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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: varikozinės venos, prevencija, nėštumas�

Santrauka

2017 m� viena pagrindinių mirties priežasčių Lietuvoje 
buvo kraujotakos sistemos ligos [1]� Vienas dažniausiai pa
sitaikančių kraujotakos sutrikimų yra venų varikozė� Nėščio
sioms varikozinės venos gali sukelti plaučių arterijos trombo
emboliją, nuo kurios miršta apie 12–15 proc� nėščiųjų [2]�

Šiame straipsnyje analizuojama varikozinių venų išsivysty
mo prevencija nėštumo metu� Tyrime dalyvavo 10 nėščiųjų� 
Interviu metodu išsiaiškinta tiriamųjų nuomonė ir veiksmai, 
atliekami norint išvengti varikozinių venų išsivystymo� 

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tiriamosios laikosi nėščio
sioms skirtų maitinimosi rekomendacijų, atlieka fizinę veik
lą, taiko kompresinę terapiją ir naudoja tepalus kojoms� Dėl 
aplinkinių paskatinimo, asmeninio noro ir turimų žinių apie 
prevencijos svarbą jos pradeda taikyti varikozinių venų išsi
vystymo prevenciją� Jeigu tiriamosios ieško informacijos, ją 
gauna iš gydytojo, slaugytojo, šeimos narių, paskaitų nėščio
sioms ir internetinių šaltinių� Nesant noro, išorinio paska
tinimo, stingant žinių ir teisingos informacijos, tiriamosios 
neatlieka varikozinių venų išsivystymo prevencijos�

Įvadas

Prastas gyvenimo būdas, sveikos mitybos ir fizinio akty
vumo stoka gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas� Higienos 
instituto duomenimis, Lietuvoje 2017 m� viena pagrindinių 
mirties priežasčių buvo kraujotakos sistemos ligos [1]�

Vienas dažniausiai pasitaikančių kraujagyslių sutrikimų 
yra venų varikozė� Nors dauguma pacientų yra vyresnio am
žiaus, tačiau vis dažniau ji pasireiškia jauname amžiuje� As
menys, kurie susiduria su šia problema, visų pirma tai vertina 
kaip kosmetinį defektą, nes vizualiai yra pastebimos pavirši
nės venos� Pasak R� Jasiukevičiūtės (2012), varikozinės venos 
nėra tik nemaloni išvaizdos problema, tai gali sukelti labai 
rimtų komplikacijų, pasibaigiančių mirtimi [3]� Viena sun
kiausių komplikacijų yra plaučių arterijos tromboembolija, 
nes nuo jos miršta apie 12–15 proc� nėščiųjų [2]�

Neretai dėl moters kūno fiziologinių pokyčių ir netinkamos 
priežiūros varikozinės venos išsivysto nėštumo metu� Nors fizio
loginiai pokyčiai yra natūralus reiškinys, tačiau nesubalansuota 
mityba, antsvoris, fizinio aktyvumo ir prevencinių priemonių 
nebuvimas paskatina greitesnį varikozinių venų išsivystymą [4]� 
Tinkamai save prižiūrinti nėščioji gali išvengti šios ligos arba 
kontroliuoti ją taip, kad ji nesukeltų komplikacijų [2]�

Tyrimo tikslas – išanalizuoti varikozinių venų išsivystymo 
prevenciją nėštumo metu�

Tyrimo uždaviniai: 
1�  Nustatyti, kokias priemones ir veiksmus atlieka nėščiosios 

varikozinių venų išsivystymo prevencijai�

Varikozinių venų išsivystymo  
prevencija nėštumo metu

Vitalija Bakanauskaitė, Simona Paulikienė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

2�  Išnagrinėti priežastis, dėl kurių nėščiosios pradeda taikyti 
varikozinių venų išsivystymo prevenciją�

3�  Išsiaiškinti, kokius informacijos šaltinius nėščiosios nau
doja, ieškodamos informacijos apie varikozinių venų išsi
vystymo prevenciją� 

4�  Nustatyti, dėl kokių priežasčių nėščiosios neatlieka variko
zinių venų išsivystymo prevencijos�
Tyrimo objektas – varikozinių venų išsivystymo prevencija 

nėštumo metu�
Tiriamųjų imtis – 10 venų varikoze nesergančių tiriamųjų, 

kurioms yra pirmo nėštumo I trimestras�
Tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu� Tiriamo

sioms pateikti 6 atviri klausimai, kurie buvo išsamiai aptarti ar 
praplėsti interviu metu� Interviu buvo įrašytas ir transkribuotas 
į raštišką formą ir pateikiamas nekoreguotas� Duomenys anali
zuoti turinio analizės metodu [5]� Tyrimas atliktas privačiame  
X pirminės sveikatos priežiūros centre ir vienoje Vilniaus miesto 
X ligoninėje, gavus raštiškus įstaigų administracijų sutikimus�

Rezultatų analizė ir apibendrinimas

Priemonės ir veiksmai, kurie atliekami  
norint išvengti varikozinių venų išsivystymo

Tiriamosios įvardijo kompresinę terapiją – kompresines ko
jines ar pėdkelnes, kurios reikalingos užsiimant fiziniu krūviu 
(<���> kai daug judi, mankštiniesi, vaikštai, daug stovi, tada rei
kalingos tos kompresinės kojinės)� Vienai pacientei, dėvint komp
resines kojines, ne taip pavargsta kojos ir jaučiamas spaudimas 
yra malonus (<���> ne taip pavargsta mano kojos, jų apspaudimas 
yra malonus kojoms)� Vienos tiriamosios pasakojo apie tinkamą 
kojinių užsimovimą (<���> žinau, kad gulint lovoje iškėlus kojas 
užsidėti. Kol dar neatsikėlei iš lovos, iš ryto), kitos nurodė, kad 
kompresines kojines maunasi lygiai taip pat, kaip ir paprastas 
kojines (<���> tos kompresinės kojinės, tai manau, kad taip pat kaip 
paprastas kojines. Paimi ir užsimauni, nėra specialių taisyklių)� 
Tačiau kompresija turėtų būti dėvima pagal taisykles, nes, anot  
G� Piazza (2014), tik tada ji bus efektyvi [6]�

Kita priemonė, kurią išskyrė tiriamosios, yra kojų veninę 
kraujotaką gerinantys tepalai (<����> yra visokie tepalai, kur ga
lėtų sumažinti tinimą. Na tiesiog trinami)� Informančių nuomo
ne, prieš pradedant naudoti tepalus, reikia pasitarti su sveikatos 
priežiūros specialistais (<���> galima teptis, bet būtinai prieš tai rei
kia savo poliklinikoje klausti, ar galima)� Pasak R� Jasiukevičiūtės 
(2012), rekomenduojama pasitarti su šeimos gydytoju, nes tam 
tikrais atvejais tepalus naudoti yra draudžiama, pavyzdžiui, esant 
sumažėjusiam kraujo krešėjimui [3]�

Keletas tiriamųjų esant nuovargiui ar grįžusios po darbo pa
kelia kojas aukščiau (<����> po nuovargio laikyti kojas aukščiau; <���> 
grįžusi vakare, kojas padedu ant pagalvės)� Šį veiksmą jos atlieka, 
nes tai mažina kraujo sąstovį ir teigiamai veikia kojų kraujotaką 
(<���> girdėjau, kad kraujas būna, kad užsilaiko kojose, todėl pakėlus 
nebebūna to užsilaikymo)� Iš tiesų, anot H� Prather, T� Spitznagle ir  
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D� Hunt (2012), kojų pakėlimas aukščiau yra veiksminga prie
monė prieš kraujo sąstovį kojose [7]� 

Kalbant apie mitybos pokyčius, pastebėta, kad tiriamosios skyrė 
dėmesio reguliariam valgymui nedidelėmis porcijomis (<���> valgau 
pusryčius, pietus, vakarienę ir dar kartais užkandžius tarpuose; <����> 
reikia po mažai, bet dažniau valgyti)� Anot J� Petkevičienės ir kt� 
(2014), svarbu reguliuoti valgymo laiką ir kiekį, nes tai užtikrina gerą 
kraujo apytaką ir energijos kiekį nėščiajai [8]� 

Taip pat tiriamosioms labai svarbi yra subalansuota mityba 
nėštumo metu� Nėščiosios  pastebėjo, kad valgydamos sveiką 
ir subalansuotą maistą jos jaučiasi geriau (<���> jeigu valgai 
sveikai, tai ir jautiesi geriau; <���> jautiesi geriau nei valgyda
ma nesveiką maistą)� Informantės  reguliuoja savo mitybą ir 
stengiasi nenutukti, nes nenori, kad išsivystytų varikozinės 
venos (<���> pati nėščioji jaučiasi gerai, nes jeigu valgo sveikai, 
tai nenutunka ir gal tada nevyksta tas venų išsiplėtimo procesas; 
<���> prisižiūriu ir maistą, kad labai staigiai svorio nepriaug
čiau)� Pasak R� Hamidpour, L� Rashan (2017), antsvoris ir 
nutukimas apsunkina kraujotakos darbą [9]�

Paaiškėjo, kad tiriamosios nėštumo metu vartoja daugiau 
baltymų turinčių produktų (<���> stengiuosi valgyti taip, kad 
gaučiau baltymų, tai valgau daugiau pieno produktų; <���> 
valgau daugiau baltymų turinčio maisto, nes nėštumo metu 
jų reikia daugiau, nei paprastai)� Anot J� Petkevičienės ir kt� 
(2014), baltymai yra reikalingi dėl raumenų skaidulų susida
rymo ir kraujagyslių stangrumo, todėl nėštumo metu reikėtų 
padidinti jų suvartojamą kiekį [8]� 

Taip pat didžioji dalis tiriamųjų teigė, kad žino apie papildo
mus vitaminus ar mineralines medžiagas (<���> nuo vitamino C 
iki B12, magnio ir visa kita. Vitaminų kompleksai būna specialūs; 
<���> turėtų racione didžioji dalis būti salotos, kad organizmas gau
tų visą reikiamą vitaminų kiekį)� Tik keletas nėščiųjų paminėjo, 
kad papildomai geria magnį, specialius vitaminų kompleksus ir 
valgo šviežias daržoves, kad gautų reikiamą medžiagų kiekį (<���> 
geriu specialiai nėščiosioms skirtą vitaminų kompleksą ir papildo
mai magnį)� Kitos tiriamosios greičiausiai nevartoja papildomų 
medžiagų, nes paminėjo tik bendrai kalbėdamos apie tai (<���> 
žinau, kad yra reikalingos kažkokios mineralinės medžiagos; <���> 
yra reikalingi kažkokie vitaminai, mineralai)� 

Dar vienas mitybos pokytis nėštumo metu, kurį įvardijo ti
riamosios, yra maistinėmis medžiagomis nevertingo ir mažai 
energijos suteikiančio maisto bei gėrimų atsisakymas� Kai kurios 
informantės papasakojo, kad stengiasi nevalgyti greito maisto 
restoranuose, negeria saldžių, gazuotų gėrimų ir atsisako sal
diklių, kad nepriaugtų papildomo svorio (<���> atsisakiau savo 
mėgstamo gėrimo „Coca cola“, nesveiko maisto iš visų greito maisto 
restoranų, nes paskui labai daug svorio galiu priaugti)�

Be mitybos pokyčių, tiriamosios paminėjo fizinį aktyvu
mą, norint pagerinti kojų kraujotaką� Išsiaiškinta, kad dalis 
informančių mano, jog judėjimas aktyvina kraujotaką, dėl to 
kraujagyslės geriau priima krūvį, nebūna venų išsiplėtimo ir 
pagerėja bendra savijauta (<���> aš manau, kad įtaka didelė vis
kam, ne tik nuo venų išsiplėtimo, bet ir bendrai savijautai; <���> 
judėjimas, vaikščiojimas kraujotakai, aktyvina ją, kad nebūtų 
susistovėjimo, neišsiplėstų venos)�

Interviu metu paaiškėjo, kad tiriamosios atlieka įvairius fizi
nius pratimus kojoms – raumenų tempimą, ilgalaikį vaikščio
jimą, kardiopratimus (<���> mankštos rytinės gal kokios, kad išsi
tempti visai; <���> reikia neužsigulėti namuose, nesėdėti ilgai vietoje, 
eiti į lauką, vaikščioti, nueiti rekomenduojamus 10 000 žingsnių; 
<���> kardiopratimai, intensyvesni, kurie suaktyvina kraujotaką. Tai 
mažina išsivystymą)� Paaiškėjo, kad pacientės stengiasi kas valandą 
atsistoti, pakeisti sėdimą padėtį (<���> kas valandą tikrai keletą kar
tų pasivaikštau bent iki spausdintuvo)� Iš tiesų, anot A� S� Devi ir  
M� K� Aathi (2014), rekomenduojama kas valandą pakeisti pa
dėtį iš sėdimos į stovimą [10]� Keletas tiriamųjų pareiškė, kad jos 
nebedaro jokių fizinių pratimų, stengiasi mažiau judėti, nors gy
dytojo apribojimų nėra, sportuoti gali (<���> kiekvienas fizinis ju
dėjimas pasireiškia tinimu; <����> daktarė nedraudė, bet aš pati save 
saugau, kaip sakau, neužsiimu per dideliu fiziniu krūviu)� V� Du
donienės ir kt� (2012) atliktu tyrimu išsiaiškinta, kad daugiau svo
rio priaugo ir prastesne gyvenimo kokybe skundėsi tos nėščiosios, 
kurios liko fiziškai neaktyvios [11], nesidžiaugė puikia savijauta ir 
tiriamosios, neužsiimančios fiziniu krūviu (<���> nėra, kad labai 
blogai jausčiausi, bet energijos neturiu, savijauta netobula)� 

Apibendrinant galima teigti, kad tiriamosios išvardijo priemo
nes ir veiksmus, kuriuos atlieka norėdamos išvengti varikozinių 
venų išsivystymo� 1 lentelėje pateikta daugiau interviu ištraukų 

1 lentelė. Priemonės ir veiksmai, kurie atliekami dėl varikozinių venų išsivystymo prevencijos

Kategorija Subkategorija Iliustruojančios interviu ištraukos

Priemonės 
ir  veiks

mai, atlie
kami norint 

išvengti 
varikozinių 

venų 
išsivystymo

Kompresinės kojinės ar pėdkelnės <���> aš nešioju kompresines pėdkelnes; <����> specialias kojines reikia nešioti�

Kojų veninę kraujotaką gerinantys tepalai <���> specialūs tepalai yra; <���> naudojami tepalai kojoms�

Kojų pakėlimas aukščiau <���> iškeliu kojas į viršų; <���> padedu kojas ant pagalvėlių�

Reguliarus valgymas <���> reikia po mažai, bet dažniau valgyti; <���> galbūt daugiau reguliaresnis valgymas�

Subalansuota mityba nėštumo metu <����> dar buvo daržovių rudens pradžioje; <���> daugiau daržoves ir vaisius vartoju�

Didesnis baltymų kiekis <����> pilnavertis maitinimasis, baltyminio maisto daugiau; <���> reikia didinti 
baltymų kiekį�

Papildomos mineralinės medžiagos ir 
vitaminai

<���> reikia magnį vartoti; <���> geriu specialius vitaminų kompleksus, paskirtus 
daktarės�

Maistinėmis medžiagomis nevertingo ir 
mažai energijos teikiančio maisto bei 
gėrimų atsisakymas 

 <���> privengti greito maisto, gazuotų gėrimų, saldžių daug produktų; <���> nega
lima organizmo apkrauti nesveiku maistu�

Fizinio aktyvumo taikymas, 
norint pagerinti kojų kraujotaką

<���> fizinis krūvis pagerina kraujotaką kojose; <���> sportuoju, nes tai padeda 
gerinti kraujo tekėjimą�

Fiziniai pratimai kojoms <���> stengiamės pasivaikščioti, to užsisėdėjimo mažiau būtų; <���> dažnai einu 
pasivaikščioti�
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apie taikomus veiksmus ir priemones� Nustatyta, kad informan
tės taiko kompresinę terapiją, naudoja tepalus kojoms, laikosi 
maitinimosi rekomendacijų (reguliariai valgo, subalansuoja mi
tybą, padidina baltymų kiekį, vartoja papildomų mineralinių 
medžiagų ir vitaminų, atsisako mažai energijos teikiančio maisto 
ir gėrimų)� Be to, tiriamosios atlieka fizinę veiklą, gerinančią kojų 
kraujotaką (pavyzdžiui, eina ilgai pasivaikščioti, daro raumenų 
tempimus, kas valandą keičia padėtį iš sėdimos į stovimą)� Taigi 
tiriamosios atlieka labai įvarius veiksmus ir taiko skirtingas prie
mones, tačiau reikėtų nepamiršti, kad prevencija veiksminga tik 
tada, kai informančių veiksmai atliekami teisingai�

Priežastys, kurios paskatino tiriamąsias taikyti  
varikozinių venų išsivystymo prevenciją nėštumo metu

Tiriamosios pastebėjo, kad aplinkiniai žmonės skatina pra
dėti taikyti prevencines priemones� Vieną pacientę paskatino 
šeimos nariai, todėl ji įsigijo kompresines kojines (<���> šeimos 
nariai sako, kad jeigu tik pajusiu, kad yra sunkumas kojose, tada 
pradėti nešioti, todėl nusipirkau iš anksto)� Kita tiriamoji nu
rodė, kad klausosi kolegių patarimo (<����> kolegės turėjo šią 
prob lemą, jos tiesiog paminėjo) ir saugo savo kojas nuo variko
zinių venų išsivystymo� Be to, pacientės kalbėjo apie gydytojo 
(<���> daktarė man patarė) ir slaugytojo (<����> slaugytoja paste
bėjo) patarimus, kaip apie priežastis, paskatinusias imtis tam 
tikrų veiksmų, siekiant pagerinti kojų būklę� 

Kita svarbi priežastis, kurią paminėjo tiriamosios, – polin
kis genetiškai paveldėti varikozines venas� Nėščiosios pradėjo 
taikyti prevencinius veiksmus, nes žinojo, kad turi geneti
nį polinkį (<���> mano mamos ir sesers yra išsiplėtusios venos; 
<���> pas mano mamą genetiškai jos yra išsiplėtusios, o žinau, 
kad paveldimumas turi įtakos)� Iš tiesų, anot A� S� Devi ir  
M� K� Aanthi  (2014), apie 40 proc� varikozinių venų išsivys
tymą lemia paveldimumas [10]� 

Baimė dėl poveikio sveikatai yra dar viena priežastis, kurią 
išskyrė tiriamosios� Pacientės bijo, kad dėl per didelio ant
svorio nėštumo metu gali išsivystyti varikozinės venos (<���> 
neramu, nes jeigu labai stipriai augs svoris, tai gali tos venos 
išsiplėsti; <���> baisu, nes nuo per didelio svorio jos išsivysto, 
kai nėštumo metu daug priaugama svorio, automatiškai kūnui 
didesnė apkrova)� Tiesa, pagal R� Hamidpour ir L� Rashan 
(2017), antsvoris ir nutukimas apsunkina kraujotakos darbą, 
todėl gali prasidėti venų varikozė [9]� Taip pat tiriamosios 
baiminasi dėl poveikio kraujagyslėms, galimų komplikacijų 
(<���> iš principo atsiranda pavojus pačioms kraujagyslėms, kad 
jos netrūktų, neplyštų, neatsirastų vidinis kraujavimas; <���> tai 
gali sukelti kažkokių sveikatos problemų, žaizdas atsiradusias, na 
komplikacijas)� Iš tiesų, anot N� Katinės (2016), jeigu pavirši
nės venos pasiekia giliąsias venas, liga pereina į sunkiąją stadiją 
ir gali išsivystyti tokia komplikacija kaip trofinės opos [12]� 

Tiriamosios išskyrė dar vieną svarbią priežastį – norą būti 
geros sveikatos būklės� Juk gera savijauta lemia geresnę gyve
nimo kokybę ir kelia mažiau rūpesčių (<���> noriu būti sveika, 
nes jeigu būsiu sveika, tai ir man, ir kitiems bus geriau)� Pokal
bio metu pacientės pasakojo, kad pačios turėtų suprasti pavo
jų ir saugoti save (<���> suprasti grėsmę, realią grėsmę, kokia ji 
yra, ir tada jau pradėti saugoti save)� Informantės vardijo prie
žastis, dėl kurių išsivysto varikozinės venos, teigdamos, kad 
dėl to reikia pasirūpinti savo sveikata (<���> nuo pervargimo, 
nuo didelio fizinio krūvio ir tinimo, dėl to reikia rūpintis svei
kata; <���> gal nuo vaistų gali būti, todėl reikia rūpintis savimi)�

Dar viena priežastis, kuri buvo pastebėta pokalbio metu, –  
vidinė motyvacija� Pacientės  pastangos gauti informaciją 
apie varikozinių venų prevenciją (<���> visų ligų ir sutri
kimų, prevencijų susakyti darbuotojams iš principo yra ne
įmanoma. Mes patys turime labiausiai rūpintis savo sveikata, 
todėl patys turim klausti) yra tarsi noras išvengti ligos ir tai 
galima pavadinti vidine motyvacija [13]� Dalis tiriamųjų 
teigė, kad kilus neaiškumų pačios pacientės turėtų ieškoti 
informacijos, nes kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo 
sveikatą (<���> individualus pasidomėjimas turėtų iš mano 
pusės būti; <���> niekam kitam nebus taip svarbu, kaip tau 
pačiam)� 

Rūpinimasis dėl vaiko sveikatos yra priežastis, dėl kurios 
nėščiosios pradeda taikyti prevenciją� Viena tiriamoji nėštu
mo laikotarpį supranta kaip rūpinimąsi ne tik savimi, bet ir 
vaiku (<���> turim du organizmus, reikia jais abiem pasirūpin
ti)� Informantės teigė, kad stengiasi gauti reikiamų medžiagų 
ir vitaminų, nes nori, kad naujagimis būtų geros sveikatos 
būklės (<���> turi gauti visokių medžiagų, kurių gali prireikti 
naujagimiui; <���> atsiradus vaikeliui, kai pastojau, papildomus 
vitaminus geriu)� Pacientės pradeda rūpintis savo sveikata, 
kad pasirūpintų vaiko gerove (<���> būsiu sveika ir vaikas tada 
bus sveikas)� 

Paskutinė priežastis, dėl kurios pradedama imtis prevencinių 
priemonių ir veiksmų, yra informacijos apie venų varikozės pre
vencijos svarbą turėjimas� Pokalbio metu tiriamosios dalijosi savo 
nuomone, kada reikėtų pradėti prevenciją� Paaiškėjo, kad, kelių 
informančių teigimu, nėštumo pradžia yra laikas, kada reikėtų 
pradėti imtis veiksmų (<���> kuo anksčiau, tuo geriau. Manau, kad 
pastojus jau reikėtų pradėti prevenciją; <���> apie nėštumą šnekant, 
tai galbūt, tikriausiai pradžioje, nes tada galim užbėgti įvykiams 
už akių)� Viena tiriamoji pastebėjo, kad svarbiausia prevenciją 
pradėti, kai dar nėra simptomų (<���> prevenciją reikia pradėti 
nepajutus požymių, tai greičiausiai jau pastojus reikia taikyti)� Iš 
tiesų, A� S� Devi ir M� K� Aathi (2014) teigimu, prevenciją re
komenduojama pradėti pirmąjį nėštumo trimestrą, dar nesant 
varikozinių venų sukeliamų simptomų [10]� 

Apibendrinant galima teigti, kad tiriamosios išskyrė 
įvairias priežastis, dėl kurių pradėjo taikyti varikozinių 
venų išsivystymo prevenciją� Daugiau priežastis iliustruo
jančių ištraukų iš interviu pateikta 2 lentelėje� Paaiškėjo, 
kad informantes skatina aplinkiniai žmonės (šeimos nariai, 
kolegos, gydytojas ir slaugytojas), polinkis genetiškai pa
veldėti varikozines venas, baimė dėl poveikio sveikatai, no
ras būti sveikai, vidinė motyvacija, rūpinimasis vaiko svei
kata ir informacijos apie venų varikozės prevencijos svarbą 
turėjimas� Labai svarbu, kad pacientės turi individualias 
priežastis, kurios jas skatina pradėti prevenciją, tačiau rei
kėtų nepamiršti, kad prevenciją pavyks taikyti efektyviai 
tik tada, kai ji bus atliekama teisingai�

Informacijos šaltiniai, kuriuos naudoja  
tiriamosios, ieškodamos informacijos

Išsiaiškinta, kad dalis tiriamųjų informaciją gauna iš gydyto
jo� Informantės pasitiki gydytojo teikiama informacija ir, jeigu 
reikėtų, naudotųsi gautais patarimais (<���> pilnai pasitikiu tiek 
daktare, tiek slaugytoja. Prireikus, manyčiau, kad naudočiau jų 
suteiktą informaciją)� Vienai nėščiajai gydytoja patarė daugiau 
judėti (<����> daktarė man patarė daugiau judėti), todėl moteris 
pradėjo domėtis fiziniais pratimais, skirtais nėščiosioms� 
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Pokalbio metu tiriamosios teigė, kad informacijos gauna 
ir iš slaugytojo� Kaip ir gydytojo, taip pat ir slaugytojo žinio
mis informantės pasitiki (<���> pilnai pasitikiu tiek daktare, 
tiek slaugytoja. Prireikus, manyčiau, kad naudočiau jų suteiktą 
informaciją) ir, jeigu reikia, pačios imasi iniciatyvos ir ieško 
informacijos (<����> jei reikėtų informacijos, drąsiai klausčiau 
slaugytojos)� Vienos tiriamosios teigimu, iškilus klausimui ir 
pritrūkus žinių, ji skambina slaugytojui (<���> pats pasiklau
si ar paskambini pačiai slaugytojai, jeigu tik reikia)� Šaltiniai, 
suteikiantys informacijos apie kojų priežiūrą, taip pat nagri
nėti V� Mačiulio, S� Sąlygos ir J� Norkienės (2015) atliktame 
kokybiniame tyrime� Minėti tyrėjai nustatė, kad pacientai 
supranta slaugytojų teikiamą informaciją ir gauti patarimai 
tiriamiesiems yra aktualūs [14]� Taigi šio tyrimo rezultatai 
sutampa su V� Mačiulio, S� Sąlygos ir J� Norkienės (2015) 
atlikto tyrimo rezultatais, kad slaugytojų suteikta informacija 
ir patarimai yra labai svarbūs tiriamosioms�

Pokalbio metu buvo išsiaiškinta, kad tiriamosios gauna in
formacijos per paskaitas, kuriose kalbama apie įvairias ligas, 
jų prevenciją� Pastebėta, kad vyksta specialios paskaitos, skir
tos tik nėščiosioms (<����> tikrai yra visokių veiklų nėščiosioms; 
<���> tokios paskaitos vyksta, kur tik nėščiosios gali dalyvauti)� 
Paskaitose suteikiama informacija joms yra svarbi, nes ją pa
teikia specialistai (<���> žinoma, kad svarbi. Juk veda tas pas
kaitas profesionalai, todėl jų informacija yra teisinga)� 

Pastebėta, kad šeimos nariai taip pat suteikia informacijos 
tiriamosioms� Artimųjų suteikta informacija moterys pasinau
doja� Pavyzdžiui, vienai informantei šeimos nariai patarė įsigy
ti kompresines kojines, kad neskaudėtų kojų, ir ji jas nusipirko 
(<���> man šeimos nariai patarė įsigyti tokias specialias kojines, tai aš 
nusipirkau, nes sakė man jie, kad tada neskaudės man kojų)� 

Keletas tiriamųjų informaciją, randamą internete, paminėjo 
kaip vieną pagrindinių informacijos šaltinių� Šiais laikais interne
te žmonės gali rasti įvairios informacijos ir sužinoti įvairių naujie
nų (<����> jei kas nors vyksta, pasiskaitai internete)� Panašiai galvoja 
ir kitos moterys, kurių nuomone, informacijos ieškoti internete 
yra patogiau nei eiti į gydymo įstaigą (<����> kam man eiti, laukti 
eilėse, kai internete daugybė informacijos yra)� Tačiau ne visos tiria
mosios pasitiki internetu, nes, kitų informančių nuomone, jame 
yra tiek daug informacijos, kad sunku atsirinkti, kuri teisinga, 
kuri klaidinga (<���> internete pasiskaičius gali pradėt savivaliauti, 
tai geriau va daktarė ar slaugytoja suteiks informaciją, kai atvyksiu 
konsultacijai, nei prisiskaitysiu nesąmonių internete)�

Apibendrinant galima teigti, kad kilus klausimų, susiju
sių su varikozinių venų išsivystymo prevencija, informantės 
pačios klaustų gydytojo ar slaugytojo, nors, kitų tiriamųjų 
nuomone, informaciją patogiau susirasti internetiniuose šal
tiniuose� Dalis tiriamųjų visgi kritiškai vertina internetinę 
informaciją ir labiau pasitiki sveikatos priežiūros specialistų 
patarimais� Tiriamosios taip pat naudojasi informacija, gauta 
per paskaitas nėščiosioms ir iš šeimos narių� 

Priežastys, dėl kurių varikozinių venų  
prevencija neatliekama

Pastebėta, kad viena svarbiausių priežasčių – motyvacijos 
nebuvimas� Vidinė motyvacija kyla iš žmogaus asmeninio 
noro pasiekti savo tikslus [13]� Šiuo atveju – taikyti prevenci
ją, kad nebūtų varikozinių venų, tačiau, kai nėra noro, nėra ir 
veiksmų� Daugiau nei pusė apklaustųjų pareiškė, kad neatlie
ka varikozinių venų prevencijos (<����> nekilo dar tokių min
čių; <���> nebuvo man tokio noro; <����> nesiimu jokių veiksmų)� 
Viena tiriamoji pasakojo, kad jos artimiesiems yra išsiplėtu
sios venos (<����> kadangi mano mamos ir sesers yra išsiplėtusios 
venos, tai galbūt pradėjus augti svoriui reikės jau kažką pradėti 
daryti), kita moteris susidūrė su panašia situacija (<���> aš tu
riu didelį polinkį į išsiplėtusias venas ir po nėštumo aš turėsiu 
problemų, nes nesiimu jokių veiksmų)� Pacientės aiškiai supran
ta, kad yra rizikos grupėje, tačiau neturi noro imtis veiksmų� 

Trūkstant pasiryžimo ir asmeninio noro, padėti gali išori
nė motyvacija, kuri susideda iš aplinkinių žmonių, objektų 
ar faktų, skatinančių asmenį imtis tam tikrų veiksmų [13]� 
Deja, pokalbių metu paaiškėjo, kad, kai kurių nėščiųjų 
nuomone, kiti žmonės jų neskatina ir neteikia informaci
jos (<����> niekas neskatina; <����> kol kas iš čia niekas nieko 
nesakė; <...> niekas nesuteikė tokios informacijos)� Dėl šios 
priežasties tiriamosios nepradėjo varikozinių venų išsivys
tymo prevencijos nėštumo metu (<���> na tai jeigu niekas 
nepaskatino, tai ir nepradedu)� Galima daryti prielaidą, kad 
tiriamąsias paskatinus, jos pradėtų taikyti varikozinių venų 
išsivystymo prevenciją�

Kita priežastis, dėl kurios prevencija neatliekama efektyviai, – 
žinių stoka� Kai kurių tiriamųjų nuomone, pradėti ieškoti infor
macijos ir taikyti prevenciją dar ne laikas (<����> dar nėštumo laikas 
mažas, tai dar ir neklausiu; <����> jaučiu po nėštumo turėsiu esteti
nių problemų, nes manau, kad pasimatys tos venos. Na bet dar daug 
laiko, nesirūpinu), nors, anot G� Piazza (2014), prevenciją reikėtų  

2 lentelė. Priežastys, dėl kurių pradedama taikyti varikozinių venų išsivystymo prevenciją

Kategorija Subkategorija Iliustruojančios interviu ištraukos

Priežastys, 
dėl kurių 

pradedama 
taikyti 

prevenciją

Aplinkinių žmonių paskatinimas  <����> skatina slaugytojos patarimas, kad reikėtų susirūpinti; <����> gydytoja 
parodė informaciją�

Polinkis genetiškai paveldėti 
varikozines venas

<���> aišku, čia daugiau genetiškai paveldima; <����> genai, kad prasidės išsiplė
tusios venos�

Baimė dėl poveikio sveikatai <���> venos gali įtrūkti; <���> suprantu, kad tai labai kenkia, galbūt kraujotakai 
ir raumenims�

Nėščiosios noras būti geros sveikatos būklės <���> mes patys turime labiausiai rūpintis savo sveikata; <���> aš pati save saugau�

Vidinė motyvacija <����> patys pacientai turėtų daugiau klausinėti; <���> jeigu jau pajusčiau, tai 
aišku, kad klausčiau pati�

Rūpinimasis vaiko sveikata <���> labiausiai rūpinuosi dėl kūdikėlio sveikatos; <���> stengiuosi dėl vaikučio�

Informacijos apie venų varikozės 
prevencijos svarbą turėjimas <����> pastoji ir pradedi taikyti prevenciją; <���> su prevencija išvengiama ligos�
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pradėti taikyti kuo greičiau, geriausiu atveju jau nėštumo pradžio
je, kol dar neatsirado venų pažeidimų [6]� Kita informantė teigė, 
kad nereikia imtis priemonių, kol nėra simptomų  (<����> kompre
sines pėdkelnes žinau, bet nedėviu, nes nereikia, neskauda kojų man), 
o pagal G� Drąsutienę (2010), kojų skausmas gali reikšti, kad jau 
yra varikozinės venos [4]� Taip pat interviu metu paaiškėjo, kad 
dalis tiriamųjų neturi žinių apie tinkamas prevencines priemones 
(<���> nežinau jokių prevencijos būdų, kad neišsivystytų; <����> tikrai 
nežinau, kas gali padėti apsisaugoti. Net neapsimesiu sakydama, kad 
žinau, kodėl išvis išsiplėtusios venos atsiranda)�

Turima tiriamųjų informacija gali būti neteisinga – tai yra dar 
viena priežastis, kodėl netaikoma varikozinių venų prevencija� 
Pokalbio metu keletas tiriamųjų pareiškė, kad neužsiima fiziniu 
krūviu, stengiasi daug nejudėti, kad nebūtų neigiamos įtakos 
sveikatai (<����> stengiuosi nėštumo metu fizinio krūvio neturėti; 
<���> kiekvienas fizinis judėjimas pasireiškia tinimu; <���> kai tu turi 
didesnį antsvorį ir vaikštai, tai aš manau, didesnis skausmai būna 
tada ir tikėtina, kad labiau tins kojos, išsiplės venos, todėl geriau ne
sportuoti)� Viena informantė teigė, kad bendradarbės jai paaiškino 
apie neigiamą fizinio krūvio įtaką, ir ji stengiasi klausyti jų patari
mo (<����> kolegės turėjo šią problemą, jos tiesiog paminėjo, kad bū
tent fizinis krūvis nėštumo metu yra nerekomenduojamas, todėl labai 
nejudu daug), nors, anot V� Dudonienės ir kt� (2012), mankšta 
nėštumo metu turi teigiamą įtaką moters sveikatai [11]� Viena 
iš informančių tvirtai pareiškė, kad kompresines kojines reikia 
dėvėti taip pat kaip ir paprastas ir nėra jokių specialių taisyklių 
(<����> tas kompresines kojines, tai manau, kad taip pat kaip papras
tas kojines dėvi. Tiesiog  paimi ir užsimauni, nėra specialių taisyklių)� 
Deja, tiriamajai buvo suteikta klaidinga informacija, nes, pagal 
A� S� Devi ir M� K� Aathi (2014), kompresinės kojinės turi būti 
dėvimos pagal specialias taisykles, kitaip jos gali būti neefektyvi 
priemonė, norint išvengti varikozinių venų išsivystymo [10]� 

Paskutinė priežastis yra varikozinių venų simptomų nebuvi
mas� Kai kurių moterų teigimu, kol nėra fizinio skausmo, išryš
kėjusių venų, kojų tinimo ir kitų požymių, tol jos nesiima jokių 
veiksmų (<����>  jeigu jausčiau, kad tinsta kojos, jas skauda, tada 
pasidomėčiau; <����> kai nėra problemos, tai net ir nesidomėjau; 
<����> man nereikia dar taikyti, nes na nejaučiu aš dar to skausmo 
kojose)� Tiriamųjų nuomone, atsiradę simptomai reiškia, kad rei
kia pradėti taikyti prevenciją (<����> gal, kai simptomai pasireikštų, 
tada ir taikyčiau; <����> skausmas, sunkumas kojose, pojūčiai, ku
riuos minėjau, reikštų, kad reikia daryti kažką; <����> tai va, išryškė
jus venoms būtų požymis, kad reikėtų imtis kažkokios prevencijos), 
nors, anot R� D� Lele (2014), per vėlai pradėjus taikyti variko
zinių venų išsivystymo prevenciją ji gali būti nebeefektyvi [15]�

Apibendrinant priežastis, dėl kurių neatliekama varikozinių 
venų prevencija nėštumo metu, galima teigti, kad viena svarbiau
sių yra noro ir išorinio paskatinimo nebuvimas� Be to, trūkstant 
žinių, esant neteisingai informacijai ir varikozinių venų simpto
mų nebuvimui, tiriamosios taip pat neatlieka prevencijos�

Išvados

1� Paaiškėjo, kad nėščiosios, norėdamos išvengti varikozi
nių venų išsivystymo, laikosi maitinimosi rekomendacijų, 
skirtų nėščiosioms, atlieka fizinę veiklą, gerinančią kojų 
kraujotaką, taiko kompresinę terapiją ir naudoja tepalus 
kojoms� 

2� Išanalizuota, kad tiriamosios pradeda taikyti varikozinių 
venų išsivystymo prevenciją dėl aplinkinių skatinimo, 

noro būti sveikoms ir pagimdyti sveiką vaiką bei žinių apie 
prevencijos svarbą turėjimo�

3� Nustatyta, kad jei nėščiosios ieško informacijos apie vari
kozinių venų prevenciją, ją gauna iš gydytojo, slaugytojo, 
šeimos narių, paskaitų nėščiosioms ir internetinių šaltinių� 

4� Nustatyta, kad tiriamosios nepradeda varikozinių venų 
išsivystymo prevencijos, nes neturi noro, nėra išorinio 
paskatinimo, trūksta žinių ir teisingos informacijos apie 
varikozinių venų išsivystymo prevencijos svarbą� 

Prevention of Development  
of the Varicose Veins during Pregnancy

Summary

This particular topic is relevant because one of the most 
common circulatory disorders are varicose veins and in accor
dance with the data of the Institute of hygiene in Lithuania in 
the year 2017, one of the main causes of death were diseases 
of the circulatory system [1]� Varicose veins for pregnant wo
men can lead to pulmonary arterial thromboembolism which 
causes death to 1215 percent of pregnant women [2]�

The article analyses the development of the varicoise veins 
prevention during pregnancy� Using a qualitative research 
method was found out what are the investigators opinion 
and actions to prevent the development of the varicose veins� 
Where was 10 investigators which hasn‘t got varicose veins 
and where first semester and first time pregnant� 

The investigation has shown that investigators follows the 
eating recommendations for pregnant womens, performs 
physical activities, uses compression therapy and uses lubri
cants for the feet� Because of a surrounding persons incentive, 
personal desire and knowledge of the importance of preven
tion investigators starts the prevention� If investigators are 
looking for information they obtain it from doctor, nurse, 
family members, the lectures for pregnant women and online 
source� Investigators does not do any varicose veins preven
tion if there are no personal desire, other persons incentive, 
knowledge and correct information about prevention�
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Geroji patirtis

Šiandieninė sveikatos priežiūros sistema, taip pat ir 
slauga, kaip labai reikšminga ir didelė jos dalis, patiria 
daugybę iššūkių� Medikalizacija, užėmusi redukcionis
tinę biomedicininę poziciją ir tęsusi R� Dekarto kūno 
kaip mechanizmo atskyrimo nuo dvasinės substancijos 
tradiciją, patiria pokyčius� Sveikatos priežiūros sistema 
keičia kryptį, orientuodamasi į pacientą kaip asmenį, iš 
redukcionistinės į holistinę� Nebeužtenka gydyti, slaugyti 
tik kūną� Dėl šio pokyčio reikšminga tampa dvasingumo 
dimensija, kurią užčiuopia, ja rūpinasi ir medicinos pro
fesionalai – gydytojai bei slaugytojai� Ypač ši žmogiškos 
egzistencijos dalis svarbi tampa nepagydomos ligos atve
ju, nes ji sutrikdo normalius biologinius organizmo ryšius 
(sužlugdo organizmo vientisumą), kartu sutrinka ir visos 
kitos sąveikos: kinta laiko ir erdvės samprata; galios san
tykis – pacientas, kontroliavęs savo gyvenimą, veiklą, po
mėgius, darbą, – tampa pacientu� Galios santykis jau kitas: 
gydytojas ir pacientas, slaugytojas ir pacientas� Jie, medi
cinos profesionalai, tampa tais, kurie diagnozuoja, kuria 
gydymo algoritmus, vertina, atpažįsta��� Keičiasi sergančio 
žmogaus santykis su aplinka (darbas, socialinė veikla); kei
čiasi ir jo ryšys, santykis su aukštesnėmis galiomis – Dievu, 
prarandamas arba atrandamas tikėjimas; perkainojamos 
vertybės, permąstomi gyvenimo tikslai ir prasmės� Tai įro
do ir moksliniai tyrimai, atliekami Europos šalyse (Nyder
landai, Vokietija, Norvegija, Didžioji Britanija, Portuga
lija ir kt�) bei pasaulyje� Tai leidžia nustatyti ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Slaugos ir rūpybos 
katedros profesorės O� Riklikienės suburtos mokslininkų 
komandos atliekamas tyrimas „Dvasingumas slaugoje: on
kologinių ligonių dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai –  
mišrių metodų tyrimas, SPIRITcare“ (PMIP17168), 
kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba� Vykdomos ir kitos 
dvasingumo tematikos veiklos, panaudojant įvairių fondų 
lėšas bei užsienio kolegų patirtį: tarptautiniai seminarai 
slaugos studentams, dėstytojams, slaugytojams, gydyto
jams ir kitiems dvasinės pagalbos teikėjams� LSMU kartu 
su partneriais iš Estijos ir Vokietijos 2018 m� vykdė pro
jektą „Tarpdisciplinis požiūris stiprinant lėtinėmis ligomis 
sergančių pacientų ir vyresnio amžiaus žmonių dvasinės 
pagalbos kokybę“� Projektas buvo remiamas Baltijos šalių 

Dvasingumo reikšmė nepagydomos ligos atveju: 
gydytojų ir slaugytojų pagalba

Žydrūnė Luneckaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos katedra

ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos aka
deminių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės 
Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis�

