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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: hospitalinės infekcijos, perinataliniai cent-
rai, slaugytojos, žinių vertinimas.

Santrauka
Lietuvos higienos instituto duomenimis, hospitalinės in-

fekcijos (HI) apibrėžiamos kaip bet koks bakterinės, virusinės, 
parazitinės, grybelinės kilmės susirgimas, susijęs su ligonio 
hospitalizavimu, tyrimais, gydymu asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigoje, taip pat su darbu joje. Nors šiuolaikinės infekcijų 
kontrolės pažanga labai didelė, tačiau HI išlieka svarbi asmens 
ir visuomenės sveikatos problema. Viena svarbiausių HI val-
dymo priemonių yra jų epidemiologinė priežiūra, kurios tin-
kamas vykdymas leidžia sumažinti HI dažnumą 20–30 proc. 
Nors daugelis HI profilaktikos priemonių nėra naujos ir yra 
žinomos seniai, tačiau nuolat sistemingai kartojant ir gilinant 
žinias apie pagrindines HI profilaktikos priemones, galima la-
bai sumažinti sergamumą ir net mirštamumą nuo jų.

Tyrimas buvo atliktas 2017 m. balandžio–rugsėjo mėn., 
jame dalyvavo 165 Lietuvos perinataliniuose centruose dir-
bančios slaugytojos. Nustatyta, kad didžiosios dalies abiejų 
Lietuvos perinatalinių centrų bendrosios praktikos slaugytojų 
žinios apie HI ir jų taikymą atitinka gerų arba labai gerų ži-
nių lygį. Slaugytojai žino, kokios yra pagrindinės profilaktikos 
priemonės ir kaip tinkamai jų laikytis, kokie HI rizikos veiks-
niai ir pacientų rizikos grupės, kokiuose skyriuose didžiausia 
tikimybė užsikrėsti HI. Tačiau trūksta žinių apie HI plitimo 
kelius. II perinatalinio centro slaugytojai netinkamai pritaiko 
manipuliacijos atlikimo ir rankų higienos žinias.

Įvadas
Hospitalinės infekcijos (HI), dar vadinamos su sveikatos 

priežiūra susijusiomis infekcijomis, sukelia bakterinės, viru-
sinės, parazitinės, grybelinės kilmės susirgimų, susijusių su 
ligonio hospitalizavimu, tyrimais, gydymu asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, taip pat su darbu joje, nepriklausomai 
nuo laiko, buvo ir yra viena iš ligoninių problemų visame pa-
saulyje [1, 2].

Temos aktualumas. Europos Sąjungos (ES) šalyse HI vi-
dutiniškai pasireiškia vienam iš dvidešimties hospitalizuotų 
pacientų, kitaip tariant – 4,5 mln. visos ES pacientų kasmet. 
HI ES lemia papildomus 37 000 mirčių, o pacientų gydymosi 
trukmė pailgėja apie 16 mln. dienų – ligoninėms tai kainuo-
ja papildomai apie 7 bilijonus eurų kasmet [2]. 2016 m. ES 
šalyse 8,4 proc. pacientų, besigydančių reanimacijos ir inten-
syviosios terapijos skyriuose (RITS) ilgiau nei dvi dienas, su-
sirgo HI: 6 proc. pacientų pasireiškė hospitalinė pneumonija, 
4 proc. – kraujo infekcija, 2 proc. – šlapimo takų infekcija [3].  
Lietuvoje 2016 m. bent viena HI buvo registruota 17,1 proc. 
RITS pacientų. Didžiąją dalį visų nustatytų HI sudarė pneu-

monija (42,6 proc.) ir kitos apatinių kvėpavimo takų infek-
cijos (14,1 proc.), šlapimo takų infekcijos (15,1 proc.) bei 
mikrobiologiniu tyrimu patvirtintos kraujo infekcijos (11,9 
proc.) [4]. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro protokolu, Lietuvoje vykdomas HI paplitimo tyrimas, 
kuriuo siekiama surinkti palyginamus duomenis ir tiksliau 
įvertinti HI sukeliamą naštą, taip pat – didinti supratimą apie 
HI, antimikrobinių preparatų vartojimą bei skatinti jų stebė-
seną atskirose stacionarines paslaugas teikiančiose sveikatos 
priežiūros įstaigose. Taip pat tyrimu siekiama įvertinti pre-
vencijos strategijų efektyvumą ir pasirinkti tolimesnes veiklos 
kryptis vietiniu bei nacionaliniu lygmenimis (pakartotini pa-
plitimo tyrimai) ir parengti ligoninėms standartizuotas prie-
mones (įrankius) kokybės gerinimo kryptims identifikuoti [5]. 

Darbo naujumas. Nors Lietuvoje atlikta daug tyrimų apie 
HI, jų paplitimą, rizikos veiksnius ir skirtingas atsiradimo 
priežastis, tačiau iki šiol nėra tyrinėta Lietuvos perinataliniuo-
se centruose HI slaugytojų žinios ir jų taikymas apie HI. Gau-
ti rezultatai galėtų prisidėti prie problemos masto įvertinimo 
ir jos pasekmių mažinimo bei sveikatos priežiūros gerinimo 
naujagimių ligų ir naujagimių RITS. Atlikto tyrimo rezultatai 
galėtų būti taikomi sveikatos priežiūros profilaktikos progra-
moms ir priemonėms kurti.

Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos perinatalinių centrų 
slaugytojų žinias apie hospitalines infekcijas ir jų taikymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atliktas momentinis kiekybinis tyrimas 2017 m. balan-

džio–rugsėjo mėn. Atsižvelgiant į naujagimiams teikiamų 
paslaugų lygį Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos, teikian-
čios neonatologinę pagalbą, skirstomos į tretinio, antrinio B 
ir antrinio A lygio įstaigas. Lietuvoje veikia dvi aukščiausio 
(tretinio) lygio įstaigos – perinataliniai centrai. Kadangi buvo 
siekiama įvertinti Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojų ži-
nių apie HI lygį ir jų taikymą, šiam tyrimui taikyta tikslinė 
imtis – apklaustos visos bendrosios praktikos slaugytojos, dir-
bančios abiejuose Lietuvos perinataliniuose centruose, nau-
dojant tyrėjų sukurtą anoniminę anketinę apklausą. Taikytas 
Census apklausos (tyrimo) metodas. Iš viso buvo išdalytos 175 
anketos, tyrime dalyvavo 165 slaugytojai, 85 dirbantys I Lie-
tuvos perinataliniame centre, ir 80 II Lietuvos perinatalinia-
me centre. Atsako dažnis 94,3 proc.  

Klausimyną sudarė dvi dalys – bendroji (5 klausimai) ir 
specialioji (25 klausimai). Bendrojoje dalyje pateikiami socio-
demografiniai klausimai, kuriais siekiama įvertinti tiriamųjų 
amžių, išsilavinimą, darbo stažą ir įstaigą bei skyrių, kuriame 
dirbama. Specialiąja dalimi buvo siekiama įvertini slaugytojų 
žinių apie HI lygį ir jų praktinį taikymą. Žinių lygiui nusta-
tyti buvo užduodami testo tipo klausimai, kuriuose galimas 
vienas tinkamas atsakymas. Užduodami klausimai buvo susiję 
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su HI sąvoka; kokiuose skyriuose didžiausia rizika užsikrės-
ti; kokie dažniausi sukėlėjų patekimo keliai; kokia naujagi-
mių grupė turi didžiausią riziką užsikrėsti; kokia pagrindinė 
ir efektyviausia profilaktikos priemonė nuo HI ir kt. Žinių 
taikymui įvertinti buvo užduodami testo tipo klausimai, ku-
riais klausiama, kaip tiriamasis elgtųsi konkrečioje situacijoje, 
pvz.: „ar prieš naudodami sterilias priemones (instrumentus, 
medžiagą) įsitikinate, ar paketai sterilūs ir nepažeisti“ ir kt. 

Slaugytojų žinių lygiui nustatyti pagal teisingai atsakytus 
specialiosios dalies klausimus buvo sudaryti klausimyno verti-
nimo kriterijai: labai geros žinios – teisingai atsakyta į 13–16 
klausimų, geros žinios – teisingai atsakyta į 9–12 klausimų, 
vidutinės žinios – teisingai atsakyta į 5–8 klausimus, nepa-
kankamos žinios – teisingai atsakyta į 1–4 klausimus.

Pagal teisingus specialiosios dalies situacijų sprendimų bū-
dus slaugytojų žinių taikymui įvertinti buvo sudaryti klau-
simyno vertinimo kriterijai: geras žinių taikymas – teisingai 
atsakyta į 4–5 situacijas, vidutinis žinių taikymas – teisingai 
atsakyta į 2–3 situacijas, nepakankamas žinių taikymas – tei-
singai atsakyta į 1 situaciją.

Gautų duomenų analizė buvo atliekama „SPSS 22.0“ sta-
tistikos programa. Grafikai ir lentelės sudaryti „Microsoft 
Office Word 2016“ ir „Microsoft Office Excel 2016“ biuro 
programomis. Ryšiams tarp nepriklausomų požymių nusta-
tyti buvo apskaičiuojamas Pearson Chi kvadratas (χ2). Gautų 
rezultatų reikšmingumui nustatyti naudotas reikšmingumo 
lygmuo (žymėjimas – p), kuris reiškia, kad duomenys statis-
tiškai patikimi, kai p < 0,05. Dviejų nepriklausomų imčių 
proporcijų lygybė buvo tikrinama naudojant Z kriterijų. Pasi-
rinktas reikšmingumo lygmuo lygus 0,05.

Tyrimui atlikti buvo gauti įstaigose, kuriose vykdytas ty-
rimas, leidimai. Taip pat gautas raštiškas Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Bioetikos centro leidimas (2017-03-28 
Nr. BEC-VS (M)-99). Analizuojant ir pateikiant rezultatus, 
siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumo principą, svei-
katos priežiūros įstaigų pavadinimai užkoduoti. 

Rezultatai
Didžioji dalis tyrime dalyvavusių bendrosios praktikos 

slaugytojų, dirbančių I ir II perinataliniuose centruose, buvo 
40–49 metų amžiaus (atitinkamai 60,0 ir 55,0 proc.). 67,1 
proc. tiriamųjų iš I ir 47,5 proc. tiriamųjų iš II perinatalinio 
centro buvo baigę aukštesniąją medicinos mokyklą. Tyrime 
dalyvavo daugiausiai 20 metų ir didesnį darbo stažą turinčių 
slaugytojų I ir II centruose – 85,0 proc.

Siekiant įvertinti Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojų 
žinias apie HI, nustatyta, kad 84,7 proc. I perinatalinio centro 
slaugytojų žinios atitinka gerų žinių lygį, tik 15,3 proc. šio 
centro slaugytojų žinios įvertintos kaip vidutinės. 83,8 proc. 
II perinatalinio centro slaugytojų žinios vertinamos kaip labai 
geros ir tik 16,2 proc. šio centro slaugytojų žinios vertinamos 
kaip geros. Įvertinus gautus tyrimo rezultatus, nustatytas sta-
tistinis reikšmingumas (p < 0,0001) tarp perinatalinių centrų 
slaugytojų žinių apie HI. Nustatyta, kad statistiškai reikšmin-
gai I centro slaugytojų žinios apie HI vertinamos kaip geros 
žinios, palyginti su II centro slaugytojų žiniomis, kurios verti-
namos kaip labai geros žinios (1 pav.).

1 pav. Slaugytojų žinių vertinimas perinataliniuose centruose 
(proc.); *p < 0,0001

Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau kaip pusė abiejų Lie-
tuvos perinatalinių centrų slaugytojų žino, kas yra HI, teisin-
gą HI apibrėžimą nurodė 87,0 proc. I ir 76,3 proc. II perina-
talinių centrų slaugytojų. Statistiškai reikšmingai (p < 0,05)  
skiriasi perinatalinių centrų slaugytojų žinios apie skyrių, ku-
riame didžiausia rizika plisti HI. 78,8 proc. I ir 50,0 proc. 
II perinatalinių centrų slaugytojų žino, kad didžiausia rizika 
užsikrėsti HI yra RITS (2 pav.). 

Tyrimas parodė, kad Lietuvos perinataliniuose centruose 
dirbančios slaugytojos mano, jog dažniausi HI sukėlėjų pa-
tekimo keliai yra aplinkos ir ant instrumentų esantys mi-
kroorganizmai (m/o), taip mano 57,6 proc. I ir 22,6 proc. 
II perinataliniuose centruose dirbančių slaugytojų. Tik 23,5 
proc. I perinatalinio centro ir 18,7 proc. II perinatalinio 
centro slaugytojų žino, kad dažniausi HI sukėlėjai yra paties 
paciento m/o. Vertinant slaugytojų žinias apie dažniausius 
rizikos veiksnius, susijusius su paciento būkle užsikrėsti HI, 
nustatyta, kad didžioji dalis tiriamųjų – 77,6 proc. I ir 91,3 
proc. II perinatalinių centrų slaugytojų žinojo, kad tai yra 
naujagimiai, senyvo amžiaus žmonės, nusilpusi imuninė siste-
ma, gretutinės ligos – diabetas, lėtinės inkstų ir plaučių ligos. 
Gautas statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0,05) tarp I ir II 
perinatalinio centrų slaugytojų žinių apie HI riziką, susijusią 
su paciento būkle (2 pav). 

