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Pacienčių pooperacinė slauga  
po krūties vėžio operacijos

1Anželika Moločko, 2, 3Rasa Stundžienė
1Nacionalinis vėžio institutas,

2Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas,
3VšĮ Šeškinės poliklinika

Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: krūties vėžys, pooperacinė slauga, pacienčių 
nuomonė. 

Santrauka
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pacienčių pooperacinę slaugą 

po krūties vėžio operacijos.
Tiriamųjų grupė sudaryta iš Nacionalinio vėžio institute 

hospitalizuotų moterų, kurioms atlikta krūties vėžio operacija. 
Tyrimui atlikti buvo taikyti 3 metodai: medicininių dokumen-
tų analizė, stebėjimas (sudarytas stebėjimo protokolas) ir anke-
tinė apklausa (sudaryta 17 klausimų anketa). Gavus Nacionali-
nio vėžio instituto direktoriaus leidimą, stebėjimas ir apklausa 
vyko nuo 2016 m. lapkričio iki 2017 m. vasario. Iš viso tyrime 
dalyvavo 60 respondenčių, kurios buvo stebėtos 2 kartus (anks-
tyvuoju ir vėlyvuoju pooperaciniais laikotarpiais). Duomenų 
analizė atlikta naudojant statistinės analizės „Microsoft Office 
Excel 2016“ ir „IBM SPSS Statistics 22“ programas. 

Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 58,6 ± 11,9 metų. Didžiau-
sią tiriamųjų dalį sudarė dirbančios (n = 34, 56,7 proc.)  
ir turinčios aukštesnįjį ir (arba) profesinį išsilavinimą  
(n = 22, 36,7 proc.) respondentės. Krūtį tausojančių operacijų  
(n = 32, 53,3 proc.) buvo atlikta daugiau nei krūties pašali-
nimo operacijų (n = 28, 46,7 proc.). Skausmą malšinančių 
vaistų administravimas priklausė nuo skausmo intensyvumo  
(p < 0,05). Žinių suteikimas respondentėms apie krūtų prote-
zų įsigijimą priklausė nuo operacijos pobūdžio (p < 0,0005).

Ankstyvuoju pooperaciniu periodu pagrindinės slaugos 
problemos buvo saugios aplinkos palaikymo, bendravimo ir 
miego gyvybinėse veiklose, o vėlyvuoju pooperaciniu periodu –  
judėjimo, tuštinimosi ir lyties raiškos gyvybinėse veiklose. 
Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu respondentėms daž-
niau buvo teikiama pagalba, susijusi su gyvybinių veiklų at-
kūrimu ir palaikymu, o vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu 
tiriamosios dažniausiai buvo mokomos profilaktikos ir prisi-
taikymo prie esamų pakitimų po operacijos. 

Įvadas
Krūties vėžys – viena labiausiai paplitusių moterų vėži-

nių ligų pasaulyje ir Lietuvoje. Jau daugelį metų krūties vėžio 
diagnozė išlieka viena didžiausių moterų sveikatos problema 
tiek ekonomiškai silpnose, tiek ekonomiškai stipriose pasau-
lio šalyse. Kasmet pasaulyje registruojama daugiau nei 1 mi-
lijonas krūties vėžio atvejų. 2012 m. pasaulyje nustatyta 1,67 
milijono naujų krūties vėžio atvejų, o tai sudaro 25 proc. visų 
moterų piktybinių navikų. Sergamumo rodikliai įvairiose ša-
lyse skiriasi. Mažiausias sergamumas yra Rytų Azijoje ir Vi-
durio Afrikoje – 27 atvejai iš 100 000 moterų, didžiausias –  
Šiaurės Amerikoje – 92 atvejai iš 100 000 moterų [1]. Nusta-

tyta, kad Jungtinėje Karalystėje krūties vėžiu per savo gyveni-
mą suserga 1 iš 12 moterų, Kanadoje – 1 iš 9, JAV – 1 iš 8.  
Krūties piktybiniu naviku dažniausiai serga 45–75 metų 
amžiaus moterys [2].  Mirštamumo rodikliai pasaulyje nuo 
krūties vėžio yra mažesni nei sergamumo – 6–20 atvejų  
100 000 moterų [1].

Lietuvoje kasmet nustatoma apie 1500 naujų krūties vė-
žio atvejų [2]. Lietuvos vėžio registro duomenimis, Lietuvoje 
kiekvienais metais moterų, susergančių krūties vėžiu, dau-
gėja, o mirčių skaičius išlieka didžiausias palyginti su kitos 
lokalizacijos piktybiniais navikais [3]. 2012 m. buvo diagno-
zuoti 1526 nauji krūties vėžio atvejai, nuo krūties piktybinio 
naviko tais pačiais metais mirė 565 moterys [4].

Krūties vėžio gydymas yra kompleksinis, taikomas ne 
vienas gydymo būdas, pvz.: chirurginis, chemoterapinis, 
spindulinis, hormoninis ar taikinių terapija bei jų kombi-
nacija. Gydytojai, įvertinę ligos stadiją, naviko morfologiją 
ir navikinio proceso išplitimą, parenka gydymą [5]. Vienas 
dažniausių krūties vėžio kompleksinio gydymo metodų yra 
chirurginis gydymas. Gydymo kokybę lemia ne tik gydytojo 
atlikta operacija, bet ne mažiau svarbi yra tiek priešoperaci-
nė, tiek pooperacinė slauga. 

Krūties vėžio diagnozė moterį veikia ne tik fiziškai, bet 
ir emociškai bei psichologiškai. Tokių pacienčių poreikiai, 
problemos, reakcija į ligą bei gydymą gali skirtis. Slaugyto-
jas, slaugantis pacientę po operacijos, ypatingą dėmesį turėtų 
skirti ne tik fizinei, bet ir psichinei jos sveikatai.

Apžvelgus mokslinę literatūrą pastebėta, kad krūties vėžio 
tema intensyviau nagrinėjama gydymo nei slaugos aspektu.

Slaugos aspektu nagrinėta: priešoperacinės ir pooperacinės 
slaugos ypatumai sergant krūties vėžiu, sergančiųjų krūties 
vėžiu gyvenimo kokybė, adaptacija ankstyvuoju ir vėlyvuoju 
pooperaciniais laikotarpiais, chirurginio gydymo, slaugymo, 
fizioterapijos po mastektomijos ypatumai, mitybos ypatumai 
sergant vėžiu, slaugytojų vaidmuo, slaugant pacientes po 
krūties vėžio operacijos [6–15].

Šiuo moksliniu darbu siekėme nustatyti pacienčių po krū-
ties vėžio operacijos pooperacinio laikotarpio pagrindines 
slaugos problemas, dažniausiai atliekamus slaugytojų veiks-
mus slaugant pacientes po operacijos bei sužinoti pacienčių 
nuomonę apie joms suteiktą pooperacinę slaugą

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo imtis

Tiriamųjų grupė sudaryta iš Nacionalinio vėžio institute 
hospitalizuotų moterų, kurioms atlikta krūtį tausojanti arba 
krūties pašalinimo operacija. 



5Mokslinis straipsnis

Respondentės tyrimui buvo atrinktos pagal šiuos įtrauki-
mo į tyrimą kriterijus: 

•	 pacientės, kurioms diagnozuotas 0–IV stadijos krūties 
piktybinis navikas bei atlikta krūtį tausojanti arba krū-
ties pašalinimo operacija;

•	 pacientės, kurios buvo stebimos du kartus: ankstyvuoju 
(1–2 parą) ir vėlyvuoju (7–8 parą) pooperaciniais laiko-
tarpiais;

•	 pacienčių sutikimas dalyvauti tyrime.
Tiriamųjų imtį sudarė 60 pacienčių po krūties vėžio opera-

cijos. Pacienčių amžius – nuo 36 iki 85 metų, amžiaus vidur-
kis – 58,6 ± 11,9 metų, moda – 61 metai. Didžiausią ir vie-
nodą tiriamųjų dalį sudarė 46–55 metų (n = 17, 28,3 proc.) ir 
56–65 metų (n = 17, 28,3 proc.) amžiaus respondentės. 

Pagal išsilavinimą ir socialinę grupę respondentės pasi-
skirstė labai įvairiai. Didžiąją tiriamųjų dalį sudarė dirbančios  
(n = 34, 56,7 proc.), turinčios aukštesnįjį ir (arba) profesinį 
išsilavinimą (n = 22, 36,7 proc.), ištekėjusios (gyvenančios su 
draugu) (n = 44, 73,3 proc.) ir gyvenančios mieste (n = 53, 
88,3 proc.) respondentės.

Pagal krūties vėžio stadiją didžiausią dalį sudarė 
respondentės, kurioms buvo diagnozuotas II stadijos (n = 25, 
41,7 proc.) ar I stadijos (n = 24, 40,0 proc.) krūties vėžys. Ty-
rimo metu nebuvo stebėta nė viena respondentė, kuriai būtų 
diagnozuotas IV stadijos krūties piktybinis navikas. 

Pagal atliktos operacijos pobūdį ir apimtį tiriamosios 
pasiskirstė taip: krūtį tausojančių operacijų (KTO) (n = 32, 
53,3 proc.) buvo atlikta šiek tiek daugiau nei krūties pašalinimo 
operacijų (n = 28, 46,7 proc.). Iš krūties tausojančių operacijų 
pavyko užfiksuoti tokio pobūdžio operacijas kaip kvadrantek-
tomija, kurios sudarė didžiąją dalį KTO (n = 29, 48,3 proc.), 
ir sektorinė rezekcija (n = 3, 5,0 proc.). Iš krūties pašalinimo 
operacijų pavyko užfiksuoti tokio pobūdžio operacijas kaip 
modifikuota radikali (Maddeno metodika) mastektomija  
(n = 17, 28,3 proc.) ir paprasta mastektomija (n = 11,  
18,3 proc.). Kito pobūdžio operacijų tyrimo metu neužfik-
suota.

Tyrimo metodai
Medicininių dokumentų analizė. Pagrindiniai analizuoti 

dokumentai: operacijų planas; stebėtų pacienčių ligos istori-
jos; gydytojo paskyrimo lapai.

Stebėjimas. Vadovaujantis Krūties ligų chirurgijos ir on-
kologijos skyriaus medicininių dokumentų analize, moksline 
literatūra apie krūties vėžį [6, 8, 10, 16, 17] bei N. Roper, 
W. Logan ir A. Tierney gyvenimo veiklos modeliu (pagal 12 
gyvybinių veiklų) [18], buvo sukurtas stebėjimo protokolas.

Stebėjimo protokolą sudarė keturios dalys. Pirma dalis – 
stebėtų pacienčių sociodemografiniai duomenys, duomenys 
apie ligą ir operaciją (pacienčių amžius, gyvenamoji vieta, 
krūties vėžio stadija, operacijos pobūdis ir apimtis), antra – 
pacienčių sveikatos būklės stebėjimo lapas (gyvybinių funkci-
jų stebėjimas: arterinis kraujo spaudimas, pulsas, kvėpavimo 
dažnis, kūno temperatūra), trečia – pacienčių pooperacinio 
laikotarpio pagrindinės slaugos problemos ir dažniausiai atlie-
kami slaugytojų veiksmai iškilusioms problemoms spręsti, 
ketvirta – medicininė slauga: vaistų administravimas pagal 
gydytojo paskyrimus. 

