ir piktybinių navikų gydymo šaka.

Chemoterapija gali būti skiriama pacientui Chemoterapi-
jos skyriuje arba Chemoterapijos skyriaus dienos stacionare.

Šiuo metu Chemoterapijos dienos stacionarai yra Klaipė-
doje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje.

1998 m. buvo nutarta Vilniaus universiteto Onkologijos 
instituto poliklinikos (dabar Nacionalinis vėžio institutas) pa-
talpose įkurti dienos stacionarą. Atsirado galimybė pacientui 
pasirinkti, kur jam gydytis, – ar naudotis stacionaro paslaugo-
mis, ar rinktis dienos stacionarą.

Daugėjant ligonių skaičiui, 2002 m. dienos stacionaras iš 
poliklinikos buvo perkeltas į erdvesnes patalpas šalia Chemo-
terapijos skyriaus.

Šiuo metu Nacionalinio vėžio instituto Chemoterapijos 
dienos stacionare yra 20 vietų, dirba daugiausia trys slaugy-
tojai.

Per metus dienos stacionare gydoma 12 780 pacientų, su-
leidžiama daugiau kaip 5800 chemoterapijos kursų (chemo-
terapija skirstoma į kursus, arba ciklus, kas 21–28 dienos). 
Daugiau kaip 1300 pacientų taikoma hormonoterapija.

Slaugytojas – savarankiškas slaugos specialistas, kuris atsa-
ko už suteiktą slaugos paslaugą. Šiandien slaugytojai atlieka 
tiesioginę slaugą, be pagrindinio praktiko vaidmens, atlieka ir 
kitus vaidmenis: sveikatos priežiūros komandos nario, vady-
bininko, paciento patikėtinio bei tyrinėtojo. 

Pagrindinė slaugytojo pareiga – pagalba žmonėms, ku-
riems reikalinga slauga. Žmogus, atėjęs gydytis į dienos sta-
cionarą, pirmiausia tikisi pagalbos, nuoširdaus padrąsinančio 
žodžio, gal užuojautos.

Dienos stacionare slaugytojas asmeniškai yra atsakingas už 
teikiamų paslaugų kokybę.

Efektyvi slauga yra norimo slaugos rezultato siekimas, o 
norimas slaugos rezultatas – tai nuoširdus rūpinimasis žmo-
gumi. Slaugytojui bendravimas yra tarsi darbo įrankis, kurį 
naudodamas daro poveikį pacientams, įgyja jų pasitikėjimą. 
Slaugytojams, dirbantiems dienos stacionare, dažnai tenka 
bendrauti su prislėgtais ir depresijos kamuojamais pacien-
tais, suteikti jiems psichologinę pagalbą ir viltį. Slaugytojas 
turi įsijausti į paciento būklę, padėti spręsti problemas, žinoti 
bendravimo dėsningumus, mokėti elgtis bet kokioje situaci-
joje, kai pacientai yra nusivylę, pikti, prislėgti, praradę viltį 
gyventi ir pasveikti.

Galbūt todėl dienos stacionare slaugant pacientus po che-
moterapijos pasiekiama gerų rezultatų, nes čia pacientui ga-
lima skirti daugiau dėmesio, juk slaugytojas visada šalia. O 
stacionare dėl didelio darbo krūvio slaugytojas nuolat skuba 
ir neturi laiko bendrauti. Be to, daugelį ligonių trikdo ligoni-
nės aplinka, režimas. Dienos stacionare su kiekvienu pacientu 
bendraujama individualiai. Dėmesys ir rūpinimasis, žinoji-
mas, kad jis nėra vienas, – pacientui yra gyvybiškai svarbus. 

Labai svarbu kiekvieną žmogų išklausyti, kad prireikus 
būtų galima jam padėti, patarti. Švelnus slaugytojo prisilie-
timas, padrąsinantis žodis kartais gydo geriau už bet kokius 
vaistus. Net ir skausmas nebebūna toks stiprus, kai žinai, kad 
į pagalbą atskubės visada besišypsantis, gero žodžio negailin-
tis slaugytojas.

Tik nuoširdus bendravimas yra geros slaugos pagrindas.
Profesionali slauga – būtina sąlyga greitam paciento pa-

sveikimui ir grįžimui į visuomenę bei normalų gyvenimą.

tikrinimas. Slaugytojai, siekdami užtikrinti pacientų komfor-
tą, pirmiausia turi įgyvendinti tris komforto komponentus: 
palengvėjimą, patogumą ir ribų peržengimą, kurie pasireiškia 
keturiose komforto srityse: fizinėje, psichologinėje, socialinėje 
bei aplinkos.

Sergančiųjų IŠL komforto poreikio užtikrinimo ir komforto 
komponentų sąsajos (parengta autorių pagal K. Kolcaba 1997).

Komfortas yra pageidaujama būklė, kurią slaugytojai siekia 
suteikti pacientams. Slaugytojai dalyvauja užtikrinant pacien-
tams tris komforto formas: palengvėjimą, patogumą ir ribų 
peržengimą [11]. Pavyzdžiui, kai sergančiuosius IŠL vargina 
skausmas, slaugytojas, atlikdamas slaugos veiksmus, stengia-
si sumažinti pacientams skausmą, ir jie patiria palengvėjimą. 
Skausmui rimstant ar visiškai nurimus, pacientai patiria pa-
togumo jausmą. Trečioji komforto forma – ribų peržengimas 
vyksta, kai nėra galimybės visiškai išgydyti ligą, o slaugytojai 
stengiasi kiek įmanoma fiziškai ir emociškai padėti pacien-
tams, kad jie prisitaikytų prie esamos situacijos ir tarsi „pa-
kiltų virš visko“. 

Slaugos teoretikė J. Watson (2003) teigė, kad „slaugytojas 
privalo teikti pagalbą patenkindamas žmogaus poreikius bei 
siekti optimalios sveikatos būklės, o tai yra susiję su komfor-
tiška pacientų būsena, todėl į kiekvieną paciento poreikį turi 
būti atsižvelgta ir kiekvienas poreikis turi būti įvertintas“ [13]. 

Komfortas pacientams gali pasireikšti keturiose srityse: 
fizinėje (skausmas), psichologinėje (mirties baimė, nerimas), 
aplinkos (temperatūra, garsai, kvapai) ir socialinėje (galimas 
darbo netekimas dėl ligos) [11]. Sergantieji IŠL, patekę į li-
goninę, dažnai patiria psichosocialinį, fiziologinį, fizinį dis-
komfortą, todėl slaugant šiuos pacientus slaugytojams labai 
svarbu užtikrinti pacientų komforto kontrolę šiose srityse [3]. 
Siekiant patenkinti paciento komforto poreikį, jis yra vertina-
mas prieš atliekant slaugos procedūras ir po jų. Labai svarbu 
slaugytojams suprasti, kad kol pacientas nepatirs palengvėji-
mo ir patogumo būklės, jis negalės pajausti ribų peržengimo 
ir pakilti aukščiau savo problemų ar skausmo [11, 16].