2 pav. Teisingos slaugytojų žinios apie HI perinataliniuose cent-
ruose (proc.); *p < 0,05; **p < 0,0001

Tyrimo metu 54,1 proc. I ir 77,5 proc. II perinataliniuose 
centruose dirbančių slaugytojų žinojo, kad didžiausią riziką 
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užsikrėsti HI turi naujagimiai, ypač neišnešioti. Nustatytas 
statistiškai reikšmingas skirtumas (p < 0,05) tarp perinatalinių 
centrų slaugytojų žinių apie naujagimius, kurie turi didžiausią 
riziką užsikrėsti HI. Statistiškai reikšmingai (p < 0,0001) išsi-
skyrė perinatalinių centrų slaugytojų žinios apie pagrindines 
HI profilaktikos priemones.  67,1 proc. I ir 93,7 proc. II pe-
rinataliniuose centruose dirbančių slaugytojų nurodė, kad tai 
yra rankų higiena ir aseptikos taisyklių laikymasis procedūrų 
metu (2 pav.).

Siekiant įvertinti Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojų 
žinių apie HI taikymą, buvo užduodami klausimai, kaip slau-
gytojai pasielgtų tam tikromis situacijomis. Įvertinus teisingus 
situacijų sprendimus, nustatyta, kad I perinatalinio centro 
slaugytojų žinių apie HI taikymas statistiškai reikšmingai  
(p < 0,0001) atitinka gero žinių taikymo lygį (100 proc.), o  
II centro 46,3 proc. slaugytojų žinių taikymas atitinka viduti-
nį ir 42,5 proc. gerą žinių taikymo lygį. Taip pat šiame centre 
nustatyta, kad 11,3 proc. slaugytojų žinių taikymas yra nepa-
kankamas (3 pav.).

3 pav. Slaugytojų žinių taikymo vertinimas perinataliniuose 
centruose (proc.); *p < 0,0001

Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (p < 0,0001) II peri-
nataliniame centre dirbantys slaugytojai 100,0 proc. dažnai ir 
(arba) visada prieš naudodami sterilias priemones įsitikina, ar 
pakuotė nepažeista. 75,3 proc. I perinatalinio centro slaugyto-
jų visada taip daro, 24,7 proc. slaugytojų labai retai arba retai 
įsitikina, ar naudoja nepažeistos pakuotės sterilias priemones 
(4 pav.).

Rankų higiena atliekama nusiplaunant rankas vandeniu su 
muilu ir įtrinant jas dezinfekcine priemone (antiseptiku). Ver-
tinant Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojų žinių apie HI 
taikymą, buvo klausiama, kaip atliktų rankų higieną. Nusta-
tyta, kad statistiškai reikšmingai (p < 0,001) taisyklingai rankų 
higieną atliktų 81,2 proc. I ir 46,3 proc. II perinataliniuose 
centruose dirbančių slaugytojų (4 pav.). 

Kiekviena sterili medicininė priemonė turi pakuotės žy-
mėjimo indikatorinį lipduką, ant kurio būna sterilizavimo 
numeris ir galiojimo data. Slaugytojai, prieš išpakuodami 
pakuotę, turi patikrinti, ar yra indikatorinis lipdukas, ar ant 
jo esanti galiojimo data tinkama, ir šį lipduką turi įklijuoti į 
registracijos žurnalą, pažymėdami pakuotės atidarymo datą, 
pavadinimą (ar tai įrankiai, ar medžiaga, ar kt.) bei pasirašyti. 
Nesant indikatorinio lipduko arba ant jo nurodyta galiojimo 
data yra pasibaigusi, paketas turi būti dedamas prie ruošiamų 
gabenti į sterilizacinę. Vertinant Lietuvos perinatalinių centrų 
slaugytojų žinių apie HI taikymą, buvo klausiama, kaip pasi-
elgtų slaugytojai, jeigu ant medicininių priemonių ar įrankių 

nebūtų pakuotės žymėjimo indikatorinio lipduko, tačiau ant 
šalia esančių priemonių jis būtų – su sterilizavimo numeriu 
ir galiojančia data. Tyrimo metu nustatyta, kad 74,1 proc.  
I perinataliniame centre ir 90,0 proc. II centre dirbančių slau-
gytojų pasielgtų tinkamai. Įvertinus gautus tyrimo rezultatus, 
nustatytas statistinis reikšmingumas (p < 0,01) tarp perinata-
linių centrų ir slaugytojų žinių taikymo aprašytoje situacijoje. 
Gauta, kad statistiškai reikšmingai daugiau II perinatalinio 
centro slaugytojų (90 proc.) taisyklingai pasielgtų situacijoje 
nei I perinatalinio centro slaugytojų (4 pav.).

Kiekviena medicininė procedūra turi būti atliekama lai-
kantis aseptikos ir antiseptikos taisyklių. Slaugant nauja-
gimius turi būti užtikrinta jų priežiūra, kurios metu sten-
giamasi išvengti bet kokių m/o patekimo į žaizdas (pvz., 
tvarsčiai turi būti keičiami kasdien). Tyrimo metu, norint 
įvertinti bendrosios praktikos slaugytojų žinias ir jų taiky-
mą, buvo klausiama, kaip jie elgtųsi, jei naujagimiui būtų 
atlikta chirurginė operacija (pvz., įvesta stoma), ir kaip daž-
nai keistų tvarstį aplink ją. Nustatyta, kad visi I perinatali-
niame centre dirbantys slaugytojai tvarstį aplink stomą keis-
tų kasdien (100 proc.). II perinataliniame centre 23,8 proc.  
slaugytojų tvarstį keistų kasdien, o didžioji dauguma, net 
66,2 proc. slaugytojų pasirinko atsakymo variantą „kita“ 
ir nurodė, kad tvarstį keistų „dažniau nei kasdien“, „pagal 
poreikį“, „pagal situaciją“, „kelis kartus per dieną“. Įver-
tinus tyrimo rezultatus, gautas statistinis reikšmingumas  
(p < 0,0001) tarp perinatalinių centrų ir slaugytojų žinių 
apie procedūrų aseptikos ir antiseptikos taisyklių laikymąsi 
taikymo (4 pav.).

4 pav. Tinkamas slaugytojų žinių pritaikymas praktikoje perinata-
liniuose centruose (proc.); *p < 0,01; **p < 0,001; ***p < 0,0001

Rezultatų aptarimas
Nors šiuolaikinės infekcijų kontrolės pažanga labai dide-

lė, tačiau HI išlieka svarbi asmens ir visuomenės sveikatos 
problema dėl hospitalizacijos trukmės pailgėjimo, padidėjusių 
gydymo ir sveikatos priežiūros išlaidų bei sukeliamų sunkių 
komplikacijų. Remiantis Lietuvos higienos instituto duome-
nimis (2017), Lietuvoje per pastaruosius penkiolika metų 
didžiausias hospitalinis sergamumas registruotas suaugusiųjų 
(vyresnių nei 65 metų amžiaus) ir vaikų (0–17 metų amžiaus) 
grupėse. Taigi naujagimiai, senyvo amžiaus žmonės, nusilpusi 
imuninė sistema, gretutinės ligos (diabetas, lėtinės inkstų ir 
plaučių ligos) yra HI rizikos veiksniai, kurie susiję su paciento 
būkle. Paprasčiausia ir efektyviausia HI profilaktikos priemo-
nė, kuri užkerta kelią m/o plitimui bei sumažina hospitalinį 
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sergamumą, yra medicinos personalo rankų higiena, žinios 
apie HI profilaktiką ir jų taikymas [1].

Įvertinus gautus tyrimo rezultatus, nustaty-
ta, kad didžiosios dalies abiejų Lietuvos perinatali-
nių centrų bendrosios praktikos slaugytojų žinios ati-
tinka gerų arba labai gerų žinių lygį. I perinatalinio 
centro 83,7 proc. slaugytojų žinios statistiškai reikšmin-
gai (p < 0,0001) vertinamos kaip geros žinios, o II peri- 
natalinio centro 83,8 proc. – labai geros. 2014–2015 m.  
Palestinos ligoninėse buvo atliktas panašus tyrimas, kurio 
tikslas buvo įvertinti medicinos seserų žinių ir infekcijų 
kontrolės lygį keturiose vyriausybinėse Palestinos ligoni-
nėse. Tyrime dalyvavo intensyviosios terapijos, skubiosios 
pagalbos, pediatrijos ir naujagimių ligų skyriuose dirbantys 
slaugytojai. Teisingi atsakymai buvo apibendrinti ir nustaty-
ti trys žinių lygiai, kurie įvertinti pagal teisingus atsakymus. 
Šio tyrimo metu nustatyta, kad 53,9 proc. tyrime dalyvavu-
sių slaugytojų žinios vertinamos kaip tinkamos. Taigi tyrimo 
rezultatai parodė, kad didžiosios dalies slaugytojų žinios apie 
infekcijos kontrolę buvo geros. Pakankamos žinios gali būti 
siejamos su nuolat vykstančiais mokymais HI temomis bei 
pačių slaugytojų poreikiu ir noru domėtis ir ieškoti naujos 
informacijos HI temomis [6]. 

Tyrimo metu, vertinant slaugytojų žinias apie HI ir jų tai-
kymą, nustatyta, kad teisingą HI apibrėžimą žinojo daugiau 
kaip du trečdaliai slaugytojų, tai yra 87,0 proc. I ir 76,3 proc. 
II perinataliniuose centruose dirbančių slaugytojų. Palyginti 
su 2007 m. R. Monkevičienės atliktu kokybiniu – stebėjimo –  
tyrimu, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti HI paplitimo prie-
žastis Kauno medicinos universitetinių klinikų Centriniame 
RITS bei jų valdymo galimybes, nustatyta, kad mažiau kaip 
pusė respondentų žinojo, kad HI gali užsikrėsti ir pacientus 
gydantis, ir slaugantis personalas, ne tik pacientai. Šio tyrimo 
ir Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojai teisingai žinojo, 
kad pagrindinė HI prevencijos priemonė, priklausanti nuo 
personalo, yra rankų higiena [7]. 

Vertinant slaugytojų žinias, buvo klausiama, kokia pagrin-
dinė ir paprasčiausia HI profilaktikos priemonė. Nustatyta, 
jog teisingai žinojo, kad tai yra rankų higiena ir aseptikos tai-
syklių laikymasis procedūrų metu, 67,1 proc. I ir 93,7 proc.  
II perinatalinių centrų slaugytojų. 23,5 proc. I centro slau-
gytojų manė, kad tai yra antibiotikų vartojimas ir aseptikos 
taisyklių laikymasis procedūrų metu. PSO gairėse (2009) dėl 
rankų higienos sveikatos priežiūros srityse teigiama, kad tai-
syklinga rankų higiena užkerta kelią ne tik medicinos perso-
nalui patiems išvengti infekcijų, bet tai mažina ir pacientų 
užsikrėtimo pavojų [8]. Ligų ir prevencijos centro gairėse nu-
rodoma, kad medicinos personalas būtinai turi atlikti rankų 
higieną prieš ir po kontakto su pacientu [9]. Magiorakos ir kt. 
(2009) nurodė dažniausias priežastis, kodėl slaugytojai neat-
lieka rankų higienos. Jų teigimu, tai yra nepatogiai naudoji-
mui pritaikytas inventorius – kriauklės, muilo ir antiseptiko 
dozatorių vietos palatose, didelis darbo krūvis bei žinių apie 
reikalavimus rankų higienai trūkumas [10]. 

Taigi remiantis šiuo atliktu tyrimu ir kitų mokslininkų ty-
rimais, galima teigti, kad svarbu vertinti bendrosios praktikos 
slaugytojų žinias apie HI, jų taikymą, nes tai viena iš alterna-
tyvų, kaip kontroliuoti HI paplitimą. Žinant, kokių žinių ir 
įgūdžių trūksta personalui, galima organizuoti ir vykdyti mo-

kymus. Todėl žinių vertinimas ir personalo mokymas – viena 
iš efektyviausių HI profilaktikos priemonių.