Stebėjimo metu buvo išsiaiškintos pagrindinės pacienčių 

po krūties vėžio operacijos slaugos problemos ir nustatyti daž-
niausiai atliekami slaugytojų veiksmai slaugant pacientes po 
operacijos.

Anketinė apklausa. Anketine apklausa buvo sužinota pa-
cienčių nuomonė apie joms suteiktą slaugą po operacijos. 
Anketa, kurioje respondentėms pateikta 17 klausimų, buvo 
sukurta vadovaujantis moksline literatūra apie krūties vėžį 
[10, 15, 19].

Tyrimo eiga
Pagal pasirinktą temą išanalizuota lietuvių ir užsienio auto-

rių mokslinė literatūra, sudarytas stebėjimo protokolas bei 17 
klausimų anketa pacienčių po krūties vėžio operacijos poope-
racinio laikotarpio slaugymo ypatumams ištirti. 

Gavus Nacionalio vėžio instituto direktoriaus leidimą at-
likti tyrimą Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriuje, 
respondenčių stebėjimas ir apklausa vyko nuo 2016 m. 
lapkričio iki 2017 m. vasario.

Prieš vykdant tyrimą, klausimynas ir stebėjimo protokolas 
buvo patikrinti bandomuoju tyrimu, apklausiant 5 respon-
dentes po krūties vėžio operacijos. Neaiškūs klausimai buvo 
pakoreguoti. 

Atrinkus pacientes pagal diagnozę ir operacijos apimtį, 
joms buvo paaiškintas tyrimo tikslas, informuota apie duo-
menų konfidencialumą. Pacientei sutikus dalyvauti tyrime, 
buvo analizuojama jos ligos istorija, reikalingi duomenys 
surašomi į stebėjimo protokolą. 

Stebėjimas vyko dviem etapais. Pirmuoju etapu pacientės 
buvo stebimos pirmą arba antrą parą po operacijos (anksty-
vuoju pooperaciniu laikotarpiu), antruoju etapu tos pačios 
pacientės buvo stebimos septintą arba aštuntą parą po opera-
cijos (vėlyvasis pooperacinis laikotarpis). Stebėjimo metu visi 
duomenys apie tą pačią pacientę stebėjimo protokole buvo 
registruojami du kartus.

Anketos buvo išdalytos antrą stebėjimo dieną, o vėliau tą 
pačią dieną jos buvo surinktos. Taip buvo užtikrinta, kad visos 
išdalytos anketos grįžtų atgal ir pacientėms būtų atsakyta į 
iškilusius klausimus apie anketų pildymą.

Statistinė duomenų analizė
Duomenims apibendrinti buvo naudojamos įvairios duo-

menų padėties (vidurkis, moda, mediana) ir sklaidos (ma-
žiausia ir didžiausia reikšmė, standartinis nuokrypis) charak-
teristikos. Gautų duomenų dažnis vertintas absoliučiaisiais 
skaičiais ir procentais. Dviejų kintamųjų nepriklausomumui 
tikrinti buvo panaudotas Chi kvadrato (χ2) testas. Statistinio 
reikšmingumo lygmuo buvo pasirinktas α = 0,05, rezultatai 
buvo vertinami kaip statistiškai reikšmingi, kai p ≤ 0,05. Kai 
duomenys buvo surašyti į keturlaukę (2 x 2) dažnių lentelę ir, 
jei nors vienas tikėtinas stebėjimų skaičius buvo mažiau negu 
5, papildomai buvo skaičiuojamas tikslusis Fišerio testas.

Duomenims tvarkyti ir analizuoti naudoti statistiniai pake-
tai „Microsoft Office Excel 2016“ ir „IBM SPSS Statistics 22“.

Rezultatai
Pirmiausia buvo nustatytos pacienčių po krūties vėžio ope-

racijos pagrindinės slaugos problemos ankstyvuoju ir vėlyvuo-
ju pooperaciniais laikotarpiais (1 lentelė).
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Iš pateiktų rezultatų matyti, kad ankstyvuoju pooperaciniu 
laikotarpiu beveik visos respondentės jautė skausmą (n = 59, 
98,3 proc.), joms trūko žinių ir gebėjimų apie pooperacinę 
priežiūrą (apie pooperacinę mankštą, kvėpavimo pratimus, mi-
tybos ypatumus, rankos ir peties sričių masažą ir kt.) (n = 55, 
91,7 proc.), skundėsi sumažėjusia savirūpa (n = 54, 90,0 proc.).

Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu dauguma respon-
denčių jautė nerimą dėl ateities (n = 45, 75,0 proc.). Res-
pondentės minėjo, kad nerimą sukelia nežinomybė dėl toles-
nio gydymo ir ligos progresavimo. Nuovargiu (n = 38, 63,3 
proc.) ir miego sutrikimais (n = 37, 61,7 proc.) ankstyvuoju 
pooperaciniu periodu skundėsi apie du trečdaliai tiriamųjų.

Vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu respondentės dažniau-
siai skundėsi odos jautrumo pakitimais (n = 32, 53,3 proc.) 
ir tuštinimosi sutrikimais. Dažniausiai tuštinimosi sutrikimai 
pasireikšdavo obstipacijomis – vidurių užkietėjimas vargino 
pusę tiriamųjų (n = 30, 50,0 proc.), ir meteorizmu (n = 27, 
45,0 proc.).

Matyti, kad vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu beveik pu-
sei tiriamųjų (n = 28, 46,7 proc.) pasikeitė požiūris į save kaip 
į moterį. Respondentės minėjo, kad nerimauja dėl pasikeitu-
sios išvaizdos ir jaučiasi mažiau patrauklios.

1 lentelė. Pagrindinės slaugos problemos po krūties vėžio operaci-
jos ankstyvuoju ir vėlyvuoju pooperaciniais laikotarpiais

Slaugos problemos po 
krūties vėžio operacijos

Ankstyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu n (%)

Vėlyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu n (%)

Pooperacinis skausmas 59 (98,3) 30 (50,0)

Nuovargis 38 (63,3) 30 (50,0)

Savirūpos sumažėjimas 54 (90,0) 4 (6,7)

Nerimas dėl ateities 45 (75,0) 36 (60,0)

Žinių ir gebėjimų apie 
pooperacinę pagalbą trūkumas

55 (91,7) 18 (30,0)

Miego sutrikimai 37 (61,7) 34 (56,7)

Odos jautrumo pakitimai 20 (33,3) 32 (53,3)

Obstipacijos – 30 (50,0)

Meteorizmas 18 (30,0) 27 (45,0)

Pasikeitęs požiūris į save kaip 
į moterį

19 (31,7) 28 (46,7)

Analizuojant dažniausiai atliekamus slaugytojų veiksmus 
slaugant pacientes po krūties vėžio operacijos, iš pateiktų 
rezultatų matyti, kad ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu 
respondentėms dėl sunkesnės būklės dažniau buvo teikiama 
pagalba, susijusi su gyvybinių veiklų atkūrimu ir palaikymu. 
Siekiant numalšinti pooperacinį skausmą, beveik visoms res-
pondentėms (n = 59, 98,3 proc.) ankstyvuoju periodu buvo 
taikomos medikamentinės (skausmą malšinančių vaistų pagal 
gydytojo paskyrimus administravimas) skausmo malšinimo 
priemonės. Administruojami skausmą malšinantys vaistai 
buvo nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, leidžiami į raumenis  
(2 lentelė). Opioidai nebuvo paskirti nė vienai respondentei.

Nustatyta, kad ankstyvuoju (p = 0,017) ir vėlyvuoju  

(p < 0,0005) pooperaciniais laikotarpiais skausmą malšinan-
čių vaistų administravimas priklausė nuo skausmo intensy-
vumo. Visoms skausmu besiskundžiančioms respondentėms 
buvo administruojami skausmą malšinantys vaistai, toms, ku-
rios nesiskundė skausmu, vaistai nebuvo administruoti. 

Pastebėta, kad slaugytojai pooperaciniu periodu skausmui 
malšinti naudodavo ne tik medikamentines, bet ir nemedika-
mentines priemones. 

Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu beveik visoms res-
pondentėms (n = 59, 98,3 proc.) žaizdos srityje buvo įvestas 
drenas, o vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu sumažėjus pa-
sišalinusio išskyrų kiekiui, dviem trečdaliams tiriamųjų dre-
nas buvo ištrauktas, paliktas – trečdaliui (n = 20, 33,3 proc.). 
Ankstyvuoju ir vėlyvuoju pooperaciniais laikotarpiais išskyros 
iš žaizdos pro dreną buvo stebėtos visoms respondentėms. Ne-
priklausomai nuo pooperacinio laikotarpio slaugytojai visoms 
pacientėms matuodavo pro dreną pasišalinusių išskyrų kiekį ir 
informuodavo gydytoją apie dreno būseną. 

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad ankstyvuoju pooperaciniu 
periodu beveik visoms respondentėms (n = 56, 93,3 proc.) 
slaugytojai suteikdavo patogią operuotosios pusės rankos pa-
dėtį (slaugytojai rankos pakėlimui naudojo specialias medi-
cinines pagalvėles – volelius) ir padėdavo apsirengti (n = 54, 
90,0 proc.). Vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu dėl pagerė-
jusios savijautos beveik visos pacientės sugebėjo apsitarnauti 
pačios ir tik kelioms (n = 4, 6,7 proc.) buvo reikalinga pagalba 
rengiantis.

2 lentelė. Dažniausiai atliekami slaugytojų veiksmai po krūties 
vėžio operacijos ankstyvuoju ir vėlyvuoju pooperaciniais laiko-
tarpiais

Slaugos veiksmai po krūties 
vėžio operacijos

Ankstyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu n (%)

Vėlyvuoju 
pooperaciniu 

laikotarpiu n (%)
Patogios operuotosios pusės 
rankos padėties suteikimas

56 (93,3) 17 (28,3)

Drenų priežiūra 59 (98,3) 20 (33,3)

Skausmą malšinančių  vaistų 
administravimas

59 (98,3) 19 (31,7)

Psichoemocinės būklės 
gerinimas

19 (31,7) 10 (16,7)

Pagalba apsitarnaujant 
(rengiantis)

54 (90,0) 4 (6,7)

Limfedemos profilaktinių 
veiksmų paaiškinimas

8 (13,3) 55 (91,7)

Pagrindinių odos priežiūros 
principų paaiškinimas

6 (10,0) 60 (100)

Informavimas apie krūtų protezų 
pritaikymą ir priežiūrą

– 28 (46,7)

Fizinio aktyvumo skatinimas 5 (8,3) 39 (65,0)

Paaiškinimas apie visavertę 
mitybą ir jos svarbą

22 (36,7) 30 (50,0)

Trečdaliui respondenčių (n = 19, 31,7 proc.) ankstyvuo-
ju pooperaciniu laikotarpiu buvo gerinama psichoemocinė 
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būklė (slaugytojai su respondentėmis ramiai ir šiltai bendravo, 
visuomet stengėsi nuraminti ir palaikyti viso slaugos proceso 
metu, pabrėždavo teigiamus slaugos poslinkius, visada paaiš-
kindavo respondentėms atliekamų slaugos veiksmų naudą bei 
slaugos nurodymų laikymosi svarbą jų sveikatai).

Vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientės dažniau 
buvo mokomos, informuojamos apie limfedemos profilak-
tinius veiksnius, asmens higieną, krūtų protezų pritaikymą 
ir priežiūrą, fizinio aktyvumo svarbą bei visavertę mitybą po 
operacijos.

Tyrimo metu aiškintasi pacienčių po krūties vėžio operaci-
jos nuomonė apie joms suteiktą slaugą po operacijos.

Slaugytojų suteiktai pooperacinei pagalbai įvertinti res-
pondentėms buvo pateikta vertinimo skalė nuo 1 (žemiausias 
įvertinimas) iki 5 (aukščiausias įvertinimas) balų. 

Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, kad daugiau 
nei pusė respondenčių (n = 34, 56,7 proc.) slaugytojų su-
teiktą pagalbą pooperaciniu laikotarpiu įvertino aukščiausiu  
balu – 5, respondentės buvo labai patenkintos slaugytojų su-
teikta priežiūra po operacijos (1 pav.). Vertinant slaugytojų 
suteiktą pagalbą pooperaciniu laikotarpiu balų vidurkis buvo 
4,5 balo, moda – 5. Žemiausias įvertinimas, kurį gavo slau-
gytojai, buvo 3 balai (vidutiniškai). Tokį įvertinimą slaugyto-
jams skyrė kelios respondentės (n = 6, 10,0 proc.).
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Keliais balais įvertintumėte slaugytojų Jums suteiktą pagalbą
pooperacinių laikotarpiu? (1 - žemiausias įvertinimas,
5 - aukščiausias įvertinimas)

1 balu 2 balais 3 balais 4 balais 5 balais

1 pav. Slaugytojų suteiktos pooperacinės priežiūros vertinimas

Vertinant slaugytojų skirtą laiką bendravimui su respon-
dentėmis, nustatyta, kad beveik visoms respondentėms (n = 
55, 91,7 proc.) skirto laiko bendravimui pakako. Tik maža 
dalis respondenčių (n = 5, 8,3 proc.) nurodė, kad norėtų, jog 
slaugytojai bendravimui skirtų daugiau laiko (2 pav.).      

Bendraudami su pacientėmis slaugytojai taip pat nepamirš-
davo ir apie jų šeimos narių mokymą: pacientėms bei jų arti-
miesiems patardavo, paaiškindavo ir pateikdavo su slauga susi-
jusius nurodymus. Slaugos personalas mokydavo taisyklingai, 
nepažeidžiant operacinės žaizdos, apsirengti, taisyklingos ope-
ruotosios pusės rankos padėties, kvėpavimo pratimų, poope-
racinės mankštos, paaiškindavo, kad negalima matuoti kraujo 
spaudimo, daryti injekcijų, skiepų, imti kraujo iš operuotosios 
pusės rankos. Slaugytojas įsitikindavo, ar pacientė ir jos šeimos 
nariai teisingai suprato suteiktą informaciją.

Vertinant laiką, slaugytojų skirtą respondenčių mokymui, 
nustatyta, kad daugiau nei pusei respondenčių (n = 32, 53,3 
proc.) mokymui skirto laiko pakako. Likusiai daliai respon-
denčių (n = 26, 43,4 proc.) mokymui skirto laiko buvo per 
mažai, o dvi respondentės nurodė, kad slaugytojai joms visai 
neskyrė laiko mokymui.

Analizuojant laiką, slaugytojų skirtą respondenčių šeimos 
narių mokymui, ištirta, kad du trečdaliai respondenčių (n = 
36, 60,0 proc.) nurodė, jog jų šeimos nariams visai nebuvo 
skirta laiko mokymui. Tik maža dalis respondenčių (n = 10, 
16,7 proc.) teigė, kad slaugytojai pakankamai dėmesio skyrė 
jų šeimos narių mokymui. 
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Ar slaugytojai pakankamai Jums skyr laiko mokymui?ė

Ar J s manymu, slaugytojaiū ų pakankamai skyrė laiko Jūsų šeimos
narių makymui?

Taip, pakankamai

53,3%

23,3%

Taip, pakankamai

43,4%
60%

Taip, pakankamai

3,3%

2 pav. Slaugytojų laiko, skirto respondenčių ir jų šeimos narių 
mokymui, vertinimas

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad pusei respondenčių (n = 
32, 53,3 proc.) slaugytojai suteikė pakankamai žinių apie 
limfedemos profilaktinių veiksmų laikymosi svarbą (operuo-
tos pusės ranka nenešti sunkių daiktų (galima iki 2 kilogra-
mų), rengtis laisvus, neveržiančius drabužius, vengti tempe-
ratūros kontrasto, laikytis asmens higienos ir kt.). Nors 8,3 
proc. tiriamųjų tokios informacijos visai negavo, tai galėjo 
būti susiję su atlikta operacija, kurios metu nebuvo pažeis-
ti limfmazgiai (sektorinė rezekcija), arba pacientės nesirgo 
gretutinėmis ligomis, kurios didintų limfedemos atsiradimo 
riziką (3 pav.).

Taip, pakankamai

Nepakankamai, suteiktos informacijos
buvo per mažai

Ne, informacija nebuvo suteikta

8,3%

3 4%8,
53,3%

3 pav. Slaugytojų teikiama informacija apie limfedemos profi-
laktinius veiksmus 

Nustatyta, kad žinių suteikimas apie krūtų rekonstrukci-
jos galimybes ir apie krūtų protezų įsigijimą priklausė nuo 
operacijos pobūdžio: pacientėms po krūties pašalinimo ope-
racijos dažniau buvo teikiama informacija apie krūtų rekons-
trukcijos (p < 0,0005) ir krūtų protezų įsigijimo galimybes  
(p < 0,0005) nei respondentėms po krūtį tausojančios ope-
racijos.
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Rezultatų aptarimas
Krūties vėžiu sergančioms moterims ypač reikalinga indivi-

duali ir visapusiška slauga, kurios tikslas būtų ne tik gydytojo 
paskyrimų atlikimas ar komplikacijų profilaktika, bet ir fizinė 
bei psichologinė pooperacinė pagalba. Siekdamas užtikrinti 
tokią pooperacinę slaugą, slaugytojas iš pradžių turi įvertinti 
pagrindines pacientės slaugos problemas.

Analizuojant 2012–2013 m. Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto Kauno klinikos Krūties chirurgijos skyriuje 
(LSMU KK) atlikto tyrimo rezultatus, nustatyta, kad pacien-
tėms dažniausiai pasireiškė šios pooperacinės problemos: py-
kinimas (ypač ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu), apetito 
sumažėjimas, nemiga, skausmas, kuris dažniausiai pacientes 
vargino ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu, nuovargis, tuš-
tinimosi sutrikimai, nerimas dėl ateities, sunkumai susikaup-
ti, nerimas dėl išvaizdos [8].

Lyginant šio tyrimo rezultatus su 2012–2013 m. LSMU 
KK atlikto tyrimo rezultatais, ištirta, kad mūsų tiriamąsias pa-
cientes ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu taip pat dažniau-
siai vargino pooperacinis skausmas, miego sutrikimai, nerimas 
dėl ateities, nuovargis ir sunkumas susikaupti. O pykinimu ir 
sumažėjusiu apetitu mūsų tiriamosios skundėsi daug rečiau nei 
LSMU KK tyrime dalyvavusios respondentės. Mūsų tiriamo-
sios, priešingai nei LSMU KK atlikto tyrimo respondentės, 
vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu dažniau skundėsi tuštini-
mosi sutrikimais, pasikeitusiu požiūriu į save kaip į moterį.

Slaugytojas, įvertinęs pacientės būklę po operacijos, nu-
statęs esamas bei galimas slaugos problemas ir poreikius, pla-
nuoja atitinkamus slaugos veiksmus iškilusioms problemoms 
spręsti. Slaugytojas, nusprendęs, kokios slaugos reikia pacien-
tei, su ja ir kitais sveikatos priežiūros komandos nariais aptaria 
priežiūros planą. Pacientės yra slaugomos laikantis sudaryto 
slaugos plano. Jei pooperaciniu laikotarpiu neplanuotai pasi-
keičia situacija arba pacientei iškyla naujų slaugos problemų 
ir poreikių, slaugytojas savo slaugos veiksmų planą koreguoja 
ir aptaria su sveikatos priežiūros specialistais ir paciente [19].

Pacienčių slauga pooperaciniu laikotarpiu chirurginiame 
skyriuje pradedama jas perkėlus iš pooperacinės palatos į sky-
rių. Respondenčių slauga atitiko mokslinės literatūros duo-
menis [6, 10, 20, 21]. Perkėlus pacientę į chirurginį skyrių, 
iš pradžių kas 15–30 minučių, o vėliau, jei pacientės būklė 
stabili, kas valandą, dar vėliau – kas 4 valandos yra stebimos 
gyvybinės funkcijos: arterinis kraujo spaudimas, pulsas, kvė-
pavimo dažnis, kūno temperatūra. Taip pat slaugytojai stebi 
ligonės kūno spalvą, tvarsčius, ar jie nėra permirkę krauju, jei 
pacientei į žaizdą yra įvestas drenas, tikrina pro jį pasišalinusio 
kraujo kiekį. Laiku stebimos pacientės gyvybinės funkcijos su-
teikia galimybę anksti pamatyti prasidedančias komplikacijas 
(kraujavimo riziką) ir laiku suteikti pacientei tinkamą pagalbą. 

Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad dažniausiai atliekami 
slaugytojų veiksmai ankstyvuoju pooperaciniu periodu yra 
drenų ir žaizdos priežiūra, medikamentų administravimas, 
psichoemocinės būklės gerinimas, tinkamos operuotosios pu-
sės rankos padėties suteikimas ir pagalba apsitarnaujant. Vėly-
vuoju pooperaciniu laikotarpiu pacientės daugiau buvo moko-
mos, informuojamos apie limfedemos profilaktinius veiksnius, 
asmens higieną, krūtų protezų pritaikymą ir priežiūrą, fizinio 
aktyvumo svarbą bei visavertę mitybą po operacijos.

