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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: motyvavimo priemonės, mikroklimatas, dar-
bo organizavimas.

Santrauka
Žmogiškieji ištekliai lemia sėkmės pranašumą, kuris pri-

klauso nuo individo gebėjimų ir motyvacijos. Taikant moty-
vavimo priemones, atsiranda galimybė išlaikyti darbuotojų 
motyvavimo modelio skaidrumą ir vieningumą, be to, dar-
buotojai skatinami efektyviau dirbti. 

Tyrimo tikslas – ištirti slaugos personalo motyvavimo sis-
temą. 

Tyrimo metu buvo apklausti 379 slaugos personalo dar-
buotojai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma tiriamųjų 
kaip labai svarbias motyvavimo priemones išskiria darbo 
užmokestį ir socialines garantijas. Daugiau nei pusė respon-
dentų (58,1 proc.) pirmenybę teikia socialinėms garanti-
joms ir galimybei mokytis. 8,2 proc. tiriamųjų savirealizaci-
jos galimybę laiko visiškai nesvarbia motyvavimo priemone. 
Vertinant mikroklimatą darbe dauguma tiriamųjų (n = 209;  
55,1 proc.) pažymi, kad didžiuojasi pasirinktu darbu ir 
bendravimu su kolegomis, trečdalis tiriamųjų turi kolegų 
ir darbo vadovo palaikymą. Trečdalis tiriamųjų (35,5 proc.) 
teigiamai vertina taikytas motyvavimo priemones: darbo už-
mokestį, priedus prie atlyginimo. Nustatyta, kad kaip svar-
bų veiksnį 14,2 proc. tiriamųjų išskiria kasmetinio atlygini-
mo peržiūrą ir didinimą, metinės darbo veiklos ir pasiektų 
rezultatų peržiūrą ir vertinimą. 

Išvados: slaugos personalo motyvavimo priemonių nėra 
daug, skiriamas per mažas dėmesys dalyvauti organizacijos 
veikloje, pareigų prestižui. Slaugos personalas kaip labai 
svarbų  motyvavimo veiksnį išskiria darbo užmokestį, karje-
ros galimybę, darbo įvertinimą, trečdalis vertina priedą prie 
atlyginimo. Personalui taikytos motyvaciją didinančios prie-
monės: daugumai atvejų peržiūrimas atlyginimas, daugiau 
nei pusei darbuotojų skiriamos premijos ir priedai, pusė per-
sonalo turi galimybę tobulinti kvalifikaciją. Šeštadaliui ti-
riamųjų organizuojami kultūriniai renginiai, o penktadaliui 
skiriami padėkos ir pagyrimo raštai.         

Įvadas
Dar prieš atsirandant motyvacijos terminui, vadovai 

žinojo nemažai būdų, kaip skatinti žmones geriau dirbti. 
Neblogai veikė pyrago ir botago principas, tačiau ankstes-
ni metodai tapo nebeveiksmingi, o taikant bausmes padėtis 
pagerinama tik trumpam ir jomis neįmanoma užtikrinti  
nuolatinio darbuotojo veiklos tobulėjimo [1, 2]. Motyva-
cija (lot. motivere) – elgesio, veiksmų, veiklos skatinimo 
sistema, kurią sukelia įvairūs motyvai, aktyvina individo 
veiklą [1]. Individo požiūris į darbą keičiasi ilgą laiką, o 
motyvacija, kaip nepastovi būsena, svyruoja ir ją būtina 

periodiškai papildyti, skatinti personalą dirbti, pritaikyti 
darbo užduotis ir motyvavimo priemones, priklausomai 
nuo susidariusios darbo situacijos [1, 3]. Individo veiklos 
rezultatai: gebėjimas, sąlygos, kuriomis darbas atliekamas, 
yra vienas pagrindinių motyvacijos veiksnių, skatinančių 
individą siekti karjeros ir padėti žmonėms, tačiau šią mo-
tyvaciją individas turi papildyti moksliniais sugebėjimais, 
tobulinimosi ištekliais [4, 5]. 

Technologijų amžiuje žmogiškieji ištekliai lemia sėkmės 
pranašumą, kuris priklauso nuo individo sugebėjimų ir 
motyvacijos [5]. Netinkamai pasirinktas motyvavimo mo-
delis lemia darbuotojų kaitą, mažėja darbo efektyvumas, 
patiriama papildomų išlaidų įdarbinant naujus darbuoto-
jus, prarandama sukaupta profesionali patirtis [2, 6]. Ilgą 
laiką mokslininkai M. Armstrongas (2007), D. Grausly-
tė (2008), E. E. Jančauskas (2011) nagrinėjo darbuotojų 
motyvaciją [1, 4], o F. Herdzbergas analizavo veiksnius, 
sukeliančius pasitenkinimą ir nepasitenkinimą darbu. Pa-
grindinis klausimas, ko žmonės nori iš savo darbo, siejamas 
su galimybe daryti karjerą, laimėjimų įvertinimu, galimybe 
save realizuoti. Nepasitenkinimo veiksniai labiau susiję su 
darbo sąlygomis ir personalo tarpusavio santykiais [7]. Dar-
bo vietos aprūpinimas, atlygio valentingumas, socialinės 
paskatos, ryšiai su kolegomis gali pašalinti nepasitenkinimą 
darbu, o motyvatoriai (įdomus darbas, naujoviški uždavi-
niai, saviraiškos galimybė, atlikto darbo įvertinimas) skati-
na pasitenkinimą atliktais darbais [8]. Jeigu nėra nė vienos 
veiksnių grupės, darbas tampa nepakeliamas. Teisingumo 
teorijos kūrėjas J. Adamsas (1965) teigia, kad individas ti-
kisi pusiausvyros tarp jo pastangų, darbo, daromo įnašo į 
darbo procesą ir atlyginimo. Tačiau šie veiksniai suvokiami 
subjektyviai, darbuotojas dažniausiai lygina su tuo, ką gau-
na kiti darbuotojai [7, 8]. Anot kitų tyrėjų (L. W. Porteris  
ir E. E. Lawleris (2000), individualūs darbuotojų skirtumai 
lemia išorinį atlyginimą (pagyrimas, premija, pripažinimas, 
paaukštinimas, uždarbis) ir vidinį atlyginimą (pasitenkini-
mas, pasididžiavimas atliktu darbu, savigarba, asmeninio 
tobulėjimo jausmas). V. Vroom (1964) pažymi, kad mo-
tyvacijai darbui daro įtaką tokie veiksniai kaip: darbuotojo 
pastangos, gabumai, darbuotojo vaidmens organizacijoje 
suvokimas. Šis vertinimas turi įtakos darbuotojo ateities 
situacijos vertinimui. Pagal J. Adamso teisingumo teoriją 
individas tikisi pusiausvyros tarp jo pastangų, darbo, da-
romo įnašo ir atlyginimo. Tačiau ši pusiausvyra suvokiama 
subjektyviai, kreipiamas dėmesys į pinigus kaip svarbiau-
sią už darbą atlyginimo elementą, darbuotojas dažniau-
siai lygina su tuo, ką gauna kiti darbuotojai. Darbuotojo 
tikėjimas (lūkesčiai), kad įdėtos pastangos bus sėkmingos 
ir atitinkamai įvertintos, yra pagrįsti supratimu apie savo 
sugebėjimus, sėkmės galimybes [8, 9]. Neišsipildę darbuo-
tojo lūkesčiai nemotyvuoja jo dirbti, jis praranda interesą 

Slaugos personalo lūkesčiai ir motyvacija
1Krystyna Rymšo,  1, 2 Zita Gierasimovič 

1VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos,
 2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas



5Mokslinis straipsnis

dirbti tą darbą. 2014 m. viešosios nuomonės ir rinkos tyri-
mų bendrovės „TNS Gallup“ atlikto tyrimo duomenimis, 
bendras dirbančiųjų asmenų įsitraukimo indeksas, kuris 
matuoja, kiek žmogus yra atsidavęs darbui, nuo 2012 m. 
paaugo trimis punktais. Pagal darbuotojų tipus Lietuvoje 
vis dar dažniausiai sutinkami nusivylę darbuotojai, kurie 
yra nemotyvuoti ir nepatenkinti darbu. Tokių darbuo-
tojų neskatina darbinė aplinka, neretai jie tampa negaty-
vios atmosferos šaltiniu darbovietėje. Tačiau palyginti su  
2012 m., 2014-aisiais tokių darbuotojų sumažėjo nuo 51 
iki 43 proc. [10]. Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis 
Lietuvoje teisingumo teorija yra ignoruojama, o darbuoto-
jai, einantys tokias pareigas kaip ir užsienio kapitalo orga-
nizacijoje, uždirba mažesnį atlyginimą [10, 11]. Šis netei-
singumas turėtų būti išlyginamas jei ne materialiniu būdu, 
tai nors moraliniu.

Tikslas – ištirti slaugos personalo motyvavimo sistemą. 
Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką slaugos personalo 
motyvacijos procesui. 

2. Išaiškinti slaugos personalo prioritetinius motyvavimo me-
todus ir priemones. 

3. Išnagrinėti slaugos personalui taikytas motyvaciją didinan-
čias priemones.

Tyrimo medžiaga ir objektas
Taikytas tikslinis atrankos tipas. Tyrimas atliktas 2016 m.  

spalio–lapkričio mėn. vienoje Vilniaus universiteto ligo-
ninėje. Tyrimo imtį sudarė 379 slaugos personalo darbuo-
tojai. Respondentų amžius suskirstytas į penkias amžiaus 
grupes. Didžioji dalis respondentų (40,6 proc.) yra nuo 41 
iki 50 metų amžiaus, 26,9 proc. respondentų (n = 102) – 
nuo 31 iki 40 metų amžiaus, 17,4 proc. respondentų sudarė 
nuo 51 iki 60 metų amžiaus grupę, 10,0 proc. respondentų 
(n = 38) – 21–30 metų amžiaus grupę. Mažiausia dalis res-
pondentų (5,1 proc.) buvo vyresni nei 61-erių ir daugiau 
metų. Dauguma respondentų (62,8 proc.) turi aukštąjį iš-
silavinimą, 37,2 proc. tiriamųjų – aukštesnįjį išsilavinimą  
(n = 141). Didžioji dalis apklaustųjų (54,9 proc.) nurodė, 
kad jų profesinė darbo patirtis yra nuo 1 iki 5 metų, darbo 
patirtį nuo 6 iki 11 ir daugiau metų turi (4,5 proc.) tiria-
mųjų.

Tyrimui atlikti  pasirinktas anketinės apklausos metodas 
pagal autorių sukurtą klausimyną. Anketą sudaro 20 klausi-
mų, kurie suskirstyti į blokus, juose pateikti klausimai apie: 
personalo motyvavimo sistemą, mikroklimatą darbe, kasdie-
ninio darbo valdymo sistemą, papildomų motyvavimo prie-
monių taikymą. Motyvaciją didinančios priemonės, kasdie-
ninio darbo organizavimas vertinti pagal penkiabalę Likerto 
skalę, kur pasirinkimo kriterijai išskirti atsakymų variantais: 
„1“ – visiškai nesutinku, „2“ – nesutinku, „3“ – neturiu 
nuomonės, „4“ – iš dalies sutinku, „5“ – visiškai sutinku.