Išvados
1. Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojų žinių apie HI ly-

gis atitinka gerų arba labai gerų žinių lygį. Daugiau kaip 
pusė abiejų centrų slaugytojų žino, kas yra HI, kokiuose 
skyriuose didžiausia rizika užsikrėsti HI, kokie pacientai 
priskiriami rizikos grupėms, kokia efektyviausia profilak-
tikos priemonė. Abiejų centrų slaugytojams trūko žinių 
apie dažniausius HI sukėlėjų patekimo kelius. Žinios apie 
HI skiriasi priklausomai nuo išsilavinimo ir darbo stažo. 
Aukštąjį neuniversitetinį ir aukštąjį išsilavinimą bei dides-
nį kaip 20 metų darbo stažą turintys slaugytojai turi geres-
nes žinias apie HI nei slaugytojai, įgiję aukštesnįjį išsilavi-
nimą (baigę medicinos mokyklas) ir dirbantys mažiau nei 
20 metų. 

2. Didžioji dalis Lietuvos perinatalinių centrų slaugytojų 
tinkamai taiko žinias, susijusias su HI. Abiejų centrų slau-
gytojai, prieš atlikdami procedūras įsitikina, ar naudoja 
sterilias priemones, kurios turi galiojantį sterilumo ženkli-
nimo indikatorių, dėvi ir keičia pirštines pagal aseptikos ir 
antiseptikos taisykles. Tačiau ne visi slaugytojai tinkamai 
atlieka rankų higieną. Žinių taikymas skyrėsi pagal darbo 
stažą ir išsilavinimą. Slaugytojai, turintys didesnį kaip 20 
metų darbo stažą ir aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 
geriau pritaiko savo žinias apie HI, palyginti su slaugyto-
jais, kurių darbo stažas mažesnis nei 20 metų ir kurie yra 
įgiję aukštąjį universitetinį ir aukštesnįjį (baigę medicinos 
mokyklas) išsilavinimą.

3. Statistiškai reikšmingai daugiau I perinatalinio centro 
slaugytojų teisingai nurodė didžiausios HI rizikos sky-
rių – RITS – nei II perinatalinio centro. II perinatalinio 
centro slaugytojai dažniau teisingai įvardijo HI rizikos 
veiksnius, susijusius su paciento būkle (naujagimiai, se-
nyvo amžiaus žmonės ir sergantieji gretutinėmis ligomis), 
didžiausią naujagimių rizikos grupę užsikrėsti HI (ypač 
neišnešioti naujagimiai), pagrindines HI profilaktikos 
priemones, nei I centro slaugytojai. Palyginus I ir II peri-
natalinių centrų slaugytojų žinių taikymą, nustatyta, kad 
statistiškai reikšmingai II perinatalinio centro slaugytojai 
tinkamai elgtųsi situacijose, kada reikia atlikti procedūras, 
užtikrinant jų sterilumą, nei I perinatalinio centro, tačiau 
I perinatalinio centro – tinkamai pritaiko žinias, susijusias 
su taisyklingu rankų higienos atlikimu, pirštinių dėvėji-
mu ir jų keitimu bei aseptikos ir antiseptikos laikymusi. 

LITHUANIAN PERINATAL CENTERS  
NURSES LEVEL OF KNOWLEDGE  

ABOUT NOSOCOMIAL INFECTIONS  
AND ITS APPLICATION

Keywords: nosocomial infections, perinatal centers, nurses, 
knowledge evaluation.

SUMMARY
According to the data of the Lithuanian Institute of Hy-

giene, nosocomial infections, also known as hospital-acqui-
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Šiemet Romoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje (Glo-
bal forum of Inkontinence, GFI) buvo pristatyta išsami efekty-
vios šlapimo nelaikančių asmenų slaugos ir priežiūros strategija. 
Ši konferencija rengiama kas dveji metai, ja siekiama atkreipti 
visų pasaulio valstybių dėmesį į šlapimo nelaikančių žmonių, jų 
artimųjų, dirbančių neformaliais slaugytojais, ir profesionalių 
slaugytojų, slaugančių sunkias šlapimo nelaikymo formas tu-
rinčius asmenis, kasdienes problemas. GFI metu pristatyta stu-
dija apžvelgė svarbiausius veiksnius, egzistuojančius kiekvieno 
šlapimo nelaikymą turinčio žmogaus gyvenime. Šių veiksnių 
suvokimas, kontrolė ir reikiama korekcija gali smarkiai kore-
guoti valstybines išlaidas, skiriamas šlapimo nelaikančių pacien-
tų kasdienei slaugai.

Tarptautinių ekspertų studija
GFI pristatyta studija buvo ruošiama ilgiau nei metus. 

Per pirmą etapą, atlikus kelių Europos šalių sveikatos sistemų 
analizę, išskirti pacientui, slaugytojui ir valstybės biudžetui 
svarbiausi veiksniai ir rodikliai. Vėliau vykusių diskusijų metu 
atrasta koreliacija tarp visų veiksnių ir rodiklių. Diskusijose 

Ko reikia, kad šlapimo nelaikančių žmonių slauga 
būtų kokybiška ir nereikalautų didelių išlaidų?

Svarbiausi efektyvios strategijos veiksniai
Daiva Ausėnaitė

Sveikatos žurnalistė

dalyvavo gydytojai, slaugytojai, pacientai, tarptautiniai įvairių 
sričių ekspertai, valstybių pareigūnai, politikai, socialinių rei-
kalų ekspertai.

„Senstanti visuomenė jau yra tapusi nemažu iššūkiu. Dauge-
lyje valstybių kiekvieną dieną sprendžiamas klausimas, kaip op-
timizuoti išlaidas ir patenkinti augančius visuomenės poreikius 
sveikatos priežiūros srityje. Ilgesnė gyvenimo trukmė ir vyres-
nio amžiaus žmonių sveikatos priežiūra reikalauja vis didesnių 
išlaidų. Todėl svarbu parengti efektyvias strategijas. Mūsų atlik-
ta studija gali tapti puikiu įrankiu valstybėms formuojant biu-
džetus ir numatant reikiamas išlaidas vyresnio amžiaus žmonių 
slaugai. Šlapimo nelaikymas pažeidžia ne tik vyresnio amžiaus 
asmenis, todėl efektyvios šlapimo nelaikymo priežiūros ir slau-
gos strategijos yra ypač aktualios daugelyje šalių“, – rašoma po 
konferencijos išplatintame pranešime spaudai.

Pasak VšĮ Inkocentras vadovės Jurgos Misevičienės, jau 
suvokta, kad visuomenėje yra šlapimo nelaikančių asmenų, 
kad svarbu užtikrinti jų aktyvumo išsaugojimą. „Tarptautiniu 
mastu ieškoma sprendimų, kaip šį sveikatos sutrikimą turintį 
asmenį kuo ilgiau išlaikyti darbo rinkoje, kaip užtikrinti jo 

Mokslinis straipsnis

red infections (HAI), are defined as - any illness of a bacterial, 
viral, parasitic, fungal origin related to the hospitalization of 
a patient, research, treatment in a person‘s health care institu-
tion, as well as work therein. Although the progress of modern 
infection control is very high, HAI remains an important pu-
blic health problem. One of the most important measures of 
HAI management is their epidemiological surveillance, which, 
when properly executed, can reduce the frequency of HAI by 
20-30 %. Although many means of HAI prevention have been 
known for a long time, systematic repetition and deepening of 
knowledge about basic means of HAI prevention can greatly 
reduce morbidity and even mortality from them.

The study was conducted in April-September 2017, invol-
ving 165 nurses working in perinatal centers in Lithuania. It 
has been established that the knowledge the majority nurses 
in both Lithuanian perinatal centers have corresponds to a 
good or very good level of knowledge. Nurses are aware of 
the main means of prevention and how they are adequately 
adhered to, what HAI risk factors are there and in which de-
partments it is most likely to contract HAI. However, there is 
a lack of knowledge about HAI transmission paths. Nurses in 
the 2nd center incorrectly apply knowledge related to mani-
pulation and hand hygiene.
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gyvenimo kokybę. Nepamirštami ir slaugytojai, neretai jais 
būna sergančiojo artimieji, kurie dar daugelyje šalių lieka 
be socialinių garantijų, be jų darbo įvertinimo ir pagalbos. 
Manau, ši studija labai svarbi ir reikšminga. Dirbu Sveika-
tos apsaugos ministerijos sukurtoje darbo grupėje, kurioje 
stengiamės optimizuoti išlaidas šlapimo nelaikančių žmonių 
priežiūros priemonėms ir kad būtų užtikrintas geras prieina-
mumas. Ši studija bus dar vienas svarbus dokumentas toli-
mesniam mūsų darbui, – įsitikinusi J. Misevičienė. – Tol, kol 
mes Lietuvoje du metus dėliojame slaugos priemonių kiekius 
ir mušamės dėl kiekvieno papildomo milijono šiai sričiai, pa-
saulyje kalbama apie individualiai kiekvienam pacientui suda-
romą šlapimo nelaikymo strategiją, kuri turi būti peržiūrėta 
mažiausiai vieną kartą per metus, o kai kuriems pacientams ir 
keturis kartus per metus.“

Smarkiai atsiliekame, nors  
pokyčiai ir prasidėjo

„Niekuomet nekalbėjome apie tai, jog individualios šlapi-
mo nelaikymo priežiūros ir slaugos strategijos reguliarus per-
žiūrėjimas, įvertinus paciento būklę ir jos pokytį, gali turėti 
įtakos bendram šalies biudžetui. Kaip ir visi supranta, kad 
nesikeliantis iš lovos ir šlapimo nelaikymą turintis žmogus 
pareikalaus mažiau išlaidų, jeigu jo slauga bus kokybiška. Ta-
čiau valstybiniu mastu nieko nedaroma, kad ta slauga būtų 
kokybiškesnė. Nemąstoma, kaip taškomi valstybės pinigai, 
kai žmogus vis grįžta ir grįžta į ligoninę dėl pragulų, dėl odos 
infekcijų; kaip vargsta gydymo įstaigose dirbantys slaugytojai, 
kaip jų emocinė įtampa paveikia jų darbingumą bei kaip tai 
galiausiai paveikia šalies biudžetą pradedant dažnai imamais 
nedarbingumo lapeliais ir, galiausiai, migracijos mastais“, – 
sako Inkocentro vadovė.

Jos manymu, visgi jau galima kai kuo ir pasidžiaugti. „Šie-
met įvykus reikšmingiems pasikeitimams kompensavimo 
sistemoje, mes gebame užtikrinti reikiamų priemonių priei-
namumą visiems, kas turi šlapimo nelaikymo diagnozę. Dar 
prieš tris mėnesius prieinamumas mūsų šalyje buvo labai pras-
tas. Tikiu, kad visgi einame mažais žingsneliais link to, kad 
kada nors galėsime įgyvendinti šlapimo nelaikymo priežiūros 
strategiją, tokią, kokią siūlo pasaulio ekspertai. Trys didieji 
veiksniai, pristatyti šioje studijoje, rodo, kokiomis kryptimis 
reikia judėti šlapimo nelaikymo priežiūros srityje. Jeigu jau 
galime pasigirti pagerėjusiu slaugos priemonių prieinamumu, 
tai vis dar negalime pasigirti gera šlapimo nelaikymo pasek-
mių kontrole. Ligoninių išlaidos vis dar didelės, slaugytojų 
psichoemocinė būsena kol kas niekam nerūpi, neišsprendžia-
ma daugybę metų ir tualetų tinkamo išdėstymo didžiausiuose 
šalies miestuose problema. Pasaulio lyderiai diktuoja ir nuro-
do mums tinkamos slaugos suteikimo sergantiesiems šlapimo 
nelaikymu gaires. Mums belieka juos išgirsti, išdiskutuoti, 
kaip tai galėtų būti pritaikoma mūsų valstybėje, ir diegti nau-
joves, leisiančias tinkamai skirstyti išlaidas ir užtikrinti, kad 
nenukentės žmonių gyvenimo kokybė“, – sako VšĮ Inkocen-
tras vadovė Jurga Misevičienė.

Studija
GFI pristatytos studijos kūrėjai, dėliodami svarbiausius 

slaugos ir priežiūros veiksnius, visus šlapimo nelaikančius 
pacientus suskirstė į tris grupes:

1. nereikalaujantys slaugos (jie patys gali pasikeisti slaugos 
priemones, kai suvokia, jog laikas jas pasikeisti, gali nusi-
prausti, jie juda, dirba, yra socialiai aktyvūs);

2. priklausomi nuo slaugytojų, bet galintys pasakyti, kad jie 
nori į tualetą ar kad laikas keisti slaugos priemonę, geban-
tys bendradarbiauti, įvardijantys savo poreikius;

3. priklausomi nuo slaugančio personalo, kurie negali nei 
įvardyti savo poreikių, nei juos atpažįsta, negali bendradar-
biauti, pasikeisti sauskelnių.     
Studijos kūrėjai veiksmingą priežiūrą užtikrinančius veiks-

nius suskirstė į tris dideles grupes: resursai, procesas ir pasek-
mių kontrolė. Kiekvienoje grupėje išskirti svarbiausi veiks-
niai, kurie daro didžiausią įtaką valstybių biudžetams.