Apžvelgus tyrimo duomenis buvo pasidomėta respon-
denčių nuomone apie slaugytojų vaidmenį slaugos procese. 
Lietuvoje 2012 m. X onkologiniame departamente atliktas 
kiekybinis tyrimas, kuriuo buvo tiriamos 60 krūties vėžiu ser-
gančios respondentės. Tyrimo tikslas buvo išanalizuoti krūties 
vėžiu sergančių pacienčių gyvenimo kokybę. Tyrimo metu 
pacientės turėjo įvertinti slaugytojų atliekamą darbą nuo 1 
iki 7 balų ir atsakyti į klausimą „Ar slaugytojos pakankamai 
laiko skyrė bendravimui ir mokymui?“ Vadovaujantis tyrimo 
autorių pateiktais rezultatais apie slaugytojo vaidmenį slau-
gos procese, nustatyta, kad dauguma respondenčių slaugytojų 
atliekamą darbą įvertino 5 balais, tai reiškia, kad pacientės 
buvo patenkintos slaugytojų atliekamu darbu. Dauguma res-
pondenčių (58 proc.) nurodė, kad slaugytojai labai daug laiko 
skyrė bendravimui ir mokymui, 28 proc. atsakė, kad slaugyto-
jai vidutiniškai skyrė laiko bendravimui ir mokymui, ir tik 14 
proc. respondenčių nurodė, kad slaugytojai skyrė per mažai 
laiko bendravimui ir mokymui [15]. 

Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė (56,7 
proc.) respondenčių buvo labai patenkintos slaugytojų suteik-
ta priežiūra pooperaciniu periodu ir ją įvertino aukščiausiu 
balu – 5. Taip pat buvo išsiaiškinta, kad beveik visoms (91,7 
proc.) respondentėms slaugytojai skyrė pakankamai laiko ben-
dravimui. O vertinant laiką, slaugytojų skirtą respondenčių 
mokymui, nustatyta, kad daugiau nei pusei respondenčių (n = 
32, 53,3 proc.) mokymui skirto laiko pakako. Palyginus mūsų 
tyrimo rezultatus su autorių atlikto tyrimo rezultatais [15], 
matyti, kad mūsų tyrime slaugytojų darbą respondentės verti-
no geriau nei pastarojo tyrimo pacientės. Taip pat mūsų tyrime 
pacientėms daug daugiau buvo skirta laiko bendravimui. 

Išvados
1. Įvertinus pacienčių slaugos problemas ankstyvuoju ir vė-

lyvuoju pooperaciniais laikotarpiais, nustatyta, kad tokios 
problemos kaip pooperacinis skausmas, nuovargis, savirū-
pos sumažėjimas, nerimas dėl ateities, žinių ir gebėjimų 
apie pooperacinę pagalbą trūkumas, miego sutrikimai 
buvo dažnesnės ir labiau išreikštos ankstyvuoju nei vėly-
vuoju pooperaciniu laikotarpiu. Vėlyvuoju pooperaciniu 
periodu pacientes dažniau vargino odos jautrumo pakiti-
mai, obstipacijos, meteorizmas, pasikeitęs požiūris į save 
kaip į moterį.

2. Slaugos veiksmų atlikimas priklausė nuo pooperacinio 
laikotarpio – ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu res-
pondentėms dažniau buvo teikiama pagalba, susijusi su 
gyvybinių veiklų atkūrimu: tinkamos operuotosios pu-
sės rankos padėties suteikimu, drenų ir žaizdos priežiūra, 
medikamentų administravimu, pagalba apsitarnaujant bei 
gerinant pacientės psichoemocinę būseną. Vėlyvuoju po-
operaciniu laikotarpiu pacientės dažniausiai buvo moko-
mos, teikiamos rekomendacijos dėl limfedemos profilakti-
kos veiksnių, asmens higienos, krūtų protezų pritaikymo ir 
priežiūros, fizinio aktyvumo svarbos bei visavertės mitybos 
po operacijos.

3. Daugiau nei pusė respondenčių buvo labai patenkintos 
slaugytojų suteikta priežiūra pooperaciniu periodu ir ją 
įvertino puikiai. Slaugytojai dažniausiai teikė tiriamosioms 
informaciją apie limfedemos profilaktinius veiksmus, krū-
tų protezų įsigijimą, krūtų rekonstrukcijos atlikimo gali-
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mybes. Beveik visoms respondentėms slaugytojai skyrė pa-
kankamai laiko bendravimui.

POSTOPERATIVE NURSING CARE 
OF PATIENTS AFTER BREAST CAN-

CER SURGERY
Key words: breast cancer, postoperative nursing care, pa-

tients’ opinion.

Summary
The aim of research work: To find out the postoperative 

nursing care of patients after breast cancer surgery.
Materials and methods. A group of persons under inves-

tigation was formed of women who have undergone breast 
cancer surgery hospitalized in the National Cancer Institute. 
The following 3 methods were used for the survey: analysis 
of medical documents, monitoring (a monitoring protocol 
drawn up by the author) and questionnaire (a survey ques-
tionnaire consisting of 17 questions drawn up by the author). 
On receipt of permission from the National Cancer Institute 
Director, a monitoring and survey took place in the period 
November 2016 – February 2017. A total of  60 respondents 
who have been observed 2 times (in early and late postopera-
tive period) took part in the survey. Data analysis was perfor-
med using Microsoft Office Excel 2016 and IBM SPSS Statistics 
22 statistical analysis programs. 

Results. The average age of the respondents was 58.6 ± 
11.9 years. The biggest part of the respondents consisted of 
employed persons (n=34, 56.7 per cent) and persons having 
a higher/vocational education (n=22, 36.7 per cent). Breast-
conserving surgery (n=32, 53.3 per cent) has been carried 
out a little more than breast removal surgery (n=28, 46.7 per 
cent). Administration of analgesics depended on the pain in-
tensity (p<0.05). Knowledge given to the respondents about 
purchase of breast prostheses depended on the nature of the 
surgery (p<0.0005).

Conclusions. In the early postoperative period, the main 
problems of nursing were related to maintaining of safe en-
vironment, communicating and sleeping, and in the later 
postoperative period, they were related to body movement, 
bowel movements and gender expression in vital activities. In 
the early postoperative period, respondents were more often 
provided with assistance in the rehabilitation and maintenan-
ce of vital activities, and in the post-operative period, the per-

sons under investigation were provided were trained in terms 
of prophylaxis and adaptation to the postoperative changes.
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Tėvų, slaugančių onkohematologinėmis ligomis 
sergančius vaikus, bendravimo poreikiai

Barbora Liutkutė, Milda Kuskienė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedra 

Raktiniai žodžiai: piktybinės kraujo ligos, onkohematolo-
ginės ligos, bendravimas, bendravimo poreikiai.

Santrauka
Onkologinės ligos – viena opiausių ir svarbiausių visuo-

menės sveikatos problemų visame pasaulyje, ypač kalbant 
apie vaikų piktybines ligas. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama 
65–80 naujų vaikų susirgimų onkologine liga. Siekiant ge-
resnių gydymo ir slaugos rezultatų, didelis dėmesys skiriamas 
bendravimui tiek su piktybinėmis kraujo ligomis sergančiais 
vaikais, tiek su juos prižiūrinčiais tėvais.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų, slaugančių onkohema-
tologinėmis ligomis sergančius vaikus, bendravimo poreikius.

Tyrimo metodai: anoniminė anketinė apklausa ir medici-
ninių dokumentų analizė.

Rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad tėvai, slaugantys on-
kohematologinėmis ligomis sergančius vaikus, turi ne tik finan-
sinių, socialinių, bet ir psichologinių problemų. Tėvų psicholo-
ginei būklei įtakos turi jų slaugomo vaiko prastėjanti savijauta 
ir nuotaika. Tai lemia tėvų patiriamus nežinomybės ir baimės 
jausmus. Daugumą kylančių psichologinių sunkumų tėvai linkę 
spręsti bendraudami arba užsiimdami mėgstama veikla. Ben-
draudami su slaugytoju, tėvai tikisi nuoširdumo, išsamios infor-
macijos apie ligą ir vaiko būklę bei jų jausmų supratimo. 

Išvados. Tėvai, slaugantys onkohematologinėmis ligomis 
sergančius vaikus, patiria nežinomybę, baimę ir nuovargį, ta-
čiau bendravimas jiems išlieka svarbus. Nustatyta, kad tėvai 
psichologines problemas sprendžia įvairiais metodais. Nuo-
širdžiai bendraudami vaiko gydymo ligoninėje metu, tėvai 
psichologinės pagalbos sulaukia iš gydytojų, slaugytojų ir ar-
timųjų. Slaugytojas yra svarbus viso gydymo laikotarpiu. Iš 
slaugytojų tėvai tikisi nuoširdaus bendravimo, išklausymo ir 
informacijos. Tėvų išsakomi lūkesčiai ir slaugytojų teikiama 
pagalba sutampa, todėl galima teigti, kad slaugytojai supranta 
tėvus ir žino, kokios pagalbos jiems labiausiai reikia. Dėl dide-
lio darbo krūvio slaugytojas nėra tėvų įvardytas kaip asmuo, 
padedantis spręsti jų psichologines problemas. 

Įvadas
Sergamumas piktybinėmis kraujo ligomis kiekvienais me-

tais auga. Ūminės leukemijos formomis dažniau serga 2–7 
metų amžiaus berniukai, o mieloidinės leukemijos forma 
dažniau pasireiškia vyresniame amžiuje, tad sergamumas šia 
leukemijos forma sudaro apie 20 proc. visų diagnozuotų leu-
kemijos atvejų. Limfoblastinė leukemija sudaro maždaug 80 
proc. visų vaikams diagnozuotų leukemijos atvejų, ši leukemi-
ja sudaro maždaug trečdalį visų onkohematologinių vaikų ir 
paauglių susirgimų [1]. Lėtinė leukemija sudaro apie 23 proc. 
visų vaikų leukemijos atvejų, o limfoma – apie 12 proc. visų 
onkohematologinių vaikų susirgimų [5].

Mokslinis straipsnis

Slaugytojo bendravimas su vaikais, sergančiais onkologi-
ne liga, yra labai sunkus, nes slaugos procese slaugytojas yra 
sveikatos mokytojas, stebėtojas, šeimos gynėjas, konsultantas, 
advokatas, tyrinėtojas, aplinkos keitėjas, kuris veikia kaip fil-
tras tarp šeimos ir gydytojo. Tai reiškia, kad slaugytojas pri-
valo žvelgti į žmogų holistiškai. Gydymo procese slaugytojui 
tenka nemažas krūvis, nes jis turi rūpintis sergančio vaiko fi-
ziniais poreikiais, suprasti tiek vaikus, tiek jų tėvus (globėjus) 
varginančias problemas, padėti jas išspręsti [3].

Šeimos nariai, prižiūrintys onkologine kraujo liga sergantį 
vaiką, didžiąją laiko dalį praleidžia ligoninėse, todėl labai svar-
bu, kad kuo mažiau kiltų konfliktinių situacijų tarp tėvų ir vai-
kus prižiūrinčių slaugytojų. Anksčiau atliktų tyrimų duomeni-
mis, tėvams bendravimas su slaugytoju, sužinojus onkologinės 
ligos diagnozę, yra privalomas, tėvai tikisi, kad slaugytojas su-
teiks ne tik kokybišką slaugą, bet bus nuoširdus ir supratingas. 
Slaugytojas stengiasi pateikti tėvams kuo išsamesnę informaci-
ją apie vaiko ligą ir jos gydymą. Tėvai, sužinoję diagnozę, pa-
tiria daugybę psichologinių problemų, todėl medicinos perso-
nalas turi mokėti bendrauti ne vien su onkologinėmis ligomis 
sergančiais vaikais, bet ir su juos prižiūrinčiais tėvais [2].