Tyrimas leidžia nustatyti, kad nepagydoma liga turi po
veikį dvasingumo raiškai� Gydytojai ir slaugytojai, dalyvavę 
kokybiniame tyrime, teigia, kad tik suvokdami paciento 
dvasinės gerovės būseną ir žinodami jo dvasinius poreikius 
bei juos lemiančius veiksnius sveikatos priežiūros komandos 
nariai suteiks individualią ir į pacientą orientuotą pagalbą, pa
dės pacientui susigyventi su liga, o tai patvirtina jų patirtys� 

Apibrėždami, kas yra dvasingumas, sveikatos profesionalai 
teigia, kad tai susiję su vidiniu žmogaus pasauliu, dvasia, kai 
išeinama už kūniškų ribų arba ne tik jos yra reikšmingos�

Gydytojai: <���> tai labai plati sąvoka. Dvasingumas – tai 
toks daugiau asmeninis prasmės supratimas, kančios sąvokos su
pratimas ir t. t. Tai žymiai platesnė sąvoka <���>; <���> dvasingu
mas yra tas, kas yra už mūsų kūno ribų, už mūsų santykio ribų. 
Kai aš pradedu galvoti: išvis prasmė – mano gyvenimo, ligos, 
ateities. Kai mes paliečiame tuos klausimus, kuriuos apeiname 
kas dieną, kada negalvojame nei apie save, nei ligonio neklau
siam. Dažniausiai šitas klausimas iškyla ir pačiam ligoniui. Kai 
jis pradeda sakyti ar kaltinti kažką ar pradeda ieškoti atsakymų, 
kai pakyla viršum žemės, nesvarbu kokioj jis bus religijoj, tikrai 
nesvarbu, bet kai pradeda sakyti: ir kam viso to reikia, kokia yra 
prasmė tolimesnio buvimo, arba artimieji klausia, kokia prasmė 
va šitokio buvimo, vegetuojančio žmogaus? Va, tai tada mes ga
lime sakyti, kad tai jau yra dvasingumas <���>; <���> gydydami 
kūną, gydome ir dvasią. Tai vidinis gyvenimas... Nėra žmogaus, 
kuris neturėtų vidinio gyvenimo, kuris sakytų: aš esu va šitas, 
kurį matote <���>� 

Slaugytojai: <���> tai sielos ramybė ir gebėjimas išklausyti 
kitą, neperšant savo nuomonės. Sugebėti išklausyti, o kitą kartą 
ir patylėti <���>� 

Atpažįstant pacientų dvasinės raiškos įvairovę, buvo įvar
dyta, kas slaugos kasdienybėje tampa labai reikšminga, – pa
cientų tikėjimo, religinių praktikų palaikymas; supratin
gumas, pasitikėjimo ir dialogo kūrimas, vilties palaikymas; 
gyvenimo prasmės ir naujų tikslų paieškų krypties paieškos; 
orumo išsaugojimas; vertybės; tarpdalykinės komandos kūri
mas ir komandinio darbo svarba, teikiant paslaugas� Tyrimo 
radiniai tai patvirtina�
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Tikėjimo, religijos raiška

Mokslinėje literatūroje akcentuojama Tikėjimo reikšmė 
dvasingumui išlaikyti ir stiprinti, mūsų duomenys rodo, kad 
kartais pacientai praranda tikėjimą, kaip jie sako, „susipyksta su 
Dievu“, ir tada su jais būna sunku� Tačiau vilties paieškos, reli
ginės praktikos leidžia permąstyti savo patirtis ir vėl rasti jėgų�

Gydytojai: <���> Yra kelios pacientų grupės. Kitą kartą tu turi 
su juo kovoti ir nuleisti ant žemės. Ne visada pavyksta, eina ieškoti 
pagalbos kitur. Kitur patarimo, kitur atradimo, vėl ta vilties prob
lema. Vilties tu neužgesini bet kokiu atveju, ar tu esi toj grupėj, 
ar kitoj, viltį tu vis tiek turi palaikyti ir, kaip toj Jobo dramoj, ir 
mane pačią stiprina, ir ligoniui – kad ir kokie būtų išmėginimai, 
jis vis tiek žino, kad Dievas yra. Jobas išlaiko, jis pyksta, bet jis turi 
ant ko pykti, žino, ant ko pyksta, ir labai yra baisu, kai neturi ant 
ko pykti. Kas tada darosi, tada dar blogesnė situacija <���>�

Slaugytojai: <���> reikia sakyti, palaikyti, kad ne Dievas tave 
baudžia <���>; <���> pagalbos jie visi nori, paramos nori <���>�

Supratingumo, pasitikėjimo, dialogo reikšmė

Tyrimo duomenys rodo, kad labai svarbus ir santykio tarp 
pacientų ir gydytojų, slaugytojų kūrimas� Tai leidžia gyventi 
su liga, sumažinti egzistencinį nerimą�

Gydytojai: <���> pirmiausia pasitikėjimas. Pirmiausia su
žadinti žmogui pasitikėjimą, kad jis yra mylimas, vėl grįžti 
prie to šerdinio dalyko <���>; <���>� Dažnai tenka pasakyti 
ligoniui, kad jis nepagydomas. Tas pasakymas labai sunkus, 
gydytoja ruošiasi kelias dienas. Kai ji įvykdo savo pareigą ir 
kai padaro tai gerai, kai nesutinka baisios krizės iš žmogaus 
pusės. Tai yra… Kaip ir visur, kai aš vykdau pareigą savo ir 
kai neturiu sąžinėj konflikto. Kai esu rami savo viduje, kad 
aš neturiu jokios graužaties, nieko tokio, aš esu saugi visais 
atžvilgiais, visais dvasiniais kriterijais, kokius aš turiu. Jeigu 
aš neturiu jokių vidinių konfliktų – tada yra gerai. Tą mes 
norime padaryti ir su savo ligoniais <���>�

Slaugytojai: <���> kartais žmogui tikrai užtenka tik pasi
kalbėti. Yra darbuotojos, kurios šiltesnės, kurios išklauso, žmo
nės ir atsiveria, net ir susidraugauja <...>; <...> pasimelsti, 
paskaityti, kiekvienam individualiai tai reikia padaryti. Kal
bėtis reikia <���>� 

Gyvenimo prasmės naujų tikslų (AT)radimas

Tyrimo duomenimis, sveikatos profesionalai padeda ir li
gai atsiradus rasti naujas prasmes gyventi�

Gydytojai: <���> yra prasmė... Kokia prasmė tokio gyvenimo? 
Būna atveža kominių, apleistų, tatuiruotų, kurių bijai. Atrodo, 
atsimerks, atsikels ir duos, tokia išvaizda. Praeina metai. Jisai 
yra gydomas, prausiamas, glostomas, maitinamas. Ir jis keičiasi, 
ir kai po metų, pusantrų ateina mergaitė savanorė su gitara ir 
gieda giesmę, kad yra viena širdis, kuri tavęs neišduos, tu matai, 
kaip ašaros bėga iš to buvusio komoje, baisaus ligonio akių. Tada 
tu sakai: mes prižiūrim kūną, o kas vyksta su siela, dvasioj? Net 
visiškai netikinčiam. Vis tiek jis savo vidinį gyvenimą pripažįsta. 
Tas vidinis gyvenimas keičiasi ir ta koma gal buvo reikalinga. 
Tai tas vidinis gyvenimas irgi reikalingas, nesvarbu, kokiam jis 
lygmeny. Nėra žmogaus, kuris neturėtų vidinio gyvenimo, kuris 
sakytų, kad aš esu va šitas, kurį matot. Ta dvasinė pagalba, tam 
vidiniam gyvenimui labai svarbi <���>� 

Gydytoja rezidentė: <���> man tai prasmė kiekvieną dieną 
santykį sukurti čia ir dabar. Tu nežinai, pas kokį žmogų ateini, 
nežinai, pas kokį nueisi, bet įžvelgti kiekviename tai <���>�

Tarpdalykinės komandos reikšmė  
(komandinis darbas)

Patirtimis pasidaliję gydytojai ir slaugytojai patvirtino, kad 
svarbus komandinis darbas, į kurį įsitraukia ir sielovadinin
kai, teologai, psichologai, socialiniai darbuotojai, ligonių arti
mieji� Gera tarpdalykinė profesionalų komanda padeda vieni 
kitiems ir pacientams�

Gydytojai: <���> jei tu su visu dėmesiu, visu rūpesčiu (tada 
daug gali padėti). Ir artimųjų būna labai didelis indėlis, ko mes 
nepajėgtume pakelti, turi kartu dirbti. Labai svarbu, kai yra 
mūsų komanda, tada tu darai, ką tu gali. Tada tikrai gali pa
siekti gero rezultato. Tada ir tas perdegimo sindromas nutolsta 
<���>; <���> yra užuojauta vienas kitam, kaip ir pacientams <���>�

Slaugytojai: <���> Visko būna, kiti ir grasina, ir skundus 
rašo. Ir personalo tarpe visko būna, ir tarp slaugučių. Tarp visų 
<���>; <���>� Dažnai tai žmonės nešasi ir namo, pamaina pasi
baigė aštuntą valandą ir jis išeina su tuo, nešasi ir į šeimą. Nėra 
sistema sutvarkyta, mes neturime jokios kitos galimybės. Kartais 
padeda gydytojai, kartais dvasinis asistentas. Vieni kitiems pa
dedam. Čia nėra kažkaip kitaip, visoj Lietuvoj taip <���>; <���> 
aštuonias valandas per dieną kontaktuoji su ligoniu, ar tau pa
tinka, ar nepatinka, būna, jog iškeikia, bet aš vis tiek turiu eiti 
prie jo. Prisitaikyti, susitaikyti. Būna, kad nebenori net eiti. Tada 
pasikeiti su kita. Taip padedi viena kitai. Supranti. Svarbu, kad 
tarpusavio santykiuose nebūtų streso, kad nebijočiau eiti į darbą, 
kad nebijočiau sutikti direktoriaus ar gydytojo. Kad nubaus <���>�

Orumo išsaugojimas ir vertybės

Orumo išsaugojimas svarbus kiekvienam žmogui, ypač 
atsiradus ligai, jo garantavimas sumažina negatyvius išgyve
nimus� Tyrimo duomenys rodo, kad orumo išsaugojimas, ga
rantavimas taip pat yra dvasinių poreikių dalis�

Gydytoja: <���> absoliuti vertybė yra žmogaus orumas. Ir tu viską 
turi daryti dėl orumo. Gerai tiems vienuoliams, kurie yra misijose. 
Jie turi meilę. O tie paprastieji, kaip jiems įdiegti, kad žmogus turi 
būti orus? Kad jam neskaudėtų, kad jis nesmirdėtų. Kiek įmanoma 
pagarbiai su juo kalbėti. Turbūt per orumą galima priartėti ir prie 
dvasingumo. Laipsniškai. Eiti į žmogų kaip unikalų, vienintelį <���>�

Slaugytoja: <���> juk iš šeimos ir atsinešam visas savo verty
bes… Jeigu tu jų neturi, tai ir gyvenime neaišku paskui, kas ir 
kaip būna <…>�

Gydytoja: <���> vertybės turėtų būti nepajudinamos ir nekei
čiamos. Ne Seimas turi nustatyti vertybes, ne laikmetis, bet mes 
patys turime turėti vertybes, kurios eina tūkstantmečiais <���>�

Tai tik nedidelė tyrimo radinių dalis, kuri atskleidė, kad 
dvasingumo supratimas priklauso nuo individualių asmens 
pasirinkimų; kad dvasingumo raiška kuria sąlygas dialogui, 
bendravimui ir tarp pačių sveikatos profesionalų – gydytojų ir 
slaugytojų, ir tarp gydytojų – pacientų, slaugytojų – pacientų�

Dvasingumo raiška lemia humaniškus, sunkiai, nepagy
domai sergančiųjų ir juos globojančių, slaugančių žmonių 
santykių metmenis� Taip pat leidžia kurti bendrą reikšmių 
pasaulį, nukreipia į naujus tikslus, net ir nepagydomos ligos 
atveju leidžia įžvelgti naujas prasmes ir palaikyti viltį�
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Pagrindinės maistinės ir biologiškai  
aktyvios medžiagos bei jų reikšmė sveikatai

Rimantas Stukas
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Maisto ir maitinimosi problemos tokios pat senos, kaip 
ir pati žmonija� Milijonus metų žmonės negalvojo, ką, kiek 
ir kada valgyti� Žmonių mitybą lėmė religinės, klimatinės ir 
gamtinės sąlygos� Tik maždaug prieš 1,5–2 tūkstančius metų 
senovės gydytojai ir filosofai pradėjo nagrinėti mitybos ir 
sveikatos ryšį� Lietuvoje maistas kaip gydomoji profilaktinė 
priemonė buvo vartojamas nuo neatmenamų laikų turtingoje 
ir įvairialypėje liaudies medicinos praktikoje� Šiandien niekas 
neabejoja, kad mityba – sveikatos pagrindas� Įvairių šalių mi
tybos specialistai akcentuoja, kad mityba turėtų būti ne tik 
sveika, bet ir sveikatinanti – nukreipta ne tik sveikatos išsau
gojimui, bet jos įtvirtinimui ir stiprinimui�

Sveikata – brangiausias žmogaus turtas� Sveika gyvensena, 
taip pat ir sveika mityba, sveikatą lemia apie 50 proc�, tačiau, 
deja, Lietuvos gyventojų mityba kol kas nevisavertė, neatitin
ka rekomenduojamų maistinių medžiagų ir energijos porei
kių normų (Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir 
energijos normos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2016 m� birželio 23 d� įsakymu Nr� V836)� 

Nepakankamai vartojama vitaminų, mineralinių medžia
gų, stambiamolekulinių angliavandenių, tarp jų ir skaidulinių 
medžiagų turinčių daržovių ir vaisių – tik apie 264 g per parą� 
Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai rekomenduoja šių 
maisto produktų (neskaitant bulvių) suvartoti ne mažiau kaip 
400 g per parą, o idealiu atveju – apie 600 g per parą� Taigi, 
Lietuvos gyventojų mityba neatitinka sveikos mitybos reko
mendacijų, ji palanki dėl netinkamos mitybos atsiradusioms 
lėtinėms ligoms plisti� Tinkama mityba gali padėti kovoti su 
plintančiu nutukimu bei maisto sukeltomis ligomis� Nustaty
tos sąsajos tarp sveikatos, nutukimo ir priešlaikinio mirtingu
mo nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei kai kurių vėžio rūšių� 