Resursai. Šioje grupėje svarbiausiu veiksniu tampa slau-
gančių asmenų įgūdžiai, gebėjimai prižiūrėti šlapimą nelai-
kančius asmenis. Svarbu įsivertinti, koks yra personalas – 
gydymo įstaigose dirbantys profesionalai ar namų sąlygomis 
žmogų prižiūrintys neprofesionalūs slaugytojai. Nepriklauso-
mai nuo personalo reikia įvertinti turimus finansus, slaugos 
priemones, jų pasiruošimą, žinių lygį ir gebėjimą pritaikyti 
turimas žinias praktiškai.

Resursų grupėje išskiriami ir tualetai. Aktyviam pacientui 
yra svarbūs viešose erdvėse esantys tualetai, kad jis galėtų ju-
dėti iš namų į darbą, į norimą objektą – būtent jie labai prisi-
deda prie jo aktyvumo išlaikymo. Visą dieną namuose pralei-
džiančiam pacientui svarbu, koks tualetas yra jo namuose: ar 
jis pats galės iki jo nusigauti, ar jis jam patogus, o gal jis nega-
lės savarankiškai juo naudotis ir jam reikės slaugančio asmens 
pagalbos. Tinkamo tualeto įrengimas paciento namuose gali 
labai sumažinti slaugos išlaidas atsisakius slaugančio asmens 
paslaugų.

Procesas. Ši veiksnių grupė apima tokius rodiklius kaip: 
slaugos gavimas, slaugos strategija, jos koregavimas bei prie-
žiūros prieinamumas visiems, kam to reikia.

Išskirti šie rodikliai, parodantys proceso veiksmingumą:
•	 koks	 procentas	 šlapimo	 nelaikančių	 pacientų,	 kuriems	

reikalingos slaugos priemonės, jas gauna, koks yra slaugos 
priemonių prieinamumas;

•	 kiek	 dienų	 praeina	 nuo	 paciento	 kreipimosi	 į	 reikiamas	
institucijas, kad jam būtų suteiktos priemonės ir slauga ar 
priežiūra, iki realios pagalbos gavimo;

•	 ar	keičiama	slaugos	priežiūros	strategija	pagal	besikeičian-
čius paciento poreikius;

•	 koks	yra	 santykis	 tarp	 šlapimo	nelaikančių	asmenų,	gau-
nančių kokybišką slaugą, ir asmenų, negaunančių paslaugų 
ir reikiamų priemonių, kaip per metus keičiasi antros gru-
pės proporcija;

•	 sėkmingam	 šlapimo	 nelaikančio	 asmens	 poreikių	 paten-
kinimui būtina nuolat peržiūrėti jo individualią priežiū-
ros ir slaugos strategiją. Jeigu pacientas aktyvus, jo slau-
gos strategija peržiūrima kartą per metus. Du kartus per 
metus peržiūrima, kai asmuo iš dalies priklausomas nuo 
slaugančio asmens, ir keturis kartus, kai asmuo yra visiškai 
priklausomas nuo slaugos personalo. Jeigu slaugos priežiū-
ros strategija yra peržiūrima šioms pacientų grupėms tokiu 
periodiškumu, laikoma, kad užtikrinama gera slauga;

•	 koks	 procentas	 pacientų	 dalyvavo	mokymuose,	 buvo	 in-
formuoti apie savo ligą ir kaip su ja gyventi, sėkmingos 
slaugos veiksniu laikomas gerai informuotas pacientas;
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•	 ar	pacientai,	dar	negaunantys	slaugos	priemonių,	turi	tei-
sę patys nuspręsti, kokias priemones jie norės naudoti, ar 
naujai diagnozuoti pacientai turi teisę rinktis slaugos prie-
mones, ar jis ir jį prižiūrintis asmenys turi pakankamai in-
formacijos apie priemones, kurias gali rinktis.
Pasekmių kontrolė. Šioje grupėje aprašomos trys veiksnių 

rūšys: klinikiniai, gyvenimo kokybės ir ekonominiai. 
Klinikiniai veiksniai apibrėžia tokius veiksnius kaip su 

šlapimo nelaikymu susiję odos pažeidimai, kurie reikalauja 
papildomo ar net ambulatorinio gydymo. Taip pat studijoje 
nurodoma, jog itin svarbus veiksnys yra komunikacija tarp 
paciento, slaugytojo ir valdžios institucijų. Gera slaugos stra-
tegija įvardijama situacija, kai slaugytojas informuoja  reikia-
mas institucijas apie pacientus, kurie yra rizikos grupėje patirti 
neigiamas pasekmes dėl prastos šlapimo nelaikymo kontrolės. 
Taip gerinamas pacientų prieinamumas prie reikiamų paslau-
gų ir užkertamas kelias galimoms pasekmėms (didesnės išlai-
dos pacientui patekus į ligoninę dėl sunkių sveikatos būklių, 
tokių kaip pragulos).

Gyvenimo kokybės veiksniams studijoje skiriamas nemažas 
dėmesys. Vertinami ir paciento, ir slaugytojo gyvenimo koky-
bės pokyčiai. Pacientų gyvenimo kokybei įvertinti naudojami 
tokie parametrai: gebėjimas palaikyti ryšį su šeima ir draugais, 
gebėjimas keliauti, šlapimo nelaikymo įtaka seksualiniam gy-

venimui, galėjimas dėvėti pageidaujamą drabužį, pasitenkini-
mas santykiais su slaugančiu asmeniu, gebėjimas išlaikyti savi-
garbą, pasitikėjimą ir valdyti šlapimo nelaikymą. Svarbu, kad 
žmogus turėtų galimybę pranešti apie savo gyvenimo kokybės 
pokyčius, taip jis prisidėtų prie šlapimo nelaikymo pasekmių 
mažinimo.

Prie gyvenimo kokybės pasekmių kontrolės priskiriamas šla-
pimo nelaikymą turinčio paciento darbingumas. Kiek ilgai 
žmogus išlieka darbo rinkoje, koks procentas sergančiųjų šla-
pimo nelaikymu išlieka darbo rinkoje. Kuo daugiau asmenų 
nustoja dirbti, tuo yra prastesnė pasekmių kontrolė.

Ekonominių veiksnių pasekmių kontrolė labiausiai susijusi 
su ligoninėmis. Dažnų ligonių atvykimo į gydymo įstaigas ir 
buvimo ten išlaidos tiesiogiai susijusios su netinkamu pasek-
mių kontrolės valdymu. Prašoma įsivertinti ir kokios išlaidos 
patiriamos, kai į gydymo įstaigą patenka pacientas su gera 
šlapimo nelaikymo priežiūros strategija ir tokios strategijos 
neturintis pacientas.

Kaip dažnai per metus pacientui pasikartoja neinfekcinės 
ligos, dermatitas, užkrečiamosios ligos, griuvimai ir kaip daž-
nai šios būklės priverčia pacientą kreiptis į gydymo įstaigą. 
Slaugos priežiūros strategija  pacientui, dažnai apsilankan-
čiam ligoninėje, turi būti peržiūrima ir koreguojama. Tik taip 
pavyks mažinti pasekmes – išlaidas.

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą
 

SLAUGA
MOKSLAS IR PRAKTIKA

Užsiprenumeruoti žurnalą galite:
•	bet	kuriame	Lietuvos	pašte	ar	„PayPost“	skyriuje		

•	per	Lietuvos	pašto	laiškininką
•	paskambinę	informacijos	tel.	8	700	55	400		
•	interneto	svetainėje	www.prenumeruok.lt

Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Svarbu žinoti:

Lietuvos leidinių 2019 m. kasmėnesinės laikraščių 
prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėn. 26 d.,

kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – iki kiekvieno mėn. 22 d.  
(jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip).

Daugiau informacijos tel. 8 700 55 400 
arba el. paštu prenumerata@post.lt
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.  .    RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ SLAUGOS  
SPECIALISTŲ KONFERENCIJA

,,SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ YPATUMAI ONKOLOGIJOJE“
2018 m. gruodžio 6 d.

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, Didlaukio g. 45, Vilnius.

PROGRAMA

09.00–10.00  Konferencijos dalyvių registracija

10.00–10.20  Konferencijos atidarymas

10.20–10.40  Iš PSDF lėšų biudžeto apmokamų slaugos  
 paslaugų teikimo statistika bei tendencijos
 Oksana Burokienė, Valstybinė ligonių kasa

10.40–11.00   Paliatyvioji pagalba Belgijoje: nuo gydymo prie  
 rūpinimosi
 Daiva Treznevičiūtė, Vilniaus kolegijos Sveikatos  
 priežiūros fakultetas

11.00–11.25  Tracheostomų priežiūra po operacijos
 Oksana Seletienė, Nacionalinis vėžio institutas

11.25–11.45  Sergančiųjų krūties vėžiu slauga
 Anželika Moločko, Nacionalinis vėžio institutas

11.45–12.05 Bendravimo su onkologiniais pacientais ir jų  
 artimaisiais psichologiniai aspektai
 Sandra Birbilaitė, Nacionalinis vėžio institutas

12.05–12.35 Onkologinio paciento mityba: mitai ir moksli- 
 niais tyrimais pagrįsti faktai
 Auksė Gečionienė, Fresenius Kabi Baltics 

12.35–12.55  Hiperterminė intraperitoninė chemoterapija  
 (HIPEC)
 Dr. Audrius Dulskas, Nacionalinis vėžio institutas

12.55–13.15 Naujovė pacientų gydyme – plaukus išsauganti  
 sistema ,,Paxman orbis“ 
 Tomas Deščeras, Hospitex Diagnostics Kaunas

13.15–14.00  Pietų pertrauka

14.00–14.20   Slaugytojų darbo su cistostatikais sauga
 Milda Kuskienė, Vilniaus kolegijos  Sveikatos  
 priežiūros fakultetas

14.20–14.40 Paciento gyvenimo kokybė po šlapimo pūslės  
 šalinimo operacijos
 Aušvydas Patašius, Nacionalinis vėžio institutas

14.40–15.10 Stomų priežiūra. Perioperacinis stomuotų pa- 
 cientų mokymas
 Liuda Vitkauskienė, Nacionalinis vėžio institutas

15:10–15.30 Intervencinės onkologijos procedūros
 bendroje nejautroje, kontroliuojant KT
 Dr. Mantas Trakymas, Nacionalinis vėžio 
 institutas

15.30–15.50  Lėtinio skausmo varginamas pacientas
 Jurgita Bartusevičiūtė, Nacionalinis vėžio 
 institutas

15.50–16.20  Žaizdų priežiūra inovatyviais tvarsčiais
 Violeta Senavaitienė, Mölnlycke Health Care

16:20–16:30 Konferencijos uždarymas. 
 Pažymėjimų įteikimas.

•	Dalyvio registracijos mokestis – 5 Eur , renginio metu – 10 Eur.
•	 Konferencijos	 dalyviams	 bus	 išduodami	 8	 val.	 trukmės	

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

•	 Išsami	 informacija	 apie	 renginį	 ir	 REGISTRACIJĄ	
internetinėje svetainėje http://www.nvi.lt/

 Teirautis tel. (8 5) 219 0961, +370 674 69472  
 el.p. losddraugija.konferencija@gmail.com
•	 Išankstinė registracija vykdoma iki lapkričio 30 d.
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Trumpai apie gedulą
Artimo žmogaus netektis – vienas labiausiai sukrečiančių 

gyvenimo įvykių. Iš esmės gedulas – ilgas ir skausmingas pri-
sitaikymas prie to, kas buvo prarasta ir prie gyvenimo poky-
čių po netekties (Stroebe, Schut, & Stroebe, 2010). Netekus 
brangaus žmogaus reaguojame tiek emociškai, tiek kūnu, 
tampa sunku atlikti darbines užduotis, bendrauti. Nors moks-
lininkai yra pasiūlę įvairių modelių, kuriais naudodamiesi 
galime geriau suprasti gedulo procesą, vienas dinamiškiau-
sių – tai Stroebe ir Schut (1999) pateiktas netekties gedulo 
įveikos dvigubo proceso modelis (angl. The dual process model 
of coping with bereavement). Kodėl dvigubo proceso? Trumpai 
tariant, gedinčiam žmogui būdinga tiek orientacija į netektį 
(mintys, jausmai, veiksmai susiję su mirusiuoju ir netektimi), 
tiek orientacija į atsigavimą po netekties (prisitaikoma prie 
pokyčių, planuojama ateitis, kitos veiklos, mintys, atsiribo-
jimas nuo gedulo skausmo). Gedulo proceso metu žmogus 
lyg nuolat keliauja tarp šių dviejų orientacijų: ir prisiminda-
mas žmogų, kurio neteko, liūdėdamas, ir atsiribodamas nuo 
skausmo, gyvendamas toliau. Taigi gedint svarbios abi šios 
užduotys. Paprastai iš karto po netekties esame linkę daugiau 
koncentruotis į netektį, o einant laikui vis labiau prisitaikome 
prie gyvenimo be realaus mirusiojo egzistavimo. Nėra gerai, 
kai intensyvi orientacija į netektį trunka ilgą laiką ir visai nesi-
koncentruojama į ateitį, nesistengiama prisitaikyti prie poky-
čių. Tačiau gedulas gali būti uždelstas, kai iš karto po artimojo 
mirties skausmą visiškai nuneigiame ir bandome gyventi lyg 
nieko nebūtų nutikę. Tikėtina, kad dirbtinai slopinamas ge-
dulo skausmas vis tiek kažkada prasiverš, o kartais jis pradeda 
reikštis ir somatiniais simptomais, skausmais. 