Tėvai, slaugantys onkohematologinėmis ligomis sergančius 
vaikus, dažnai patiria nemažai psichologinių problemų. Nagri-
nėjant šias problemas, daugelyje Vakarų ir Šiaurės Amerikos 
valstybių imta vartoti sąvoką „paslėpti ligoniai“. Artimieji pa-
tenka į keblią situaciją, nes viena vertus, jie prižiūri sergan-
tį vaiką, jį slaugo, kita vertus, pagalbos reikia jiems patiems. 
Medicinos personalas yra linkęs nepastebėti artimųjų psicho-
loginių negalavimų. Artimieji dažnai nerimauja, kad neturės 
pakankamai žinių apie slaugą namuose, nežinos, kaip elgtis 
nenumatytomis situacijomis, tad labai svarbu suteikti kuo 
daugiau informacijos tėvams apie vaiko priežiūrą namuose [4]. 

Slaugytojams bendravimas su onkologinėmis ligomis ser-
gančiais vaikais ir jų tėvais yra sunkus, reikalaujantis supra-
tingumo, pagarbos ir vidinės stiprybės. Tyrimai rodo, kad 
bendravimą labiausiai apsunkina didelis darbo krūvis, laiko 
stoka, fizinis ir psichologinis nuovargis. Tai labai aktuali tema 
tiek tėvams, slaugantiems onkohematologinėmis ligomis ser-
gančius vaikus, tiek slaugytojams, prižiūrintiems onkologinė-
mis ligomis sergančius vaikus, nes tėvai, net ir psichologiškai 
palūžę, nori bendrauti [2].

Tyrimo medžiaga ir metodai
Siekiant visapusiškai išnagrinėti tėvų, slaugančių onkohe-

matologinėmis ligomis sergančius vaikus, bendravimo porei-
kius, nagrinėta mokslinė medicininė literatūra. Pagal tyrimo 
uždavinius buvo sudarytos originalios dviejų tipų anketos, 
skirtos šiam tyrimui. Pirmojo tipo anketos skirtos tėvams, an-
trojo – slaugytojams. Siekiant palyginti abiejų respondentų 
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grupių nuomonę, kai kurie klausimai skirtingų tipų anketose 
buvo tokie patys. 

Respondentai atrinkti atsižvelgiant į šiuos kriterijus: tėvai, 
slaugantys onkohematologine liga sergantį vaiką, slaugytojai, 
prižiūrintys kraujo ligomis sergančius vaikus. Visi responden-
tai turėjo suprasti lietuviškai bei savanoriškai sutikti dalyvauti 
tyrime.

Dauguma tyrime dalyvavusių tėvų buvo 26–35 metų am-
žiaus dirbančios moterys, gyvenančios mieste. Visi slaugyto-
jai, dalyvavę tyrime, buvo moterys, dauguma jų – įgijusios 
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, turinčios 21 ir daugiau 
metų darbo stažą. Atliekant anoniminę anketinę apklausą iš-
dalytos 64 anketos, statistinei analizei tinkančios – 54 anketos 
(grįžtamumas – 84,3 proc.). Tyrimo metu gauti duomenys 
apskaičiuoti, paversti procentine išraiška ir pavaizduoti grafiš-
kai „Microsoft Excel 2010“ ir „Microsoft Word 2010“ kom-
piuterinėmis programomis. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Tirta, kokių problemų, be psichologinių, kyla tėvams, 

slaugantiems onkohematologinėmis ligomis sergančius vai-
kus. Dauguma tėvų (58 proc.; n = 19) teigia, kad jų nevargina 
jokios problemos, tik psichologinės. Penktadalį apklausoje da-
lyvavusių tėvų (21 proc.; n = 7) vargina finansinės, o 12 proc. 
(n = 4) – socialinės problemos. Apie dešimtadalis respondentų 
(9 proc.; n = 3) įvardijo kitas problemas – laiko stoka, mintys 
apie kitus vaikus, likusius namuose, ligos, kankinančios tėvus.

Slaugytojų nuomonė apie tėvams kylančius sunkumus yra 
kiek kitokia. Daugiau nei pusė (51 proc.; n = 22) apklausoje 
dalyvavusių slaugytojų mano, kad tėvams aktualios socialinės 
problemos, 49 proc. (n = 21) teigia, kad tėvus kankina finan-
sinės problemos. Visų tyrime dalyvavusių slaugytojų nuomo-
ne, (100 proc. n = 22) tėvų, slaugančių onkohematologinėmis 
ligomis sergančius vaikus, turi psichologinių problemų.

Taigi darytina išvada, kad tiek tėvų, tiek slaugytojų nuo-
mone, tėvus, slaugančius onkohematologinėmis ligomis ser-
gančius vaikus, labiausiai vargina psichologinės problemos. 
Respondentų teigimu, taip pat kyla socialinių ir finansinių 
problemų (1 pav.).
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1 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas, atsižvelgiant į tė-
vams kylančias problemas, išskyrus psichologines

Analizuota, kaip vaiko savijauta ir nuotaika veikia tėvų 
(globėjų) psichologinę savijautą. Visų tyrime dalyvavusių 
slaugytojų nuomone, tėvų psichologinė būsena priklauso tik 
nuo jų slaugomo vaiko savijautos ir nuotaikos. Apklausoje da-
lyvavusių daugumos tėvų nuomonė tai patvirtina. Dauguma 

respondentų (72 proc.; n = 23) sutinka su slaugytojų nuo-
mone. Ketvirtadalis (25 proc.; n = 8) respondentų teigia, kad 
minėti faktoriai ne visada daro įtaką jų psichologinei būklei, 
maža dalis apklaustų tėvų (3 proc.; n = 1) atsakė, kad vaiko 
savijauta ir nuotaika nelemia jų psichologinės būklės (2 pav.).
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2 pav. Vaikų nuotaikos ir savijautos įtaka tėvų psichologinei būklei

Tirtas respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal tėvų 
patiriamus jausmus, susijusius su vaiko liga. Po trečdalį  
(29,4 proc.; n = 20) tėvų, slaugančių onkohematologinėmis 
ligomis sergančius vaikus, teigia, kad pagrindiniai jausmai, 
susiję su vaiko liga, yra baimė ir nežinomybė. Ketvirtadalis 
respondentų (23 proc.; n = 14) patiria nuovargį, kiek mažiau  
(13,2 proc.; n = 9) – beviltiškumą, beveik dešimtadalis  
(7,4 proc.; n = 5) paminėjo, kad patiria nerimą, liūdesį, jaučia, 
jog privalo jų vaikas pasveikti, ir teigia, kad kartu su juo reikia 
kovoti už sveikatą.

Beveik trečdalis (27 proc.; n = 22) apklaustų slaugytojų 
mano, kad tėvai, slaugantys onkohematologinėmis ligomis 
sergančius vaikus, patiria baimę. Kiek daugiau nei penkta-
dalis respondentų (23 proc.; n = 19) teigia, kad tėvai pati-
ria nuovargį ir nežinomybę. Beveik penktadalis respondentų  
(14 proc.; n = 13) tvirtina, kad tėvai patiria beviltiškumą. De-
šimtadalis respondentų (12 proc.; n = 10) mano, jog tėvams 
trūksta bendravimo. Mažuma respondentų (1 proc.; n = 1) 
mano, kad tėvai jaučiasi labai pažeidžiami. 

Taigi, galima teigti, kad respondentų nuomone, tėvų, slau-
gančių onkohematologinėmis ligomis sergančius vaikus, pati-
riami jausmai yra nuovargis, baimė ir nežinomybė. Kadangi 
apklausoje dalyvavusių tėvų ir slaugytojų nuomonės dažnai 
sutapo, darytina išvada, kad slaugytojai supranta, kokius jaus-
mus patiria tėvai, slaugantys onkohematologine liga sergan-
čius vaikus (3 pav.). 
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3 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal tėvų daž-
niausiai patiriamus jausmus, susijusius su vaiko liga
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Norint išsiaiškinti tėvų bendravimo poreikius, tėvų klaus-
ta, ar jiems bendravimas svarbus visada, ar tik gydymo ligoni-
nėje metu. Beveik pusė respondentų (42 proc.; n = 19) atsakė, 
kad bendravimas jiems svarbus visur ir visada. Tik kiek ma-
žiau nei dešimtadalis apklaustųjų (9 proc.; n = 4) teigė, kad 
yra uždaras žmogus, nelinkęs bendrauti. Todėl galima teigti, 
kad bendravimas yra labai svarbus tėvams, slaugantiems on-
kohematologine liga sergantį vaiką (4 pav.).
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4 pav. Tėvų nuomonių pasiskirstymas pagal bendravimo poreikį

Analizuotas respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal 
psichologinio palūžimo dažnį. Beveik pusė apklausoje da-
lyvavusių tėvų (44 proc.; n = 14) teigia, kad psichologiškai 
palūžta retai, beveik trečdalis apklaustųjų (28 proc.; n = 9) 
atsakė, jog psichologiškai nepalūžta. Apibendrinant gautus 
tyrimo duomenis, galima teigti, kad tėvai, slaugantys onko-
hematologine liga sergantį vaiką, psichologiškai palūžta retai 
(5 pav.).
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5 pav. Tėvų  nuomonių pasiskirstymas pagal psichologinio palū-
žimo dažnį

Respondentų klausta, kokie metodai padeda įveikti psi-
chologines problemas. Daugiausia (28,2 proc.; n = 20) 
apklausoje dalyvavusių tėvų nurodė, kad artimųjų pagalba 
suteikia vilties, ketvirtadalis tėvų (23,9 proc.; n = 17) nu-
rodė, kad užsiima mėgstama veikla. Apklausoje dalyvavusių 
slaugytojų nuomonė kiek kitokia. Dauguma jų mano, kad 
tėvams psichologines problemas spręsti padeda artimieji 
(19,6 proc.; n = 20) ir psichologai (19,6 proc.; n = 20). Api-
bendrinant galima teigti, kad slaugytojai žino, kokiais me-
todais sergančių onkohematologinėmis ligomis vaikų tėvai 
sprendžia psichologines problemas (6 pav.).
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6 pav. Respondentų nuomonų pasiskirstymas pagal psichologinių 
problemų sprendimo metodus

Tirta tėvų nuomonė, kokie asmenys jiems svarbūs, spren-
džiant psichologines problemas. Dauguma respondentų tei-
gia, kad psichologines problemas spręsti jiems labai padeda 
gydytojai (75 proc.; n = 24), artimieji ir draugai (63 proc.;  
n = 20), jų vaikus prižiūrintys slaugytojai (47 proc.; n = 15). 
Apibendrinant galima teigti, kad slaugytojai yra svarbūs 
sprendžiant tėvų, slaugančių onkohematologinėmis ligomis 
sergančius vaikus, psichologines problemas (7 pav.).
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7 pav. Tėvų nuomonių pasiskirstymas pagal medicinos personalo 
svarbą, sprendžiant jų psichologines problemas

Kokio bendravimo tėvai tikisi iš slaugytojų? Dauguma ap-
klausoje dalyvavusių tėvų (39 proc.; n = 29) tikisi, kad slau-
gytojas suteiks informacijos. Mažiau respondentų (17 proc.;  
n = 13) nori būti išklausyti. Po 14 proc. (n = 10) tikisi pokal-
bio ir diskusijos bei nori, kad slaugytojas papasakotų sėkmės 
istorijų. Kiek daugiau nei dešimtadalis (11 proc.; n = 8) tikisi 
moralinio palaikymo. 3 proc. (n = 2) respondentų nori nuo-
širdaus, šilto bendravimo ir tikisi, kad slaugytojas nepažeis jų 
konfidencialumo.