Surinkti apklausos duomenys buvo apdoroti „Microsoft 
Office Excell 2010“ programa. Apklausos rezultatai pateikti 
diagramomis ir procentine išraiška. Dviejų ir daugiau po-
žymių statistinių ryšių analizei buvo taikytas Chi kvadrato 
(χ²) testas. Rezultatai buvo vertinami kaip statistiškai reikš-
mingi, kai p ≤ 0,05. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Motyvacija kaip veiksnys, būtinas darbui. Tyrimu nusta-

tyta, kad dauguma tiriamųjų (n = 321; 84,7 proc.) pažymi, 
jog gerai motyvuotas darbuotojas, siekiantis aukštų darbo 
rezultatų, yra veiksnys, būtinas darbui. 2,9 proc. tiriamųjų 
neteikia didelės reikšmės motyvacijai, o 12,4 proc. tiriamų-
jų (n = 47) mano, kad darbo instrukcijos priverčia gerai 
dirbti ir motyvacija nėra būtina. 76,5 proc. respondentų  
(n = 290) tik iš dalies jaučiasi motyvuoti tiriamojoje or-
ganizacijoje, o 15,3 proc. respondentų jaučiasi gana mo-
tyvuoti, 10,3 proc. (n = 39) tiriamųjų jaučiasi visiškai 
nemotyvuoti. 

Motyvuojančios priemonės. Prioritetines motyvavimo 
priemones vertinant pagal svarbą, respondentų (n = 379) 
buvo paprašyta konkretizuoti atsakymus, kurios priemonės, 
jų nuomone, yra labai svarbios ir kurioms teikiama pirme-
nybė. Paaiškėjo, kad respondentai (n = 220; 58,1 proc.) 
pirmenybę teikia darbo užmokesčiui ir  socialinėms garan-
tijoms (n = 212; 55,9 proc.). Nustatyta, kad pusė 21–30 
metų amžiaus grupės respondentų (n = 19) prioritetą tei-
kia darbo užmokesčiui, o 31,5 proc. respondentų (n = 12) 
pirmenybę teikia premijoms ir socialinėms garantijoms ir  
18,5 proc. – priedams prie atlyginimo. Ketvirtadalis 41–50 
metų amžiaus grupės respondentų pirmenybę teikia prie-
dams prie atlyginimo, premijoms ir socialinėms garantijoms  
(n = 38; 24,7 proc.). Nustatyta, kad visiškai nesvarbi mo-
tyvavimo priemonė tiriamiesiems yra darbovietės prestižas 
(25,9 proc.), pareigų prestižas (n = 80; 21,1proc.) ir dovanos  
(n = 76; 20,0 proc.). Karjeros galimybių  respondentai 
(11,8 proc.) nesureikšmina ir išskiria kaip visiškai nesvarbią 
motyvavimo priemonę. 

Materialinės motyvavimo priemonės. Respondentai  
(n = 379) kaip nesvarbius motyvavimo veiksnius išski-
ria dovanas (54,0 proc.) ir darbovietės prestižą (n = 110;  
29,0 proc.). Tiriamieji (n = 212; 55,9 proc.) labai svarbiomis 
priemonėmis laiko socialines garantijas, darbo užmokestį 
(n = 220; 58,1 proc.) ir priedus prie atlyginimų (n = 193;  
50,9 proc.). 

Nematerialinės motyvavimo priemonės. Nustatyta, kad 
prie labiausiai svarbių,  motyvaciją skatinančių priemo-
nių tiriamieji priskyrė mokymosi galimybes (n = 197;  
51,9 proc.), o 51 proc. respondentų (n = 193) – karjeros 
galimybes. Svarbus motyvacijos veiksnys yra galimybė da-
lyvauti organizacijos valdyme (n = 182; 48,0 proc.) ir pa-
laikyti gerus santykius su kolegomis (n = 159; 41,9 proc.). 
Kiek mažiau respondentų pasisakė už gerus santykius su 
vadovais (n = 148; 39,1 proc.) ir  darbo pripažinimą bei 
įvertinimą (n = 136; 35,9 proc.). Kaip labai svarbų moty-
vacijos veiksnį 35,5 proc. tiriamųjų išskiria visas penkioli-
ka motyvavimo priemonių, o 21,1 proc. tiriamųjų šias mo-
tyvavimo priemones išskiria kaip svarbiausias. 16,9 proc. 
respondentų jas išskiria kaip nelabai svarbias, 16,5 proc. 
tiriamųjų nesureikšmina motyvavimo priemonių svarbos, 
o 10,0 proc. šias priemones mini kaip visiškai nesvarbias 
(1 lentelė).
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1 lentelė. Motyvavimo priemonių pasiskirstymas pagal svarbą  
(n = 379) 

Motyvavimo 
priemonės

Labai 
svarbu
n (%)

Svarbu
n (%)

Nelabai 
svarbu
n (%)

Nesvarbu
n (%)

Visiškai 
nesvarbu

n (%)

Darbo užmokestis 220 (58,1) 159 (41,9) 0 0 0

Premijos 185 (48,8) 163 (43,0) 31 (8,2) 0 0

Dovanos 31 (8,2) 19 (5,0) 49 (12,8) 205 (54,0) 76 (20,0)

Priedai prie 
atlyginimo 193 (50,9) 59 (15,6) 59 (15,6) 68 (17,9) 0

Papildomos atostogos 68 (17,9) 83 (21,8) 133 (35,1) 64 (16,8) 32 (8,4)

Socialinės garantijos 212 (55,9) 45 (11,8) 53 (13,9) 32 (8,4) 38 (10,0)

Geri santykiai su 
kolegomis 159 (41,9) 92 (24,3) 53 (13,9) 25 (6,0) 53 (13,9)

Geri santykiai su 
vadovais 148 (39,1) 76 (20,1) 42 (11,1) 68 (17,9) 45 (11,8)

Karjeros galimybės 193 (50,9) 31 (8,2) 51 (13,5) 59 (15,6) 45 (11,8)

Mokymosi galimybės 197 (51,9) 68 (17,9) 56 (14,7) 34 (8,9) 25 (6,6)

Darbovietės prestižas 45 (11,9) 31 (8,1) 95 (25,1) 110 (29,0) 98 (25,9)

Pareigų prestižas 31 (8,1) 61 (16,1) 144 (37,9) 64 (16,8) 80 (21,1)

Savirealizacijos 
galimybės 125 (32,9) 76 (20,1) 102 (27,0) 45 (11,8) 31 (8,2)

Darbo pripažinimas ir 
įvertinimas 136 (35,9) 53 (13,9) 88 (23,2) 102 (27,0) 0

Galimybė dalyvauti 
organizacijos valdyme 68 (17,9) 182 (48,0) 26 (6,7) 59 (15,6) 45 (11,8)

Pastaba: χ2 = 580, 860; Ils=1; p = 0,001 

Mikroklimatas darbo aplinkoje. Paaiškėjo, kad responden-
tai, vertindami mikroklimatą darbe (2 lentelė), dažniausiai  
didžiuojasi savo darboviete (n = 178; 46,9 proc.), o teiginį, 
kad darbo aplinkoje vyraujanti atmosfera tarp kolegų yra 
gera, pažymėjo trečdalis tiriamųjų (n = 132; 34,8 proc.). Ma-
žiau nei trečdalis respondentų (n = 120; 31,7 proc.) nuolat 
jaučia darbo vadovo ir kolegų palaikymą. Laisvalaikiu ben-
drauja su kolegomis ir palaiko gerą mikroklimatą 2,1 proc. 
respondentų (n = 8).

2 lentelė. Darbuotojų nuomonių pasiskirstymas apie mikrokli-
matą darbe (n = 379)

Veiksniai

Tiriamieji, priskiriantys veiksnį 
mikroklimato apibūdinimui

n (%)
Taip Kartais Ne

Darbo pasirinkimas
Didžiuojasi savo darboviete, jos prestižu 178 (46,9) 142 (37,5) 59 (15,6)
Didžiuojasi  pasirinktu, atsakingu darbu 205 (54,0) 120 (31,8) 54 (14,2) 
Vyrauja gera atmosfera tarp kolegų 132 (34,8) 215 (56,7) 32 (8,4)
Vyrauja geri santykiai kolektyve 180 (47,5) 135 (35,6) 64 (16,9)
Darbo vadovo, kolegų palaikymas 120 (31,7) 205 (54,1) 54 (14,2)
Bendravimas
Bendrauja su įstaigos kolegomis 209 (55,1) 155 (41,0) 15 (3,9)
Bendravimas darbo aplinkoje 174 (45,9) 200 (52,8) 5 (1,3)
Laisvalaikio bendravimas su kolegomis 92 (24,3) 125 (33,0) 162 (42,7)

Bendrauja su aukštesniu pagal pareigas vadovu 8 (2,1) 96 (25,3) 275 (72,6)

Kasdieninio darbo valdymas. Nustatyta, kad tiriamieji  
(n = 186; 49,1 proc.) gerai žino ir supranta, ko iš jų tikimasi 
kasdieniniame darbe, ir jų atsakomybės lygis (n = 159; 42,0 
proc.) yra pakankamas, o darbui būtina informacija (n = 178; 
47,0 proc.) yra nesunkiai prieinama. 59,0 proc. tiriamųjų  
(n = 228) atsakingai vertina įstaigos vertybes ir patys jų lai-
kosi. Paaiškėjo, kad personalas (n = 72; 19,0 proc.) turi gali-
mybių planuoti savo darbo laiką ir turi lankstesnį darbo gra-
fiką. Tiriamieji (n = 18; 5,0 proc.) visiškai patenkinti darbo 
aplinka ir darbo paskirstymu. 21,1 proc. tiriamųjų be iššūkių 
susitvarko su paskirtomis užduotimis (n = 80). Paaiškėjo, kad  
57,0 proc. tiriamųjų (n = 216) nėra visiškai patenkinti darbu 
ir darbo užduočių paskirstymu, o 38,8 proc. tiriamųjų mano, 
kad darbas yra monotoniškas ir nesuteikia pakankamai iššū-
kių (n = 147) (1 pav.). 

1 pav. Darbuotojų nuomonių pasiskirstymas apie kasdieninį 
darbą (n = 379; proc.)