Nors įsitikinimas, kad laikas gydo, yra itin paplitęs, iš tiesų 
geriau jaučiamės ne tiesiog dėl praėjusio laiko, o dėl to, ką 
mūsų psichika „nuveikė“ einant laikui. Kaip ir gyjant kūno 
žaizdoms jaučiame skausmą, taip netekus artimojo kylanti 
kančia – „gedulo darbas“, dėl kurio po truputį prisitaikome 
prie netekties pokyčių. Taigi kylantis skausmas iš tiesų yra 
prasmingas ir reikalingas. 

Gedulas po savižudybės
Nors bet kokia netektis sukelia didelį psichologinį skausmą, 

gedului, netekus svarbaus žmogaus būtent dėl savižudybės, 
būdingi tam tikri ypatumai. Artimieji po savižudybės neretai 
jaučiasi kalti (paprastai per daug), kad neišgelbėjo mirusiojo, 
nepastebėjo savižudybės rizikos ženklų, galbūt kažką ne taip pa-
darė ar kažko nepadarė. Būdingos mintys, permąstymai, savižu-
dybės priežasčių paieškos, bandymas suprasti, kas nutiko, rasti 
to prasmę. Dažniau pasireiškia atstūmimo jausmas, nes mano-
ma, jog artimasis lyg pasirinko numirti, o ne kreiptis pagalbos. 
Dėl paplitusių klaidingų įsitikinimų apie savižudybes ir nusi-
žudžiusiuosius po tokios netekties gali tekti patirti nemalonių 

Gedulas po artimojo savižudybės:  
kaip padėti sau ar kitam?

Odeta Geležėlytė
Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centras

aplinkinių reakcijų ir santykių pokyčių, gėdos jausmą. Gali kilti 
baimių, kad netektis dėl savižudybės vėl nepasikartotų, padau-
gėti įtarumo, nerimastingumo. Apima jausmas, kad gyvenimas 
nekontroliuojamas, nesaugus, niekuo negalima pasitikėti. Dėl 
traumuojančio netekties pobūdžio (staigi, netikėta, smurtinė 
mirtis) gali pasireikšti potrauminės reakcijos. Taigi gedulas po 
savižudybės yra panašus į gedėjimą po kitokių netekčių, tačiau 
kai kuriais aspektais ir skirtingas, sudėtingesnis.   

Kada vertėtų susirūpinti?
Gedulas – natūralus procesas, su kuriuo žmonės susidur-

davo visais laikais ir rasdavo būdų susitaikyti su netektimi. Jei 
po netekties jaučiamės prastai ilgą laiką, svarbu sau priminti, 
kad tai visiškai normalu, nes netekome svarbaus žmogaus ir 
mūsų psichikai reikia įdėti daug pastangų, kad prie to pripras-
tume ir išmoktume gyventi toliau. Kita vertus, mokslininkai 
ir praktikai yra pastebėję, kad gedulas gali komplikuotis, tarsi 
užstrigti, ir prisitaikyti prie netekties nepavyksta itin ilgą lai-
ką. Jei pastebime, kad praėjus šešiems mėnesiams po netekties 
vis dar jaučiamės labai prastai, nuolat galvojame apie netektį, 
patiriame labai intensyvių emocinių reakcijų, negalime atlikti 
kasdienių darbų, esame visiškai atsiriboję nuo socialinio gy-
venimo (Prigerson et al., 2009), vertėtų susirūpinti ir kreiptis 
į psichikos sveikatos specialistus. Žinoma, reikia nepamiršti, 
kad gedėjimas retai yra tolygus procesas, mūsų savijauta gali 
keistis, jausimės tai geriau, tai blogiau, kai jau atrodys, kad 
susitaikėme su praradimu, vėl pajusime didelį skausmą. Tai 
visiškai normalu. Neretai skausmas suintensyvėja ir per meti-
nes, svarbių datų metu. Tačiau jei būsena itin prasta gana ilgą 
laiką, rekomenduojama pasikonsultuoti su profesionalu. Jis 
padės geriau suprasti gedulo procesą, parekomenduos, koks 
tolimesnis gydymas būtų naudingas. 

Gedint gali padėti psichologas, psichoterapeutas, savitar-
pio pagalbos grupės gedintiesiems po savižudybės. Kartais pa-
bandyti dalyvauti grupėje neramu, atrodo sunku kalbėti apie 
netektį su didesne grupe žmonių. Tačiau svarbu nepamiršti, 
kad grupės dalyviai – žmonės su panašiomis netekties patirti-
mis. Tai ir yra viena didžiausių grupių stiprybių, padedančių 
sustiprinti jausmą, kad esi suprastas, priimtas, ne vienas, gali 
pasimokyti iš kitų dalyvių būdų sau padėti ir gali padėti ki-
tiems pasidalindamas savais. Verta paminėti, kad profesionali 
psichologinė pagalba nebūtinai trunka ilgą laiką. Galbūt di-
delio pagalbos poreikio nejaučiame, tačiau kankina klausimai 
apie savižudybės procesą, norime apie tai sužinoti daugiau. 
Galime drąsiai kreiptis į specialistą ir užduoti jam šiuos klau-
simus. Jis žinos daugiau tiek apie gedulo, tiek apie savižudybės 
procesus, padės atskirti tiesą nuo klaidingų įsitikinimų. Nors 
medikamentai už mus „gedulo darbo“ nenudirbs, kartais jie 
tam tikrą laiką gali būti naudingi, kad mus sustiprintų, šiek 
tiek pailsėtume (pavyzdžiui, jei labai prastai miegame). Tuo-
met reikalinga gydytojo psichiatro konsultacija. 
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

Evelina Narbutaitė
Utenos kolegija

Naudinga žinoti

Prieš keletą metų nusižudžiusiųjų artimųjų iniciatyva buvo 
įkurta asociacija „Artimiems“, vienijanti dėl savižudybės svar-
baus žmogaus netekusius žmones. Asociacija organizuoja savi-
tarpio pagalbos grupes gedintiesiems visoje Lietuvoje, rengia 
įvairius projektus, rūpinasi švietimu. 2017 m. išleista knyga 
„Be pavadinimo. Nusižudžiusiųjų artimųjų istorijos, pade-
dančios išgyventi“, kurioje artimieji dalijasi savo patirtimis po 
svarbaus žmogaus savižudybės. Asociacijos tinklalapyje (www.
artimiems.lt) galima rasti informacijos apie pagalbos gedintie-
siems galimybes, specialistų, dirbančių šioje srityje, kontaktus, 
naudingos literatūros. 

Kaip padėti kitam?
Gedintiesiems po artimojo netekties reikšminga aplinki-

nių pagalba. Gali būti reikalingas tiek palaikymas, parama, 
išklausymas, tiek pagalba buityje. Būnant šalia gedinčio žmo-
gaus svarbu suprasti, kad gedulas nepraeina staiga, nespausti 
greičiau nustoti gedėti. Aplinkiniai gali padėti tiesiog išklau-
sydami gedintįjį. Nereikia patarimų, stebuklingų sprendimų 
ar vertinimų. Nebijokime stiprių gedinčiojo jausmų. Juos iš-
reiškus paprastai bent truputį palengvėja. Anksčiau aptartame 
gedulo proceso modelyje atskleidžiama, kad gedintiesiems gali 
būti svarbu tiek susidurti su netekties skausmu, tiek nuo jo 
atsitraukti. Gedintieji neretai vertina aplinkinių pagalbą or-
ganizuojant prablaškančias veiklas ar bendraujant kitokiomis 

temomis, kad būtų galima pailsėti nuo netekties skausmo. Jei 
sunku suprasti, kaip gedinčiajam geriausiai padėti tam tikru 
metu, tiesiog jo paklauskime. Ar priminkime žmogui, kad 
esame pasiruošę pasikalbėti, kai jam reikės, o jei kalbėti ne-
nori, tegul tiesiog mums pasako. Itin svarbu nei gedinčiojo, 
nei mirusiojo dėl savižudybės nekaltinti ir nesmerkti. Savi-
žudybė – sudėtingas biopsichosocialinis reiškinys ir niekuo-
met nėra vienos savižudybės priežasties. Minčių apie savižu-
dybę gali turėti kiekvienas, savižudybė gali įvykti kiekvienoje 
šeimoje. Rūpinkimės gedinčiųjų savijauta ir poreikiais, o ne 
mirties aplinkybėmis ir priežastimis. Nuoširdus dėmesys, pa-
laikymas, atvirumas, domėjimasis artimojo savijauta svarbūs, 
bet reikia nepamiršti, kad kiekvienas gedi individualiai, ir rei-
kia nepersistengti su dėmesiu, nes gedintysis gali pasijusti kaip 
nuolat stebimas, pernelyg saugomas. 

Literatūra
•	 Prigerson,	 H.	 G.,	 Horowitz,	 M.	 J.,	 Jacobs,	 S.	 C.,	 Parkes,	 C.	

M., Aslan, M., Goodkin, K., ... Maciejewski, P. K. Prolonged 
grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for 
DSM-V and ICD-11 2009, PLoS Med, 6 (8): e1000121. 

•	 Stroebe, M., & Schut, H. The dual process model of coping with 
bereavement: Rationale and Description, 1999, Death Studies, 23 (3). 

•	 Stroebe,	M.,	&	Schut,	H.	The	dual	process	model	of	coping	with	
bereavement: A decade on, 2010, Omega, 61 (4), 273–289. 

•	 Kučinskaitė,	E.	(sud.).	Be	pavadinimo.	Nusižudžiusiųjų	artimųjų	
istorijos, padedančios išgyventi. Vilnius: Alma littera, 2017.

Labai džiaugiuosi savo pasirinkimu būti slaugytoja ir dirbti 
tokį atsakingą ir svarbų darbą, kuriame neturėtų būti jokių klai-
dų. Slaugytojo darbas labai įdomus, nes reikia ne tik adminis-
truoti vaistus, tačiau ir pildyti dokumentaciją, slaugos istorijas, 
analizuoti tyrimus. Slaugytojas privalo norėti mokytis, nuolat 
tobulėti ir perprasti įvairius dalykus, tada profesija yra tinkama, 
teikianti malonumą ir pačiam slaugytojui, ir pacientui.

Tikiuosi, kad ateityje slaugos mokslas liks toks pat inovaty-
vus ir veržlus. Bus rengiama kuo daugiau tarptautinių seminarų 
ir konferencijų, kad būtų galima įgyti naujų žinių ir įgūdžių. 
Juk praktikinis darbas be teorijos nebus geras darbas. Slaugos 
studijų metu atliekama klinikinė praktika iš tiesų yra geras bū-
das mokytis, nes daugelis pacientų mielai sutinka būti slaugomi 
studentų, taip galima išmokti atlikti daugelį procedūrų, sužino-
ti daug praktinės informacijos. Bet svarbiausia, kad atlikdami 
praktiką atrandame savo vietą. Aš labai džiaugiuosi pritapusi 
vaikų skyriuje, tik atlikdama praktiką išmokau dirbti su vaikais 

ir jų tėvais, giminaičiais.
Mano, kaip būsimos slaugytojos, lūkesčiai yra kaip ir dau-

gelio kitų būsimų šios profesijos atstovų: tikiuosi, kad būsiu 
reikalinga pacientams, jų artimiesiems, nes labai svarbu padėti 
(tiek fiziškai, tiek psichologiškai) žmonėms, kurie turi sveikatos 
sutrikimų, svarbu jaustis reikalingai bei įvertintai. Manau, to 
siekia kiekvienas slaugytojas. Taip pat svarbu ryšys ir pasitikėji-
mas tarp kolegų, nes tikslui pasiekti būtinas komandinis darbas, 
todėl viliuosi, kad visi slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir gydy-
tojai bus draugiški ir pasitikintys vieni kitais kaip ir VšĮ Utenos 
ligoninės vaikų skyriaus kolektyvas.

Gera žinia visiems slaugytojams yra ta, kad mūsų profesija 
yra amžina. Slaugytojo nepakeis jokios technologijos. O bū-
simiems ar jau esamiems slaugytojams palinkėčiau gerumo, 
didelės kantrybės ir sėkmės išsikeliant profesinius tikslus ir jų 
siekiant, tobulinant savo kompetencijas, kad galėtų užtikrinti 
kuo kokybiškesnę slaugą pacientams.