Ketvirtadalis apklaustų slaugytojų (24 proc.; n = 20) mano, 
kad tėvai nori būti išklausyti. 23 proc. (n = 19) jų teigia, kad 
tėvai nori moralinio palaikymo, informacijos iš slaugytojų. 
Kiek mažiau nei penktadalio slaugytojų (18 proc.; n = 15) 
nuomone, tėvai nori pasikalbėti, padiskutuoti. Dešimtadalio 
respondentų nuomone (10 proc.; n = 9), tėvai tikisi, kad slau-
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gytojas papasakos sėkmės istorijų. Tik 2 proc. (n = 2) slaugy-
tojų mano, kad tėvai nori užsiimti bendra veikla.

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad apklausoje dalyvavusių tėvų 
ir slaugytojų nuomonės sutampa – tėvai dažniausiai nori gauti 
informacijos ir būti išklausyti. Slaugytojai supranta, kad tėvams 
yra svarbus informacijos teikimas bei išklausymas (8 pav.).
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8 pav. Respondentų nuomonių analizė, kokio bendravimo tėvai 
tikėtųsi iš slaugytojų 

Tirta, kaip pasiskirstė respondentų nuomonės atsakant į 
klausimą, kokios psichologinės pagalbos tėvai tikisi iš aplinki-
nių. Dauguma apklaustų tėvų (37 proc.; n = 22) nori nuošir-
daus bendravimo, trečdalis (32 proc.; n = 9) tikisi informaci-
jos suteikimo. Penktadalis apklaustųjų (19 proc.; n = 11) nori 
būti išklausyti. Mažiau nei dešimtadalis respondentų (7 proc.; 
n = 4) nenori jokios psichologinės pagalbos iš aplinkinių,  
5 proc. (n = 3) norėtų privatumo, galimybės bent kartą per 
mėnesį nuvykti į bažnyčią.

Apklaustų slaugytojų nuomonė labai dažnai sutampa su 
tėvų nuomone. Didžioji dalis apklaustų slaugytojų (33 proc.; 
n = 21) mano, kad tėvai nori būti išklausyti. Kiek mažiau  
(31 proc.; n = 20) respondentų atsakė, kad tėvai tikisi gauti 
informacijos ir nuoširdaus bendravimo, 3 proc. (n = 2) slau-
gytojų mano, jog tėvai nori būti užjausti ir 2 proc. (n = 1) 
mano, jog tėvai nori sulaukti gailesčio. 

Galima teigti, kad tėvai, slaugantys onkohematologinėmis 
ligomis sergančius vaikus, labiausiai tikisi nuoširdaus bendravi-
mo, informacijos, susijusios su gydymu ir slauga, bei būti išklau-
syti. Mažiausiai tėvams reikia gailesčio ir užuojautos (9 pav.).
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9 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal norimą pa-
galbą iš aplinkinių, sprendžiant psichologines problemas

Tirta respondentų nuomonė, kas trukdo slaugytojams 
kokybiškai bendrauti su tėvais. Apklaustų tėvų dauguma  
(46 proc.; n = 21) mano, kad laiko stoka dėl didelio darbo 
krūvio neleidžia slaugytojams dažniau bendrauti su tėvais. 
Kiek mažiau tėvų (28 proc.; n = 13) teigia, kad didžiausias 
trukdis yra psichologinių žinių stoka. 13 proc. (n = 6) res-
pondentų atsakė, kad labiausiai trukdo tėvų nepasitikėjimas 
slaugytoju. Tiek pat (13 proc.; n = 6) respondentų mano, kad 
nėra jokių trukdžių slaugytojui bendrauti su tėvais.

Apklaustų slaugytojų dauguma (66 proc.; n = 22) mano, 
kad didžiausias trukdis yra didelis darbo krūvis. Penktadalis 
apklaustųjų (21 proc.; n = 8) teigia, kad tėvai nepasitiki slau-
gytoju. Kiek mažiau (16 proc.; n = 6) atsakė, kad jiems trūksta 
psichologinių žinių bendrauti su tėvais, slaugančiais onkolo-
gine kraujo liga sergantį vaiką. 

Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad 
apklausoje dalyvavusių tėvų ir slaugytojų nuomonė sutapo: 
didelis darbo krūvis bei psichologinių žinių stoka – pagrin-
diniai trukdžiai, siekiant geresnio slaugytojų bendravimo su 
tėvais, slaugančiais onkohematologinėmis ligomis sergančius 
vaikus (10 pav.).
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10 pav. Respondentų nuomonės apie trukdžių slaugytojams, sie-
kiant geriausio bendravimo su tėvais, analizė

Išvados
1. Tėvai, slaugantys onkohematologinėmis ligomis sergančius 

vaikus, dažnai yra varginami psichologinių problemų, dėl 
kurių kartais palūžta psichologiškai. Dažniausiai tėvai pa-
tiria nežinomybę, baimę ir nuovargį, tačiau bendravimas 
tėvams, slaugantiems onkohematologinėmis ligomis ser-
gančius vaikus, išlieka svarbus. 

2. Tyrimo metu nustatyta, kad tėvai, slaugantys onkohema-
tologinėmis ligomis sergančius vaikus, savo psichologines 
problemas sprendžia įvairiais metodais. Daugumos res-
pondentų teigimu, nuoširdus bendravimas su artimaisiais 
ir draugais, gydytojais bei slaugytojais yra visada svarbus, 
sprendžiant jų psichologines problemas. 

3. Vertinant slaugytojo vaidmenį, sprendžiant tėvų, prižiūrin-
čių onkohematologinėmis ligomis sergančius vaikus, ben-
dravimo poreikius, nustatyta, kad slaugytojai padeda spręs-
ti tėvams iškilusias psichologines problemas. Iš slaugytojų 
tėvai tikisi nuoširdaus bendravimo, informacijos teikimo 
bei išklausymo. 

4. Kadangi apklausoje dalyvavusių slaugytojų nuomonė ir 
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tėvų lūkesčiai sutampa, galima teigti, kad slaugytojas su-
teikia tokią pagalbą, kokios tėvai ir tikisi. Tačiau dėl dide-
lio darbo krūvio, laiko bei psichologinių žinių stokos tėvai 
neįvardijo slaugytojo kaip pagrindinio asmens, padedančio 
spręsti jų psichologines problemas.

Pasiūlymai bendrosios  
praktikos slaugytojams

•	 Slaugant onkohematologinėmis ligomis sergančius vaikus, 
reikia spręsti ne tik jų fizines, psichologines bei socialines 
problemas, tačiau atkreipti dėmesį ir į jų tėvų psichologinę 
būklę bei bendravimo poreikius.

•	 Nuolat tobulinti kvalifikaciją kursuose, seminaruose, kon-
ferencijose ir gerinti savo ne tik profesines, bet ir psicholo-
gines žinias.

•	 Planuoti darbo dieną taip, kad būtų skirta laiko pokalbiui 
su tėvais, slaugančiais onkohematologine liga sergančius 
vaikus.

•	 Įvertinti tėvų bendravimo poreikius, siekiant suvokti, ar 
tėvai nori bendrauti su slaugytoju, ar nėra linkę bendrauti, 
nori privatumo.
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

Studijos padėjo tvirtą pagrindą  
kvalifikuotam darbui

Odeta Trečiokaitė
Kauno kolegijos absolventė 

Jau mokykloje pradėjau domėtis biomedicinos mokslais, 
todėl nebuvo sudėtinga pasirinkti studijų kryptį. Didelių dve-
jonių kėlė tik specialybės pasirinkimas, bet daugiau pasido-
mėjusi galiausiai apsisprendžiau studijuoti bendrosios prak-
tikos slaugą. Ši specialybė patraukė dėmesį tuo, kad žmogui 
suteikia laisvę toliau rinktis – plati specializacija, o tai yra labai 
gerai tiems, kurie dar dvejoja dėl pasirenkamos specialybės, 
tačiau tvirtai žino, jog nori dirbti biomedicinos srityje.

Stoti į Kauno kolegiją pirmiausiai paskatino draugai, tuo 
metu studijavę šioje aukštojoje mokykloje. Įstojusi nenusivy-
liau, įsitikinau, jog draugai neklydo ir ne veltui liaupsino šią 
kolegiją. Jau pirmaisiais studijų metais buvau sužavėta aukšto 
mokslo lygio ir kompetentingų dėstytojų žiniomis, menu per-
teikti jas studentams įdomiu, šiuolaikišku, moderniu būdu. Ta-
čiau džiugiausia, kad visus keturis bendrosios praktikos slaugos 
kursus lydėjo praktika. Savo studijų kryptyje turėjome daug 
praktinių užsiėmimų paskaitų metu, šiuolaikiškos technolo-
gijos padėjo pasiruošti praktikai gydymo įstaigose, todėl net 

ir pirmoji praktika ligoninėje neišgąsdino. Jau  po pirmosios 
mano atliktos  praktikos sulaukiau darbo pasiūlymo, šioje dar-
bovietėje dirbu iki šiol. Patiko tai, jog buvo atsižvelgta į stu-
dentų poreikius, derinamos praktikos vietos. Dėstomi skirtingi 
dalykai bei praktikos įvairiuose skyriuose leido studentams pa-
sirinkti tai, kas patinka, susipažinti su kitokia darbo specifika. 