Darbovietėje taikytos motyvaciją didinančios priemonės. 
Nustatyta, kad slaugos personalas (n = 272; 72,0 proc.) pri-
oritetą teikia kasmetinio darbo užmokesčio peržiūrai ir teisin-
gam jo paskirstymui (5 balai). Dauguma personalo (n = 212;  
56,0 proc.) pagal penkiabalę sistemą pirmenybę teikia mo-
kymams bei kvalifikaciniams kursams, o 49 proc. tiriamųjų  
(n = 186) norėtų, kad darbovietė apdraustų nuo traumų ir 
kritinių ligų. Pusė tiriamųjų (n = 197; 52,0 proc.) pažymėjo, 
kad prioritetinį veiksnį (5 balai) teikia kaupiamajam investici-
niam gyvybės draudimui, o 9,0 proc. šį veiksnį laiko nesvarbiu  
(3 balai). Išaiškinta, kad tiriamieji (n = 8; 2,0 proc.) kaip ne-
svarbų motyvaciją didinantį veiksnį (2 balai) išskiria karjeros 
galimybes, bet daugiau nei pusė tiriamųjų (n = 231; 61,0 proc.) 
šį veiksnį laiko prioritetiniu. Trečdalis tiriamųjų (3 balai) kaip 
mažai svarbų motyvaciją didinantį veiksnį išskiria nemokamų 
renginių organizavimą, o svarbiu veiksniu 50,0 proc. tiriamų-
jų įvardijo gerą psichologinį klimatą tarp kolegų ir vadovų  
(n = 190). Penkiais balais 45 proc. tiriamųjų vertina ir teikia pri-
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oritetą metinei ataskaitai ir pasiektų rezultatų vertinimui (2 pav.).
  

2 pav. Darbuotojų nuomonių pasiskirstymas apie priemones, di-
dinančias motyvaciją (n = 379)

Tyrimo metu paaiškėjo, kad nedidelė dalis slaugos perso-
nalo įtraukiama į organizacijos valdymą. Tai turi įtakos darbo 
motyvacijai, o darbuotojams leidimas dalyvauti sprendžiant 
su darbu susijusias problemas sudaro sąlygas didinti darbo 
produktyvumą. Kitų autorių tyrimai rodo, kad personalo da-
lyvavimas įstaigos valdyme motyvuoja darbuotoją geriau su-
vokti atliekamo darbo prasmę, reikšmingumą organizacijai, o 
sprendžiant organizacijos valdymo problemas, personalui at-
siranda galimybė tenkinti kūrybinius poreikius, tobulėti [12, 
13, 14]. 

Mūsų atliktame tyrime nustatyta svarbi motyvavimo 
priemonė – mokymosi ir karjeros galimybė, tai leidžia dary-
ti prielaidą, kad būtent šiam veiksniui reikėtų skirti didesnį 
dėmesį, norint motyvuoti slaugos personalą siekti geresnių 
darbo rezultatų. Kiti tyrėjai pabrėžia, kad sėkmingas karjeros 
planavimas patenkina darbuotojų profesinio augimo siekius, 
didina pasitikėjimą savo jėgomis. Jei darbuotojas mato, kad 
jis turi tokią galimybę, jis stengiasi ją išnaudoti, t. y. dirba 
efektyviai, kad būtų pastebėtas įstaigos vadovų ir įvertintas 
[13, 14]. Lietuvos autoriai pateikia platesnį ir įvairesnį mo-
tyvavimo priemonių klasifikavimą. Siekiant aiškumo, visus 
darbuotojų motyvaciją didinančius veiksnius siūloma kla-
sifikuoti į dvi pagrindines grupes: ekonominius (piniginiai 
ir nepiniginiai) bei psichologinius. Kol kas nėra sukurto to-
kio motyvavimo modelio, kuris būtų efektyvus ir naudingas 
kiekvienai organizacijai [8, 15, 16]. Mūsų tyrimu nustatyta, 
kad slaugos personalui kaip ekonominis svertas svarbus ne tik 
darbo užmokestis, bet ir karjeros bei mokymosi galimybės, 
geri santykiai su kolegomis, darbo įvertinimas, papildomos 

atostogos. Atliktas tyrimas rodo, kad įstaiga, siekdama didinti 
darbuotojų motyvaciją, turi teikti prioritetą ir gerinti šiuos 
motyvavimo būdus: kasmetinė atlygio peržiūra ir didinimas, 
premijų ir priedų skyrimas, kvalifikacijos tobulinimas ir mo-
kymo kursai, realios karjeros perspektyvos. Įvertinus moty-
vaciją didinančių priemonių taikymą, paaiškėjo, kad įstaiga 
jau taiko dalį jų (pvz.: organizuojami nemokami kultūriniai 
renginiai, į jų veiklą aktyviai įtraukiamas slaugos personalas, 
skiriami padėkos raštai ir t. t.). Dauguma tiriamųjų nurodo, 
kad buvo skatinti motyvaciją didinančiomis priemonėmis. 

Išvados
1. Slaugos personalo motyvavimo priemonėms skiriamas per 

mažas dėmesys ir nepasižymi gausa, nepakankamai moty-
vuoja darbuotojus. Daugiau nei pusė apklaustųjų mano, 
kad gaunamas atlyginimas neatitinka jų indėlio į darbą. 
Šeštadalis tiriamųjų kaip labai svarbų motyvacijos veiks-
nį išskiria dalyvavimą įstaigos veikloje, šeštadaliui svarbus 
veiksnys yra pareigų prestižas, daugiau nei pusei tiriamų-
jų – mikroklimatas bei kasdieninio darbo organizavimas. 
Didesnė dalis personalo iš dalies yra patenkinti savo darbu. 
Daugiau nei pusė tiriamųjų dovanas laiko nesvarbiu moty-
vacijos veiksniu. 

2. Dauguma tiriamųjų motyvavimo priemonių prioritetą tei-
kia darbo užmokesčiui, daugiau nei pusė tiriamųjų vertina 
karjeros galimybę, darbo įvertinimo rezultatus, trečdalis 
vertina priedą prie atlyginimo. 

3. Motyvavimą skatinančios priemonės ir būdai gali būti įvai-
rūs, tačiau visiems vienodai priimtinų ir tinkamų skatini-
mo priemonių nėra. Daugumai atvejų peržiūrimas atlygi-
nimas, daugiau nei pusei darbuotojų skiriamos premijos ir 
priedai, pusė slaugos personalo turi galimybę papildomai 
mokytis, tobulinti profesinę kvalifikaciją. Šeštadaliui atve-
jų organizuojami nemokami kultūriniai renginiai, o penk-
tadaliui atvejų yra skiriamos padėkos ir pagyrimo raštai. 

EXPECTATIONS AND MOTIVATION 
OF THE NURSING STAFF

 Keywords: measures of motivation, microclimate, organ-
isation of work.

Summary
Human resources are the main factor determining success, 

which depends on the capabilities and motivation of an indi-
vidual. Applying major and additional measures for increas-
ing motivation opens up possibilities to maintain transpar-
ency and unanimity of the employee motivation model and 
encourage the employees to work more efficiently. 

The aim of the investigation is to examine the system of 
motivation of the nursing staff. A total of 379 nursing staff 
was interviewed during the investigation. Having carried out 
the investigation it became clear that the majority of the re-
search subjects attributed salaries and social guarantees to the 
important measures of motivation. More than a half (n = 220; 
58.1%) of the respondents gave priority to the social guaran-



8 Mokslinis straipsnis

tee and the possibility to learn. As many as 8.2 per cent of 
the research subjects pointed out that self-realisation was an 
absolutely unimportant measure of motivation. In assessing 
the microclimate at work, the majority (n = 209; 55.1%) of 
the research subjects stated that they took pride in the work 
they chose and their communication with the colleagues, and 
one third of the research subjects had the support of their col-
leagues and the Head of the unit.  One third (35.5 %) of the 
research subjects gave a positive assessment of the measures of 
motivation adopted: salaries, and salary supplements. It has 
been established that as many as 14.2% of the research sub-
jects attributed the review of and the increase in the annual 
salary, the review and evaluation of the annual work activities 
and the results achieved to important factors. 

Conclusions: It has been established that measures of mo-
tivation of the nursing staff are not abundant; too little atten-
tion is being devoted to the participation of the staff in the 
activities of the organisation, the prestige of their responsibili-
ties. The nursing personnel attributes salaries, the possibilities 
to make a career, the evaluation of their work to a very signif-
icant factor of motivation, and one third of the respondents 
consider salary supplements to be of great value. The follow-
ing measures of motivation of the nursing staff to be applied 
are as follows: in most cases salaries are reviewed, more than 
half of the employees are awarded bonuses and extra pays, half 
of the employees have the possibility to develop their profes-
sional qualification. In one sixth of the cases cultural events 
are organised, and in one fifth of the cases official messages of 
thanks and citations are given. 
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Mokslinis straipsnis žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ – slaugytojų  
profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu, vertinamas kaip slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas.  

Šiuo metu teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Gerbiami kolegos, įstaigų vadovai!

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“.  
Prenumeruoti galite Lietuvos pašto skyriuose bei www.prenumeruok.lt. Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Prenumeratos kaina:

 1 mėn. – 1,45 Eur  6 mėn. – 8,70 Eur
 3 mėn. – 4,35 Eur  12 mėn. – 17,40 Eur

Svarbu žinoti! Prenumeratą būtina atlikti iki kiekvieno mėnesio 26 d.
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
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Nuo idėjos rengti odontologo pagalbininkus iki patvirtin-
tos mokymo programos prabėgo tik pusantrų metų, o ben-
dradarbiavimas vyko devynerius metus.