Tikiuosi, kad būsiu reikalinga pacientams
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Būdama viena iš projekto rengimo iniciatorių džiaugiuosi, 
kad pavyko įgyvendinti visus išsikeltus tikslus ir uždavinius. 
Dvi skirtingos tematikos mobilumo kelionės leido projekto 
dalyviams patobulinti arba pagilinti darbo su suaugusiaisiais 
kompetencijas bei prisidėjo prie Lietuvos suaugusiųjų švieti-
mo asociacijos narių bendrystės stiprinimo.

Apie įgytas ir pagilintas kompetencijas  
Dalyvaudami mobilumo mokymuose Heidelbergo peda-

goginio universiteto tęstinio mokymosi akademijoje (Vokie-
tija) mokymosi dalyviai:
•		 Įgijo	žinių	apie	besimokančiųjų	suaugusiųjų	įgalinimą	mo-

kytis taikant aktyvius mokymo metodus, pasirenkant susi-
telkimo į besimokančiojo poreikius ir lūkesčius nuostatas, 
kuriant mokymąsi stimuliuojančią aplinką; apie mokymų 
organizavimo tobulinimą, renkant išankstinę informaciją 
apie besimokantį suaugusįjį bei aptariant grįžtamąjį ryšį su 
mokymų vedėjais. 

•		 Išbandė	 aktyvius	mokymo(si)	metodus	 ir	 patobulino	 ge-
bėjimą taikyti tuos metodus savo auditorijose; patobulino 
gebėjimus teikti grįžtamąjį ryšį, kuris labai svarbus siekiant 
teikti profesionalią mokymo ir konsultavimo pagalbą. 

•		Sustiprino	nuostatas,	kad	interaktyvūs,	įdomūs,	prasmingi	
ir profesionalūs mokymai padeda besimokantiesiems keisti 
požiūrį į patį mokymo(si) procesą, kad andragogui taikant 
inovatyvius mokymo(si) įrankius, derinant įvairius žino-
mus, mažiau žinomus ir dar nežinomus ingredientus (aplin-
ką, klimatą, turinį, mokymo(si) formas ar mokymo(si) bū-
dus) besimokantieji gali atrasti naują mokymosi skonį. 

•		Suteikė	 supratimą,	kad	 tik	 tikslingas,	 sistemingas	 ir	nuo-
seklus užsakovo, mokymų organizatoriaus ir lektorių ben-
dradarbiavimas užtikrina bendrą sėkmingos suaugusiųjų 

Projekto „Andragoginio meistriškumo tobulinimas – 
 suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ nauda

Vilija Lukošūnienė 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

kvalifikacijos tobulinimo programos parengimą.
•		Gavo	postūmį	kaitai:	mąstymui	apie	pačių	besimokančiųjų	

požiūrį į mokymąsi, metodų ir technologinių priemonių 
taikymą, mokymo pavertimą mokymusi.
Dalyvaudami mokymuose C.P.I.A Montagna (Italija) su-

augusiųjų mokymo centre dalyviai stiprino darbo su besikei-
čiančiomis ir heterogeninėmis migrantų grupėmis, skirtingais 
mokymosi poreikiais motyvaciją ir ankstesnėmis mokymosi 
patirtimis kompetenciją ir:
•		 Įgijo	 teorinių	 žinių	 apie	 tarpkultūrinį	 bendradarbiavimą	

arba jas pagilino.
•		 Išplėtė	supratimą	apie	migracijos	reiškinio	sudėtingumą	ir	

kompleksiškumą, migracinių procesų mastą ir įtaką vieti-
nei bendruomenei.

•		Pagilino	supratimą	apie	imigracinės	kilmės	asmenų	integ-
racijos iššūkius ir jų sprendimo būdus, kurie gali būti sėk-
mingi tik bendrai veikiant daugeliui įstaigų, organizacijų, 
asmenų. 

•		 Įgijo	 suvokimą,	 kaip	 svarbu	 yra	 gebėti	 atpažinti	 besimo-
kančiųjų išsilavinimo įvairovę, mokėti analizuoti besimo-
kančiųjų elgesį, atpažinti problemas ir galimus konfliktus 
bei jų išvengti.

•		Stebėjo,	kaip	dirbama	su	heterogeninėmis	migrantų	grupė-
mis.
Abiejuose mokymuose dalyviai tobulino besimokančių 

suaugusiųjų mokymosi įgalinimo kompetenciją, nes buvo ak-
centuojama, kad dirbant su suaugusiaisiais (nesvarbu, kokia 
jų kilmė) pirmoje vietoje – besimokantysis, jo išsilavinimo 
lygis, interesai, poreikiai ir lūkesčiai. Tik atsižvelgiant į juos 
galima sudaryti mokymo programas, kurti mokymo turinį, 
parinkti metodus ir kt. Kuo geresnis besimokančiojo pažini-
mas ir jo poreikių atliepimas, tinkamų darbo metodikų pasi-
rinkimas yra pagrindinė įgalinimo bazė, esminis motyvacijos 
veiksnys. 

Apie bendrystę
Asociacijos žinomumas, vidinė komunikacija ir narystės 

stiprinimas yra pagrindinės LSŠA strategijos kryptys, todėl 
ir projektu buvo siekiama judėti tomis kryptimis. Projektas 
neabejotinai paskatino LSŠA narių tarpusavio komunikaciją, 
sustiprino bendradarbiavimą, dalyvaujančios įstaigos konkre-
čiai pajuto narystės Asociacijoje naudą. 

Metodinių medžiagų rengimas ugdė mobilumo dalyvių, 
konsorciumo narių ir LSŠA atstovų kūrybiškumą bei atsako-
mybę dėl bendros sėkmės. Esu įsitikinusi, kad projekto daly-

Bendradarbiavimas
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vių parengtos metodinės priemonės sudaro galimybes tobulėti 
visos Lietuvos suaugusiųjų švietėjams.  Skleisdami rezultatus 
tiek oficialiuose renginiuose, skaitydami pranešimus, tiek in-
dividualiuose, privačiuose pokalbiuose dalydamiesi patirtimi 
projekto dalyviai daro įtaką suaugusiųjų švietimo kokybei ir 
institucijose, ir Lietuvoje.

Kiekvienai dalyvaujančiai įstaigai, jų vadovams projektas 
suteikė galimybę geriau pažinti savo kolektyvą. Reikšmingai 
patobulinta darbuotojų (po 4, LSŠA – 2) kompetencija su-
stiprino viso kolektyvo andragoginį ir tarpkultūrinį bendra-
vimo pasirengimą, padidino institucijų kolektyvinę brandą. 

LSŠA administracija projekto metu geriau pažino narius, 
jų poreikius ir galimybes. Tai yra pagrindas efektyviam toles-
nės veiklos planavimui.

Pasibaigus projektui Sveikatos priežiūros ir farmacijos spe-
cialistų kompetencijų centro Savišvietos organizavimo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
paskatino projekto dalyvius apmąstyti, kuo šis projektas jiems 
buvo naudingas, ir pasidalyti savo mintimis su kolegomis. Ke-
letą refleksijų pateikiame žurnalo skaitytojams.

Uždegta vidinė ugnis  
neleidžia sustoti vietoje

Dalyvių refleksijos pasibaigus projektui

Nors jau praėjo daugiau kaip metai po mobilumo vizito 
Heidelbergo pedagogikos universiteto Tęstinių studijų aka-
demijoje, tačiau netgi asmeniniame gyvenime dažnai tenka 
prisiminti charizmatiškosios dėstytojos Veronikos Strittmsat-
ter-Haubold perduotas žinias. Asmeniniuose pokalbiuose su 
draugais ar diskutuojant su kolegomis tenka prisiminti kons-
truktyvizmo teoriją ar sumuštinio principą. Šiuolaikiniame 
nuolat besikeičiančiame pasaulyje ypač svarbu suvokti mo-
kymosi bendradarbiaujant ar mokymosi, kaip individualaus 
proceso, esmę. Naujos informacijos priėmimas siejamas su 
tuo, ką jau mokame ir žinome, su tuo, kuo tikime, su mūsų 
įsitikinimais, prietarais ir baimėmis. Mokymosi negalima at-
skirti nuo mūsų gyvenimo. Naujos informacijos supratimas 
ir išlaikymas reikalauja jo integravimo į jau turimą asmeninę 
mąstymo struktūrą. Svarbu suvokti, kad kiekvieno žmogaus 
mąstymo struktūra yra individuali ir nepakartojama. Todėl la-
bai svarbus ir grįžtamasis ryšys, būtina suprasti, kaip perduo-
dama informacija suprantama, suvokiama, ar ji apskritai buvo 
išgirsta. Tai neabejotinai svarbu siekiant bendro kokybiško 
veiklos rezultato ir darbe, ir tarp draugų.

Dėstytojos Veronikos Strittmsatter-Haubold uždegta vi-
dinė ugnis neleidžia sustoti vietoje, todėl šiuo metu rengiu 
nuotolinio mokymosi programą andragogams, kuri, tikiuo-
si, padės Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kom-
petencijų centro samdomiems lektoriams labiau motyvuoti 
besimokančiuosius, suderinti skirtingas jų žinias ir įgūdžius, 
atsižvelgti į kiekvieno poreikius, visus įtraukti į mokymosi 
procesą, pasiekti iškeltų mokymosi tikslų. O tai, tikiuosi, pri-
sidės prie mokymų kokybės gerinimo ir didesnio besimokan-
čiųjų pasitenkinimo.

   Raimondas Natka,  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  

kompetencijų centras

***
Vis dar jaučiu dėkingumą projekto sumanytojams, admi-

nistratoriams, mokymų organizatoriams ir mokytojams.
Tai vienas geriausių mobilumo projektų, kuriuose man 

teko dalyvauti. Mokymai, vedami Vokietijoje Heidelbergo 
pedagogikos aukštosios mokyklos dėstytojos Veronikos, buvo 
beveik TOBULI. Su didžiausiu malonumu prisimenu šiltą, 
mokymuisi tinkamą atmosferą, vaizdinių priemonių estetiką 
ir mokytojos gebėjimą „būti“ profesionalia suaugusiųjų mo-
kytoja.

Mano manymu, metodinė priemonė, kurią „sukonstravo“ 
mūsų projekto dalyvių grupė, taip pat vykusi. Planuodama 
mokymo renginius suaugusiesiems, dažnai remiuosi kons-
truktyvizmo teorija, taikau sumuštinio principą, įvairius kitus 
mokymo(si) metodus.

Su didžiausiu malonumu prisimenu žmones, su kuriais 
mokėmės, bendravome, tobulėjome, džiaugėmės, juokavo-
me, pietavome ar šiaip smagiai leidome laiką Vokietijoje ir 
Palangoje. Štai tokių minčių kyla atsakant į klausimą „Kaip 
gyveni po projekto?“

Roma Koncevičienė,  
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 

***
Esu labai laiminga, kad galėjau dalyvauti ERASMUS+ pro-

gramos mobilumo projekte „Andragogų meistriškumo tobu-
linimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (projekto 
dotacijos sutarties numeris 2016-1-LT01-KA104-022902). 
Įgytą patirtį drąsiai galiu apibūdinti Bendžamino Franklino 
fraze, dažnai kartota mokymų metu: „Pasakyk man, ir aš pa-
miršiu. Pamokyk mane, ir aš atsiminsiu. Įtrauk mane, ir aš 
išmoksiu.“ Būtent tokie atraktyvūs, inovatyvūs, intensyvūs ir 
įtraukiantys buvo suaugusiųjų andragogų mokymai Heidel-
berge (Vokietija) ir Poreta Termėje (Italija). Man, kaip mo-
kymo organizatorei, itin daug davė mokymai apie lektoriaus 
ir mokymų dalyvių santykį, apie tai, kad tiek mokymų lekto-
rius, tiek mokymų dalyvių grupė turi įsigilinti ir atsižvelgti į 
vienas kito poreikius. Po šių mokymų savo organizacijoje –  
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dai-
nava“ – įsivedėme pokalbius su lektoriais prieš mokymus ir 
mokymo grupės įvertinimą po mokymų. Iki tol praktikavome 
tik mokymų dalyvių atliekamą lektoriaus vertinimą po mo-
kymų anketavimo būdu. Mokymai tapo daug efektyvesni ir 
kokybiškesni, kai pradėta atsižvelgti ne tik į mokymų dalyvių, 
bet ir į lektorių poreikius dėl mokymų grupės formavimo, dėl 
galimybės taikyti vienokius ar kitokius mokymo metodus. 
Siūlau pabandyti ir kitoms mokymo institucijoms pasinaudo-
ti šia puikia patirtimi.

Aušra Bagdonavičienė, 
Druskininkų valstybės ir savivaldybių tarnautojų 

mokymo centras „Dainava“

***
Projektas buvo labai įdomus ir naudingas. Klaipėdos vals-

tybinės kolegijos naujame studijų plane į Kineziterapijos stu-
dijų programos etikos, bioetikos ir kineziterapijos paslaugų 
administravimo dalykus įdėjome paskaitų ciklą „Ypatumai su-
teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas imigrantams /  
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prieglobsčio prašytojams; tarpkultūriniai skirtumai, bei jų in-
tegracija į sveikatos priežiūros sistemą (kaip pacientų ir kaip 
darbuotojų)“.