Kad slaugytojas galėtų padėti pacientui jaustis kuo kom-
fortiškiau ir prisidėti prie GK gerinimo, jis turi gebėti nu-
statyti akivaizdžias ir potencialias slaugos problemas, kartu su 
pacientu aptarti, kaip bus siekiama jas išspręsti, kad potencia-
lios problemos nevirstų akivaizdžiomis. Problemoms spręsti 
keliami slaugos tikslai turi būti suformuluoti taip, kad rezul-
tatų įvertinimo etape būtų galima nustatyti, ar bus pasiekta 
paciento komforto būsena [6, 4].

SLAUGYTOJAS
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2014 m. gruodžio 12 d. išleista pirmoji klinikinių koduotojų 
grupė. Mokymus baigė ir egzaminus išlaikė 18 dalyvių. Jiems su-
teikta teisė dirbti klinikiniais koduotojais.

Daugumos šalių, įdiegusių giminingų diagnozių grupių (DRG) 
metodą, gydymo įstaigose dirba klinikiniai koduotojai, kurie, ana-
lizuodami medicininę dokumentaciją, priskiria kodus pagrindi-
nėms, gretutinėms diagnozėms, komplikacijoms ir intervencijoms. 
Klinikinių koduotojų veikla ne tik palengvina gydančių gydytojų 
darbą, sudarydama sąlygas daugiau laiko skirti ligonių gydymui, 
bet ir užtikrina geresnę kodavimo kokybę. Klinikinis koduotojas – 
asmuo, kuris gali perskaityti klinikinius įrašus ir nuspręsti, kuriuos 
diagnozių ir intervencijų kodus, remiantis klinikine dokumentaci-
ja, reikia priskirti, bei supranta statistinių klasifikacijų struktūrą ir 
geba ja naudotis.

Vadovaudamasis 2011 m. liepos 12 d. LR sveikatos apsaugos 
ministerijos raštu Nr. 10-(22.2-12)-5287 ir glaudžiai bendradar-
biaudamas su Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Draudimo plėtros departamentu, Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centras (SDTS centras) parengė ir 
pradėjo vykdyti neformalaus profesinio mokymo Klinikinio ko-
duotojo mokymo programą, kurios trukmė 160 val. (4 sav.). 

Programos tikslas – paruošti klinikinį koduotoją, kuris išma-

nytų ir gebėtų naudotis TLK-10-AM bei ACHI, remdamasis 
medicinine dokumentacija gebėtų taikyti kodavimo standartus 
koduojant pacientams nustatytas diagnozes ir atliktas interven-
cijas. Teorinio mokymo trukmė – 72 val., praktinio mokymo 
trukmė – 88 val. Klinikinio koduotojo mokymas vykdomas 
auditorijoje, mokymo dalyviui suteikta kompiuterizuota mo-
kymo vieta su interneto ryšiu. SDTS centras šių specialistų 
rengimui įsigijo 15 kompiuterių, kurių vertė 19,6 tūkst. Lt. 
Pagal Klinikinio koduotojo mokymo programą gali mokytis 
asmenys, kurie turi sveikatos priežiūros specialisto, sveikatos 
statistiko išsilavinimą. Asmuo, sėkmingai baigęs šią programą 
ir išlaikęs egzaminus, gali verstis klinikinio koduotojo praktika 
Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Tarpininkaujant Valstybinei ligonių kasai ir LR sveikatos 
apsaugos ministerijai 2014 m. Airijoje, Dublino Ekonominių 
ir socialinių tyrimų institute, parengti 2 dėstytojai. Dėstytojo 
išsilavinimui ir profesinei kvalifikacijai keliami aukšti reikalavi-
mai. Tiek teoriniam, tiek praktiniam mokymui dėstytojas pri-
valo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities 
medicinos krypties išsilavinimą ir bent minimalų 5 metų darbo 
stažą pagal specialybę.

Parengta  pirmoji klinikinių koduotojų grupė
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro, Sveikatos apsaugos  

ministerijos ir Valstybinių ligonių kasų projektas

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras

Pirmoji klinikinių koduotojų grupė (stovi) su dėstytojomis, egzamino komisijos nariais ir SDTS centro atstovais (sėdi)
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Kiekvienais metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centras, bendradarbiaudamas su socialiniais 
partneriais, organizuoja seminarus aktualiomis temomis, kurie 
vyksta seminarų dalyvių darbo vietose. Seminarai darbo vie-
tose sudaro galimybę tos pačios įstaigos darbuotojams ne tik 
kartu mokytis, bet ir gauti atsakymus į tik tai įstaigai rūpimus 
klausimus. Seminarų dalyviams tokia mokymosi forma sudaro 
galimybę gauti žinių neatsitraukiant ilgesniam laikui nuo dar-
bo ir aplinkoje, priartintoje prie gyvenamosios vietos. 

Pagal pasaulio mokslininkų atliktų studijų duomenis, šla-
pimo nelaikymas vargina maždaug apie 10 proc. visuomenėje 
gyvenančių įvairaus amžiaus žmonių. Pasaulyje tokių asmenų 
suskaičiuojama apie 400 mln., Lietuvoje tai būtų maždaug 300 
tūkst. gyventojų. Kas ketvirtą moterį ir vieną iš dešimties vyrų, 
nepriklausomai nuo amžiaus, vargina šlapimo nelaikymas. Vy-
resnio amžiaus vyrų ir moterų, turinčių šią problemą, skaičius 
yra panašus, o vyresnių nei 80 metų beveik visiškai vienodas.

Šlapimo nelaikymas yra viena iš trijų būklių, labiausiai 
veikiančių gyvenimo kokybę. Kitos dvi gyvenimą smarkiai 
apsunkinančios būklės – insultas ir Alzheimerio liga. Šlapi-
mo nelaikymas paveikia tiek socialinį žmogaus gyvenimą, 
tiek šeimyninį, seksualinį, sukelia psichologinių, darbinių, 
finansinių bei medicininių problemų. Senstant visuomenei ir 
ilgėjant žmogaus darbingumo periodui, daugėja ligų, kurio-
mis sergant atsiranda šlapimo nelaikymas. Tokiomis ligomis 
susergama vis jaunesnio amžiaus. Šlapimo nelaikymo proble-
ma vis dažnesnė ir tarp darbingo amžiaus žmonių. Remian-
tis Šiaurės šalių studijos, atliktos 2011 metais, duomenimis,  
3 proc. darbingo amžiaus asmenų dėl šios ligos nebegali dirbti. 
Šlapimo nelaikymas turi pasekmių visoms žmogaus veiklos 
sritims, taip pat yra susijęs ir su dideliais finansiniais kaštais. 
Tik 10–20 proc. asmenų, nelaikančių šlapimo, kreipiasi į 
gydytoją. Šie duomenys atskleidžia, jog visuomenei trūksta 
informacijos apie šlapimo nelaikymą ir galimybes jį gydyti. 
Patys sergantieji dėl žinių stokos šlapimo nelaikymą laiko 
normalia būkle, gėdijasi apie tai šnekėti su gydytoju, šeimos 
nariais, artimaisiais, įpranta prie jos, apriboja savo įpročius ir 
net nesistengia gerinti savo gyvenimo kokybės. Tačiau svarbu 
žinoti, kad iki 80 proc. atvejų šlapimo nelaikymą galima 
išgydyti arba sėkmingai kontroliuoti. Pacientams, kurie 
kenčia nepatogumus dėl inkontinencijos, galima padėti būti 
sausiems ir užtikrinti normalią jų gyvenimo kokybę. 