Studijų metai nebuvo itin lengvi, nes mokslo lygis prilygs-
ta kitoms aukštosioms mokykloms, stengiamasi paruošti ge-
rus savo srities specialistus, tačiau nebuvo ir įtampos, galėjau 
darbą derinti su studijomis, skirti laiko savo pomėgiams bei 
poilsiui. Išties šie metai pralėkė labai greitai, buvo produk-
tyvūs. Sukauptas didelis bagažas žinių, susipažinta su daug 
naujų žmonių, praplėstas draugų ratas, o svarbiausia – puikiai 
paruoštos slaugytojos svarankiškam ir kvalifikuotam darbui. 
Todėl šiuos studijų metus vertinu teigiamai, nemaniau, kad 
per tokį trumpą laiką galima gerai paruošti specialistus tokiam 
atsakingam darbui. Tačiau įsitikinau, kad tai puikus mokslo 
pagrindas ir tiems, kurie planuoja studijas tęsti toliau.
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Slaugos profesijos prestižo nuomonės  
tyrimas Lietuvoje

1,3,4Andželika Zavackienė, 1,3,4Lina Gedrimė, 2Daiva Didvalė, 3Aelita Skarbalienė
1Respublikinė Klaipėdos ligoninė,

2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos,
3Klaipėdos universitetas,

4Klaipėdos valstybinė kolegija

Slaugytojai tampa vis svarbesni, padedant visuomenei su-
sidoroti su visuomenės sveikatos iššūkiais ir teikiant saugias, 
kokybiškas, veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas. Ši 
profesija yra gyvybiškai svarbi, siekiant užtikrinti sveikatos 
priežiūros prieinamumą ir tęstinumą [1].  Tačiau slaugos 
kokybei ir pacientų saugumui užtikrinti įtakos turi per ma-
žas slaugytojų skaičius ir naujų darbo vietų trūkumas, dideli 
darbo krūviai, mažas darbo užmokestis, maža darbo vietų 
diferenciacija pagal slaugytojų įgytą išsilavinimą ir kompe-
tencijas, neužtikrinta darbų sauga, menkas profesijos presti-
žas. Lietuva įvardijama kaip viena iš Europos Sąjungos šalių, 
kuriose slaugytojų mažėja. Prognozuojama, kad slaugytojų 
trūkumas didės, nes dirbančių bendrosios praktikos slaugy-
tojų, kurie sudaro didžiausią slaugos specialistų dalį, amžiaus 
vidurkis šiuo metu siekia 45,3 metus, o slaugytojo profesija 
tarp abiturientų nėra populiari [2]. Nors abiturientai slaugos 
specialybę renkasi dėl galimybės įsidarbinti, tačiau slaugos 
prestižas visuomenėje išlieka žemas [3]. Todėl svarbu rasti 
būdus ir priemones slaugos prestižui kelti. Palanki visuome-
nės nuomonė didina slaugytojų profesijos autoritetą, stiprina 
slaugytojų profesinį tapatumą, motyvuoja kokybiškai atlik-
ti darbą, skatina jaunus žmones rinktis slaugytojo profesiją. 
Visuomenės nuomonės konstatavimas ir veiksnių, lemiančių 
nuomonės su(si)darymą identifikavimas, leistų kryptingai 
veikti, formuojant slaugytojo profesijos prestižą.

Tikslas – atskleisti Lietuvos visuomenės nuomonę apie 
slaugos profesijos prestižą.

Metodika. 2018 m. sausio–vasario mėnesiais buvo atlik-
tas kiekybinis tyrimas Lietuvos universitetinio, respublikinio 
ir regioninio lygmens ligoninėse, taip pat aukštojo mokslo 
institucijose, kuriose vykdomos sveikatos mokslų studijų 
programos. Tyrime dalyvavo 782 respondentai (slaugytojai, 
gydytojai, pacientai ir jų artimieji, studentai). Tyrimo ins-
trumentas – anketinė apklausa raštu, užpildant Slaugytojo 
įvaizdžio klausimyną [4]. Klausimyno teiginiai buvo pažy-
mimi 5 balų Likerto skalėje. Duomenims apdoroti naudota 
SPSS 21.0 programa. 

Rezultatai. Respondentai slaugos profesijos prestižą verti-
na vidutiniškai (rangų vidurkis 4,12). Pritariama nuomonei, 
kad slauga yra sunkus ir sudėtingas darbas (rangų vidurkis 

Tyrimai

4,48), slauga laikoma svarbia ir reikalinga profesija (rangų 
vidurkis 4,46), kelianti aukštus kvalifikacijos reikalavimus 
(rangų vidurkis 4,50), pasižyminti svarbiomis ir didelėmis 
atsakomybėmis (rangų vidurkis 4,66). Pritariama, kad slau-
gos profesija yra pašaukimas (rangų vidurkis 4,22). Tyrimo 
dalyviai nepritarė teiginiui, kad slaugytojams nereikia didelio 
išsilavinimo (rangų vidurkis 2,09), bet sutinka, kad slauga 
yra prastai apmokamas darbas (rangų vidurkis 4,74).

Slaugos profesiją labiau teigiamai vertina jaunesnio am-
žiaus respondentai. Jie labiau pritaria teiginiui, kad slaugy-
tojams reikia didelio išsilavinimo, kad slauga yra aukštus 
kvalifikacijos reikalavimus kelianti profesija su didelėmis 
atsakomybėmis. Vyresnio amžiaus respondentai, priešingai, 
linkę manyti, kad slaugytojams ypatingo išsilavinimo nerei-
kia, labiau linkę palaikyti nuomonę, kad slaugytojo darbas 
yra tik mechaninis konkrečių pareigų atlikimas.

Išvados. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunoji karta la-
biau linkusi slaugos profesiją laikyti prestižine. Jaunesnio 
amžiau žmonės labiau suvokia profesinio pašaukimo svarbą 
ir reikšmę, išsilavinimą ir kompetentingumą, profesines atsa-
komybes. Tai yra veiksniai, darantys įtaką slaugytojų profesi-
onalumui, keliantys slaugytojų veiklos kokybę bei gerinantys 
visuomenės nuomonę apie slaugą. Visgi turi būti dedamos 
pastangos ir ieškoma priemonių slaugytojų nematerialiam 
motyvavimui ir materialiam atlyginimui, nes visuomenėje tai 
glaudžiai siejama su profesijos prestižu.
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Pagalba šlapimo nelaikantiems pacientams 
Žydrūnė Musienė

Kauno klinikinė ligoninė 

II dalis. Medicinos pagalbos priemonės esant šlapimo nelaikymui.  
Parinkimas, naudojimas, kompensavimo galimybės

Ne visada pavyksta visiškai kontroliuoti šlapimo nelaikymą. Nevalingas šlapinimasis sukelia didžiulį nepatogumo jausmą. 
Tačiau pagelbėti gali šlapimą sugeriančios priemonės. Šlapimą ir (arba) išmatas sugeriančių priemonių paskirtis – padėti aktyviems 
žmonėms išlikti socialiai aktyviems, o pasyviems, gulintiems pacientams – palengvinti jų priežiūrą bei užtikrinti saugumo jausmą ir 
komfortą. 

Problemos parenkant ir naudojant šlapimą ir (arba) išmatas sugeriančius gaminius

Dažniausios problemos, su kuriomis susiduriama, parenkant gaminius

Problema Pasekmės

Nenaudoja jokių priemonių esant šlapimo 
nelaikymui

•	Apsunkina pacientų kasdienes veiklas 
•	Greitai atsiranda specifinis šlapimo kvapas 
•	Šlapimas gali pažeisti odą tarpvietės srityje
•	Atsiranda infekcijos pavojus

Per mažas gaminio sugėrimas

•	Galimas šlapimo pratekėjimas
•	Nesaugumo, diskomforto jausmas 
•	Odos maceracija 
•	Odos pažeidimas
•	Pragulos 

Per didelis gaminio sugėrimas •	Neekonomiškas gaminio naudojimas
•	Didelės netikslingos išaugusios išlaidos

Per didelis sauskelnių dydis •	Gali iškilti šlapimo pratekėjimo pavojus 
•	Netikslingai didelės išlaidos

Per mažas sauskelnių dydis
•	Gali iškilti šlapimo pratekėjimo pavojus 
•	Nuospaudos ant kūno dėl sauskelnių užveržimo
•	Nepatogumo jausmas
•	Odos pažeidimai

Naudojami gaminiai neskirti šlapimui sugerti 
(pavyzdžiui, kasdieniai įklotai)

•	Nesugeria, šlapimas prabėga
•	Gali atsirasti odos sudirgimas 
•	Gali atsirasti alergija tarpvietės srityje 
•	Atsiranda specifinis šlapimo kvapas

Naudojamų gaminių sudėtinės dalys dirgina 
odą

•	Gali atsirasti odos sudirgimų, erozijų 
•	Gali atsirasti alergija tarpvietės srityje 
•	Skausmas, deginimo jausmas 
•	Diskomfortas

Celofaninis, nelaidus orui sauskelnių paviršius •	Gaminiuose šuntama, kondensuojasi drėgmė, pacientas jaučiasi nuolatos drėgnas

Netinkamai parinktas produktas – naujas dar vienas rizi-
kos faktorius ir su juo susijusios naujos problemos. Todėl la-
bai svarbu laiku pastebėti problemas ir jas spręsti. 

Šlapimą ir (arba) išmatas sugeriantys gaminiai
Gaminius šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymui reikia pa-

rinkti labai atsakingai, nes nuo to priklauso, kaip saugiai 
ir patogiai pacientas jausis. Būtina atsižvelgti į daug įvairių 
kriterijų, kad gaminiai būtų labai tiksliai parinkti ir pritai-
kyti pagal kiekvieno individualius poreikius, taip užtikrinant 
maksimalią apsaugą ir ekonomišką gaminio naudojimą. 

Gaminiai šlapimo (arba) išmatų nelaikymui parenkami pa-
gal šiuos bendruosius kriterijus:

1. šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymo dažnumą – numato-
mą reikalingą sugėrimo kiekį

2. dydį (kūno apimtis)
3. sauskelnės tipą (juostinės, anatominės)
4. paciento gyvenimo būdą, aktyvumą ir savarankiškumą
5. gaminio kokybės ir saugumo kriterijus
6. odos būklę
7. patogumą ir paprastumą jais naudotis
8. gaminio kainą
Šiuo metu medicinos priemonių gamintojai gali pasiūlyti 

labai platų asortimentą gaminių, skirtų šlapimo ir (arba) iš-
matų nelaikantiems žmonėms. Kiekvienam pacientui galima 
parinkti ir pritaikyti geriausiai jam tinkantį gaminį. 