Monika Pocienė,  
Klaipėdos valstybinė kolegija

***
Stažuotė Heidelberge – nereali patirtis! Nebuvau patyrusi 

tokio tobulo ir puikiai subalansuoto suaugusiųjų mokymosi, 
kai besimokant savaitė prabėga kaip viena džiaugsminga die-
na. Manau, kad patyrėme mokymosi laimę ir, žinoma, tuo 
dalijamės su kitais. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę įgytą 
žinojimą įdarbinti čia ir dabar, t. y. pritaikyti šį pavasarį su-
augusiųjų švietimo planavimo mokymuose įvairiose Lietuvos 
savivaldybėse. Ir ačiū Asociacijai bei visiems konsorciumo ko-
legoms už neįkainojamą patirtį!

Meilutė Apanavičienė,  
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

***
Kartais net nepastebi, kaip lekia diena po dienos, rodos, 

nieko naujo nenutiko – dirbu tą patį darbą, sutinku tuos pa-
čius žmones. Ta pati rutina. Bet kai geriau pagalvoji, supranti, 
kiek per pusmetį visko įvyko, kiek daug man tai davė ir kaip 
aš pasikeičiau. 

Jei manęs paklaustų, kaip aš jaučiuosi po projekto Italijoje, 
atsakyčiau vienu žodžiu – paaugusi. Ne, ne ūgiu. Pirmiausia 
pagerėjo užsienio kalbos žinios – mokymai vyko anglų kalba, 
o man, turinčiai mažai praktikos, tai buvo didelis iššūkis. Ne 
todėl, kad visai neturėjau kompetencijos, o todėl, kad baimė 
klysti kalbant buvo didesnė nei reikėtų. Įveikus baimę kalbė-
ti angliškai sustiprėjo pasitikėjimas savimi, pradėjau nebijo-
ti kalbėdama klysti. Įvyko tarsi grandininė reakcija – vienas 
pokytis vedė prie kito. Nepabūgau skaityti pranešimą anglų 
kalba tarptautiniame projekte, ko iki projekto tikrai nebūčiau 
išdrįsusi.

Antra, pasikeitė požiūris į kitataučius savo šalyje, pradėjau 
kitaip vertinti imigrantus. Vis dar negaliu pamiršti žaidimo 
kortomis, kurį pavadinau „Migranto kailyje“. Jis mane taip 
paveikė, kad iki šiol apie tai pasakoju savo pažįstamiems. Ypač 
tiems, kuriems sunku sutikti žmogų, ne kultūrą. 

Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę kartu su kolego-
mis Italijoje mokytis tarpkultūrinio bendravimo ir nagrinėti 
darbo su migrantais ir pabėgėliais specifiką. Tarptautinė veikla 
man padeda augti tiek asmenine, tiek profesine prasme. Ti-
kiuosi, kad tuo ši teigiama grandininė reakcija nepasibaigs.

Aušrinė Česnulienė,  
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

***
Išgirdusi klausimą „Kaip pasikeitė mano gyvenimas po pro-

jekto?“ pagalvojau, kad atsakyti bus labai paprasta. Iš tiesų, 
mano gyvenimas nepasikeitė po projekto, bet pasikeičiau aš.

Prieš projekto pradžią menkai įsivaizdavau, kokie potyriai 
manęs laukia Italijoje. Jau nuo pirmos dienos kibome į moks-

lus ir stengėmės pasisemti kuo daugiau žinių, kurias galėtume 
pritaikyti grįžę į Lietuvą. Susitikimai su žmonėmis, patyru-
siais, ką reiškia būti pabėgėliu, migrantu, privertė susimąstyti 
ir suvokti, kokius išgyvenimus patiria žmonės, pasirinkdami 
keliauti tūkstančius kilometrų į kitą žemyną, rizikuodami 
savo sveikata ir gyvybe, palikdami viską, kas jiems artima ir 
brangu.

Dalyvavimas projekte praplėtė mano akiratį ir padėjo su-
prasti, jog turiu labiau vertinti ir džiaugtis tuo, kas šiuo metu 
mane supa aplink. Projekte išgirstos istorijos, sutikti žmonės, 
privertė labiau branginti akimirką, nes niekas nežino, kaip 
gali pasikeisti gyvenimas ir pasaulis. Pabėgėlio likimas gali iš-
tikti bet kurį iš mūsų netikėčiausiu metu. 

Su tokio projekto teikiama patirtimi turėtų susidurti dau-
giau žmonių, ne tik dirbantieji suaugusiųjų švietimo sektoriu-
je. Visa gauta patirtis priverčia į pabėgėlius ir migrantus pa-
žiūrėti kitomis akimis ir tapti tolerantiškesniems tokį likimą 
patyrusiems žmonėms.

Kristina Lensbergienė,  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 

***
Labai dažnai girdime žodį pokytis, kaita... Laukiame ir ti-

kimės jų... Ir vis dėlto pokytis pirmiausiai turi atsirasti tavo 
galvoje. Štai tokios mintys mane aplanko sugrįžus po moky-
mų, vykusių Poreta Termės miestelyje, Bolonijos provincijoje 
(Italija). Mokymus organizavo Provincijos suaugusiųjų mo-
kymo centras Montagna (C.P.I.A Montagna, Castel di Casio 
savivaldybė). Po penkių darbo (mokslo) dienų, po susitikimų 
su migrantais ir pabėgėliais dirbančiais žmonėmis, po disku-
sijų šia tema, po analizių ir bandymo suprasti tarpkultūrinius 
skirtumus, atsiranda suvokimas, kad šiuose skirtumuose glūdi 
amžių sudėlioti papročiai, tautų mentalitetai, susiformavusios 
asmenybės. O kai supranti,  pats keitiesi, keiti požiūrį. 

Mes tikime, kad ateitis gali būti geresnė už dabartį. Turime 
siekių, troškimų ir tikslų – taip ir turi būti. Taip pat galvoja ir 
migrantai, ir karo pabėgėliai. 

Migrantai ir pokytis – tarp šių žodžių norėčiau dėti lygybės 
ženklą. Tačiau paradoksas – daugelis bijo permainų, nors labai 
jų laukia.

Išmokti kiekviename gyvenimo pokytyje įžvelgti, ar jis 
pageidaujamas ar nepageidaujamas, pamatyti jame galimybę 
atsirasti kažkam didesniam – tai pokyčio prasmės suvokimas. 
Pokyčiai padės mums užlipti ant aukštesnio gyvenimo koky-
bės laiptelio. Nesipriešinkime jiems, kad nepatirtume nusivy-
limo ir apgailestavimo. 

Darbas su migrantais – tai pokytis, reikalaujantis toleranci-
jos, žinių.  Mes negalime numatyti ateities, dėl to priimkime 
realybę ir leiskime jai būti. Gyvenimas – tai natūralių ir spon-
taniškų pokyčių serija. 

Praktinių potyrių ir žinių  šį kartą mes sėmėmės  dalyvau-
dami „Erasmus+“ projekte. Mokytis tolerancijos – nelengvas 
uždavinys. Tačiau turėkime vilties, kad besimokantieji su  šiuo 
uždaviniu susidoros. O mokytis niekada ne vėlu.

Jolanta Gelžinienė,  
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro  
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Dėl vangaus tarpsektorinio bendradarbiavimo kultūros 
paslaugų tinkamumas ir prieinamumas mūsų šalyje yra riboti; 
demenciją turintys asmenys turi menkas galimybes dalyvauti 
socialiniame gyvenime. Psichologinės pagalbos infrastruktū-
ra šių asmenų globėjams remiasi į jų pačių pastangas burtis į 
Alzheimerio ligos klubus. Nesant demencijai atvirų bendruo-
menių (angl. dementia friendly communities) ir itin stokojant 
su tuo susijusių paslaugų, demenciją turintys asmenys ir jų 
globėjai patenka į socialinę atskirtį (Lithuania, Alzheimer Eu-
rope, 2017). Slauga namuose mažina globėjų gyvenimo ko-
kybę; dėl prasto visuomenės informuotumo, bendruomenių 
palaikymo, visuomeninių iniciatyvų teikiančių paslaugas trū-
kumo Lietuvoje slaugomi asmenys ir slaugytojai-šeimos nariai 
išgyvena izoliaciją. 

VšĮ „Socialiniai meno projektai“ nuo 2014 m. įgyvendi-
na iniciatyvą „Susitikime muziejuje“, kuria siekiama didinti 
muziejų prieinamumą demenciją ir Alzheimerio ligą (AL) 
turintiems asmenims, jų globėjams. „Susitikime muziejuje“ 
patirtis parodė, kad parama vien AL sergantiems asmenims 
yra nepakankama. Šių asmenų gerovė ir net jiems būtinų pas-
laugų prieinamumas yra tiesiogiai susijęs su globėjų sveikata. 
Patirdami psichologinį nuovargį, depresines nuotaikas, globė-
jai yra mažiau linkę ieškoti socializacijos galimybių – tiek sau, 
tiek globojamiems artimiesiems. 

Šiemet „Susitikime muziejuje“ programa buvo išplėsta ir 
buvo įtrauktos dirbtuvės, skirtos demencijos sindromą turin-
čių, AL sergančių asmenų globėjams bei slaugos specialistams. 
Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje įgyvendintos dirbtuvės yra su-
telktos į saviraišką, kūrybiškumą bei neverbalinių komunika-
cijos būdų tyrinėjimą, pasitelkiant meninės raiškos priemones. 

Dirbtuvėse vyko kolektyvinis kūrybos procesas keramikos 
technika. Molis pasirinktas dėl jo jusles stimuliuojančių savy-
bių, iš kurių ryškiausios – taktiliškumas ir medžiagiškumas. 
Su moliu dirbančiam žmogui kyla impulsai pasitelkti vaiz-
duotę, skatinti suvokimo ir sprendimų priėmimo procesus. 
Molio plastiškumas ir laisvė kūrybiniame procese įvairiais bū-
dais keisti jo formą spaudžiant, glostant, baksnojant stiprina 
savireguliaciją. Kūrybinės dirbtuvėse buvo dvi dalys – kolek-
tyvinė ir individualizuota.

Slauga, nepriklausomai nuo to, ar vykdoma namuose, 
šeimoje ar valstybinėje įstaigoje, yra viena sričių, kurioje 
dominuoja moterys. Tad nekelia nuostabos, kad dirbtuvėse 
„Susitikime muziejuje“ dalyvavo vien tik moterys (n = 29), 
vienijamos AL klubų Kaune, Klaipėdoje. Dirbtuvėse Šiauliuo-
se dalyvavo Socialinių paslaugų centro darbuotojos (n = 9),  
dalyvaujančios teikiant paslaugas į namus asmenims, sergan-
tiems AL ar turintiems demenciją. Toliau aptarsime dalyvių 
patirtį dalyvaujant programoje „Susitikime muziejuje“. 