Seminarus „Šlapimo nelaikymo tipai, priežastys, gydymas, 
profilaktika“, „Šlapimo nelaikymo įtaka gyvenimo kokybei. 
Slaugos priemonių kompensavimo tvarka“, „Šlapimo 
nelaikymas – senstančios visuomenės palydovas“, „Sveika 
oda – geros slaugos rodiklis“, „Inkontinencija ir neuropsi-
chiatriniai sutrikimai“ per 2011–2014 metus išklausė 2308 
dalyviai. Šie seminarai skirti slaugytojams, slaugytojų padė-
jėjams ir socialiniams darbuotojams (lankomosios priežiūros 

Seminarų inkontinencijos tema, vykusių  
2014 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi  

ir specializacijos centre, apklausos apžvalga
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Regina Rolencienė
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras

specialistams). Seminarus apie inkontinenciją veda gydytoja 
Jurga Misevičienė, VšĮ „Inkocentras“ direktorė, ir bendrosios 
praktikos slaugytoja Jolita Šukienė. Šios temos aktualumą ir 
reikalingumą rodo vis didėjantis seminarų dalyvių skaičius: 
2011 metais – 217 dalyvių, 2012 metais – 406 dalyviai, 2013 
metais – 578 dalyviai, 2014 metais – 1107 dalyviai.

Siekiant, kad seminarai būtų kokybiški, Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centras vykdo šių seminarų 
dalyvių apklausas. Seminarų dalyviams buvo pateiktos anke-
tos su klausimais apie seminarų temų naudą ir kokybę. An-
keta anoniminė, todėl dalyviai atvirai išreiškė savo nuomonę. 
Anketą sudarė atviri, uždari klausimai ir klausimai, kurie buvo 
vertinami pagal 5 balų sistemą (1 – visiškai neaktualu, 5 – 
labai aktualu). Seminarų vertinimas vyko visus 2014 metus. 

Seminaro temos aktualumas. Atsakymus į klausimą apie 
seminaro aktualumą pagal penkiabalę sistemą visi dalyviai 
įvertino maksimaliu balu (5). Tai ir suprantama, nes kitoks 
vertinimas būtų keistas, juk seminaro dalyviai patys renkasi, 
kokiuose mokymuose dalyvauti.

Seminarų pritaikomumas (praktinė nauda). Seminaro 
metu gautų žinių pritaikomumą visi dalyviai įvertino 5 balais. 
Atsakymai į šį klausimą patvirtina, kad seminarai ir aktualūs, 
ir turi praktinę naudą.

Seminarų dalyvių pasiekimai. Dalyviai įvertino semi-
naro metu įgytus savo pasiekimus. Klausime buvo paprašyta 
pažymėti jiems tinkamiausią atsakymą:

• įgijau naujų žinių;
• nieko naujo nesužinojau;
• pagilinau jau turimas žinias ir patobulinau jau turimus 
   įgūdžius.
Trečdalis seminarų dalyvių nurodė įgiję naujų žinių. Li-

kusieji (2/3) atsakė, kad turėjo žinių, bet jas pagilino ir pa-
tobulino įgūdžius. Seminarų metu prašoma dėstytojų (esant 
galimybei) naudoti simuliacinį mokymą. Visi dalyviai patvir-
tino, kad įgytas žinias taikys praktikoje. Atsakymų rezultatai 
siejasi su temos aktualumu, žinių pritaikomumu ir dalyvių 
pasiektais rezultatais.

Lektoriaus vertinimas. Pateiktoje anketoje buvo paprašyta 
įvertinti seminaro lektoriaus gebėjimą aiškiai ir suprantamai 
pateikti medžiagą. Tik 2 proc. dalyvių įvertino, kad medžiaga 
pateikta gana aiškiai. Beveik visi dalyviai (98 proc.) lektori-
aus gebėjimą aiškiai ir suprantamai pateikti medžiagą įvertino 
puikiai. Kitokių vertinimų nebuvo.

Apibendrinimas. Inkontinencijos tema labai aktuali. 
Išanalizavus seminarų dalyvių apklausos rezultatus, galima 
teigti, kad seminarai naudingi: mokomoji medžiaga, pateiktos 
medžiagos aiškumas ir temos aktualumas įvertinti aukščiausiais 
balais. Seminarų dalyviai nori tokių kursų dažniau.



12 Nuotolinis mokymas

Modernių ir tinklelinių tvarsčių  
naudojimas žaizdų gydymui

5 tema. Tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui
Nijolė Katinė

UAB „Allium UPI“

Tinkleliai yra nelimpantys stambaus arba smulkaus audi-
mo tinklelinės struktūros tvarsčiai iš medvilnės, viskozės ar 
poliesterio pluošto, kuris gali būti impregnuotas vazelinu, pa-
rafinu, vandens ir aliejaus emulsija arba sudrėkintas veikliųjų 
medžiagų, pvz., Fuzidino rūgšties, PVP-jodo, turinčiais pre-
paratais. Tinklelinė struktūra užtikrina laisvą eksudato drena-
žą ir kartu neleidžia prilipti antriniam tvarsčiui prie žaizdos.

Kitoks yra tinklelinis tvarstis „Mepitel“. Šis tinklelis yra pa-
dengtas minkštu silikono sluoksniu ir gali būti paliekamas ant 
žaizdos keletą dienų [1].

Tinkleliniai tvarsčiai „Grassolind neutral“,  
„Atrauman“ ir „Atrauman Ag“

Šių tvarsčių medžiagos struktūra sukurta taip, kad jis 
nepriliptų prie žaizdos, o tepalo sudėtinės dalys nedirgintų 
odos. Taigi, „Atrauman“ ir „Grassolind neutral“ tvarsčiais 
gali būti gydomi pacientai, turintys jautrią odą, ir pacientai, 
jautrūs tam tikriems medikamentams.

„Grassolind neutral“ – stambaus audimo medvilninis 
tinklelinis tvarstis, impregnuotas nemedikamentiniu, neut-
raliu tepalu ant parafininio pagrindo [2]. Tepalas nepasišalina 
net esant labai stipriai žaizdos eksudacijai.

Bet kuriuo žaizdos gijimo etapu „Grassolind neutral“ 
tvarstis išlaiko žaizdos kraštus elastingus ir apsaugo žaizdą 
nuo išdžiūvimo, skatina granuliaciją ir reepitelizaciją ir efek-
tyviai apsaugo nuo randinio audinių susitraukimo. Impreg-
nuotas tepalu tvarstis neprilimpa prie žaizdos. Jo keitimas 
nesukelia skausmo, nepažeidžiamas granuliacinis audinys bei 
naujai susiformavęs epitelis. Atviras tinklelinis audinys laidus 
orui ir eksudatui, žaizdos eksudatas lengvai drenuojasi į antri-
nį absorbuojamąjį tvarstį, todėl nesusikaupia po „Grassolind 
neutral“ tvarsčiu.

„Grassolind neutral“ tvarstį galima karpyti. Atsižvelgiant 
į žaizdos būklę, galima derinti su kitomis gydomosiomis 
priemonėmis. Nerekomenduojama ant „Grassolind neutral“ 
tvarsčio tepti tepalo.