Rekomenduojamos maistinių medžiagų ir 
energijos normos

Siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir mitybą bei užtikrinti 
pakankamą su maistu gaunamų maistinių medžiagų ir ener
gijos kiekį, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2016 m� birželio 23 d� įsakymu Nr� V836 patvirtintos Reko
menduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normos� 
Pateikiame kai kurias šio dokumento nuostatas�

Vienas gramas baltymų išskiria 4 kcal� Baltymai 7–12 mėn�  
amžiaus vaikams turi sudaryti 7–15 proc� paros maisto davi
nio energinės vertės (toliau – E proc�), 12–24 mėn� amžiaus –  
10–15 E proc�, 2–64 metų amžiaus – 10–20 E proc�, 65 metų 
ir vyresniems asmenims – 15–20 E proc� 

Vienas gramas angliavandenių išskiria 4 kcal� Angliavandeniai 
vaikams ir suaugusiesiems turi sudaryti 45–60 E proc�, iš jų cuk
rų (mono ir disacharidų) suvartojimas neturi viršyti 10 E proc� 

Skaidulinių medžiagų nuo vienerių metų amžiaus rekomen
duojama gauti 8,0–12,5 g 1000 kcal energijos� Su amžiumi vai

kų suvartojamų skaidulinių medžiagų kiekis turi didėti ir paaug
lystėje pasiekti suaugusiesiems rekomenduojamą paros normą� 
Suaugusiesiems per parą skaidulinių medžiagų rekomenduojama 
gauti 25–35 g, arba apie 12,5 g 1000 kcal energijos�

Vienas gramas riebalų išskiria 9 kcal� Riebalai 7–12 mėn� 
amžiaus vaikams turi sudaryti 30–35 E proc�, 12–24 mėn� 
amžiaus – 30–35 E proc�, 2 metų amžiaus ir vyresniems – 
25–35 E proc�, atsižvelgiant į kiekvienos rūšies riebalų rūgš
čių suvartojimo rekomendacijas:
• sočiosios riebalų rūgštys visoms amžiaus grupėms turėtų 

sudaryti iki 10 E proc�; 
• pramoninės gamybos riebalų rūgščių transizomerų vai

kams rekomenduojama nevartoti, suaugusiesiems šios 
rūgštys turėtų sudaryti ne daugiau kaip 1 E proc� 
Valgomosios druskos iki dvejų metų amžiaus turi būti 

suvartojama ne daugiau kaip 2 g 1000 kcal energijos, 2– 
10 metų amžiaus – ne daugiau kaip 3–4 g per parą, 10 metų 
amžiaus ir vyresniems – ne daugiau kaip 5–6 g per parą�

Pagrindinės maistinės medžiagos

Baltymai. Baltymai ląstelėse atlieka daug svarbių funkcijų� 
Ne visos jos susijusios su įprasta baltymų struktūrine funkcija, 
kai baltymai kartu su lipidais sudaro biologines membranas� 
Pagrindinis jungiamojo audinio baltymas yra kolagenas� Vie
na svarbiausių baltymų funkcijų – katalitinė, todėl cheminės 
reakcijos ląstelėse vyksta švelniomis sąlygomis ir labai greitai� 
Kita svarbi baltymų funkcija – transportinė, t� y� baltymai 
perneša įvairias medžiagas, tokias kaip deguonį, aminorūgštis, 
angliavandenius, kitus baltymus� Be to, baltymai dalyvauja for
muojantis membranose specifiniams kanalams� Oksiduojantis 
baltymuose esančioms aminorūgštims, išsiskyrusi energija pa
naudojama organizmo energiniams poreikiams tenkinti� Dar 
pažymėtinos reguliacinė, t� y� hormoninė funkcija bei vandens 
pasiskirstymo reguliavimas, apsauginė, motorinė, receptori
nė, buferinė ir kt� Daug hormonų yra baltyminės medžiagos� 
Baltymų turi fermentai, kurie skatina organizmo reakcijas� Iš 
baltymų gaminamos apsauginės medžiagos – antikūnai, kurie 
kovoja su infekcija� Baltymas hemoglobinas perneša deguo
nį� Trūkstant maiste baltymų, sutrinka tam tikros organizmo 
funkcijos� Baltymai gali būti naudojami ir energijai gauti�

Baltymai sudaryti iš aminorūgščių, kurių yra apie 20� Jos jun
giasi viena su kita, sudarydamos derinius, todėl yra labai daug 
baltymų rūšių� Daugelis aminorūgščių gali būti paverčiamos 
kitomis arba sintetinamos organizme� Jos vadinamos neesmi
nėmis� Tačiau 9 aminorūgščių organizmas nesugeba sintetinti, 
todėl turi jų gauti su maistu� Šios aminorūgštys yra esminės: leu
cinas, izoleucinas, lizinas, metioninas, fenilalaninas, treoninas, 
triptofanas, valinas, augančiam organizmui ir histidinas�

Augaliniai baltymai pasisavinami blogiau, nes augalų apval
kalėliai virškinimo trakte sunkiau susmulkinami ir virškinimo 
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fermentams sunkiau paveikti baltymus� Augaliniuose balty
muose trūksta vienos ar keleto pagrindinių aminorūgščių� Ge
riausias augalinių baltymų šaltinis yra ankštiniai  augalai (sojos 
ir kitokios pupelės, pupos, žirniai)�

Įvairiuose maisto produktuose aminorūgščių kiekiai yra skir
tingi� Nepakeičiamų aminorūgščių daugiausia yra gyvūniniuose 
baltymuose, taigi jie biologiškai vertingesni� Augaliniuose balty
muose yra daugiau pakeičiamų aminorūgščių� Su maistu būtina 
gauti visų aminorūgščių, kadangi organizmui reikalingi mišrūs 
baltymai – ir augaliniai, ir gyvūniniai� Augančiam organizmui 
baltymų reikia daugiau, didesnę dalį turi sudaryti gyvūniniai bal
tymai – apie 60–70 proc� Naujagimio maiste – motinos piene –  
augalinių baltymų visai nėra, tačiau motinos pienas – pagrindi
nis ir niekuo nepakeičiamas naujagimio maistas� O suaugęs žmo
gus apie pusę reikiamų baltymų turi gauti su gyvūniniu maistu, 
nes jame yra daugiau nepakeičiamų aminorūgščių�

Pats vertingiausias yra kiaušinio baltymas� Jo aminorūgščių 
sudėtis ir tarpusavio santykiai geriausiai atitinka organizmo po
reikius� Kiaušinio baltymas vertinamas kaip baltymo etalonas�

Riebalai. Riebalai yra svarbus energijos šaltinis� Jų energinė 
vertė yra didžiausia palyginti su kitomis maisto medžiagomis� 
Riebalai įeina į visų organizmo ląstelių sudėtį� Riebalų būtina 
gauti su maistu� Jie yra geras energijos šaltinis, dalyvauja termore
guliacijos procesuose, maistui suteikia geras juslines savybes (sko
nį, kvapą, spalvą), lėtina virškinimą, kartu atitolina alkio jausmą� 
Su riebalais gaunama polinesočiųjų riebalų rūgščių (RR), kurių 
organizmas pats negali pasigaminti, taip pat riebaluose tirpstan
čių vitaminų – A, D, E, K bei pagerina jų pasisavinimą� Be to, 
aprūpina organizmą sterinais, steroidais, fosfolipidais� Riebalai 
yra biologiškai aktyvių medžiagų – prostaglandinų, tromboksa
nų, prostaciklinų ir kt� – pirmtakai�

Riebalai skirstomi į:
• paprastus (sudaro alkoholis ir RR): triacilgliceroliai, vaškai;
• sudėtinius (sudaro alkoholis, RR bei papildoma medžiaga, 

pavyzdžiui, fosforo rūgštis arba angliavandenis): fosfolipi
dai, glikolipidai;

• lipoidus, t� y� į riebalus panašios medžiagos: terpenai, ste
roidai, į kurių sudėtį RR neįeina�
Triacilgliceroliai sudaryti iš glicerolio ir riebalų rūgščių� 

Riebalų rūgštys esti sočiosios (tarp anglies atomų neturinčios 
dvigubų jungčių), mononesočiosios (turinčios vieną dvigubą 
jungtį) ir polinesočiosios (turinčios dvi ar daugiau dvigubų 
jungčių)� Nuo riebalų rūgščių sudėties priklauso jų savybės� 
Riebalai, turintys daug sočiųjų rūgščių, kambario temperatū
ros būna kieti (jautienos, kiaulienos riebalai, sviestas)� Dau
guma augalinių aliejų sudaryti iš nesočiųjų rūgščių, todėl yra 
skysti� Su riebalais būtina gauti polinesočiųjų linolo ir lino
leno riebalų rūgščių, nes organizmas jų visiškai nesintetina� 

Sočiosios riebalų rūgštys dalyvauja cholesterolio apykaitoje� 
Per daug vartojant sočiųjų riebalų rūgščių, didėja mažo tankio 
lipoproteinų koncentracija kraujyje� Jis pradeda kauptis krauja
gyslių sienelėse – vystosi aterosklerozė� Sočiosios riebalų rūgštys 
turi sudaryti mažiau kaip 10 proc� paros maisto davinio ener
ginės vertės� Daug sočiųjų riebalų rūgščių turi riebūs mėsos ir 
pieno produktai, kai kurie aliejai, pvz�, palmių, kokoso riešutų�

Mononesočiosios riebalų rūgštys nedidina cholesterolio 
koncentracijos kraujyje� Joms būdingas neutralus poveikis į 
cholesterolį� Jas vartojant vietoj sočiųjų riebalų rūgščių ma
žėja cholesterolio koncentracija mažo tankio lipoproteinuose, 
kurie dalyvauja vystantis aterosklerozei, ir didėja didelio tan

kio lipoproteinuose, stabdančiuose aterosklerozės vystymąsi� 
Alyvuogių aliejus turi daug  mononesočiųjų  riebalų rūgščių�

Polinesočiosios riebalų rūgštys yra būtinos gyvybinei orga
nizmo veiklai� Polinesočiosios riebalų rūgštys būna tiek augalinės, 
tiek gyvūninės kilmės� Polinesočiosios riebalų rūgštys, priklauso
mai nuo pirmos dvigubos jungties padėties, skirstomos į šeimas: 
• ω3 (linoleno, eikozapentaeno, dokozaheksaeno);
• ω6 (linolo, arachido);
• ω9 (eruko)�

Linolo ir alfa linoleno rūgščių organizmas nesintetina� Šios 
pagrindinės riebalų rūgštys turi būti gaunamos su maistu� Lino
lo rūgštis – pagrindinė daugumos augalinių aliejų (saulėgrąžų, 
sojų, kukurūzų) sudėtinė dalis� Alfa linoleno rūgšties turi sėme
nų, rapsų, sojų aliejai, žalialapiai augalai� Jūros žuvų ir kitų jūros 
gyvūnų taukuose yra labai ilgą anglies atomų grandinę turinčių 
polinesočiųjų riebalų rūgščių (eikozapentaeno ir dokozahek
saeno)� Polinesočiosios riebalų rūgštys kartu su fosfolipidais įeina 
į ląstelių membranų sudėtį, todėl yra svarbios membranų funk
cijoms� Iš šių rūgščių sintetinamos biologiškai aktyvios medžia
gos (prostaglandinai, prostaciklinai, tromboksanai, leukotrienai 
ir kt�), kurios reguliuoja kraujo krešumo sistemos aktyvumą, 
kraujagyslių sienelių raumenų susitraukimą� Didžiausia poline
sočiųjų riebalų rūgščių koncentracija nustatoma centrinėje nervų 
sistemoje ir akies tinklainėje� Šios rūgštys kaupiasi audiniuose pa
skutinį nėštumo trimestrą ir pirmaisiais vaiko gyvenimo metais� 
Pakankamas jų kiekis būtinas vaiko smegenų veiklai, geram re
gėjimui� Motinos pienas – patikimiausias kūdikio polinesočiųjų 
riebalų rūgščių šaltinis� 

Riebalų poreikis priklauso nuo amžiaus, lyties, fizinio ak
tyvumo, pvz�, augančiam organizmui linolo rūgšties reikia 
santykinai daugiau negu suaugusiam žmogui� 

Su augaliniais riebalais gaunama fitosterolių – biologiš
kai aktyvių medžiagų� Vienas iš jų – betasitosterolis pasižy
mi hipocholesterineminiu veikimu – mažina cholesterolio 
koncentraciją kraujo plazmoje� Tiek su augaliniais, tiek su 
gyvūniniais riebalais gaunama fosfolipidų, būtinų įvairioms 
organizmo struktūroms� Fosfolipidai taip pat pasižymi li
potropiniu veikimu� Su gyvūniniais riebalais gaunama cho
lesterolio, pasižyminčio kraujotakos sistemos ligų vystymąsi 
skatinančiu poveikiu� Cholesterolio daug randama kiaušinių 
tryniuose, svieste, lašiniuose, fermentiniuose sūriuose ir kt�

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
patvirtintos maistinių medžiagų ir energijos poreikio normos 
riebalų rūgščių nereglamentuoja, tačiau laikomasi nuomonės, 
kad linolo RR (ω6) per parą turėtų teikti apie 3–6 proc� ben
dro paros energijos poreikio, bet jos kiekis turi neviršyti 7– 
10 g per parą� Linoleno RR (ω3) (eikozapentaeno ir dokoza
pentaeno RR pirmtakas) turi teikti iki 1 proc� energijos po
reikio� Eikozapentaeno ir dokozapentaeno RR (ω3) turi teik
ti apie 0,4 proc� paros energijos poreikio� Dokozaheksaeno  
RR (ω3) poreikis – 0,7–1,2 proc� paros energijos reikmių� 
Geriausias ω6 ir ω3 RR santykis – 5:1�

Angliavandeniai yra pagrindinis energijos šaltinis� Jų ok
sidacijos metu išsiskirianti energija panaudojama adenozin
trifosfato (ATP) sintezei, gyvybinėms funkcijoms garantuoti, 
šilumos gamybai� Angliavandeniai – struktūrinė ląstelių me
džiaga� Susijungę su baltymais ar lipidais (glikoproteinai ir 
glikolipidai), jie labai svarbūs tarpląsteliniam kontaktui, ląste
lės atpažinimo, recepcijos procesams� Be to, angliavandeniai –  
plastinė medžiaga, įeina į audinių ir ląstelių sudėtį�
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Angliavandeniai skirstomi į: 
• monosacharidus (gliukozė, galaktozė, fruktozė, manozė); 
• disacharidus (sacharozė, laktozė, maltozė);
• polisacharidus (homopolisacharidai – krakmolas, glikogenas, 

heteropolisacharidai – hialurono rūgštis, heparinas ir kt�)�
Monosacharidas gliukozė – svarbiausia energinė medžia

ga, dalyvaujanti daugelyje organizme vykstančių cheminių 
procesų� Ji būtina smegenų, nervų sistemos veiklai� Iš gliu
kozės pertekliaus kepenų ir raumenų ląstelės sintetina gliko
geną, kuris naudojamas energijai gauti� Dalis gliukozės gali 
būti paversta riebalais� Šiek tiek gliukozės būna vaisiuose ir 
daržovėse, bet dažniausiai gliukozė su kitais monosacharidais 
sudaro disacharidus� Fruktozės gauname valgydami vaisius� 

Disacharidas sacharozė, arba valgomasis cukrus, sudarytas iš 
gliukozės ir fruktozės� Juo saldoma arbata� Jo dedama į uogienes, 
kompotus, kepinius� Daug ir dažnai vartojant cukraus skatina
mas dantų ėduonies atsiradimas� Dažniausiai maisto produktai, 
kuriuose yra daug cukraus, turi mažai kitų vertingų maisto me
džiagų, todėl cukrus turėtų sudaryti iki 10 proc� davinio energi
nės vertės� Laktozė, arba pieno cukrus, sudarytas iš gliukozės ir 
galaktozės� Organizme disacharidai skyla į monosacharidus�

Polisacharidai sudaryti iš daugelio gliukozės molekulių, su
jungtų į ilgą grandinę� Virškinamajame trakte jie yra skaldomi į 
oligosacharidus ir disacharidus, o paskui į gliukozę, kuri rezor
buojama į kraują� Svarbiausias polisacharidas yra krakmolas� 
Daug krakmolo turi grūdai, bulvės, ankštiniai augalai ir iš jų 
pagaminti produktai� Valgydami maisto produktus, kuriuose 
yra daug krakmolo, žmonės gauna ir vandenyje tirpių vitami
nų, mineralinių medžiagų, maistinių skaidulų� Todėl rekomen
duojama, kad šie produktai sudarytų didžiąją paros davinio dalį 
ir iš krakmolo būtų gaunama apie pusė visos davinio energijos� 

Skaidulinės medžiagos – tai angliavandenių, kurių neskaldo 
virškinimo fermentai, bet skaldo storosios žarnos mikrobiota, 
porūšis� Vandenyje netirpios skaidulinės medžiagos (celiuliozė, 
hemiceliuliozė, ligninas) skatina žarnyno judesius, apsaugo nuo 
vidurių užkietėjimo, didindamos maisto tūrį sukelia sotumo po
jūtį, veikia maisto medžiagų absorbciją ir kt� Pagrindinis skaidu
linių medžiagų šaltinis – daržovės, vaisiai, grūdai ir jų produktai� 
Celiuliozės randama lapinėse daržovėse, rabarbaruose, hemi
celiuliozės – košėse, bulvėse� Tirpiosios skaidulinės medžiagos 
(pektinai, beta gliukanai) mažina cholesterolio koncentraciją 
kraujyje� Daržovės, dauguma vaisių, ypač obuoliai, yra puikus 
pektinų šaltinis� Maistas, turintis skaidulinių medžiagų, mažiau 
kaloringas, todėl yra vertingas nutukimo profilaktikai� 

Vitaminai

Vitaminai – nedidelės molekulinės masės biologiškai ak
tyvūs organiniai junginiai, būtini organizmo normaliai me
džiagų apykaitai ir gyvybinei veiklai� Žmogaus organizmo 
ląstelėse jie nesintetinami� Kai kuriuos vitaminus – B grupės 
ir vitaminą K – sintetina žarnyno bakterijos, tačiau jų orga
nizmui nepakanka, todėl jų turi būti gaunama su maistu�

Vitaminai, atsižvelgiant į tirpumą, skirstomi į dvi grupes: 
riebaluose tirpūs vitaminai (vitaminai A, D, E, K) ir vande-
nyje tirpūs vitaminai (vitaminai B1, B2, B3, PP (B5), B6, folio 
rūgštis (B9), B12, H, C)�

Vitaminas A (retinolis, antikseroftalminis)� Įprastiniame 
maiste vitamino A pakanka, todėl papildomai jo retai prireikia� 
Didžiausia šio vitamino koncentracija yra žuvų taukuose�

Šaltiniai. Vitamino A yra gyvūniniuose maisto produktuo
se, daugiausia žuvų taukuose, svieste, kiaušinio trynyje, menkių, 
jaučių kepenyse, piene, grietinėlėje, grietinėje, fermentiniuose 
sūriuose, o βkarotino (augalų pigmento, iš kurio gaminasi vi
taminas A) – morkose, moliūguose, pomidoruose, kopūstuose, 
špinatuose, brokoliuose ir kitose žaliose daržovėse, abrikosuose�

Biologinė reikšmė. Vitaminas A sustiprina akies tinklainę 
ir geriau skiriama šviesa, tamsa, spalvos� Vitaminas A palaiko 
normalią odos ir gleivinės būklę� Vitaminas A būtinas nor
maliam kaulų ir dantų formavimuisi, normaliam augimui, 
skatina žaizdų gijimą� Per didelio vitamino A kiekio, kaip ir 
kitų riebaluose tirpstančių vitaminų, organizmas nepašalina, 
todėl jo nereikia perdozuoti�

Pirmasis vitamino A stokos požymis yra šviesos baimė, pa
blogėjęs regėjimas prieblandoje (vištakumas), dingęs apetitas, 
nuovargis, sutrikusi skrandžio bei kepenų veikla, nukenčia akių 
ir vidaus organų gleivinė� Vystosi folikulinė hiperkeratozė – oda 
tampa šiurkšti, sausa ir pleiskanota, nes sulėtėja epitelio atsi
naujinimas� Sulėtėja vaikų augimas� Gali vystytis anemija, nors 
geležies gaunama pakankamai, – sumažėja geležies mobilizacija 
iš kepenų, nes geležį pernešančio baltymo transferino sintezei 
reikia vitamino A� Ilgiau trunkantis vitamino A trūkumas gali 
sukelti ragenos sausumą – kseroftalmiją, o prasidėjus infekcijai –  
ragenos suminkštėjimą – keratomaliaciją� Silpsta rega� 

Vitamino A gali pritrūkti dėl nevisavertės mitybos arba 
sutrikus žarnų įsiurbimo (rezorbcijos) funkcijai� Vitamino A 
gali trūkti ne tik tada, kai jo trūksta maiste, bet ir tada, kai 
kartu trūksta baltymų, taip pat sutrikus riebalų pasisavini
mui, nes vitaminas A tirpsta riebaluose� Vitamino A gaunama 
su gyvūniniais, o jo provitaminų karotinoidų su augaliniais 
maisto produktais� Taigi vitamino A stygių gali jausti tie, ku
rie mažai valgo gyvūninių maisto produktų� 

Vitamino A provitaminai – α-, β-, γ-karotenai� Juos sin
tetina augalai� Aktyviausias iš karotenų yra βkarotenas� Jis ir 
kiti karotenoidai atlieka antioksidantų funkciją, nutraukdami 
peroksidacijos reakcijas, nes sujungia lipidų peroksidus ir jų 
nesuporuotus elektronus, taip apsaugodami ląstelių lipidus 
nuo peroksidacijos� Karotenoidai – tai grupė junginių, kurių 
struktūra panaši į βkarotino, vitamino A pirmtako struktūrą� 
Jie mažina galimą laisvųjų radikalų riziką sveikatai�

Vitaminas D (kalciferolis, antirachitinis)� Vitaminu D 
vadinama grupė panašių medžiagų, kurių pirmtaką organiz
mas gamina iš cholesterolio� Jos tampa aktyvios tik saulės 
(ultravioletinėje) šviesoje� Žmogaus organizme susidaro cho
lekalciferolis (D3)� Augaluose susidaro ergokalciferolis (D2)� 
Abi medžiagos turi tokį pat vitaminui D būdingą poveikį� 

Šaltiniai. Vitamino D randama žuvų taukuose, ikruose, 
svieste, sūriuose, mėsoje, kiaušinių tryniuose, riebiose Atlanto 
silkėse, menkių kepenyse, lašišose, piene� Žmogaus organiz
me jis susidaro veikiant saulės spinduliams�

Biologinė reikšmė. Vitaminas D svarbus mineralinių medžia
gų – kalcio ir fosforo, tvirtinančių kaulus ir dantis, apykaitai� Vita
minas D veikia kalcio ir fosforo rezorbciją žarnose, padeda šioms 
mineralinėms medžiagoms išsilaikyti kauluose ir dantyse, neleidžia 
kalciui inkstuose išsifiltruoti iš kraujo ir taip pasišalinti iš organiz
mo� Vitaminas D gerina kalcio pasisavinimą, saugo nuo osteopo
rozės – kaulų ligos, kuria dažniausiai serga vyresnio amžiaus mote
rys po klimakterinio periodo (susitrenkus gali lūžti blauzdikaulis ar 
šlaunikaulio kaklelis)� Vitaminas D gerina ir magnio pasisavinimą, 
greičiau iš organizmo pašalina šviną, kuris gali veikti toksiškai�
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Kasdien 10 minučių būnant saulėje vitaminu D visiškai 
apsirūpinama� Per didelis suvartotas vitamino D, kaip ir visų 
riebaluose tirpstančių vitaminų, kiekis iš organizmo nepasiša
lina, taigi jį galima perdozuoti vartojant vitamino preparatus� 

Trūkstant vitamino D, organizmas labai blogai arba visai 
nepasisavina kalcio� Klasikinė vitamino D stokos sukeliama 
liga yra rachitas: vaikams deformuojasi kaukolė ir stuburas, 
žandikauliai, kojos įgyja O arba X formą, sutrinka dantų au
gimas, o suaugusiesiems susilpnėja raumenys ir sumažėja at
sparumas infekcijoms� Suaugusiesiems vitamino D gali trūkti 
dėl nevisavertės mitybos, visai nevalgant gyvūninių maisto 
produktų, per mažai būnant saulėje�

Vitaminas E (tokoferolis, antisterilinis)� Vitaminas E 
gamtoje plačiai paplitęs vitaminas – tai daugiau negu aštuoni 
skirtingi tokoferoliai ir tokotrienoliai�

Šaltiniai� Vitamino E randama daugelyje augalinių produktų, 
ypač aliejuose, grūduose, žirniuose, grikių kruopose, kukurūzuose, 
sojų pupelėse� Be to, jo yra kiaušinių tryniuose, pieno produktuo
se, mėsoje, menkių kepenyse, ypač daug – motinos piene�

Biologinė reikšmė� Vitaminas E saugo riebalus, kitus vita
minus (kartu su vitaminais A, C ir selenu), hormonus ir fer
mentus nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio� Vitaminas E 
(taip pat kaip ir vitaminai A, C bei selenas) yra antioksidantas� 
Be to, šis vitaminas labai reikalingas ląstelių membranų sta
bilumui palaikyti, jis saugo nuo aterosklerozės, skatina žaizdų 
gijimą� Svarbus angliavandenių, riebalų, baltymų, geležies ir 
kitų mineralinių druskų apykaitai� Stiprina organizmo imu
nitetą, padeda viršutiniam odos sluoksniui išlaikyti drėgmę, 
gali apsaugoti nuo kenksmingo ultravioletinių spindulių po
veikio� Be to, jis kaupiasi organizmo riebaliniame audinyje� 

Vitaminas K (filochinonas, antihemoraginis)� Skiria
mos dvi vitamino K grupės – K1 – filochinonai, kurie sin
tetinami augaluose, ir K2 – menachinonai, kurie sintetinami 
žarnyno bakterijų� Vitaminas K svarbus dėl to, kad dalyvauja 
kraujo krešėjimo procesuose� 

Šaltiniai� Vitamino K yra augaluose, daugiausia liucerno
se, špinatuose, pomidoruose, šermukšnių uogose, kopūstuo
se, salotų lapuose, žirneliuose, morkose, žemuogėse, bulvėse, 
šiek tiek yra gyvūniniuose produktuose – kepenyse, kiauši
niuose�

Biologinė reikšmė� Vitaminas K palaiko normalų kraujo 
krešėjimą� Jei nėštumo metu motinai trūksta vitamino K, nau
jagimiai suserga hemoragine liga� Jų žarnyno mikroflora dar ne
pakankamai susiformavusi ir negali aprūpinti vitaminu K, o su 
motinos pienu kūdikiai pasisavina maždaug penktadalį reikiamo 
vitamino K kiekio� Vitaminas K kartu su vitaminu D dalyvauja 
nuolatiniame kaulų atnaujinimo procese� Vitaminas K skatina 
raumenų veiklą, regeneracijos procesus organizme, didina orga
nizmo atsparumą infekcijoms, skatina žaizdų gijimą� 

Vitaminas B1 (tiaminas, antineuritinis)� Tai vandenyje 
tirpus ir gamtoje labai paplitęs vitaminas� Daugiausia jo yra 
varpinių grūdų sėlenose� Daug šio vitamino yra miltuose, 
ypač su sėlenomis, alaus mielėse, kepenyse, inkstuose, mėsoje, 
piene, daržovėse, ypač ankštinėse kultūrose, riešutuose�

Šaltiniai� Pagrindinis šaltinis – grūdų produktai (pvz�, 
rupi duona)� Tiamino ypač daug sėlenose� Daug šio vitamino 
yra grūdų daiguose ir apvalkaluose, kurie gaminant aukščiau
sios rūšies miltus arba valant ryžius, deja, pašalinami� Aukš
čiausios rūšies miltai beveik neturi šio vitamino� Normaliai 
maitinantis, vitamino B1 pakankamai gaunama su maistu� 

Biologinė reikšmė� Vitaminas B1 dalyvauja angliavande
nių apykaitoje, taip pat perduodant raumenims nervinį im
pulsą, padeda atkurti nervų sistemą po didelio krūvio, skatina 
normalų augimą, vaisingumą, laktaciją�

Vitaminas B2 (riboflavinas, augimo vitaminas)� Tai van
denyje tirpus vitaminas, jį gamtoje sintetina bakterijos, mie
lės, augalai� 