Ankstesnė kūrybinės veiklos patirtis
Dauguma dalyvių neužsiima kūrybine veikla. Apie pusę 

„Susitikime muziejuje“: kūrybinė veikla  
asmenims, slaugantiems šeimos narį namuose

dalyvių užsiminė, kad ankstesnė meninės veiklos patirtis – 
vaikystėje, o muziejuose paskutinį kartą lankėsi seniai: „Pa-
skutinį kartą kažką panašaus dariau pradinėse klasėse“; „Į mu-
ziejus nevaikštau. Prieš kokius 30 metų buvau.“ Tos, kurios 
dalyvauja kūrybinėje veikloje, daugiausiai tai daro su anūkais 
ar dėl darbo – tarp slaugos paslaugas į namus teikiančių daly-
vių kelios rengia kūrybinę veiklą darbiniame kontekste. Tarp 
dalyvių dominuoja nuostata, kad muziejų lankymas labiau 
būdingas vaikams, tiems, kurių „šeimoje yra kuriančių“ arba 
„kurie patys užsiima kūryba.“ 

Kalbant apie kūrybinę veiklą, dalyvės išskyrė kelias nedaly-
vavimo priežastis. Pirmiausia – nuovargis, dėl kurio sumažėja 
motyvacija įsitraukti į kokią kitą veiklą: „Esu užsiėmusi se-
sers priežiūra. Neprieinu. Kažką darant juk reikėtų ne tai, kad 
nuvargus ar nemiegojus... Man vis trūksta progos, nors labai 
noriu pati su menu susiliesti.“ Galimybes užsiimti kūrybine 
veikla taip pat riboja laiko stoka: „Dėl meno – man tik muzi-
ka. Ir be 60 gramų galėjau dainuoti. Ir dabar galiu dainuoti... 
bet dabar net ir dainoms laiko nėra.“

Visos dalyvės, kalbėdamos apie naują kultūros ir meno 
patirtį, pažymėjo būtinybę būti pakviestam, reikalingam. 
Svarbu, kad būtų žmogus, kuris pakviestų, motyvuotų išeiti į 
viešumą: „Vienam nedrąsu eiti, gerai, kad turime kas suorga-
nizuoja, pakviečia. Kitaip sėdėtume namuose...“

Apie pusę dalyvių apskritai menkai vertina savo kūrybiš-
kumą: „Aš tolokai nuo meno. Pati nekuriu, neturiu nei gabu-
mų, nei polinkio.“ Ne viena pažymėjo, kad gyvenime įvyko 
pokyčių, kurie lėmė mažesnį socialinį aktyvumą: „Anksčiau 
ėjom. Dabar – ne. Lankiau seniau būrelius, kur reikėjo viską 
matuoti, piešti. Viską buvau išbandžiusi, bet nieko neišėjo.“ 
Kai kurios apskritai įvardijo neturinčios pozityvių minčių 
žvelgdamos į ateitį: „Aš jau praėjęs etapas.“

Tik keturios dalyvės prisipažino aktyviai dalyvaujančios 
meninėje veikloje. Jos teigė, kad yra pastebėjusios, jog joms 
tai padeda rūpintis savimi: „Kur tik užsiėmimai pasitaiko – 
rankom, kojom, nes matau, kaip man tai padeda.“ 

Kūrybinis procesas
Dirbtuvėse pakvietėme dalyves atsipalaiduoti ir įsitraukti 

į kūrybinę veiklą. Molio masėje radosi vaizdų, kurie atspindi 
išskirtines, įsivaizduojamas situacijas bei kasdienybės vaizdi-
nius: „Dariau stadioną... Čia žaidėjai, o čia – batai, įvairaus 
dydžio“; „Čia yra senoviniai ąžuolai, prūdas iškastinis. Galima 
valtele paplaukioti. Važiuosiu čia šiemet grėbti lapų...“; „Kiek-
vienas sumetėm savo molį. Mintis buvo, kad gyvenimas yra 
pragaras. Pragaras, apipintas gėlytėmis...“; „Mes su vaiku vi-
sada lipdydavome Užgavėnių kaukes. Iš klijų, laikraščių. Da-
rydavome plaukus... Ir čia taip dariau“; „Aš smulkiai dariau. 
Mano vaikas taip daro...“; „Kai turiu laisvą minutę, paraštėse 
piešiu peles. Nežinau, kodėl. Ir vieną tokią didelę padariau...“

Kūrybinis procesas padėjo atkurti malonius prisiminimus: 

Simona Karpavičiūtė, Ieva Petkutė 
VšĮ „Socialiniai meno projektai“
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„Pasinėriau į kelionės prisiminimus“; „O man patiko. Vaikys-
tę prisiminiau. Buvo labai smagu.“

Dalyvės mėgavosi kolektyvinio proceso laisvumu: „Džiau-
giausi, kad tik tiek tereikia daryti“; „Mėtom, tai mėtom. Rei-
kia, tai reikia. Dirbam, tai dirbam – jaučiau, kad viskas labai 
paprasta.“ Individualizuotos veiklos dalyje dauguma dalyvių 
jautė vidinį poreikį turėti aiškų planą, ką darys: „Aš neturėjau 
supratimo, ką galima padaryti. Nesugalvojau.“ 

Pastebėta, kad dalyvės, turinčios mažiau kūrybinės veiklos 
patirties, buvo linkusios nustatyti tam tikras vidines ribas net 
ir veikloje, kuri kvietė atsipalaiduoti („Buvo nedrąsu eiti į kito 
zoną. Nedrąsu. Nežinojau, ką galiu pridėti...“), savo kūrybi-
niam rezultatui nubrėžti tam tikrą rėmą, jį atskirti nuo visu-
mos, vaizduojant tokius dalykus kaip aptverta avių kaimenė su 
avimis, aptvertas kiemas su trobesiais, negyvenama sala ir kt. 
Paklausus dalyvių, ar jaučia, kad daugumos darbai yra autono-
miški, akivaizdžiai atskirti nuo kitų, visos atsakė teigiamai. Kai 
kurios moterys taip pat pažymėjo, kad veikla išties paskatino 
susitelkti į save, negalvoti apie tai, kas vyksta aplinkui. 

Pastebėta, kad tos dalyvės, kurios nuolatos praktikuoja 
meninę kūrybą, laisviau jautėsi kūrybiniame procese, raiškos 
laisvę priėmė atvirai, be vidinės įtampos: „Be jokios konkre-
čios minties buvau. Ėmiau vieną gabalą – dariau. Kitą gaba-
lą – dariau. Be jokios konkrečios minties. Tiesiog bandžiau 
įžiūrėti. Čia daug visko galima įžiūrėti.“ Jos taip pat buvo 
linkusios drąsiau eksperimentuoti, ieškoti ryšio tarp savo ir 
kitų dalyvių kūrybos, nors nebuvo jokių nustatytų taisyklių 
ar gairių. Kitos dalyvės buvo kur kas santūresnės: „Bijojau 
kištis į kito darbą. Galvojau, kad sugadinsiu.“

Dauguma dalyvių kritiškai vertino savo pastangas: „Labai 
norėjau gražų drugelį padaryti, bet nepavyko“; „Kadangi me-
ninės prigimties neturiu, o galvoje – chaosas. Iš to viso ir mato-
si – chaosas“; „Šiaip, ką pastebėjau, supratau, kad mano galva 
tuščia. Neturiu vaizduotės. Kaip iš nieko sugalvoti, ką daryti? 
Kopijuoti nenorėjau. O kad sugalvočiau... visai neturiu minčių. 
Bet po to pasisekė. Taip, gal kažkaip. Bet kažkokie vaikiški.“ 

Nežodinė komunikacija
Kūrybinėje veikloje dalyvių buvo paprašyta bendrauti ne 

žodžiais, o prireikus pasitelkti kitus būdus. Aptardamos pa-
tirtį dalyvės pastebėjo, kaip stipriai mūsų bendravimą skatina 
kitų išraiškos, nuotaika, judesiai. Kaip šis elgesys gali mus pa-
skatinti veikti arba atvirkščiai – susilaikyti nuo veiklos. Tyri-
nėjome, kiek daug perteikiame ne žodžiais, o kitais būdais: 
„O aš pradėjau nevalingai kopijuoti. Viduje galvojau – kodėl 
tai darau? Išties susimąstai, kiek mes daug transliuojame – ne 
vien žodžiais, bet ir kūnu, judesiais, išraiška.“ 

Dirbtuvėse tik kelios dalyvės jautėsi laisvai plėtoti pokalbį 
vaizdu: vaizdinė žinutė sulaukdavo atsako papildymų, praplėti-
mų ar pratęsimų. Kitos pastebėjo, kad dirbtuvėse keitėsi daly-
vių santykis tarp savo ir kitų dalyvių kūrybos: „Į pabaigą radosi 
noras susikalbėti. Pradžioje – ne...“ Paklausus, kodėl nutarė 
papildyti kitos dalyvės kūrinį, kelios moterys pažymėjo, kad 
buvo paskatintos pavyzdžio: „Nebijojau, bet tik po to. Pama-
čiau, kad įsiterpėte į mano darbą, pagalvojau, kad ir aš galiu.“ 

Po veiklos kai kurios dalyvės sakė, kad buvo sunku nekal-
bėti, tačiau dauguma sutiko, kad tylėjimas padeda įsitraukti 
į veiklą, susikaupti, užsimiršti, atsipalaiduoti. Diskutuojant 
buvo prieita prie išvados, kad žodinė raiška lengvai sukuria 
sąlygas dominuoti ar negirdėti tų, kurie kalba lėčiau, tyliau, 

yra labiau intravertiški arba apskritai turi sunkumų reikšti 
mintis žodžiu.

Kviečiant kūrybinėje veikloje dalyvauti demenciją turin-
čius asmenis kartu su jų globėjais, būtina rasti galimybių su-
daryti sąlygas jiems lygiaverčiai dalyvauti. Tam labai padeda 
susitelkimas į neverbalinę komunikaciją. 

Poveikis
Kai kurioms dalyvėms pavyko atsipalaiduoti ir atsiduoti 

improvizacijai, atsitiktinumui: „Negalvojau, ką darau. Dėlio-
ju... žiūriu, tarsi akis, o čia vyzdys. Toliau – palikim. Žiūriu, 
kažkas daro mažus rutuliukus. Ir aš pradėjau... Proceso metu 
galvojau, kad kažkas susidėlios.“ 

Ne viena dalyvė pažymėjo, kad veikla paskatino išsilieti 
ir tokiu būdu išleisti susikaupusią įtampą: „Atsipalaiduoti – 
taip, pavyko. Tarsi nuėmė dienos įtampą ir pradėjau ramiau. 
Buvo dienos iškrova. Bet man būtų geriau į sieną mėtyti“; 
„Ištaškai visą tą purvą, pagiežą“; „Man asocijavosi su lėkščių 
daužymu, norisi duoti į žemę“; „Pradžioje tikrai taip, su jėga 
ir pykčiu. Po to išsivalė mintys. Šiandien aš tikrai turėjau ką 
išlieti. Išsimėtė pasiutimas. Aš turėjau jo nemažai“; „Aš labai 
atsipalaidavau. Dabar grįšiu namo, nebūsiu pikta.“

Kai kurioms dalyvėms savistaba neleido atsipalaiduoti. 
„Mes labai varžėmės viena kitos, nors, tiesą sakant, nuo dūšios 
norėjosi vieną kitą trenkti, trenkti. Kad skiedros net lakstytų.“

Kai kurios pažymėjo, kad atsipalaiduoti sektųsi labiau, 
jei veikla taptų reguliaresnė: „Man nepavyko atsipalaiduoti. 
Viduje vis tiek liko įtampa, bet jei dažniau tuo užsiimčiau, 
manau, sektųsi geriau.“

Kūryba paskatino vaizduotę ir žaismingumą. „O aš žiūrė-
jau į tą figūrėlę. Galvoju, kas tai – tarsi figūrėlė, tarsi paukš-
telis, tarsi angeliukas. Galvojau, kad žinočiau, kas tai. Man 
labai patiko žiūrėti, tarsi pasinėriau į tą svarstymą. Buvo labai 
įdomu, pačiai smalsu. Kas tai?“ Veikla sukūrė netikėtumo 
momentą. Net ir tiems, kurie turi daugiau kūrybinės veiklos 
patirties: „Čia buvo tai, ko mes tikrai nesitikėjome ir negal-
vojome.“ 

Vieną dalyvę dirbtuvės paskatino prisiminti sau seniai 
duotą pažadą: „Aš turiu namie plastilino. Jau kokius kelis 
metus laikiau su mintimi ką nors su juo nuveikti. Bet taip ir 
nesusiruošiau. Čia man yra paskatinimas jį išsitraukti.“ 

Kūryba globos santykių kontekste
Diskusijos metu dalyvės pasidalijo, jog globėjas yra nuo-

latinio budėjimo būsenos. Ji ar jis turi numatyti, „kad nieko 
neatsitiktų, kad nenugriūtų, nesusižeistų“. Nuolat patiriama 
įtampa, apima nuovargis ir dirglumas. 

Patirtis molio dirbtuvėse paskatino pakalbėti apie galimy-
bę dalyvauti kartu su globojamu asmeniu. Vis dėlto daugu-
ma globėjų pažymėjo, jog patiria akumuliuotą nuovargį, dėl 
kurio kaip tik ieškotų galimybės turėti patirčių, nesusijusių 
su globojamu asmeniu: „Aš ir taip visą laiką būnu kartu. No-
rėčiau turėti galimybę ką nors maloniai paveikti atskirai, ati-
trūkti, tiesiog truputį atsipūsti.“ 

Visos dalyvės pažymėjo, kad norėtų turėti galimybę regu-
liariai dalyvauti kūrybinėje veikloje, kad dalyvavimas sutei-
kė naujos patirties, kuri skatina reflektuoti į meno praktikos 
svarbą ir naudą. 

Programą „Susitikime muziejuje“, skirtą demencijos sind-



romą turintiems, Alzheimerio liga sergantiems asmenims ir 
jų globėjams bei slaugytojams, rengia VšĮ „Socialiniai meno 
projektai“, remia Lietuvos Respublikos kultūros ministeri-
ja ir Lietuvos kultūros taryba. Dirbtuves padėjo įgyvendinti: 
Kauno Alzheimerio klubas, Nacionalinis M.  K. Čiurlionio 
dailės muziejus, Šiaulių socialinių paslaugų centras, Fotogra-
fijos muziejus (Šiaulių „Aušros“ muziejus), Klaipėdos krašto 
Alzheimerio ligos klubas „Atmena“, Prano Domšaičio galerija 
(Lietuvos dailės muziejus).

Nuotraukos straipsnio autorių.