Indikacijos:
1. Bendrai žaizdoms gydyti, ypač paviršinėms, eksuduo-

jančioms žaizdoms, pvz., plačioms žaizdoms, nubroz-
dinimams, sumušimams, nudegimams ir kt.

2. Plastinėje ir kosmetinėje chirurgijoje.
3. Pašalinus nagus, po fimozės operacijos.
4. Odos donorinių plotų padengimui ir odos transplan-

tanto fiksavimui.
5. Idealiai tinka naudoti dermatologijoje, pacientams, tu-

rintiems jautrią odą.
Naudojimas. Atidarius sterilų įpakavimą, „Grassolind 

neutral“ tvarstis išimamas kartu su abiem apsauginiais lape-
liais, jei reikia, atkerpamas reikiamas dydis. Nuėmus vieną 
apsauginį lapelį, tvarstis uždedamas ant žaizdos ir tik tuomet 
nuklijuojamas antrasis. Norint pašalinti eksudato perteklių, 
ant „Grassolind neutral“ tvarsčio uždedamas sterilus absor-
buojamasis tvarstis. Jei gydytojas nenurodė kitaip, kiekvieną 
kartą perrišant, „Grassolind neutral“ tvarstis keičiamas kitu.   

Svarbu! Palikus tvarstį ant žaizdos ilgesniam laikui (il-
giau nei 2 d.), tepalas rezorbuojasi.

Prilipus „Grassolind neutral“ tvarsčiui, ant viršaus uždeda-
mas dar vienas „Grassolind neutral“ tvarstis, palaukiama, kol 
tepalas įsigers, ir tada lengvai pašalinami abu tvarsčiai.

„Grassolind neutral“ tvarsčių yra šių dydžių:  5 x 5 cm,  
7,5 x 10 cm,  10 x 10 cm,  10 x 20 cm

„Atrauman“ – tai nemedikamentiniu tepalu impregnuo-
tas tvarstis iš hidrofobinio, tankaus, lygaus paviršiaus po-
liesterio tinklelio [3]. Impregnuotas neutraliu tepalu „Atrau-
man“ tvarstis skatina ir palaiko žaizdos gijimą esant bet kuriai  
žaizdos gijimo fazei. 

„Atrauman“ tvarsčio specifinės medžiagos užtikrina 
netrauminį žaizdos gydymą. Plonas ir minkštas hidrofobi-
nis poliesterio tinklelis dėl paviršinės struktūros neleidžia 
audiniams prasiskverbti į tvarstį ir prilipti prie žaizdos. Ypač 
minkštas, lengvai priglundantis „Atrauman“ tvarstis neprilim-
pa prie žaizdos, nes yra impregnuotas tepalu. Todėl ir tvars-
čio keitimas nesukelia skausmo ir netraumuoja. „Atrauman“ 
tvarstis išlaiko žaizdos paviršių ir kraštus elastingus, apsaugo 
žaizdą nuo išdžiūvimo. Išvengiama randinių kontraktūrų. Te-
palu impregnuotas „Atrauman“ tvarstis laidus orui ir eksuda-
tui. Taip užtikrinama, kad pateks pakankamai oro ir greitai 
bus pašalintas perteklinis eksudatas. Eksudato pašalinimui 
„Atrauman“ tvarstis naudojamas kartu su absorbuojamaisiais 
tvarsčiais, pvz., marliniu „Sterilux“,  ir kt. 

Neutralus tepalas neturi vazelinų priemaišų ar kitų pa-
rafinų. Todėl „Atrauman“ tvarstis nepalieka sunkiai pašali-
namų tepalo likučių. Tai leidžia lengvai įvertinti žaizdos būklę 
ir lengviau ją valyti.

Indikacijos. Netrauminiam žaizdos gydymui esant bet ko-
kiai jos gijimo fazei, ypač kai reikia žaizdos paviršių palaikyti 
elastingą, pvz., plėštinėms žaizdoms, nubrozdinimams, nu-
degimams, trofinėms opoms, praguloms, esant spinduliniam 
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Kirpimo	linija

Kirpimo	linija

Nuotolinio mokymo „Modernių ir tinklelinių tvarsčių  
naudojimas žaizdų gydymui“

5 tema. Tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui

Klau s ima i

1. Tinklelinių tvarsčių savybės:

a) yra absorbuojantys tvarsčiai

b) atviro tinklelio struktūra leidžia eksudatui filtruotis 
į antrinį absorbuojamąjį tvarstį

c) tvarstis neprilimpa prie žaizdos

d)  sumažina žaizdos traumavimą ir skausmą perrišimų 
metu

e)  yra neabsorbuojantys tvarsčiai

2. Ar galima „Atrauman“, „Atrauman Ag“, „Grasso-
lind neutral“ tvarsčius karpyti?

a) taip

b) ne

3. „Atrauman Ag“ indikacijos:

a) trofinės opos, pragulos
b) diabetinė pėda
c) pooperaciniai žaizdų gijimo sutrikimai
d) infekuotos sausos žaizdos

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.

Nuotolinis mokymas

pažeidimui, abscesams, furunkulams, karbunkulams, panarici-
jams. Rekomenduojamas donoro ir recipiento odos transplan-
tacijos vietoms padengti, plastinėje ir kosmetinėje chirurgijoje, 
po nagų pašalinimo, fimozės operacijų ir kt. Kadangi „Atrau-
man“ tvarstis impregnuotas nemedikamentiniu tepalu, idealiai 
tinka naudoti dermatologijoje, taip pat pacientams, kurių oda 
jautri. Gydytojai savo nuožiūra gali derinti tvarstį su medika-
mentais.

„Atraumann“ tvarsčių yra šių dydžių: 5 x 5 cm, 7,5 x 10 cm,  
10 x 20 cm.

„Atrauman Ag“ – tinklelinis tvarstis su sidabru. Jau ilgą 
laiką yra žinomas bakteriocidinis tvarsčių su sidabru poveikis. 
Sidabras tvarstyje gali būti integruotas sidabro jonų arba me-
talo pavidalu. Produktams, kurie turi sidabro jonų, būdinga 
tai, kad jie dažniausiai labai greitai atpalaiduoja didelius kie-
kius jonų. Dėl to bakterijos labai greitai nužudomos.  

Kita galimybė – į tvarstį integruoti elementinį sidabrą, ku-
ris nėra veiksmingas nuo bakterijų. Šiuo atveju naudojama 
tai, kad vandeningoje ar drėgnoje aplinkoje teigiami sidabro 
jonai (Ag+) nuolat atpalaiduojami nuo tvarsčio paviršiaus. 
Koks sidabro jonų kiekis susidaro, priklauso nuo paviršiaus, 
vandeningo skysčio sudėties ir temperatūros. Tokie produktai 
įprastai atpalaiduoja palyginti nedidelį sidabro jonų kiekį ir 
pradeda veikti tik tada, kai jie tiesiogiai kontaktuoja su bak-
terijomis (touch and kill mechanizmas). Dėl šios ypatybės yra 
užtikrinama, kad nebūtų daroma negatyvi sidabro jonų įtaka 
žmogaus ląstelėms žaizdoje. Tipiškas šios grupės atstovas yra 
„Atrauman Ag“ – tinklelinis tvarstis su sidabru [4]. 