Kai 2010 metų sausį Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centro (dabar – Sveikatos priežiūros ir farmaci-
jos specialistų kompetencijų centras) tarpduryje pasirodė be-
sišypsanti tuometinė Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 
tarybos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė, šiek tiek 
nustebome, nes iki tol su Lietuvos Respublikos odontologų 
rūmais bendrų projektų neturėjome. Doc. dr. Anastazija Tut-
kuvienė atėjo su siūlymu rengti gydytojo odontologo jaunes-
niuosius padėjėjus. Po kurio laiko buvo sutarta pavadinti juos 
odontologo pagalbininkais. Dar po keleto susitikimų Lietu-
vos Respublikos odontologų rūmuose ir Slaugos darbuoto-
jų tobulinimosi ir specializacijos centre jau turėjome viziją, 
kokia turėtų būti mokymo programa. Jau po mėnesio nuo 
mūsų bendradarbiavimo pradžios (2010 metų vasario 1 d.) 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkė 
Anastazija Tutkuvienė laiške Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijai apie naujų specialistų rengimo poreikį 
rašė „...Vilniaus ir Kauno universitetuose kasmet odontologijos 
studijas baigia apie 100 absolventų, o odontologinės priežiūros 
programas kolegijose baigia bemaž perpus mažiau asmenų, įgi-
jusių gyd. odontologo padėjėjo kvalifikaciją. Todėl, rūmų duo-
menimis, Lietuvoje vienam gydytojui odontologui tenka tik 0,5 

Geroji bendradarbiavimo  
su Odontologų rūmais patirtis

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

gyd. odontologo padėjėjo. Europos Sąjungos valstybių patirtis 
bei ergonominiai tyrimai parodė, jog kokybiškai ir kvalifikuotai 
odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas gydytojas odonto-
logas gali suteikti tik tuomet, kai jam asistuoja bent vienas gyd. 
odontologo padėjėjas (geriausiai – du) ir yra dirbama keturių 
rankų ar šešių rankų metodu. Odontologinėje praktikoje naudo-
jamos technologijos nuolat tobulėja, tampa sudėtingesnės. Esant 
tokiam neproporcingam gyd. odontologų ir gyd. odontologo padė-
jėjų santykiui Lietuvoje, gerokai sumažėja galimybės teikti kva-
lifikuotą ir kokybišką odontologinę priežiūrą Lietuvos gyvento-
jams. Atsižvelgdami į sunkią Lietuvos ekonominę būklę ir darbo 
vietų trūkumą, taip pat siekdami išvengti šios disproporcijos ir 
iš to kylančių neigiamų padarinių, teikiame siūlymus dėl gyd. 
odontologo jaunesniojo padėjėjo rengimo.“ 

Prie šio rašto Sveikatos apsaugos ministerijai buvo pridėtas 
medicinos normos „Gydytojo odontologo jaunesnysis padėjė-
jas“ projektas. Rašte doc. dr. A. Tutkuvienė rašo apie Lietuvos 
Respublikos odontologų rūmų pasirengimą pateikti atrankos 
kriterijus klinikinio mokymo bazėms. Jos manymu, teorines 
žinias naujai rengiami specialistai galėjo įgyti Slaugos dar-
buotojų tobulinimosi ir specializacijos centre. Raštą doc. dr.  
A. Tutkuvienė baigia taip: „Rūmų nuomone, šiuo būdu efekty-
viai ir minimaliomis finansinėmis išlaidomis būtų patenkintas 
burnos priežiūros specialistų darbo jėgos trūkumas, odontologinės 
priežiūros (pagalbos) įstaigose sukurtos naujos darbo vietos.“

Paskutinė 17-oji Odontologo pagalbininko mokymo programos grupė. Antra iš kairės grupės vadovė 
Beatričė Rudienė (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras), penktas egzaminų 

komisijos pirmininkas Alvydas Šeikus (Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkas), 
antroje eilėje komisijos narės: pirma Virginija Gailienė (Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika), 

antra Rasa Rimšienė (Vilniaus rajono centrinė poliklinika). Nuotr. Loretos Gudelienės-Gudelevičienės
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Po mėnesio buvo gautas Sveikatos apsaugos ministerijos 
pritarimas rengti jaunesniuosius padėjėjus per darbo rinkos 
mokymo programas (taip, kaip rengiami slaugytojo padėjė-
jai ir kt.), kurias baigus išduodamas valstybės pripažįstamas 
pažymėjimas. Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, li-
cencijuoti šių specialistų netikslinga, nes jų paslaugų teikimas 
vyksta tik su gyd. odontologo priežiūra. 

Gavus pritarimą programa buvo pradėta rengti. Ją rengė 
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro meto-
dininkė Rimantė Kasiulaitytė ir gyd. odontologas-ortopedas Ro-
landas Pletkus. Netrukus mokymo programa buvo parengta ir 
nusiųsta Lietuvos Respublikos odontologų rūmams recenzuoti.

2011 metų birželio 11 dieną gauta Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų recenzija:
„1. Programos turinys, trukmė ir tikslai. Programos temos 

aktualios, turinys atitinka programoje numatytus tikslus, 
programa pakankamos apimties.

2. Rekomendacijos. Rekomenduojame programoje įtvirtinti 
kasmetinį jos revizavimą ir atnaujinimą pagal besikeičian-
čias su odontologo pagalbininko veikla susijusias aplinkybes, 
mokymo proceso tobulėjimą bei įvardinti už atnaujinimą ir 
revizavimą atsakingą asmenį.

3. Siūlymas dėl tvirtinimo. Siūlome tvirtinti.
Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė“

2011 metų birželio 30 dieną programa buvo suderinta su 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, o 2011 
metų liepos 1 dieną ją patvirtino Slaugos darbuotojų ir tobu-
linimosi specializacijos centras.

Nedelsiant kreiptasi, kad programa būtų įregistruota į mo-
kymo programų registrą, kad mokiniai, sėkmingai baigę mo-
kymą, gautų valstybės pripažįstamą pažymėjimą, suteikiantį 
teisę dirbti odontologo pagalbininku, ir neturėtų kliūčių įsi-
darbinti.

Jau po mėnesio (2011 metų liepos 15 dieną) buvo gautas 
raštas iš Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, 
kuriuo informuojama: „<...> centro parengta Odontologo pa-
galbininko mokymo programa (12 savaičių trukmės tęstinio 
profesinio mokymo programa suaugusiems asmenims, turintiems 
vidurinį išsilavinimą, skirta teisei atlikti darbą ar funkciją) įver-
tinta teigiamai. Siūlome aukščiau minėtą programą įregistruoti į 
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą.“

2011 metų rugsėjo 13 dieną Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio moky-
mo departamento raštu programa buvo įregistruota į Studi-
jų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą. Odontologo 
pagalbininko mokymo programai buvo suteiktas valstybinis 
kodas 360072401, kodas pagal ISCED 33372. Minimalus iš-
silavinimas – vidurinis. Mokymosi trukmė 12 sav. (480 val.). 
Sėkmingai išlaikius teorinį ir praktinį egzaminus suteikiama 
teisė dirbti odontologo pagalbininku.

Per visą bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos odon-
tologų rūmais laikotarpį suorganizuota 17 mokymo grupių. 
Teisė dirbti odontologo pagalbininku suteikta 533 moki-
niams. Šioje programoje mokėsi 528 moterys. Ši profesija 
ne tik moteriška, nes odontologo pagalbininko pažymėjimai 
išduoti 5 vyrams. Vyriausiajam mokiniui 62 metai, o jauniau-
siam 18 metų.

Dėkojame visiems padėjusiems vykdyti mokymo procesą 
ir egzaminų metu vertinti mokinių įgytas kompetencijas.

Odontologo pagalbininko mokymai buvo organizuojami 
tik Vilniuje, nes dėstytojams buvo keliami aukšti profesinės 
ir edukologinės kompetencijos reikalavimai. Kiekvienas no-
rintis dėstyti turėjo papildomai įgyti edukologijos žinių, kad 
būtų suteikta teisė dirbti andragogu (suaugusiųjų dėstytoju).

Dėkojame mums talkinusiems dėstytojams ir egzaminų 
komisijos nariams: Dianai Baubinienei, Deimantei Ivanaus-
kaitei, Alicijai Viduto-Sližauskienei, Rūtai Kruopienei, Jolan-
tai Onai Dangelienei, Jonui Antanavičiui, Zitai Gierasimovič, 
Ilonai Jagminaitei, Dianai Polenenaitei, Petrui Raliui, Rasai 
Rimšienei, Danutai Baranovskajai, Alvydui Šeikui, Natalijai 
Bilotienei, Rolandui Pletkui, Severai Džiaugienei, Virginijai 
Gailienei, Česlavai Šilobrit.

Paskaitas skaitė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specia-
listų kompetencijų centro andragogės Violeta Nomeikienė, 
Alma Truskienė, Beata Dautarienė, Loreta Gudelienė-Gude-
levičienė, Vera Šiktorova, Rimantė Kasiulaitytė, Elena Rame-
lienė.

Nuoširdžiai dėkojame tuometinei Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų tarybos pirmininkei doc. dr. Anastazijai 
Tutkuvienei ir dabartiniam Lietuvos Respublikos odontolo-
gų rūmų tarybos pirmininkui Alvydui Šeikui už idėją rengti 
odontologo pagalbininkus, už pagalbą organizuojant andra-
goginį procesą, už glaudų bendradarbiavimą. 

Užvertę devynerių metų bendradarbiavimo knygą atverski-
me naujos knygos švarų lapą.

Odontologo pagalbininko praktinių užsiėmimų akimirkos
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Žurnalo numeriuose pradedame publikuoti patarimus iš leidinio „Aš galiu pats sau padėti“, skirto pacientams bei jų artimie-
siems. Leidinį išleido Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA). Autoriai: A. Šeškevičius (sudarytojas), R. Balevičienė, 
E.Gudelienė, R. Uždanavičienė, V. Šaulys. Kvalifikuoti medikai pataria, kaip padėti patiems malšinti fizinius simptomus (limfe-
dema; niežulys; dusulys; kosulys; pykinimas ir vėmimas; silpnumas; svorio kritimas, apetito sumažėjimas; burnos priežiūra; vidurių 
užkietėjimas; žagsėjimas; pragulų profilaktika; plaukų slinkimas dėl chemoterapijos ar spindulinės terapijos), kaip prižiūrėti žaizdas 
spindulinio gydymo metu, stomas. Taip pat pateikta psichologinės pagalbos sau ir dvasinės saviugdos rekomendacijų.

Iš leidinio „Aš galiu sau padėti “ publikaciją parengė L. Gudelienė-Gudelevičienė, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų centras.

Kaip padėti sau

Niekada nepasiduok, kai esi užspaustas į kampą, kai visas pa-
saulis atsisuka prieš tave, kai atrodo, jog nebeišlaikysi nė minutės. 
Būtent tada keičiasi įvykių tėkmė.

Harieta Bičer-Stou

Tikėjimas savimi – savybė, leidžianti jaustis atsakingam ir 
įtakingam įvairiose gyvenimo situacijose. Tikėti savimi gali 
tik save mylintis ir gerbiantis žmogus. Šis bruožas yra pats 
svarbiausias, norint pasiekti konkretų tikslą. Tai sužadina ne 
tik viltį, bet ir pastangas. Vėžiu sergantiems ligoniams tikėti 
savimi ypač svarbu.

Pasveikusieji nuo vėžio dažniausiai pasižymi ypatingomis 
asmeninėmis savybėmis: drąsa, kūrybingumu, žaismingumu, 
lankstumu, dvasingumu, pagarba ir tikėjimu. Svarbiausia my-
lėti save ir padėti sau. Tai žmonės, gebantys rasti pasitenkini-
mą darbe, neprarasti vilties nežinomybės akivaizdoje ir jėgų 
kovoti su liga. Žmogus yra ne tik kūrinys, bet ir kūrėjas, galin-
tis daryti įtaką savo sveikatai. Gydymo veiksmingumas labai 
priklauso nuo sergančiojo tikėjimo gydymo sėkme. Jei sergan-
tysis tiki, kad chemoterapija arba spinduliuotė yra geriausias 
vaistas nuo vėžio, gydymas bus veiksmingas.