Šaltiniai� Daug šio vitamino yra lapinėse daržovėse, gri
kių kruopose, kviečiuose, alaus mielėse, mėsos, žuvų ir pieno 
produktuose, kiaušiniuose�

Biologinė reikšmė� Šis vitaminas būtinas aminorūgščių ir bal
tymų apykaitai bei gamybai, daro įtaką augimui, palaiko normalias 
odos ir gleivinių funkcijas, apsaugo tinklainę nuo nepageidaujamo 
ultravioletinių spindulių poveikio� Vitaminas B2 teigiamai veikia 
riebalų pasisavinimą bei sintezę, kaulų čiulpų funkciją�

Kai trūksta vitamino B2, pirmiausia pakitimai pasireiškia re
generuojančiuose audiniuose – odoje bei akių ir burnos gleivi
nės epiteliniame audinyje� Burnos gleivinė, lūpos, akies jungi
nė, oda išsausėja, vėliau trūkinėja, lupasi, atsiranda paraudimų 
apie lūpas, akis, ausis ir įtrūkimų akių bei lūpų kampučiuose� 
Vyksta pakitimai ir nerviniame audinyje – nugaros smegenų 
nervinių ląstelių atrofija, pažeidžiamas mielininis apvalkalas�

Vitaminas PP (vitaminas B3, nikotino rūgštis ar niko-
tinamidas)� Vitamino PP veikimu pasižymi nikotino rūgštis 
ir nikotinamidas� Šis vitaminas reikalingas ląstelių medžiagų 
apykaitos reakcijoms�

Šaltiniai� Vitamino PP yra daugelyje maisto produktų, 
ypač liesoje mėsoje, kepenyse, žuvų produktuose, žirniuose, 
pupose, grikių kruopose, rupioje duonoje, riešutuose, tačiau 
jo daugiausia yra gyvūniniuose produktuose�

Biologinė reikšmė� Niacinas padeda funkcionuoti nervų 
sistemai, virškinimo traktui, veikia kraujo apytaką, praplės
damas arterioles ir odos kapiliarus�

Vitaminas B6 (piridoksolis, piridoksalis, piridoksaminas, 
antidermatitinis)� Vitaminas B6 reikalingas baltymų ir amino
rūgščių apykaitai, hormonų, raudonųjų kraujo kūnelių gamybai� 

Šaltiniai� Nedidelių vitamino B6 kiekių yra visose daržo
vėse, žuvų, mėsos, pieno produktuose, kiaušiniuose, mielėse, 
miltuose, kepenyse�

Biologinė reikšmė� Kaip ir vitaminas A bei niacinas, vi
taminas B6 svarbus augimui, nes reguliuoja ląstelių daugini
mąsi bei diferenciaciją, ypač reikšmingas baltymų apykaitai� 
Vitaminas B6 būtinas imuninei sistemai� Šis vitaminas labai 
svarbus fermentiniams procesams, vykstantiems galvos sme
genyse, skatina hemoglobino gamybą, svarbus riebalų, ypač 
polinesočiųjų riebalų rūgščių, ir angliavandenių apykaitai�

Folio rūgštis (vitaminas B9, BC, antianeminis)� Folio rūgštis 
yra bendras vienodą poveikį turinčių junginių pavadinimas�

Šaltiniai� Folio rūgšties yra visose žalialapėse daržovėse – 
petražolėse, špinatuose, salotų lapuose ir kt�, jos yra kepenyse, 
inkstuose, kiaušiniuose, motinos ir karvės piene, alaus mielėse�

Biologinė reikšmė� Folio rūgštis labai svarbi baltymų apykaitai 
ir nukleino rūgščių, kurios perduoda paveldimumo informaciją, 
sintezei� Taip folio rūgštis dalyvauja ląstelių dalijimosi ir atsinauji
nimo procesuose� Veikdama baltymų ir nukleino rūgščių sintezės 
greitį, folio rūgštis svarbi augimui ir vystymosi procesams� Kartu 
su vitaminu B12 ji užkerta kelią anemijai, nes abu vitaminai reika
lingi raudonųjų kraujo kūnelių brendimui kaulų čiulpuose� Folio 
rūgštis būtina nėščioms moterims, ji padeda išnešioti vaisių� 

Straipsnio tęsinys Nr. 4.
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Žaizdų priežiūra
Trečias straipsnis (pirmas išspausdintas 2019 m. Nr. 1, antras –  

2019 m. Nr. 2) iš leidinio „Aš galiu sau padėti“, skirtas onkolo
giniams pacientams bei jų artimiesiems (autoriai: A. Šeškevičius 
(sudarytojas), R. Balevičienė, E. Gudelienė, R. Uždanavičienė, 
V. Šau  lys; išleido pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 
POLA). 

Publikaciją parengė L. GudelienėGudelevičienė, Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Diabetinės pėdos priežiūra

Viena dažniausių cukrinio diabeto komplikacijų yra diabeti
nė pėda, kuri tampa grėsminga tada, kai prasideda infekcija arba 
atsiranda pėdų opa� Šios komplikacijos dažnai baigiasi ampu
tacijomis� Atsiradus pėdos opai, galūnės amputacijos tikimybė 
padidėja aštuonis kartus�

Pėdų opas sukelia:
1� Nervų pažeidimas. Didelis gliukozės kiekis kraujyje kenkia 

nervų ląstelėms, nervų ląstelės išbrinksta, surandėja ir ilgai
niui negali tinkamai siųsti signalų ten, kur reikia� Kai kurie 
nervų pažeidimai sukelia kojų dilgčiojimą, stingimą, degimą, 
gėlimą arba tvinkčiojimą� Kitais atvejais žmogus gali nejusti 
skausmo įsipjovęs, užsigavęs arba kitaip susižeidęs pėdas�

2� Sutrikusi kraujotaka� Sulėtėjus kraujotakai audiniai neaprūpi
nami deguonimi ir būtinomis medžiagomis� Didėja audinių 
irimo rizika, vystosi gangrena�

3� Infekcija� Jei oda pažeista, bakterijos užkrečia pėdą� Dėl sutri
kusios kraujotakos žaizdos blogai gyja�

4� Sužeidimai� Kai pažeisti nervai, pacientai nejaučia įdūrimo, 
nuotrynų, svetimkūnių, lengvai susižaloja�

5� Deformacijos� Dėl netinkamos avalynės arba dėl kaulų, sąna
rių deformacijų�
Dažniausia diabetinės pėdos vieta yra kulnas, padas, kojų pirštai�
Sergant cukriniu diabetu labai svarbu reguliariai tikrinti pė

das� Pastebėjus bet kokius pėdos pokyčius, būtina laiku kreiptis 
pagalbos į medikus�

Diabetinės pėdos opų galima išvengti kruopščiai prižiūrint 
kojas ir pėdas�

Ką reikia daryti?
• Kasdien apžiūrėti kojas: patikrinkite, ar nėra žaizdelių, pūslių, 

patinimų, spalvos pokyčių, skaudulių� Žinokite, kad pažeidi
mas gali būti, nors skausmo ir nejaučiate� Apžiūrai naudokite 
veidrodį arba paprašykite artimųjų pagalbos�

• Kasdien plaukite kojas�
• Prieš plaudami kojas patikrinkite vandens temperatūrą�
• Pėdoms šildyti nenaudokite karšto vandens butelių, elektri

nių šildytuvų�
• Saugokite pėdas nuo šalčio ir karščio�
• Venkite sužalojimų�
• Svarbu vengti užsiėmimų, kurių metu pagrindinis krūvis ten

ka kojoms (pvz�, bėgimas, šokinėjimas, spardymas)�
• Nevaikščiokite basi�
• Stenkitės palaikyti gerą pėdų kraujotaką� Darykite specialius 

pratimus pėdoms ir kojoms� Patariama judinti kojų nykščius 
2–3 kartus per dieną po 5 min�, lankstyti pėdą per čiurnos 
sąnarį aukštyn, žemyn, į šonus� Sėdėdami neužkelkite vienos 

kojos ant kitos ilgesniam laikui, nesukryžiuokite kojų� Dau
giau judėkite�

• Tinkamai parinkite avalynę, kojines� Venkite avalynės, ku
rios smailūs galai, aukšti kulnai, aštrūs dirželiai ir kt� Venkite 
avalynės, kuri spaudžia, trina, yra per maža arba per didelė� 
Naudokite specialią avalynę, kurią rekomenduoja medikai�

• Prieš audamiesi, patikrinkite avalynės vidų, kad nebūtų 
akmenukų, aštrių daiktų�

• Nerūkykite�
• Venkite antsvorio�
• Konsultuokitės su medikais dėl diabetinės pėdos priežiūros� 

Įtraukite į mokymus savo artimuosius�
Niekada savarankiškai negydykite atsiradusių pėdos sužaloji

mų� Pasikliaukite tik profesionalo pagalba� Šiuolaikinės komp
leksinės gydymo ir pėdų priežiūros priemonės padės sumažinti 
diabetinės pėdos opos riziką�

Geriausia pėdų priežiūra yra tada, kai ją teikia daugiaprofilinė 
komanda� Ją sudaro diabetu sergantis žmogus, jo šeima, įvairių 
specialybių medikai: gydytojas, slaugytojas, diabeto mokytojas, 
pediatras, chirurgas, ortopedas ir socialinis darbuotojas�

Gyd. Roma Uždanavičienė

Žaizdos spindulinio gydymo metu

Spindulinė terapija – tai vienas iš gydymo metodų, taikomų 
onkologinėms ligoms gydyti� Nėra tokių navikų gydymo me
todų, kurie veiktų tik vėžio ląsteles� Gydymo metu pažeidžiami 
sveiki audiniai ir sveikos ląstelės, todėl nepageidautinas šalutinis 
poveikis neišvengiamas� Kokie šalutiniai poveikiai pasireikš, labai 
priklauso nuo to, kokia kūno vieta švitinama, taip pat nuo indi
vidualaus organizmo jautrumo�

Oda 
Spinduliuotės metu oda gali tapti jautri ir skausminga�  

Paprastai odos reakcijos pasireiškia iš lėto:
• Oda tampa rožinės spalvos�
• Paraudimas su padidėjusiu odos jautrumu�
• Niežėjimas ir skausmas�
• Sulenkimų ir odos raukšlių vietų šlapiavimas bei plyšinėjimas�
• Žaizdos (odos nepriežiūros rezultatas)�

Odos priežiūra spindulinio gydymo metu ir po gydymo
• Neplauti švitinamų vietų karštu vandeniu�
• Naudoti vaikišką muilą arba vaikišką šampūną�
• Nenaudoti aštrių kempinėlių�
• Išsimaudžius netrinti švitinamų vietų rankšluosčiu, rankšluos

tį tik priglausti ir nusausinti�
• Nenaudoti pleistrų švitinamų vietų srityse�
• Spindulinio gydymo metu ir kurį laiką po gydymo dėvėti na

tūralaus pluošto (medvilnės, lino) apatinius drabužius�
• Nekasyti niežtinčios odos švitinimo srityje� Atsiradus niežėji

mui reikia pasitarti su gydytoju�
• Vyrams, jei švitinama galvos arba kaklo sritis, skustis tik sku

timosi mašinėle�
Nepasitarus su gydančiu gydytoju netepti švitinimo sričių 

jokiais kremais, spiritu, kvepalais, dezodorantu ar kitomis 
kosmetikos priemonėmis� Šios taisyklės galioja dar ilgą laiko 
po gydymo� Atsiradusias žaizdas, odos šlapiavimą ir įtrūkimą 
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būtina parodyti gydytojui ir laikytis jo rekomendacijų� Visos 
odos reakcijos praeina po 2–3 savaičių baigus gydymą� Negali
ma pamiršti, jog kiekvienas organizmas reaguoja skirtingai, bet 
pateiktos rekomendacijos padeda išvengti žaizdų atsiradimo�

Burnos gleivinės priežiūra taikant išorinę spinduliuotę galvos ir 
kaklo navikams gydyti

Nepageidaujamas šalutinis poveikis atsiranda praėjus porai sa
vaičių nuo gydymo pradžios� Atsiranda odos reakcijų kaklo srity
je, ypač pradeda varginti nemalonūs pojūčiai burnoje� Gali sutrikti 
seilių liaukos funkcija (seilių išsiskiria mažai, burna sausa), atsirasti 
skonio receptorių pažeidimų, prasidėti burnos gleivinės uždegimas� 
Labai svarbu tinkamai rūpintis burnos švara� Laikantis nurodytų re
komendacijų galima sumažinti nemalonius pojūčius:
• Valyti dantis minkštu dantų šepetėliu naudojant pastą, kurio

je yra fluoro� 
• Gerti kuo daugiau skysčių (šiltas ramunėlių arbatas, pieno, 

negazuoto vandens)�

• Burną skalauti skalavimo skysčiais, kurių sudėtyje nėra alko
holio ir glicerino�

• Pajutus skausmą burnoje valgyti trintą visavertį maistą, vengti 
aštrių patiekalų� Skausmingą maisto rijimą sumažins gydy
tojo rekomenduotas vaistinėse gaminamas specialus aliejus, 
kuriuo 20–30 min� prieš valgį reikia tepti burnos gleivinę�

• Sutrikus skonio receptoriams nepersistengti su druskos ir aš
trių prieskonių vartojimu�

• Nevartoti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nes jie sausina 
burnos gleivinę�
Svarbu, kad kiekvienas besigydantis žmogus palaikytų glaudų 

kontaktą su savo gydytoju radioterapeutu, radiologijos technologu, 
atliekančiais spinduliuotės procedūrą, ir savo šeimos gydytoju� Laiku 
pastebėtas ir pradėtas šalinti kiekvienas nepageidautinas spindulinio 
gydymo šalutinis poveikis leis išvengti sunkesnių komplikacijų�

Slaugytoja Regina Balevičienė

Šiaulių ligoninėje dirbu nuo 
1990 m� Atėjau dirbti iš karto po 
mokyklos baigimo� Dažnai, kol ne
dirbau Priėmimo skyriuje valytoja, 
pagalvodavau apie slaugytojo darbą� 
Dirbdama valytoja mačiau įvairių 
pacientų, įgijau praktikos, darbas 
patiko, patiko rūpintis pacientais, 
tačiau jaučiau, kad tam tikromis 
situacijomis trūksta teorinių žinių� 
Vis stebėjau, kaip gydytojas, slau

gytojas ir slaugytojo padėjėjas vis dažniau dirba kaip komanda�  
2004 m� pasinaudojau atsiradusia galimybe baigti slaugytojo pa
dėjėjo mokymo programą� Įgijau daug naudingos informacijos, 
kuri buvo reikalinga mano darbe, ir tapau kvalifikuota darbuo
toja� Darbas beveik nepasikeitė, tačiau ėmiau labiau pasitikėti 
savo jėgomis, žinojau, kaip elgtis tam tikromis situacijomis, įgy
tas žinias teko ne kartą pritaikyti ir asmeniniame gyvenime�

Baigusi slaugytojo padėjėjo mokymo programą įgijau dau
giau žinių apie pacientų slaugą, priežiūrą, savirūpą� Tačiau 
supratau, kad man to nepakanka, nes myliu savo darbą� Pra
dėjau domėtis žmogaus anatomija, ligomis, jų simptomais ir 
supratau, kad noriu siekti daugiau�

2008 m� įstojau mokytis į Šiaulių valstybinę kolegiją� Spren
dimas studijuoti nebuvo spontaniškas� Dažnai apie tai pagal
vodavau, kolegės skatino, o ir darbas ligoninėje man patiko� 
Taip nusprendžiau pabandyti įgyti naujos patirties� Su didžiule 
baime pradėjau studijas� Buvau gerokai vyresnė už kitus stu
dentus savo grupėje, nepasitikėjau savimi, tačiau laikui einant 
jaučiau labai didelį palaikymą iš visos Šiaulių valstybinės ko
legijos bendruomenės – dėstytojų, studentų, taip pat ir sky
riaus vyriausiosios administratorės, kuri suteikė puikias sąlygas 
mokytis, derino mano darbo grafiką su studijomis� Studijavau 
valstybės finansuojamoje vietoje, visada stengdavausi pasiekti 

Sėkmės istorijos

Slaugytojo padėjėjo mokymo programos 
dėstytojai paskatino nesustoti ir studijuoti toliau

Jolanta Babajava
Respublikinė Šiaulių ligoninė

kuo aukštesnių rezultatų� Būdavo sunkių dienų, kai reikėdavo 
spėti ir atlikti kolegijoje paskirtus darbus (ypač sunku būdavo 
informacinės technologijos, oi tie kompiuteriai, dėstytoja vis 
pajuokaudavo, kad jos katinas geriau ir greičiau moka klaviatū
rą spaudyti nei aš), kartu dirbti Priėmimoskubiosios pagalbos 
skyriuje bei namuose pasirūpinti dviem paaugliais vaikais, ku
riems reikėjo dėmesio ir šilumos�

Kai pradėjau dirbti Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmi
mo skyriuje, taip iki šiol ir dirbu� Tik dabar – bendrosios prak
tikos slaugytoja� Nuo darbo pradžios teko daug ką patirti, nes 
į Priėmimo skyrių patenka tokie pacientai, kuriems reikalinga 
skubi ir neatidėliotina pagalba (po autoįvykių, ištikti insulto, 
infarkto, staigios mirties), kur kiekvienu atveju reikalinga in
dividuali skubi pagalba� Čia būtinos žinios, profesionalumas� 
Šiuolaikinė medicina nenustoja tobulėti, todėl tenka susidurti 
su naujais iššūkiais, su skyriuje įvedamomis naujovėmis, bet aš 
tuo labai džiaugiuosi� Manau, kad tai padeda mano asmenybei 
tobulėti� Neleidžiu sau sustoti vietoje, stengiuosi domėtis nau
jovėmis, tobulintis ir visada dirbti komandoje�

Slaugytojo profesija labai prasminga – meilė žmogui, supratin
gumas, dėmesingumas – juk savęs dalelę atiduodam kitam žmogui�

Jolantą prisimename kaip stropią, pareigingą mokinę. Visada 
atsakingai pasiruošdavo paskaitoms, rodė iniciatyvą per prakti
nius mokymus. Įsiminė jos ramumas, santūrumas, mandagumas 
bei geranoriškumas. Manome, kad visos šios savybės labai reika
lingos sveikatos priežiūros specialisto darbe. Smagu buvo išgirs
ti, kad Jolanta nesustojo, baigusi Slaugytojo padėjėjo mokymo 
programą ir toliau siekė tobulėti. Džiugu matyti žmogų, kuris 
noriai siekia įgyti daugiau žinių ir turi ambicijų įgyti aukštesnę 
kvalifikaciją. Linkime Jolantai profesinės sėkmės, optimizmo, 
gerų patyrimų, kad visada jaustųsi reikalinga savo pasirinktame 
kelyje (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenci
jų centro dėstytojos Rasa Buivydienė ir Vita Miklošienė).
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Nosies plovimas jūros vandeniu yra labai dažnai naudo
jamas kaip papildoma priemonė sergant alerginiu rinitu, 
peršalimu, sinusų infekcijomis [1]� Moksliniai tyrimai rodo, 
kad tai efektyvi ir gerai toleruojama priemonė� Pastebėta, kad 
plaunant nosį sumažėja vaistų poreikis, pagerėja gyvenimo 
kokybė� Pagal natrio chlorido koncentraciją skiriami du jūros 
vandens tipai – izotoninis ir hipertoninis� Manoma, kad rini
to simptomai palengvėja dėl mechaninio gleivinės išvalymo, 
pagerėjusios mukociliarinės funkcijos, sumažėjusio gleivinės 
patinimo bei uždegimą sukeliančių patogenų kiekio [1]� No
sies plovimas gali būti efektyvi priemonė nosies gleivinės ligų 
profilaktikai� Tyrimų duomenimis, jūros vanduo yra veiks
mingas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, sergantiems aler
giniu rinitu, lėtiniu sinusitu, peršalimu, rinosinusitu, cistine 
fibroze, esant nosies užgulimui�

Jūros vanduo sergant  
alerginiu rinitu

2014 m� paskelbti tyrimo, kuriame pacientams, sergan
tiems alerginiu rinitu, buvo skiriamas nosies plovimas izoto
niniu natrio chlorido tirpalu kartu su vietinio poveikio steroi
dais, rezultatai [2]� Tyrime dalyvavo 40 pacientų� Du kartus 
per dieną 8 savaites pacientai plovė nosį izotoniniu natrio 
chlorido tirpalu ir vartojo vietinio poveikio steroidus į nosį� 
Po 4 ir 8 savaičių buvo vertinamas trumpojo gyvenimo koky
bės, sergant rinokonjunktyvitu, klausimyno (angl� MiniRhi
noconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (mRQLQ)) 
balas [2]� 4ą ir 8ą savaitę stebėtas statistiškai reikšmingas 
mRQLQ klausimyno balo sumažėjimas, palyginti su pradi
niu (1 pav�) [2]� Nepageidaujamų reiškinių tyrimo metu ne
buvo pastebėta [2]�
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1 pav. mRQLQ balo palyginimas [2]
 
2012 m� pristatyta sisteminė apžvalga apie nosies plovi

mo druskos tirpalu poveikį sergant alerginiu rinitu [3]� Buvo 
išanalizuoti 1994–2010 m� mokslinės literatūros duomenys� 
Įtraukta 10 perspektyviųjų atsitiktinių imčių klinikinių tyri
mų� Nosies plovimo druskos tirpalu efektyvumas buvo verti
namas pagal simptomų intensyvumą, vaistų vartojimą, mu
kociliarinį klirensą ir gyvenimo kokybę [3]� Nustatyta, kad 
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reguliarus nosies plovimas iki 7 savaičių turi teigiamą efektą 
mažinant simptomus, mažinant suvartojamų medikamentų 
kiekį, gerinant mukociliarinį klirensą ir gyvenimo kokybę 
tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, sergantiems alerginiu rinitu [3]� 
Nosies plovimas sumažino nosies simptomus 27,66 proc�,  
vaistų vartojimą – 62,1 proc�, pagerino mukociliarinį klirensą 
31,19 proc�, o gyvenimo kokybę – 27,88 proc� [3]� Nepagei
daujamų reiškinių nepastebėta� 

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) praneši
me nosies plovimas natrio chlorido tirpalu rekomenduojamas 
kaip pagalbinė priemonė gydant alerginį rinitą [4]� Šiame 
pranešime teigiama, kad vietinio poveikio dekongestantai, 
kuriuos pacientai vartoja siekdami kuo greičiau sumažinti 
slogos simptomus, veiksmingi tik trumpą laiką, be to, nesu
mažina nosies niežulio, čiaudulio ir nosies sekreto tekėjimo, o 
sisteminio poveikio dekongestantai dažnai pasižymi nepagei
daujamomis reakcijomis [4]� 

Jūros vanduo sergant  
peršalimu ir rinosinusitu

Nosies sekreto tekėjimas ir nosies užgulimas yra patys daž
niausi peršalimo ligų klinikiniai požymiai tiek vaikams, tiek 
suaugusiesiems� Nosies plovimas jūros vandeniu gali padėti 
palengvinti šiuos simptomus� 2015 m� atliktoje sisteminėje 
apžvalgoje pastebėtas teigiamas nosies plovimo jūros vande
niu efektas gydant ūmias viršutinių kvėpavimo takų infekcijas 
[5]� Į analizę buvo įtraukti penki klinikiniai tyrimai, kuriuose 
dalyvavo 544 vaikai ir 205 suaugusieji� Vienas didelės apim
ties tyrimas, atliktas su vaikais, parodė reikšmingą nosies sek
reto tekėjimo ir nosies užgulimo sumažėjimą tiriamųjų, var
tojusių izotoninį natrio chlorido tirpalą, grupėje [5]� 

Tyrimai rodo, kad, sergant ūmiu virusiniu rinosinusitu, 
nosies gleivinės plovimas izotoniniu ar hipertoniniu natrio 
chlorido tirpalu gali sumažinti medikamentų nuo skausmo 
poreikį, pagerinti bendrą paciento būklę, ypač jei sinusų in
fekcijos kartojasi dažnai [6]� Lenkijoje atlikto tyrimo rezul
tatai parodė, kad po 7 dienas trukusio gydymo ūmaus rino
sinusito sunkumas sumažėjo 39,59 proc� kontrolinės grupės 
pacientų ir 73,62 proc� pacientų, gydytų izotoniniu natrio 
chlorido tirpalu [7]� Papildomai su kitais medikamentais 
skiriamas izotoninis natrio chlorido tirpalas statistiškai reikš
mingai sumažino nosies simptomų intensyvumą ir pagerino 
uoslę� Pacientams, gydytiems intranazaliniais gliukokortikoi
dais ir natrio chlorido tirpalu, konstatuotas statistiškai reikš
mingai geresnis gydymo efektyvumas, palyginti su tiriamai
siais, gydytais tik vietinio poveikio gliukokortikoidais [7]�

Siekdami kuo greičiau ir efektyviau sumažinti nosies už
gulimą, peršalę pacientai dažniausiai vartoja vietinio po
veikio dekongestantus [8]� Tačiau svarbu žinoti, kad šiuos 
medikamentus rekomenduojama vartoti tik 2–3 dienas, nes 
ilgai jais gydantis gali išsivystyti medikamentinis rinitas [8, 
9]� Yra duomenų, kad po 72 valandų vietinių dekongestantų 
vartojimo gali pasireikšti medikamentinio rinito simptomai 
[8]� Svarbu atkreipti dėmesį, kad daugelio geriamųjų vaistų, 
skirtų peršalimui gydyti, sudėtyje yra sisteminio poveikio de
kongestantas� Tokiu atveju nereikėtų vartoti ir vietinio po
veikio dekongestanto� Dekongestantai gali sukelti vietinių ir 
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sisteminių nepageidaujamų reakcijų – kraujavimą iš nosies, 
ažitaciją, nemigą, gali pablogėti hipertenzijos kontrolė [8]� 

Dažniausiai, esant nosies simptomams, įprasta skirti izo
toninį natrio chlorido tirpalą� Hipertoninis natrio chlorido 
tirpalas tinka esant intensyviems klinikiniams požymiams� 
Atlikta daug atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų, kuriais 
buvo tirtas ir lygintas izotoninio ir hipertoninio natrio chlo
rido tirpalo efektyvumas gydant ūminį ir lėtinį rinosinusitą� 
Dažniausiai tyrimai parodė, kad tiek izotoninis, tiek hiperto
ninis natrio chlorido tirpalas palengvina šių ligų simptomus 
[10]� Kai kurių autorių, ypač Jungtinių Amerikos Valstijų, 
teigimu, hipertoninis natrio chlorido tirpalas yra efektyves
nis, kadangi ypač pagerina sveikų asmenų nosies mukocilia
rinį klirensą, vertinamą matuojant sachariną [10]� Viename 
dvigubai aklame klinikiniame tyrime buvo lyginamas hiper
toninio (3 proc�) ir izotoninio natrio chlorido tirpalo povei
kis mukociliariniam klirensui ir nosies praeinamumui [11]� 
Tyrime dalyvavo 22 sveiki savanoriai� Nosies praeinamumas 
buvo vertinamas akustiniu rinometru, mukociliarinis kliren
sas buvo matuojamas naudojant sacharino klirenso matavimo 
metodą� Rezultatai atskleidė, kad ir hipertoninis, ir izotoni
nis natrio chlorido tirpalas ypač pagerino sacharino klirensą 
(atitinkamai p < 0,0001 ir p = 0,002) [11]� Tačiau, palyginti 
su izotoniniu natrio chlorido tirpalu, hipertoninio rezulta
tai buvo geresni (atitinkamai 24,1 ir 39,6 proc�, p = 0,007) 
(2 pav�)� Remiantis šio tyrimo rezultatais, sergant rinosinusi
tu hipertoninį natrio chlorido tirpalą galima būtų rekomen
duoti kaip pirmaeilę priemonę, kadangi dėl šios ligos mažėja 
mukociliarinis klirensas�
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 2012 m� Europos rinosinusito ir nosies polipų gydymo 
sutarime nosies gleivinės plovimas natrio chlorido tirpalu yra 
rekomenduojamas suaugusiesiems, sergantiems lėtiniu rinosi
nusitu ir neturintiems polipų nosies gleivinėje, tiek prieš, tiek 
po operacinio gydymo, bei vaikams, sergantiems lėtinu rinosi
nusitu (įrodymų lygmuo I a, rekomendacijų stiprumas A) [10]� 

Apibendrinimas

Nosies simptomus gali sukelti įvairios ligos� Moksliniai ty
rimai rodo, kad jūros vanduo yra gerai toleruojama ir efektyvi 
papildoma priemonė įvairaus amžiaus asmenims, padedanti 
sumažinti šiuos simptomus įvairių ligų metu� 
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