Gydant kontaminuotas žaizdas, lėtines opas, esant padi-
dėjusiai infekcijos rizikai, viltis pateisino tvarsčio „Atrauman 

Ag“ naudojimas. Uždėtas ant žaizdos „Atrauman Ag“ išskiria 
į aplinką sidabro jonus ir veikia įvairias bakterijas. Bakterioci-
dinis „Atrauman Ag“ tvarsčio veikimo spektras yra nepapras-
tai platus ir apima gramteigiamus ir gramneigiamus bakterijų 
štamus, pvz.: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Bacillus subtilis – tarp jų ir tokias bakterijas kaip meticilinui 
rezistentiški Staphylococcus aureus štamai, kurie vis dažniau li-
goninėse sukelia rimtų infekcijų (J. Wound Care 2002, 11, p. 
125). „Atrauman Ag“ – tvarstis, pasižymintis ne tik bakterioci-
diniu poveikiu, bet ir nedideliu toksiškumu žmogaus ląstelėms, 
kadangi nuo tvarsčio paviršiaus atpalaiduojama tik tiek sidabro 
jonų, kiek jų reikia efektyviam antimikrobiniam veikimui.

„Atrauman Ag“ tvarsčio pagrindą sudaro hidrofobinis 
smulkaus audimo tekstilinis audinys poliamidas, padengtas 
elementiniu sidabru. Sidabras cheminiu būdu tvirtai sujung-
tas su audiniu. Be to, sidabru padengtas tvarstis yra impreg-
nuotas hidrofiliniu tepalu. Dėl tokios struktūros „Atrauman 
Ag“ tvarstis yra laidus eksudatui, orui ir vandens garams.

„Atrauman Ag“ tvarstis veiksmingas išlieka mažiausiai  
7 dienas. Tai įrodyta eksperimentu, kurio metu 9 dienas buvo 
testuojamas poveikis gramteigiamoms ir gramneigiamoms 
bakterijoms (Staphylococcus aureus ir Klebsiella pneumoniae).

„Atrauman Ag“ tvarsčio veikimo mechanizmas:
1. Uždėjus „Atrauman Ag“ tvarstį ant žaizdos, tvarstis, kon-

taktuodamas su eksudatu, atpalaiduoja sidabro jonus.
2. Bakterijos, kurios kontaktuoja su tvarsčiu, yra sunaikina-

mos. Atpalaiduotų sidabro jonų kiekis yra gana mažas, nes 
„Atrauman Ag“ tvarsčio veikimas susijęs su jo užimamu 
plotu.
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3. Žaizdos eksudatas kartu su žuvusiomis bakterijomis absor-
buojami į antrinį tvarstį.
Kadangi „Atrauman Ag“ tvarstis yra impregnuotas tepalu, 

jis apsaugo žaizdos kraštus nuo maceracijos. Plonas, minkštas 
tvarsčio audinys užtikrina glaudų kontaktą su žaizdos dugnu. 
„Atrauman Ag“ tvarstis neprilimpa prie žaizdos, todėl ne-
skausmingai nuimamas. Ypatingą praktinę reikšmę turi tai, 
kad „Atrauman Ag“ tvarstį galima derinti su įvairiais antri-
niais absorbuojamaisiais tvarsčiais, pvz., su „TenderWet plus“, 
kalcio alginato, putų tvarsčiais, tradiciniais sugeriamaisiais 
arba marliniais tvarsčiais. 

„Atrauman Ag“ tvarstis – veiksmingas tvarstis gydyti kritiškai 
kolonizuotoms, infekuotoms visų gijimo fazių žaizdoms. „At-
rauman Ag“ tvarstis nenaudojamas esant sausoms žaizdoms. Jis 
negali pakeisti efektyvaus žaizdos valymo (debridmento). Žaiz-
dą valyti reikia, kai ji yra padengta nekroze, fibrinu ar pūliais. 
Tokiu atveju turi būti atliktas chirurginis, enziminis ar autolizi-
nis (naudojant „TenderWet plus“) debridmentas.

Indikacijos: trofinės opos, pragulos, diabetinė pėda, poo-
peraciniai žaizdų gijimo sutrikimai. 

Naudojimas. „Atrauman Ag“ tvarstis iš abiejų pusių pa-
dengtas apsauginiais lapeliais. Nuėmus vieną apsauginį lapelį, 
tvarstis dedamas ant žaizdos, po to nuimamas likęs lapelis. 
Žaizdos eksudatui sugerti ant „Atrauman Ag“ tvarsčio deda-
mas sterilus absorbuojamasis tvarstis. Esant gilioms žaizdoms, 
„Atrauman Ag“ tvarstis turi turėti kontaktą su absorbuo-
jamuoju tvarsčiu ir nesudaryti raukšlių, kurios pablogintų 
eksudato sugėrimą. Esant tirštam eksudatui, rekomenduoja-

ma steriliomis žirklėmis įkirpti „Atrauman Ag“ tvarstį, kad 
būtų išvengta eksudato susikaupimo. 

Nors „Atrauman Ag“ tvarstis veiksmingas išlieka 7 dienas, 
siekiant geresnių rezultatų, rekomenduojama tvarstį keisti 
kas 3–4 dienas [5].

Svarbu! „Atrauman Ag“ tvarsčio nerekomenduoja-
ma naudoti kartu su parafininiais tvarsčiais ar parafino 
turinčiais tepalais, nes sumažėja tvarsčio veiksmingumas. 
Taip pat „Atrauman Ag“ tvarsčio negalima naudoti kartu 
su jodo turinčiais preparatais.

„Atrauman Ag“ tvarsčių yra šių dydžių: 5 x 5 cm, 10 x 10 cm  
ir 10 x 20 cm.

Literatūra

1. Dr. med. Thomas Horn. Übersicht und Klassifikation lokaler Wun-
dauflagen, 2010.

2. Medžiaga internetiniame tinklalapyje: „Grassolind – die Salbenkom-
presse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe“. 

3.  Medžiaga internetiniame tinklalapyje: „Atrauman – die Salbenkom-
presse mit dem hydrophoben Polyestertüll“.

4. Wundbehandlung „Atrauman Ag – Fragen und Antworten“ ir 
Wundbehandlung „Die Behandlung infizierter und infektions gefähr-
derter Wunden mit Atrauman AG“.

5. Medžiaga internetiniame tinklalapyje: Atrauman Ag.
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Kirpimo	linija

Nuotolinio mokymo 
„Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas  

žaizdų gydymui“ dalyvio kortelė
 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

5

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki 2015 m. vasario 5 d. adresu:

Nuotolinės studijos, SDTS centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. 
Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą. 

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2015 m. vasario 5 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 

SVARBU! Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti HARTMANN logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta
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SveikatoS priežiūroS SpecialiStų 
dėmeSiui

2015 m. vasario–gegužės mėn. SdtS centre pradedami nauji nuotoliniai mokymai tema

Stomų priežiūra
mokymų turinys:

Mokymų medžiagą parengė milda trakimienė,  Božena mikulevič, loreta Sakalauskienė,  
danguolė telešienė (UAB „Linus Medical“).

Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami
20 val. mokymosi trukmės SDTS centro tobulinimosi pažymėjimai.