Žmogaus dvasingumas – gebėjimas įžvelgti gyvenimo pras-
mę. Žmogus randa ramybę ir laimę netobulame pasaulyje. 
Dvasingumas padeda atgauti kūrybines jėgas ir skatina nesa-
vanaudišką meilę. Kiekvienas, kuris tiki, kad pasaulis yra nuos-
tabus, turi priežastį jame pasilikti. Visi pasveikusieji nuo vėžio 
turi dvasinį tikėjimą. Jei ligonis mano, kad Dievas siuntė jam 
ligą kaip bausmę už tam tikrą kaltę, jis gali jaustis neturintis tei-
sės priešintis Dievo valiai. Tokiam žmogui reikia suprasti, kad 
Dievas yra gėrio šaltinis, suteikiantis ne tik ramybę.

Prof. Arvydas Šeškevičius, POLA valdybos narys

Tikėti savimi
Prisipažinkime, malonu gauti gerą žinutę, bendrauti su ge-

ros žinios nešėju, ją vertinti ir dalytis su kitais. Tačiau ne visos 
žinutės yra tokios, kurių lauki ar kokių tikiesi. Diagnozė – IV  
stadijos kasos neuroendokrininis navikas (vėžys) su metastazė-

mis kepenyse. Tokia žinia mane pasiekė dar 2013 m. pabaigo-
je. Savaime suprantama, kad tai nebuvo džiuginanti ir vilties 
teikianti žinutė.

Pažintis su vėžiu mano gyvenimą apvertė aukštyn kojomis: 
norėjosi šaukti tikintis, jog kažkas Tave išgirs, norėjosi bėgti, 
tiktai nesuvokiau kur. Kokie dvasiniai ir emociniai virsmai tuo 
metu manyje vyko, sunku apsakyti, tai buvo didžiulis sukrėti-
mas ne tik man, mano šeimai, bet ir visiems mane supantiems 
artimiesiems bei draugams. Kaip dažnai kartoju, onkologinę 
diagnozę išgirdusį žmogų ištinka trys žmogiškosios būsenos: 
pirmoji – šokas, kuris užsitęsė man iki 2 mėnesių; antroji – 
4–6 mėnesiai begalinio skubėjimo svarstant, ką aš dar turiu 
nuveikti ir kokius būtinus darbus privalau atlikti žemės kelyje. 
Trečios būsenos etapas – tai ramybės ir pripažinimo laikas, 
kuomet nurimsti ir iš naujo suvoki, kas Tu esi šiuo metu, su 
tuo susitaikai bei pradedi visur ieškoti informacijos apie ligą 
ir jos eigą, ieškai tiesiog bet kokios pagalbos. Šiuo laikotarpiu 
supranti, kad reikia kovoti daugiau ne dėl savęs, bet savo esy-
be, optimizmu ir tikėjimu teikti vilties savo artimajam. Pri-
valai suteikti viltį tiems, kurie į tave žvelgia su viltimi, jog Tu 
„išplauksi“, ir negailėdami savęs ieško būdų, kaip įmanoma 
padėti Tau. Čia nėra vientisos ir nekintamos taisyklės KAIP...? 
Meilė ir neapykanta, mirtis ir gyvenimas visuomet yra greta.

Kai suvoki, kad tai, ką turi ir su kuo susitikai gyvenimo ke-
lyje, tau duota to paties Tavo gyvenimo, tai gali būti vienas di-
džiausių iššūkių. Sergantieji vėžiu dažnai savęs klausia: kodėl ir 
už ką? Man tokių klausimų nekilo. Tai dalis manęs, dalis mano 
kūno, tad kaip galiu pykti ant savęs ir to dar savęs klausti. Aš esu 
laimingas, kad ši liga yra mano. Be galo džiaugiuosi ir esu lai-
mingas, kad Aukščiausiasis ir likimas šį iššūkį suteikė man, o ne 
mano mylimam  žmogui, nes aš galbūt esu stipresnis už jį ir todėl 
su tuo sėkmingai susitvarkysiu ir pasveiksiu dar iki savo išėjimo.

Gyvenimas, kurį gyvenau iki sužinodamas diagnozę, da-
bar atrodo buvęs tiesiog menkai vertas ir nuobodus egzista-

Terese
Highlight
turi būti: specialistų kompetencijų centras.
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vimas gyvenimo sūkuryje. Tuomet mažiau suvokiau, kas yra 
didžiausios gyvenimo vertybės ir kur jos slypi. Gyvenimo 
prioritetai akimirksniu persiskirstė, kiekvienos akimirkos su 
mylimais žmonėmis tapo be galo svarbios, nes iš tiesų neži-
nai, kiek jų liko. Vakarienė šeimoje, rytinis gardžios kavos 
puodelis, saulėtekis ir vakaro gaiva palaipsniui tapo tikru 
dienos stebuklu. Kalbėdamas apie sėkmės istoriją turiu pa-
minėti, kad man egzistuoja trys pagrindinės sudėtinės dalys, 
kurios stumia žmogų sveikatos siekio link. Tai tavo Aš – kokia 
dvasinė būsena ir tikėjimas, koks nusiteikimas tavyje glūdi, 
ar tiki tuo, ką darai iš esmės. Tai tavo tiesioginis gydytojas, 
kuris man asmeniškai tapo kaip šeimos draugas, kuris savo 
įgytomis mokslo žiniomis, patirtimi, patarimais ir tradiciniais 
medicinos gydymo būdais teikė man žinių ir vilties. Trečioji – 
tavo artimieji, draugai ir tie gyvenimo žmonės, kuriuos ištiko 
panašus likimas ir kurie yra tavo gyvenimo istorijos dalis. Yra 
daug papildomų būdų, priemonių, elgsenos, kurie prisideda 
prie sveikatos sėkmės, bet tai, kas svarbiausia man, paminėjau.

Trečiame etape turiu daug laiko apmąstymams, esu pasinė-
ręs į begalinę paiešką informacijos apie savo ligą, jos padarinius, 
gydymo būdus ir priemones, sėkmės bei vilties istorijas. Paieš-
kos vingrybėse atradau nuostabių žmonių, kurie pasidalijo savo 

žiniomis, negailėjo patarimų, suteikė daugiau žinių ir vilties. 
Knygutėje „Aš galiu sau padėti“ atradau begalę patarimų, kaip 
palengvinti vienus ir kitus ligos ar vaistų sukeltus neigiamus 
simptomus. Kaip pavyzdį galiu paminėti, kad po biologinės 
terapijos dažnas simptomas yra burnos gleivinės išopėjimas ir 
pernelyg padidėjęs jautrumas šiltam bei aštresniam maistui. Net 
tradicinės dantų pastos naudojimas būna labai skausmingas. 
Skausmui malšinti galima naudoti dantų pastą su bičių pikiu, 
kuris ramina burnos gleivinę ir yra puiki dezinfekcinė priemonė.

 „Aš galiu pats sau padėti“ – labai naudingas susistemintas 
ir paprastai pateiktas leidinys, kuriame atradau labai naudin-
gų patarimų. Šis leidinys skirtas ne tik pacientams, bet ir jų 
artimiesiems. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos 
(POLA) tikslas ir yra dėti visas įmanomas pastangas siekiant 
pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo ko-
kybę. Mes siekiame, kad vėžiu sirgtų kuo mažiau žmonių, o 
pacientai ir jų artimieji gautų efektyvų gydymą ir kuo geresnę 
informacinę, socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą. Vi-
suomet yra geriau ir maloniau dalytis savo sukaupta patirtimi 
ir žiniomis, nei laukti paramos ar pagalbos iš kitų.

Virginijus Šaulys
POLA direktorius, pacientas

Sklaida

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 
4 d. įsakymo Nr. 628 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 
93:2001 „Operacinės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompeten-
cija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

2018 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-1260 „Dėl Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 
18 d. įsakymo Nr.132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavi-
mo tvarkos“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymo Nr. V-1088 (2018-12-14) komentaras
2018 m. gruodžio 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymas 
Nr. V-1449 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl 
Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pa-
keitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1450 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 
30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licenci-
javimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ . 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro įsakymai

Šių teisės aktų pakeitimais pirmiausia suderintos atitinkamų 
licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatos su 2018 m.  
balandžio 2 d. įsigaliojusia Viešojo administravimo įstatymo 
nuostata, įtvirtinančia draudimą viešojo administravimo sub-
jektui reikalauti tų dokumentų ir informacijos, kurie yra valsty-
bės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

Todėl nuo šiol pareiškėjui, kreipiantis į Akreditavimo tar-
nybą dėl licencijos atitinkamai praktikai išdavimo, asmens ta-
patybę ar pilietybę patvirtinantį dokumentą reikės pateikti tik 
tuomet, jeigu asmuo yra užsienietis. 

Licencijos turėtojui pakeitus vardą ar pavardę, nebereikės 
Akreditavimo tarnybai teikti paraiškos patikslinti licencijos 
rekvizitus – licencijos turėtojui, pasikeitusiam vardą ir (ar) 
pavardę,  pakaks jam priimtinu būdu, pvz., telefonu ar elek-
troniniu paštu, informuoti Akreditavimo tarnybą apie vardo 
ir (ar) pavardės pakeitimo faktą. Naujus asmens duomenis 
Akreditavimo tarnyba gaus iš Gyventojų registro, bet tik tuo-
met, kai jau nauju vardu ir (ar) pavarde yra išduotas asmens 
tapatybės dokumentas.  

Pareiškėjui nebereikės pateikti ir profesinės kvalifikacijos 
įgijimą patvirtinančių dokumentų – juos bus būtina pateikti 
tik tuomet, kai duomenų apie šiuos dokumentus nebus Dip-
lomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. 

Taisyklėse aiškiai įtvirtinta nuostata, kad pareiškėjas nepri-
valo pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos pareiš-
kėjas jau yra pateikęs Akreditavimo tarnybai.
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Patikslinta ir nuostata dėl pateikiamų dokumentų kopijų. 
Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elek-
troninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų 
įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba prisijungus prie 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licenci-
jų registro, vadinamojo LICREG.

Taigi nuo šiol slaugytojams ir akušeriams sumažėja infor-
macinių įpareigojimų. 

Taisyklėse atlikti ir pakeitimai, susiję su 2018 m. gegužės 
25 d. įsigaliojusiu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parla-
mento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių as-
menų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo – įvardytas asmens duomenų tvarkymo 

tikslas, pagrindas, apibrėžti tvarkomi duomenys, aptartas jų 
saugojimo terminas, Akreditavimo tarnybai nustatyta prievo-
lė užtikrinti pareiškėjo ir licencijos turėtojo asmens duomenų 
apsaugą, konfidencialumą ir kt.

Be to, Taisyklėse aiškiau reglamentuota licencijuojamos 
veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, ji išskirta į planinę ir ne-
planinę, detaliau aprašytas neplaninės licencijuojamos veiklos 
sąlygų laikymosi priežiūros turinys, nustatyti reikalavimai 
papildomai tobulinti profesinę kvalifikaciją, kai atitinkamais 
pagrindais sustabdytas licencijos galiojimas. 

  Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros  
veiklai tarnybos prie SAM  informacija

2018 m. gruodžio 11 d. Klaipėdos universitete įvyko tarp-
tautinė konferencija „Užsienio kalbos ir tarpkultūrinė kom-
petencija: iššūkiai sveikatos priežiūros ugdyme ir praktikoje“, 
į kurią susirinko visa tarptautinė projekto komanda ir buvo 
paskelbta projekto HELP2 pradžia. Konferencijos svečius ir 
dalyvius sveikino Vokietijos Federacinės Respublikos garbės 
konsulas doc. dr. Arūnas Baublys, Klaipėdos miesto meras 
Vytautas Grubliauskas, laikinai einantis Klaipėdos universi-
teto rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas, Lie-
tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė 
Odeta Vitkūnienė. Kanclerė savo pranešimu pabrėžė, kad 
stebint pastarųjų metų statistiką Lietuvos sveikatos priežiūros 
sistemoje matomas profesinės anglų kalbos poreikio augimas. 
Užsienio kalbos ir tarpkultūrinės kompetencijos siejamos su 
profesionalumu, sveikatos priežiūros kokybe, geresniu sveika-
tos priežiūros sistemos įvaizdžiu ir didesniu pacientų pasiten-
kinimu gaunamomis paslaugomis. Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas Artūras 
Šimkus savo pranešime sakė slaugytojams, kad, norint neatsi-
likti nuo Europos Sąjungos slaugytojų, anglų kalba yra būti-
na, nes dažniausiai tarptautinės konferencijos organizuojamos 
anglų kalba, naujausios mokslinės publikacijos spausdinamos 
taip pat anglų kalba. 

HELP – galimybė kiekvienam sveikatos priežiūros 
specialistui profesinę anglų kalbą išmokti inovatyviai, 

įdomiai, nenuobodžiai ir visiškai nemokamai
1Aelita Skarbalienė, 1, 2, 3Lina Gedrimė

1Klaipėdos universitetas,
2Respublikinė Klaipėdos ligoninė, 3Klaipėdos valstybinė kolegija

Kas yra HELP?
HELP2 – užsienio kalbų mokymo programa (Healthca-

re Language Learning Programme) – tęstinis projektas, ku-
rio pagrindas yra HELP – anglų kalbos mokymo progra-
ma (Healthcare English Language Programme), įgyvendinta 
2014–2017 metais. HELP kūrėjų komandą sudarė sveikatos 
priežiūros specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, lingvis-
tai ir IT inžinieriai iš 7 Europos valstybių (Vokietija, Ispa-
nija, Airija, Lietuva, Lenkija, Čekija ir Slovakija). Projekto 
partneris Lietuvoje – Klaipėdos universitetas, kuriam nuo 
projekto pradžios sėkmingai atstovauja doc. dr. Aelita Skar-
balienė. 

HELP – plati, modulinė ir skaitmenizuota anglų kalbos 
mokymo programa, sukurta specialiai sveikatos priežiūros 
darbuotojams. Ji skirta tiek mokymuisi su dėstytoju, tiek 
savarankiškam anglų kalbos studijavimui. Mokymo medžia-
ga yra orientuota į besimokantįjį ir atitinka  B1, B2 kalbos 
lygio standartus.

Prieš kuriant mokymo medžiagą, buvo atliktas išsamus 
poreikio analizės tyrimas, kuriame dalyvavo sveikatos mokslų 
studijų studentai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, dėstantys me-
dicininę anglų kalbą, sveikatos priežiūros specialistai, dirban-
tys ligoninėse ir kitose įstaigose. Nagrinėti kalbos poreikiai ir 
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pageidautini mokymo(si) metodai, tarpkultūrinės kompeten-
cijos, bendrieji komunikavimo gebėjimai. Pagal tai sukurta 
ir programos struktūra, kurią sudaro 20 modulių (žmogaus 
anatomijos, kūno sistemų, pagrindinių ligų, vaistų, ligoninės 
įrangos, dokumentacijos, pacientų saugos, pacientų ugdy-
mo ir kt.). Beje, projektui suteiktas oficialus leidimas vartoti 
ICNP (International Classification for Nursing Practice) termi-
nologiją, rengiant mokymo(si) medžiagą.

Kiekvieną modulį sudaro žodyno dalis, patarimai moky-
muisi, tekstinė, garso ir vaizdo medžiaga, taip pat skaitymo, 
rašymo, kalbėjimo pratimai. Nors modulių struktūra ir yra 
panaši, tačiau tai, kad modulius kūrė skirtingų valstybių au-
torių grupės, suteikia kiekvienam moduliui kitoniškumo ir 
neleidžia besimokančiajam nuobodžiauti. Mokymo medžiaga 
pateikiama įvairiomis formomis (interneto platforma, pro-
gramėlė išmaniesiems telefonams, garso, vaizdo medžiaga ir 
tradicinis popierinis variantas).

Sukurtas produktas (vaizdo, garso įrašai, mokymo(si) me-
džiaga) turi Autorines teises naudojant CC-BY-NC-SA 4.0 
licenciją. Tai reiškia, kad visi gali neatlygintinai naudotis mo-
kymosi sistema, bet ne komerciniais tikslais.

Programos kokybę įrodo 2017 metais gautas Europos Ko-
misijos įsteigtas Europos kalbų ženklo (European Language 
Label 2017) apdovanojimas. Apdovanojimo skyrimo komisija 

teigė: „Sukurta mokymo(si) platforma yra vertinga, inovatyvi 
ir labai gerai struktūruota. Jos pagrindu gali būti kuriamos 
ir kitų kalbų mokymosi programos.“ Šis apdovanojimas pro-
gramos kūrėjų komandai tapo impulsu tęstiniam projektui, 
kuriuo siekiama sukurti papildomus modulius anglų kalba ir 
sukurti modulius vokiečių kalbos mokymui(si).

Aukštųjų mokyklų sveikatos mokslų disciplinų dėstytojai ir 
mokslininkai, gydytojai, kalbų dėstytojai, lingvistai, tarpkul-
tūrinio ugdymo specialistai ir IT inžinieriai iš šešių Europos 
valstybių (Vokietijos, Portugalijos, Lietuvos, Lenkijos, Čeki-
jos, Slovakijos, Rumunijos ir Bulgarijos) kuria HELP2.

Jau sukurtą HELP programą tęstinis HELP2 projektas pa-
pildys 14 naujų modulių anglų kalba ir 10 modulių vokiečių 
kalba. Kaip HELP, taip ir HELP2 bus visiškai nemokama ir 
prieinama kiekvienam.

Norintys sužinoti apie programą daugiau žiūrėkite http://
help-theproject.eu ir http://help2project.eu. 

HELP mokymosi platformą ir programėlę išmaniesiems 
telefonams rasite http://help-theproject.eu/moodle/. 

Jei turite klausimų ir (arba) reikalingi papildomi moky-
mai, kaip naudotis mokymosi programėlėmis, galite kreiptis į 
projekto vykdytojus, į doc. dr. Aelitą Skarbalienę (aelita.skar-
baliene@gmail.com) arba į Liną Gedrimę (linagedrimaite@
gmail.com).

Patikslinimas

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ 2018 m. Nr. 12 pa-
skelbto straipsnio „Neįkainojama patirtis“ netiksliai nurodyta 
straipsnio autorystė. Jo autorės yra:

Daiva Didvalė
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno 

klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Anestezijos 
ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija

Tarptautinės konferencijos rengėjai ir svečiai
Iš dešinės:  renginio organizatorė ir HELP programos lyderė Lietuvoje doc. dr A. Skarbalienė, Sveikatos apsaugos  

ministerijos kanclerė O. Vitkūnienė, Klaipėdos miesto meras V. Grubliauskas, Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas 
doc. dr. Arūnas Baublys, BPS bendrosios praktikos slaugytoja, Turku universiteto doktorantė (Suomija) Lina Gedrimė,  

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. A. Razbadauskas

Vera Gerasimčik-Pulko
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija, 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
Lina Gedrimė, Andželika Zavackienė
Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Klaipėdos universitetas, 

Klaipėdos valstybinė kolegija
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Įgimta egzema yra viena alerginių ligų, kaip ir bronchinė 
astma, alerginis nosies uždegimas (rinitas), alerginis akių glei-
vinės uždegimas (konjunktyvitas) ir dilgėlinė. Tai įgimtas su-
trikimas – padidėjęs jautrumas svetimam baltymui. 

Įgimtos egzemos simptomai: 
• odos sausumas (kseroderma) 
• odos niežėjimas
• odos paraudimas
• bėrimas mazgeliais, pūslelėmis
• nukasymai, šlapiavimas, šašeliai
Sergant atopine egzema iš dietos būtina šalinti maisto pro-

duktus, kurie galėtų sukelti ligos paūmėjimą. Reikėtų atkreip-
ti dėmesį į vartojamus vaistus, simptomus ir jų pasireiškimo 
dažnumą, kokie maisto produktai yra simptomų priežastis, 
maitinimosi įpročius.

Daugelis sergančiųjų atopine egzema (dažniausiai tai maži 
vaikai) būna alergiški maistui, ypač karvės pienui, kiau šiniams 
ar žuviai. Pašalinus šiuos produktus, mažėja rizika atopinei 
egzemai atsirasti ar paūmėti. Dažniausiai atsisakoma karvės 
pieno ir kiaušinių, kartais viščiukų mėsos. Vaikams augant, 
alerginės reakcijos į maisto produktus nyksta, kai kuriems lie-
ka jautrumas tam tikroms maistinėms medžiagoms. Suaugu-
siesiems išryškėja padidėjęs jautrumas išoriniams dirgikliams.

1 lentelė. Iš dietos šalintini maisto produktai 
Produktai

Morgan (1980) Warner ir 
Haithaway 
(1983)

Graham ir kt. 
(1984)

Atherton (1985) David  
(1989)                                                      

Pienas, sūris 
Kiaušiniai

Pienas ir jo 
produktai 
Kiaušiniai

Pienas, sūris 
Kiaušiniai

Pienas ir jo produktai 
Kiaušiniai

Karvės 
pienas 
Kiaušiniai

Kiauliena
Kepenys 
Subproduktai 
Žuvis ir vėžiniai 
gyvūnai  

Kiauliena 
Subproduktai 
Žuvis ir 
vėžiniai 
gyvūnai

Kiauliena, 
Subproduktai 
Žuvis ir vėžiniai 
gyvūnai

Viščiukiena Kviečiai 
Žuvis 
Ankštiniai 
(žirniai, 
pupelės, 
sojos, lęšiai)

Riešutai, 
obuolių sėklos 

Riešutai Riešutai, 
obuolių 
sėklos, vyšnių 
kauliukai

Riešutai

Vaisiai Vaisiai 
(išskyrus 
rabarbarus ir 
bananus)

Vaisiai Uogos, 
smulkios 
vynuogės
Serbentai,
Citrusiniai 
vaisiai

Mielės Mielės
Svogūnai ir 
česnakai
Medus Medus
Kramtomoji 
guma

Alkoholis 
Prieskoninės 
daržovės ir 
prieskoniai

Saldumynai 
Tirpūs padažai 
(milteliai)

Dažyti vartoti paruošti 
produktai – gėrimai, 
saldumynai, želė 
ir tirpūs pudingai, 
dešrelės, žuvies, sriubų 
konservai, keptos 
pupelės

Maisto 
priedai 
(benzoatai 
ir sulfitai)

Sergantiesiems atopine egzema dažnai trūksta cinko. Tai sie-
jama su riebalų rūgščių medžiagų apykaitos sutrikimu. Cinkas 

Maitinimasis sergant atopine egzema  
(atopinis dermatitas)

Laisvūnė Petkevičienė
Nacionalinė dietetikos federacija

ir riebalų rūgštys, esančios augaliniuose aliejuose, yra pagrindi-
nės maistinės medžiagos, nuo kurių priklauso sveika oda.

Nors ir retai, bet pasitaiko, kad būna magnio ir vitamino 
B6 stoka moterims, turinčioms priešmenstruacinių simpto-
mų. Tai gali būti alerginių simptomų priežastis. Dažnai egze-
ma paūmėja prieš menstruacijas.

Specialios dietos atopinei egzemai gydyti nėra. Kai kurie 
sergantieji vengia valgyti tų produktų, nuo kurių pa ūmėja 
atopinė egzema, kiti – vengia išorinių dirgiklių, treti vartoja 
vitaminus, mineralus ir aliejus, kad pagerintų odos kokybę. 
Atopinė egzema gydoma kompleksiškai. Vaikų ir suaugusiųjų 
egzemos gydomos skirtingai. Rekomenduojama šalinti alergi-
ją sukeliančius produktus (1 lentelė).

Sergančiajam patartina įvertinti savo maitinimąsi pildant 
maitinimosi savikontrolės dienyną (www.mėgaukismaistu.
lt). Tikslinant ir pritaikant individualią dietą, simptomai su-
silpnėja po 2–8 savaičių. Pasikeitus sergančiojo maitinimosi 
įpročiams, turėtų juos keisti ir visi šeimos nariai. 

Kompetentingi specialistai (gydytojas dietologas, dietistas) 
turėtų sergančiajam paaiškinti, kurie produktai gali sukelti 
egze mą. Rengiant valgiaraštį būtina parinkti kiekvienam ser-
gančiajam toleruojamus ir mėgstamus maisto produktus.

Alternatyvi kryptis – pritaikyti dietą, į kurios sudėtį būtų 
įtraukta nežinomų produktų. Tokia dieta vadinama „ne-
daugelio produktų“, arba oligoantigeninė, dieta. Paprastai 
šią dietą sudaro gyvūniniai baltymai, krakmolingi pro duk tai, 
daržovės ir vaisiai (2 lentelė). Maždaug po 6 savaičių paaiškė-
ja, ar ši dieta naudinga.

2 lentelė. Nedaugelio produktų dietos pavyzdys gydant egzemą
Morgan 
(1980)

Warner ir 
Haithaway 
(1983)

Graham ir 
kt. (1984)

Atherton (1985) David  
(1989)                                                      

Veršiena Veršiena ar 
triušiena

Veršiena Kalakutiena ar 
triušiena

Veršiena ar 
kalakutiena

Sago kruopos Sago kruopos Sago miltai Sago ar ryžių 
kruopos, bulvės

Bulvės, ryžiai ar 
ryžių dribsniai

Šviežios 
lapinės 
daržovės, 
morkos, 
salierai ir 
salotos

Baltagūžiai 
kopūstai, 
morkos, salierai, 
salotos ir švieži 
rabarbarai

Šviežios 
žalios 
daržovės, 
salierai, 
rabarbarai

Baltagūžiai 
kopūstai ar 
morkos, ar baltieji 
svogūnai ir jų 
laiškai, rabarbarai 
ar virti obuoliai

Žiediniai kopūstai 
ar baltagūžiai 
kopūstai, ar 
brokoliai, ar 
Briuselio kopūstai

Cukrus, 
sirupas

Cukrus, sirupas Kriaušė

Vanduo ir 
arbata

Vanduo ir 
arbata be pieno

Vanduo 
ir žolelių 
arbata 

Druska Margarinas Margarinas Margarinas, 
kalcis, vitaminai, 
saulėgrąžų aliejus

Esant sunkiai egzemos formai, kuri nepasiduoda gydymui, 
pasitarus su gydytoju dietologu, dietistu, būtina vartoti mais-
to papildus, kad organizmas būtų aprūpintas visavertėmis 
maistinėmis medžiagomis. Iš valgio šalinami produktai, kurie 
yra simptomų priežastis. 
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Pradėti nauji metai, sukurti nauji planai, ketinimai. Dau-
gelis pasižadėjo, kad šie metai bus pokyčių metai. Kaip gy-
venti, kad žodis „pokytis“ nebūtų tik žodis, o virstų veiksmu?

Pokytis yra bet kuri situacija, kuri verčia keistis pačiam 
arba keisti situaciją. Dažniausia reakcija į iš šalies siūlomą 
pokytį yra pasipriešinimas. Pokyčiai būna dviejų rūšių: sava-
noriški arba spontaniški.  Yra pokyčiai, kuriuos inicijuojame 
patys, ir kurie ateina nekviesti. Moterys yra labiau linkusios į 
pokyčius, juos padaro daug ryžtingiau nei vyrai.

Kiekvienas pokytis reikalauja iš žmogaus psichinių ir fizinių 
jėgų. Didelius, reikšmingus gyvenimo pokyčius žmogus daro, 
susidūręs su savo ar artimų žmonių liga. Sveikatos problemos 
labiausiai skatina daryti esminius gyvenimo pokyčius.  Liga 
verčia permąstyti vertybes, į gyvenimą pažiūrėti realistiškai, 
motyvuoja žmogų elgtis prasmingiau. Dažnai ligos patale pri-
imami svarbūs egzistenciniai sprendimai. 

Pokyčiai neateina po vieną, jie sudaro priežasties ir pa-
sekmės grandinę, kuri gali apimti net keliolika gyvenimo 
pokyčių. Keičiant ką nors fiziniame pasaulyje, savaime kinta 
ir dvasinis žmogaus pasaulis. Žmogus yra holistinis, jį reikia 
priimti kaip fizinio, psichinio ir emocinio kūno vienovę. Tad 
pokytis kažkurioje žmogaus organizmo struktūroje lemia ir 
fiziologinius, psichologinius, fizinius, psichinius    pokyčius. 
Pavyzdžiui, žmogus nikstelėjęs koją jaučia skausmą, supranta, 
kad raišuodamas negalės įvykdyti užsibrėžtų planų,  sąnarys 
tinsta, kaista, nuotaika blogėja, atsiranda nerimas ir įtampa, 
ar tikrai tik nikstelėjau. Tai inicijuoja neplanuotus gyvenimo 
pokyčius: apsilankymą pas gydytoją, laikiną nedarbingumą, 
lovos režimą ir laisvą laiką, kurio metu apmąstomas tolimes-
nio gyvenimo planas.

Pokytis yra ir procesas, ir būsena. Pokyčiai ateina su bai-
mėmis, nes nenorime prarasti saugumo, stabilumo. Pokytis 
yra žingsnis iš įprastinės komforto būsenos į nežinomybę, į 
diskomfortą, kuris gali būti laikinas, o dažnai tik menamas. 
Ruošiantis pokyčiui mobilizuojamos tiek psichinės, tiek fi-
zinės jėgos. Kyla energija, kuri pasireiškia nerimu, kol virsta 
planuotu veiksmu ir procesu. Atidėliojami pokyčiai ir užstri-
gimas pasiruošimo stadijoje akumuliuoja energiją, todėl didė-
jantis nerimas ir įtampa gali tapti net nerimo sutrikimo ar net 
panikos atakų priežastimi. Pokyčių neatidėliojimas gali būti 
išankstinė nerimo sutrikimų ar net panikos atakų prevencija. 

Pokyčio teoriją nagrinėjo R. Kogan. Kodėl dažniausiai ne-
įvyksta pokyčių? Dėl atidėliojimo – rytoj, o rytoj niekada ne-
ateina. Vietoj atidėto pokyčio galime sulaukti tik nemalonių 
psichikos išdaigų. Siūlau paprastą keturių klausimų eksperi-
mentą tiems, kurie neprisiruošia pokyčiui. 

Paimkite į rankas popieriaus lapą, rašiklį ir leiskite sau nuo-
sekliai atsakyti į keturis klausimus:
1. Koks mano siekio keistis tikslas (ką aš noriu padaryti; ko-

dėl aš noriu tai padaryti; koks mano pokyčio tikslas; kodėl 
aš tą noriu daryti; kokio pokyčio aš noriu, koks jo tikslas)?

Apie pokyčių burtus
Daiva Žukauskienė 

Geštalto terapeutė

2. Ko nedarote savo pokyčio labui (ką dabar aš darau ar ko 
nedarau; kas mane skatina ar stabdo artėti prie pokyčio; ką 
darau savo pokyčio link)? 

3. Dėl ko labiausiai nerimauju (kas mane stabdo nuo poky-
čio; kokius turiu įsitikinimus, kurie mane stabdo)?

4. Ko labiausiai bijau (kokia pagrindinė priežastis, kuri mane 
stabdo)?
Atsakius į šiuos keturis klausimus, paskutinis žingsnis po-

kyčio link: ką jūs galite padaryti būtent šią akimirką, kad pro-
cesas prasidėtų? Judesys iš stagnacijos į veiksmą, kryptis link 
išėjimo iš komforto zonos. Elementarus žingsnelis yra pavie-
šinti savo pokyčio planą šalia esančiam arba paskambinti ir 
pakalbėti apie tai su artimu žmogumi. 

Visi pasikeitimai prasideda nuo chaoso, o pasikeitimai ir 
sukelia chaosą. A. Einšteinas sakė: „Tik kvailiui būtina tvarka, 
o genijus valdo chaosą.“

Ar saviįtaiga, autotreningas, autogeninė treniruotė, afirmaci-
ja, mantra girdėti terminai? 

Man įtaigiausias yra afirmacijos terminas, kurį suprantu 
kaip viešą įsipareigojimą, pasižadėjimą ir sau, ir kitiems. Kar-
todami sau ir kitiems pasirinktą pokyčio teiginį, smegenyse 
formuojame naujas neuronų jungtis. Nuolat primenant sau ir 
kitiems pamažu judama pokyčio link. Tai informacija, kurią 
įrašome į ilgalaikę atmintį ir užfiksuojame. Pavyzdys iš mano 
asmeninio gyvenimo: 

Vaikystėje fantazavau, kad būsiu rašytoja. Nuolat pirkda-
vausi gražius rašiklius, dievinau knygas, maloniausios vietos 
man buvo knygynai ir bibliotekos. Daug prikalbėjau ir pri-
rašiau apie norą rašyti. Dar nesulaukus senatvės, gimė knyga 
„Skolinta iliuzija“. 