Nuotoliniai mokymai skiriami sveikatos priežiūros specialistams.
atkreipkite dėmesį, kad naujas nuotolinio mokymo ciklas prasidės 2015 m. vasario mėnesį.

Registracijos mokestis: 
Užsisakius leidinį – 10,14 Eur

Mokantis internetu – 20,27 Eur  
Mokestį už nuotolinį mokymą prašome pervesti į SEB banką.

Sąskaitos Nr. LT 227044060000322130
Visiems užsiregistravusiems bus suteiktas identifikavimo numeris (ID), kurį vėliau reikės nurodyti savo 

atsakymų kortelėse. užpildytą dalyvio registracijos kortelę, mokėjimo kvitą, diplomo kopiją atsiųskite 
iki vasario 5 dienos paštu adresu SdtS centras, rugių g. 1, lt-08418 vilnius.

Svarbu!
Sėkmingai baigusiems nuotolinį mokymą pažymėjimai bus siunčiami paštu, todėl būtinai  

nurodykite tikSlų adresą, kuriuo pageidaujate gauti pažymėjimą. 
Visais rūpimais klausimais dėl Nuotolinio mokymo prašome skambinti Elonai Steckienei tel. (85) 2 77 99 32.

1. Kas yra stoma, stomų rūšys (ileostoma, kolos-
toma, urostoma), slaugos ypatumai.

2.  Stomų priežiūra ir stomos turinio rinktuvai: 
rūšys, naudojimas, kompensavimas. Peristo-
minės odos priežiūros priemonės.   

3. Stomų priežiūra ir dažniausios komplikacijos. 
Peristominės odos pažeidimų klasifikavimas.

4.  Priežiūra po stomos suformavimo operacijos: 
mankšta, mityba, higienos ypatumai, reabili-
tacija. Žmonėms su stoma pagalbą ir informa-
ciją suteikiančios organizacijos, įmonės.

Nuotolinis mokymas

Kirpimo	linija Nuotolinio mokymo „Stomų priežiūra “  
dalyvio registracijos kortelė

Vardas

Pavardė

Gimimo data*

Adresas korespondencijai

Tel. Nr.

El.paštas

Diplomo numeris

Kokia pavarde išduotas diplomas

2 0 0 1 	 0 9 	 0 9
* Gimimo datos pildymo pavyzdys:
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Dar kartą apie eurą

2015 metai pagal kinų kalendorių – ožkos metai. O ožka 
žada vaisingumą ir gausą. Gausa be pinigų sunkiai suvokiama, 
ypač jei tie pinigai nauji, svetimi, neįprasti, gal net kuklesni... 
Pas ta rą jį pus me tį įvairūs spe cia lis tai dos niai da li jo pa ta ri mus, 
kaip iš veng ti nesu si pra ti mų at si skai tant nau ja va liu ta, ne pa-
kliū ti į suk čių pin kles, kaip protingai taupyti ar planuoti iš-
laidas. Net ra gin ta nu si pirk ti nau jas pi ni gi nes ar... pa si kar to ti 
arit me ti ką. Gal nepakenktų ir kalbos dalykus išmanyti? Tad 
dar keli moralai apie eurą.

Lietuvių bendrinėje kalboje vartotinas įprastas links-
niuojamas piniginio vieneto pavadinimas euras. 

Vadinasi, su lietuviškomis linksnių galūnėmis. Tik tam 
tikruose su Europos Sąjunga susijusiuose teisės aktuose ES 
bendrosios valiutos pavadinimo vardininko linksnis bus ra-
šomas „euro“ (kabutėse arba pasviruoju šriftu). Lietuviškų 
monetų averse bus užrašyta EURO.

Valiutos pavadinimas euras kirčiuotinas pagal 2-ąją 
kirčiuotę – eũras 2. 

Kitaip tariant, pagal žodžio ratas 2 analogiją: eũras, 
eũro, eũrui, eũrą, eurù, eurè, eũrai, eũrų, eũrams, eurùs, 
eũrais, eũruose.  

Lietuviška euro santrumpa – Eur (be taško). 
Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati – ct 

(be taško). Pereinamuoju laikotarpiu, kol apyvartoje bus ir 
lito centai, ir euro centai, galima įterpti žodį ar santrumpą, 
pvz.: 2 euro centai, 2 euro ct, 2 Eur ct. Specialaus trumpinio 
euro centai neturi.

Diana Žėkienė  
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Tarptautinis euro kodas – EUR (be taško).
Prireikus jį taip pat galima vartoti. Išskirtiniais, tai yra sti-

listiniais ar grafiniais sumetimais, vartojamas ir simbolis €. 
Tačiau santrumpa, kodas ar simbolis vartojami tik po skai-
tmeninės raiškos, pvz.: 250 eurų, 250 Eur, 250 EUR, 250 €.

Euro kursas – 1 euras su 3,4528 lito. 
Pinigų keitimo ar kitokių proporcijų santykiui reikšti prie-

linksnis prie nevartotinas: 1 euras ir 3,4528 lito, už vieną 
eurą – trys ir penkios dešimtosios lito (trys litai penkias-
dešimt centų), o pinigus keičiame santykiu vienas euras su 
3,4528 lito.

Euro – yra tik pirmoji sudurtinių žodžių dalis.
Ji reiškia sąsają su Europa ar Europos Sąjunga, pvz.: Eu-

roparlamentas, Eurolyga, Eurovizija, eurovaliuta, euroskep-
tikas, eurovaistinė, euroviza, europrojektas. Įsidėmėtina, kad 
euro- su antruoju dėmeniu rašomas tik kartu. Tačiau euro 
zona rašytina atskirai, nes turima galvoje ne Europą, o pini-
ginį vienetą – eurą.

Tai tiek tų pamokų šį kartą. Manau, pinigai patys savaime 
yra mokytojai, teisėjai, gydytojai, prokurorai ar net nuodėm-
klausiai. Svarbu klausyti, girdėti, stebėti ir mokytis – nuolatos.

Informacija parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komi-
sijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. N-10 (99) ir Valsty-
binės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. sausio 30 d. nutarimą 
Nr. N-2 (151), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. 
gegužės 29 d. rekomendaciją Nr. K-1.
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Žodžiu pasiekti žmogaus dvasią