Atidėliojimas, arba prokrastinacija, yra pokyčių stabdys. 
Tinginystė ir apatija dažnai slepia baimę, nerimą ir įtampą. 
Baimė, kad nepavyks, baimė, kad pavyks, baimė, kad nesu 
tobulai tam pasiruošęs ir t. t. Prokrastinacija yra iššūkis, kurio 
metu kaskart save išbandome, kiek laiko galiu atidėliot ir vis 
dėlto su dideliu adrenalino kiekiu atlikti užduotį. Atidėlioji-
mas yra daug psichinių ir fizinių jėgų reikalaujantis procesas. 
Tinginystė nuo prokrastinacijos skiriasi tuo, kad tingėdamas 
žmogus jaučiasi ramus ir atsipalaidavęs, o prokrastinacijos 
jausmas kelia paniką ir baimes.    Būtent panika, didelio in-
tensyvumo nerimo jausmas    tikrą prokrastinuotoją išjudina 
iš vietos. Prokrastinacija – destruktyvus įprotis, kurį karto-
ja žmogus, turintis pozityvią prokrastinacijos baigties patir-
tį. Bloga prokrastinacijos baigtis yra vaistas nuo tolimesnio 
atidėliojimo. Liūdnas pavyzdys lenda į galvą: prokrastinacija 
mesti rūkyti atvedė žmogų iki plaučių vėžio diagnozės, tik su-
žinojęs diagnozę žmogus metė rūkyti. 

 Baigdama temą apie pokyčius noriu kiekvienam palinkėti 
neplanuotus, spontaniškus, stichinius pokyčius pakeisti pla-
nuotais savo jėgomis atliktais pokyčiais. Už kiekvieno stebuk-
lo stovi žmogus, kuris juos daro. 

Psichoterapeutas pataria
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Rašytoja, gydytoja psichi-
atrė doc. Jūratė Sučylaitė Lie-
tuvos medicinos bibliotekoje 
svečiavosi jau kelintą kartą. 
Gruodžio 7 d. buvo sureng-

tas adventinis poezijos, muzikos ir pokalbių vakaras „Saulės 
spindulį gaudo šauksmas gyventi“, kuriame buvo pristatytas  
J. Sučylaitės eilėraščių rinkinys „Laimės vaikas“. Susirinku-
siems poezijos gerbėjams autorė pasakojo apie poetinę terapi-
ją, kūrybinį rašymą, skaitė eiles iš naujausios knygos:

Po žiedų sniegulėmis
kūdikio laukia lopšys,
sielos atspindžio –
rašomas puslapis.
Gegutė kukuoja metus.

Skambėjo Auksės Bakanienės ir Agnės Talmantaitės atlie-
kamos dainos ir meditatyvinė muzika.

Kaip juokavo poetas, gydytojas Jonas Tertelis, tai tikriau-
siai paskutinė J. Sučylaitės knyga 2018 metais. O iš viso iš-
leista jau trylika jos kūrybos knygų. Poezijos terapiją taikanti 
psichiatrinėje reabilitacijoje gydytoja psichiatrė yra išleidusi 
monografiją šia tema, taip pat kartu su bendraautore parengė 
metodinę knygą. „Poetinė terapija gali padėti visiems, kuriems 
reikia išgyventi vienokią ar kitokią kančią, ir net sveikiesiems, 
norintiems geriau pažinti save ir dvasiškai augti, – teigia  
J. Sučylaitė. – Kūrybiškos veiklos metodų reikia visiems, ir 
sveikiems, kad padėtų augti.“ Gydytoja psichiatrė taip pat tai-
ko kūrybinio rašymo metodą.

Nuo pirmojo eseistikos rinkinio „Tebūnie žmogus“ (1990), 
lyrikos, apysakų, apsakymų, romano „Susitikimai su ragana“ 

Kūryba, gydanti sielą
Janina Valančiūtė 

Lietuvos medicinos biblioteka

(2002) iki paskutinio eilėraščių rinkinio skleidžiasi žmogaus 
vidinis monologas akistatoje su jį supančia realybe: 

Dangus be akių –
ne mano.

Šulinyje baigėsi vanduo –
žolė bežodė,
nebeturiu su kuo kalbėtis.

Mano šaknys pagraužtos,
kantrybės išaugomis,
kabinuosi į skausmą ir žodį –
nebeturiu su kuo augti be šaknų –
akmuo į save įsikniaubęs.
(Eil. „Tuštuma“)

J. Sučylaitė apdovanota JAV Nacionalinės poezijos terapi-
jos asociacijos Arturo Lernerio pionieriaus ženklu už poezijos 
terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir Rytų Europoje.

Klausimas

Linkstu ir atsitiesiu su žole
ir augu su beržais,
man atversta 
vaiski dangaus knyga
debesų žodyne –
kiekviena raidė
auksu siuvinėta.

Pasaulio žėrėjimu stebiuosi
kasdien,
ligi saulėlydžio,
jo spindesį sapnuoju
kasnakt
lig saulės patekėjimo.

Kuria spalva žėruoti
likimas skyrė man?
Ar mano sielos atspindys
pursluose sudužusios bangos,
ar pienės žiede virš asfalto?

Jūratės Sučylaitės knygos

Tebūnie žmogus. Eseistika. Vilnius, 1990.
Žarijų duobė. Lyrika. Kaunas, 1992.
Šešėlių sparnai. Lyrika. Kaunas, 1994.
Po pelenų dangum. Eilėraščiai. Kaunas, 1996.
Sumaištis. Apysaka. Kaunas, 1998.
Kelias į pilnatį. Apsakymai. Kaunas, 1998.
Visada dviese. Eseistika. Kaunas, 1998.

Užkalbėjimas gyventi. Eilėraščiai, miniatiūros. Kaunas, 2000.
Susitikimai su ragana. Romanas. Kaunas, 2002.
Atsilaikymas. Poezija. Klaipėda, 2008.
Kūčių vakarą. Miniatiūros. Klaipėda, 2012, 2013.
Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje. Monografija. 
Klaipėda, 2012.
Poetikos terapijos metodas reabilitacijoje. Metodinė knyga (kar-
tu su L. Švediene). Klaipėda, 2012.
Žodžio laukai. Eilėraščiai. Klaipėda, 2014.
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Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta fotomenininko, ver-
tėjo, gydytojo Michailo Aizeno fotografijų paroda „Vanduo (ir 
šviesa)“. Paroda veiks iki 2019 m. sausio 25 d.

Michailas Aizenas gimė ir 
augo Vilniuje. Mokėsi Salo-
mėjos Nėries vidurinėje mo-
kykloje. Baigęs medicinos 
(sanitarijos, higienos ir epide-
miologijos) studijas buvo pa-
skirtas į Ukmergės sanitarinės 
epidemiologijos stotį. Grįžęs į 
Vilnių dirbo keliose darbovie-
tėse moksliniu bendradarbiu, 
o paskui daugiau kaip 20 metų 
mokslinę veiklą tęsė Onkologi-

jos institute (dabar – Nacionalinis vėžio institutas).
Gal prieš 14 metų prekybos centre ieškodamas naujų batų 

atsitiktinai (dabar paaiškėjo, kad ne) vienos parduotuvės vitri-
noje pastebėjo įdomaus dizaino fotoaparatą ir jį nusipirko, o 
nuo tada – nė dienos be jo. 

Pirmąją fotografijų parodą „Žvilgsniai į Vilnių“ M. Aize-
nas surengė prieš porą metų Lietuvos medicinos bibliotekoje. 
Žvilgtelėjęs tiek į ankstesnius darbus, tiek į paskutinius, pa-
stebi, koks svarbus M. Aizeno fotografijose atspindys – čia jis 
ir įkvėpėjas, ir pats tampa vaizdu. Pasak fotografijų autoriaus, 
gali šimtus kartų eiti ta pačia gatve, ir šimtas pirmąjį kartą 

Šviesos žaismas vandenyje
Janina Valančiūtė 

Lietuvos medicinos biblioteka

pamatai kažką, ko nematei anksčiau, kitoks apšvietimas, ats-
pindys baloje visiškai pakeičia tą vietą, kurią, rodos jau seniai 
pažįsti.

Geriausiai savo kūrybinius impulsus nusako pats parodos 
autorius.

Vanduo (ir šviesa)
Tai įvyko Trakuose. Buvo gana niūri ankstyvo rudens diena, tiltu link Pilies salos neskubriai žingsniavo pavargę turis-

tai, kažkur kvatojo kiras ir grojo akordeonas. Staiga virš galvos besistumdantys debesys prasiskyrė, vienas vienintelis saulės 
spindulys smogė į ežerą šalia tilto ir pilkas vanduo sužaižaravo sidabru, auksinis šulinys perskrodė gelmę, pamačiau, kad 
ji gyva, pilna besiraizgančių žolynų su mažom baltom gėlėm, pilna smalsių žuvelių, gyvybės, erdvės, spalvų, vaizdų... 
viskas keitėsi, mainėsi, ir nors tai truko vos keliolika trumpų sekundžių, per tą laiką supratau, kad gaudyti nenuspėjamą 
vandens žaismą su šviesa yra neapsakomas malonumas. 

Ar gali būti kitaip, jei 73 % tavo smegenų sudaro vanduo?
Vasarą Vilnelė neįtikėtinai žalia, rodos, tai ne vanduo tingiai skalauja žoles, 

o žolės stumia upelės vandenį į Nerį. Žeimena paslaptinga ir permaininga: nie-
kad nežinai, ką pagaus objektyvas – sklandantį virš vandens laumžirgį ar vėją 
pakrantės beržyne. Ruduo Markučių kūdrose auksinis ir žalias, purpurinis ir 
sidabrinis, o plaukiančių ančių sukeliamos bangelės skaido spalvas į neįtikėtiną 
mozaiką. Baluošo, Pakaso, Ūkojo ir Dringio didinga ramybė užburia, tiesiog 
sustingsti ant kranto, palikęs kažkur už horizonto darbus ir rūpesčius. Povan-
deninis pasaulis prasiveržia į paviršių ir apstulbina spalvomis ir formomis. O 
į kokią gelmę veda seni laiptai? Gal prie jaukaus rudeniškos arbatos puodelio...

„Per veidą verčias vandenų rasa...“ (Gintaras Patackas)
Michailas Aizenas

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Parodos atidarymo akimirka: Lietuvos medicinos bibliotekos 
darbuotoja Janina Valančiūtė, parodos autorius Michailas Aize-
nas, Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja 
Regina Vaišvilienė, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro direktorius Juozas Ruolia



Michailo Aizeno fotografijos iš parodoje  
„Vanduo (ir šviesa)“ eksponuojamų darbų