Baigiantis 2014 metams, 
Lietuvos medicinos biblioteka 
savo skaitytojus ir bičiulius pa-
kvietė į susitikimą su rašytoja, 
poetinės terapijos pradininke, 
gydytoja doc. dr. Jūrate Sučylai-
te, kuri pristatė naujausią savo 
poezijos knygą „Žodžio laukai“. 
Susirinkusiesiems ji paskaitė 
savo eilėraščių, prisiminė medi-
kų literatų poezijos pavasarius. 
Anot renginio moderatoriaus, 
poeto ir gydytojo doc. dr. Al-
gimanto Jasulaičio, jos poetinis 
mąstymas atėjo su genais. „Man 

duotas ypatingas gyvenimas. Iš močiutės – vaižgantiškas ti-
kėjimas, kad blogis turi baigtis“, – prisipažino poetė. Rašyti 
pradėjusi dar mokykloje, pirmuosius kūrybinius bandymus 
spaudoje paskelbė 1976 m. Yra išleidusi 11 eseistikos, poe-
zijos ir prozos knygų, tarp kurių – apsakymai, apysaka „Su-
maištis“, romanas „Susitikimai su ragana“. Nuo 1994 m. 
Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Justinas Marcinkevičius įva-
diniame jos knygos „Atsilaikymas“ straipsnyje rašė: „Tokios 
atviros, rūpesčiu persisėmusios poezijos dabar ypač trūksta, 
jos pasigenda skaitytojas. [...] Jūratės Sučylaitės eilėraštis sie-
kia aktyvaus santykio su dabartimi, liečia skaudžias gyveni-
mo vietas („laša į mane svetimi gyvenimai“). Poetė vadina tai 
kalbos „atšildymu“, nuo kurio sumažėja vienišumo kupra, 
brėkšta sielos aušra. Taigi, poetinio judesio kryptis – į žmogų. 
Pažadinti jį, žodžiu pasiekti jo dvasią, paraginti visuomenę 
moraliniam atgimimui, prikelti didžiųjų, pagrindinių verty-
bių ilgesį. Jūratės Sučylaitės eilėraštis palieka ilgai tramdyto 
ir pagaliau prasiveržusio kalbėjimo įspūdį.“ Naujausiame ei-
lėraščių rinkinyje „Žodžio laukai“ žmogaus išlikimas siejamas 
su kalbėjimo laisvės išsaugojimu, gilinimusi į vidinį pasaulį 
ir ieškoma nuskaidrėjimo sielos ir gamtos pasaulio vienovėje. 
Jos eilėraščiai publikuoti poezijos almanachuose. A. Jasulaitis 
pastebėjo, kad gydytojai ir poetai kažkuo panašūs, šios profe-
sijos panašios. Medikai diagnozuoja ligą ir stengiasi išgydyti, 
o poezija pakylėja žmogų nuo kasdienybės, suteikia vilties. 
J. Sučylaitės metaforos padeda suvokti visumą, geba atverti 
žmogaus sielą. Docentas kreipėsi į kolegę: „Mūsų kūno, dau-
giau dvasios daktarė gimdo tuos gražius žodžius.“ 

J. Sučylaitė ne tik rašo eilėraščius. Ji viena pirmųjų Lie-
tuvoje pradėjo propaguoti poetinę terapiją, dabar dirba su 
poetinės terapijos grupėmis, skaito pranešimus konferen-
cijose, dalyvauja susitikimuose bibliotekose. Gydytojos psi-
choterapeutės moksliniai straipsniai poetinės terapijos tema 

spausdinti konferencijų leidiniuose. 1985 m. baigusi Kauno 
medicinos institutą, ji dirbo Kauno psichiatrinėje ligoninėje 
gydytoja. 1998 m. buvo išvykusi tobulintis į JAV, ten baigė 
poetinės terapijos kursus. Nuo 2006 m. Klaipėdos universitete 
dėsto poezijos terapijos, psichikos sveikatos priežiūros, eduko-
logijos, ekspresyviosios terapijos kursus, o ligoninėje veda už-
siėmimus. Ji apdovanota Arturo Lernerio pionieriaus ženklu 
už poetinės terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir Rytų Europoje 
2004 m. Kalifornijoje vykusioje JAV Nacionalinės poetinės 
terapijos asociacijos konferencijoje. 2011 m. Vilniaus peda-
goginiame universitete apgynė daktaro disertaciją „Ugdomoji 
poetikos terapija kaip priemonė suaugusiųjų, sergančiųjų ši-
zofrenija ar depresija, įgalinimui“. Gydytoja psichoterapeutė 
sako gydanti ne vaistais, o kalbos menu ir psichologinio po-
veikio technikomis: „Man žodis yra instrumentas, leidžian-
tis atverti užsisklendusio žmogaus sielą, o mano žodis kartais 
tampa veidrodžiu, parodančiu pacientui jo neprarastas galias“. 
Ji pasakoja, kad dažniausiai poetinė terapija padeda depresi-
ja sergantiems ar labai uždariems, intravertiškiems žmonėms. 
Literatūrinė kalba leidžia išsilaisvinti iš skaudžių išgyvenimų. 
Kartais žmonės patys neatsimena ar nesuvokia, kur slypi jų 
traumos priežastis, o poezija padeda tai išsiaiškinti. Terapijos 
metu tarsi atsiveria nuslopinti, neišreikšti jausmai. Būna, kad 
žmogui labai sunku prabilti apie juos, mintys dėstomos ne-
rišliai. Po šios terapijos žmogus pradeda kalbėti visiškai rišliai 
ir aiškiai. Docentės J. Sučylaitės poetinė patirtis padeda rasti 
tinkamą žodį psichoterapijoje. Pasak Just. Marcinkevičiaus, 
jos terapija – šviesos, žvilgsnio, kalbos, gerumo terapija.

Polėkis – galingas žirgas, jo nešami žmonės atranda ir užgyvena nežinomas žemes: sukuria eilėraščius, kelius nutiesia,  
pastato miestus ir išmoksta gydyti sunkias ligas. Nebijok svajoti, susižavėti žaižaruojančiu dangumi. Ateinančiais metais Tu  

tikrai neabejosi, kad tikėjimas geresniu gyvenimu, geresne sveikata, gražesne žeme, teisingesniais žmonėmis – ne pasaka,  
kuria mes norime apsigauti, o šauksmas kurti kitokią žemę, pradėti kelionę į dvasinę pilnatvę. 

(Iš J. Sučylaitės miniatiūrų knygos „Kūčių vakarą“)

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Jūratė Sučylaitė ir Algimantas Jasiulaitis
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Lietuvos medicinos biblio-
tekos 70 metų jubiliejaus proga 
atidaryta jau trečioji ekslibrisų 
paroda „Lietuvos medicina“. Pir-
moji (1994 m.) buvo tarptautinė 
paroda-konkursas. Į rengėjų pra-
šymą atsiliepė 40 autorių iš Lie-
tuvos ir 17 iš užsienio šalių. Išleis-
tas parodos katalogas „Lietuvos 
medicina“. Parodos kuratorius 
ir katalogo sudarytojas – meno-
tyrininkas Donaldas Strikulis. 

Pagrindinį prizą pelnė jauniausia autorė Aušra Čapskytė. Jos 
darbai išsiskyrė smulkiu, kaligrafišku piešiniu, detalių ir sim-
bolių gausa. Vienas iš A. Čapskytės sukurtų ekslibrisų buvo 
pasirinktas Lietuvos medicinos bibliotekos ženklu. Didžiau-
sią medikams skirtų darbų kolekciją pristatė Kęstutis Gvalda. 
Organizuojant parodą užsimezgė glaudus bendradarbiavimas 
su Lietuvos ekslibrisininkų klubu ir Lietuvos dailininkų są-
jungos Ekslibriso sekcija. 

Antrosios parodos tikslas buvo surinkti kuo daugiau Lie-
tuvos autorių ekslibrisų medicinos tema. Parodos organiza-
vimo ėmėsi dailininkė Viktorija Daniliauskaitė. Dalyvavo 59 
autoriai, pristatyta apie 300 darbų, daugiausia vyresniosios 
ir viduriniosios kartos atstovų. Tai Vytautas Bačėnas, Taida 
Balčiūnaitė, Lili Paškauskaitė, Vytautas Petronis, Alfonsas Če-
pauskas, Valerijonas Jucys, Kęstutis Gvalda ir kt. Jauniausia 
dalyvė – Gabija Tomkutė. Dailininkas Klemensas Kupriūnas 
iš Utenos pateikė net 28 ekslibrisus. Daugelio dailininkų kū-
ryboje vyravo tradicinės technikos – akvatintos, litografijos, 
ofortai, lino raižiniai ir t. t. Įdomūs autentiška technika atlikti 
V. Valiaus šriftiniai ekslibrisai ir ranka spalvinti T. Balčiūnie-
nės piešiniai. Išleistas ekslibrisų parodos katalogas, kurio su-
darytoja – dailininkė Viktorija Daniliauskaitė. 

Tarp trečiosios parodos dalyvių yra nemažas būrys Vil-
niaus dailės akademijos Grafikos katedros, taip pat Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos studentų. Dailininkas  
K. Kupriūnas šį kartą atsiuntė net 79 ekslibrisus, skirtus 
medikams. Aušra Čapskytė pateikė 31 ekslibrisą. Greta tra-
dicinėmis technikomis sukurtų darbų (linoraižinių, ofortų, 
piešinių ir kt.) vis daugėja kūrinių kompiuterine technika 
ir skaitmeninių reprodukcijų. Parodos kuratorė – dailinin-
kė Viktorija Daniliauskaitė. LMB Informacijos skyriaus ve-
dėjos Reginos Vaišvilienės pastangomis ir nelengvomis lėšų 
paieškomis buvo parengtas ir  išleistas trečiosios parodos ka-
talogas „Lietuvos medicina. 2014“. Jai    kilo mintis  kreiptis 
į Dailės akademijos jaunimą. Taip prasidėjo  bendradarbiavi-

Lietuvos medicinos bibliotekai – 70  
Nuoširdžiausia dailininkų  

dovana gydytojams – ekslibrisas
Janina Valančiūtė  

Lietuvos medicinos biblioteka
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mas su studente Milda Dainovskyte.  Leidinio sudarytojai –  
V. Daniliauskaitė, M. Dainovskytė, R. Vaišvilienė. Leidinio 
rėmėjai – UAB „Berlin Chemie Menarini“, Lietuvos gydyto-
jų sąjunga, Vilniaus dailės akademija, VDA Grafikos katedra, 
Lietuvos dailininkų sąjunga. 

Į LMB 70 metų jubiliejui skirtos parodos atidarymą su-
sirinkusius dailininkus ir gydytojus, bibliotekos darbuotojus 
ir skaitytojus pasveikino bibliotekos direktorė Salvinija Kocie-
nė. Profesorius Vytautas Basys prisipažino su biblioteka susijęs 
daugiau kaip 40 metų. Sakė, kad LMB yra jausmų, minčių, 
dailės ir intelekto sankaupa ir palinkėjo „gyvuoti geresnėse 
sąlygose (pastate)“. Prof. Elena Moncevičiūtė-Eringienė prisi-
minė bibliotekoje skaitanti nuo 1946 metų. Padėkojo darbuo-
tojams, sudariusiems jos darbų bibliografiją ir parengusiems 
parodą. LMB sveikino ir kolegos iš kitų bibliotekų. VDA Gra-
fikos katedros vedėja Marija Marcelionytė sakė, kad paroda at-
sirado tokiu simboliniu metu, kai keičiasi kartos, dėkojo, kad 
įsileidome jaunimą. R. Vaišvilienė pristatė bibliotekoje vei-
kiančias kitas parodas. Greta ekslibrisų ekspozicijos galima pa-
matyti ir LMB fonduose saugomų knygų su įrašais, atspaudais 
bei ekslibrisais, iš kurių sužinome, kam ta knyga priklausė. 

Per du dešimtmečius LMB sukaupė daugiau kaip 600 
ekslibrisų medicinos tema, sukurtų 100 Lietuvos ir 27 už-
sienio (Argentinos, Brazilijos, Kanados, Čekijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos ir kt.) 
autorių. Dauguma ekslibrisų sukurti žymiems Lietuvos gy-
dytojams profesoriams Vytautui Sirvydžiui, Giedriui Užda-
viniui, Jurgiui Brėdikiui, Antanui Sučilai, daktarei Eugenijai 
Šimkūnaitei, istorinėms asmenybėms Petrui Avižoniui, Vin-
cui Kudirkai, Vladui Kuzmai, Juozui Meškauskui, medicinos 
įstaigoms ir organizacijoms – Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
Kauno medicinos akademijai, Vilniaus universiteto Onkolo-
gijos institutui, Vilniaus universiteto vaistinei, Pakruojo ra-
jono centrinei vaistinei ir kt. 24 ekslibrisai sukurti Lietuvos 
medicinos bibliotekai. Kolekcijoje seniausi darbai yra 1958 m. 
dailininkės Irenos Žemaitytės-Geniušienės ekslibrisai gydyto-
joms Rytei Vailionytei ir Vilijai Mengailytei.
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TenderWet plus 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis skirtas paviršinių 
žaizdų, nekrozių valymui.
 Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios, infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 5,5 cm apvalus, sterilus
7,5x7,5 cm, sterilus 
10x10 cm, sterilus

TenderWet  plus cavity 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis naudojamas gilių 
žaizdų tamponavimui. 
Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios bei infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 4 cm apvalus, sterilus

Sorbalgon 

Kalcio alginato tvarstis 
naudojamas paviršinių ir gilių 
žaizdų valymui. Indikacijos: 
• Lėtinės, blogai gyjančios 
žaizdos (trofinės opos, pragulos, 
diabetinė gangrena).
• Infekuotos žaizdos, abscesai, 
furunkulai, karbunkulai.
• Paviršiniai nudegimai.
• Trauminės žaizdos.

5x5 cm, sterilus
10x10 cm, sterilus

Hydrotac 

Putų tvarstis, kurio vidinis 
sluoksnis padengtas hidrogeliu.
Naudojamas mažai ar 
vidutiniškai eksuduojančioms 
žaizdoms granuliacijų ir 
epitelizacijos fazėse gydyti.  
Indikacijos:
• Trofinės opos, diabetinė pėda.
• Pragulos. 
• Nudegimai iki 2 laipsnio (2a)

Ø 6cm apvalus, sterilus
10X10 cm sterilus
10X20 cm sterilus

Hydrocoll
 
*KOMPENSUOJAMAS
 
Savaime prilimpantis, greitai 
absorbuojantis hidrokoloidinis 
tvarstis. Naudojamas esant  
lengvai ir vidutiniškai 
eksuduojančioms žaizdoms. 
Indikacijos:
• Lėtinės sunkiai gyjančios 
neinfekuotos žaizdos, kai ilgai ir 
sunkiai formuojasi granuliacijos 
(trofinės opos, pragulos).
• Antro laipsnio nudegimai.

5x5 cm N10, sterilus
10x10 cm N10, sterilus
20x20 cm N10 ,sterilus

MODERNŪS TVARSČIAI
DRĖGNAM ŽAIZDŲ GYDYMUI

Nemokama linija 8 800 50003, www.allium.lt
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Tvarstis