Pacientai ar slaugantieji dažnai nežino, kaip pasirinkti tin-
kamus gaminius, kaip juos naudoti. Be to, sunkiai sergančių 
pacientų slauga yra brangi, todėl dažnai pacientų artimieji 

stengiasi taupyti, naudoja ne visuomet savo paskirtį atitinkan-
čius gaminius. Toks taupymas gali skaudžiai atsiliepti slaugo-
mo paciento sveikatai ir dar padidinti slaugos išlaidas. 
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Šlapimą sugeriantys gaminiai

Kam skirti Apibūdinimas

Aktyviems
pacientams

Urologiniai įklotai vyrams ir moterims 
Skirti turintiems lengvą ir vidutinį šlapimo nelaikymo laipsnį.
•	 Priemonės skirtos aktyviems žmonėms
•	 Sugeriamo skysčio kiekis ~ 50–900 ml
•	 Anatominė įklotų forma
•	 Superabsorbentas įklotų viduje greitai ir patikimai sugeria skysčius
•	 Įklijuojama į kelnaičių vidų 

Aktyviems 
ir iš dalies 
aktyviems
pacientams

Anatominiai įklotai
Priemonės skirtos pacientams, turintiems vidutinio sunkumo ir sunkų šlapimo nelaikymo laipsnį.
•	 Sugeriamo skysčio kiekis ~ 1000–3500 ml
•	 Ypač tinka neįgaliesiems, naudojantiems vežimėlius
•	 Naudojami su specialiomis kelnaitėmis, kurias dėvint įklotas tvirtai ir patikimai prilaikomas

Aktyviems 
ir iš dalies 
aktyviems

Specialios tinklinės kelnaitės
Skirtos anatominio įkloto laikymui.
•	 Jas dėvint įklotas puikiai ir patikimai priglunda prie kūno, lieka reikiamoje vietoje

Aktyviems 
ir iš dalies 
aktyviems 
pacientams

Sauskelnės-kelnaitės
Skirtos esant vidutinio sunkumo ir sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui.
•	 Rekomenduojamos aktyvių, savarankiškų pacientų priežiūrai
•	 Atrodo kaip paprastos baltos spalvos kelnaitės
•	 Užmaunamos ir numaunamos kaip paprastos kelnaitės
•	 Panaudojus jas galima lengvai nuimti ir išmesti perplėšus šonines siūles, todėl jas labai paprasta pasikeisti
•	 Sugeriamo skysčio kiekis ~ 1000–2000 ml
•	 Nepastebimos po drabužiais, patogios, netrukdo judėti
•	 Ypač tinka žmonėms, turintiems psichinių sutrikimų

Iš dalies 
aktyviems 
pacientams

Juostinės sauskelnės
Skirtos esant vidutinio sunkumo, sunkiam ir labai sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui. 
•	 Naudojamos iš dalies aktyvių pacientų priežiūrai
•	 Sugeriamo skysčio kiekis ~ 1500–4000 ml 
•	 Parenkamos pagal paciento juosmens apimtį (cm)
•	 Tvirtinamos juosmens juostomis 
•	 Sauskelnių išoriniame viduriniame paviršiuje esantis drėgmės indikatorius parodo, kada laikas keisti sauskelnes 
•	 Naujos kartos sauskelnės gaminamos iš orui laidžios medžiagos, todėl jas dėvint kūnas mažiau prakaituoja, 

mažiau šunta, mažiau dirginama oda, taip užtikrinamas maksimalus gaminio patogumas

Pasyviems 
pacientams

Anatominės sauskelnės
Skirtos esant vidutinio sunkumo, sunkiam ir labai sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui. 
•	 Naudojamos gulinčių pacientų priežiūrai
•	 Sugeriamo skysčio kiekis ~ 1500–4000 ml 
•	 Parenkamos pagal paciento juosmens apimtį (cm)
•	 Tvirtinamos dvigubais užsegamais lipdukais 
•	 Sauskelnių išoriniame viduriniame paviršiuje esantis drėgmės indikatorius parodo, kada laikas keisti sauskelnes 
•	 Naujos kartos sauskelnės gaminamos iš orui laidžios medžiagos, todėl jas dėvint kūnas mažiau prakaituoja, 

mažiau šunta, mažiau dirginama oda, taip užtikrinamas maksimalus gaminio patogumas

Pasyviems 
pacientams

Anatominiai įdėklai, naudojami kaip papildomas sauskelnių sluoksnis. 
•	 Tinka pacientų su įvestu kateteriu priežiūrai 
•	 Sugeriamasis įdėklas iš abiejų pusių praleidžia drėgmę 
•	 Skirtas papildomai apsaugai naudojant sauskelnes 
Higieniniai paklotai 
Pagaminti iš purios celiuliozės, rekomenduojami papildomai patalynės ir čiužinių, baldų apsaugai.
•	 Vidinė gaminio pusė padengta neaustine medžiaga, vidinis sluoksnis – iš sugeriančios celiuliozės, išorinė pusė 

turi vandens nepraleidžiančią plėvelę 
•	 Palengvina kasdienę gulinčių pacientų priežiūrą 

Šlapimą ir (arba) išmatas sugeriančių  
gaminių parinkimas

Visos šlapimo nelaikymo priežiūros priemonės parenka-
mos pagal keturis pagrindinius žingsnius:

1 žingsnis – sugeriančio gaminio parinkimas pagal šlapimo 
nelaikymo laipsnį (pagal ištekančio šlapimo kiekį per 4 val.): 

Lengvam šlapimo nelaikymui (sugeriamo skysčio kiekis – 
nuo 50 ml iki 900 ml) skirti specialūs urologiniai įklotai vy-
rams ir moterims. 

Vidutiniam šlapimo nelaikymui (sugeriamo skysčio kiekis – 
nuo 1000 ml iki 3500 ml) skirti specialūs anatominiai įklotai.

Sunkiam ir labai sunkiam šlapimo nelaikymui (sugeriamo 
skysčio kiekis – nuo 2000 ml iki daugiau kaip 4000 ml) skir-
tos juostinės ir anatominės sauskelnės. 

2 žingsnis – dydžio pasirinkimas pagal kūno apimtis:
Visų tipų ir sugėrimų sauskelnės parenkamos pagal gami-

nio liemens ir klubų apimtį.  
Extra Small (XS) 40 cm х 60 cm

Small (S) 55 cm х 80 cm
Medium (M) 75 cm х 110 cm

Large (L) 100 cm х 150 cm
Extra Large (XL) 130 cm х 170 cm

3 žingsnis – gaminio rūšies parinkimas pagal paciento 
aktyvumą:

Aktyviems asmenims  skirti urologiniai įklotai vyrams ir mo-
terims. 

Iš dalies aktyviems asmenims (pavyzdžiui, besinaudojan-
tiems neįgaliųjų vežimėliais) skirti urologiniai anatominiai 
įklotai ir juostinės sauskelnės. 

Pasyviems, gulintiems asmenims skirtos didelio sugėrimo 
anatominės sauskelnės.

4 žingsnis – gaminio parinkimas pagal kokybės ir saugu-
mo kriterijus (žr. ženklinimą ant gaminio pakuotės):

Air – gaminys laidus orui (oda nešunta, neprakaituoja, di-
desnis sausumo jausmas) 

Latex free – gaminyje nenaudojamas lateksas (mažiau odos 
sudirgimų ir alergijų) 

EDS – ypač greitas sugėrimas
Odour stop – turi specialią šlapimo kvapo kontrolę  
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Klausimai*
1. Parinktos per didelio sugeriamumo sauskelnės. Kokios 

netinkamo pasirinkimo pasekmės? 
a)  nesaugumo, diskomforto jausmas
b) galimas šlapimo pratekėjimas, nesaugumo, diskomforto 

jausmas, odos maceracija, odos pažeidimas, pragulos
c) neekonomiškas gaminio naudojimas, didelės netikslin-

gos išaugusios išlaidos
d) odos maceracija

2. Kokiems pacientams skirtos anatominės sauskelnės?
a) esant vidutinio sunkumo, sunkiam ir labai sunkiam šla-

pimo nelaikymo laipsniui, gulinčių pacientų priežiūrai
b) aktyviems pacientams, turintiems psichikos sutrikimų
c) iš dalies aktyviems pacientams, besinaudojantiems 

vežimėliais 
d) gali būti naudojama visokio aktyvumo pacientams 

3. Ką reikia bent minimaliai įvertinti, kad būtų tinkamai 
parinkti sugeriantys gaminiai?
a) sugėrimą parinkti pagal šlapimo nelaikymo laipsnį;  

dydį – pagal kūno apimtis; gaminio rūšį – pagal paciento 
aktyvumą; įvertinti: gaminio kokybę ir saugumą; kainą 
ir nuolaidas;  atsiliepimus ir rekomendacijas 

b) sugėrimą parinkti pagal šlapimo nelaikymo laipsnį; 
dydį – pagal kūno apimtis; gaminio rūšį – pagal 
paciento aktyvumą; įvertinti gaminio kokybę ir 
saugumą

c) sugėrimą parinkti pagal šlapimo nelaikymo laipsnį; 
dydį – pagal kūno apimtis, visa kita ne taip svarbu

* Teisingo atsakymo (atsakymų) raidę apibraukte mėlynu tušinuku. 
Atsakymus siųskite iki balandžio 30 d. Jums patogiu būdu: 1) iškirpę  lapą su atsakymais siųskite paštu adresu: Žurnalui „Slauga. Mokslas ir praktika“, 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius; 2) atneškite į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centrą, Rugių g. 1, Vilniuje, ir įdėkite į pašto dėžutę „Klausimyno atsakymai. Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ I aukšte prie skelbimų 
lentos; 3) nufotografuokite ar nuskenuokite atsakymus ir atsiųskite elektroniniu paštu redakcija@sskc.lt; 4) atsakykite į klausimus Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centro „Facebook“ paskyroje.
Primename, kad norėdami gauti dovaną, turėsite atsakyti į visuose 4 numeriuose (kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesių) pateiktus klausimus. 
Dalyvio vardas, pavardė.............................................................................................................................................................................
Kontaktinis telefonas.................................................................. el.p. adresas...........................................................................................

Slaugos priemonių kompensavimas
Didelė dalis pacientų gali gauti kompensuojamus gami-

nius šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymui. Tam būtina kreiptis 
į šeimos gydytoją, kuris sutvarkys reikalingus dokumentus 
kompensuojamosioms priemonėms gauti. Kompensuoja-
mosios priemonės, kurių galima gauti su kompensuojamųjų 
vaistų pasu nuo 30 iki 45 vnt. (atitinkamai pagal ligos kodą), 
padeda iš dalies patenkinti pacientų poreikius, palengvina fi-
nansinę naštą kontroliuojant šią problemą. Šiandien galima 
gauti kompensuojamųjų urologinių įklotų, anatominių įklo-
tų bei visų tipų, dydžių ir sugėrimų sauskelnių bei paklotų.

Slaugos priemonių kompensavimą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. 
įsakymas Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“. Nuo 2018-01-02 
įsigaliojo 13 dalies „Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės“ 
pakeitimas. Patvirtinta daugiau ligų kodų, pagal kuriuos yra ga-
limybė gauti kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių:

„13.1. Per mėnesį, esant šlapimo (R32) arba išmatų 
(R15) nelaikymui, išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta 
visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, ku-
riems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo 
lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, kurių 
sugeriamumas nuo 500 ml, arba 60 vienetų vienkartinių pa-
klodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, kurių 
sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 
vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeria-
mumas nuo 500 ml, ir 30 vienkartinių paklodžių);

13.1.2. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nusta-
tyta visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asme-
nims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, – 45 vienetai sauskelnių arba 45 
vienetai įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 45 vie-
netai vienkartinių paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 
vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vie-
netų sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų 
įklotų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, ir 15 vienkartinių 
paklodžių), kai nustatytos šios ligos ir būklės:

13.1.2.1. liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) 
reiškiniai;

13.1.2.2. išsėtinė sklerozė (G35);
13.1.2.3. galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05);
13.1.3. asmenims, kuriems nustatytos šios ligos ir būk-

lės: CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padariniai (T90.5, 
T91.3) arba liekamieji kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) 
reiškiniai, arba galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutriki-
mai (I61–64, I69, G95.1), arba išsėtinė sklerozė (G35), arba 
galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05), – 30 vienetų 
sauskelnių arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 
500 ml, arba 30 vienetų vienkartinių paklodžių (arba 15 
vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas 
nuo 500 ml, arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienkartinių 
paklodžių, arba 15 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 
500 ml, ir 15 vienkartinių paklodžių), arba 36 vienetai įklotų, 
kurių sugeriamumas iki 500 ml;

13.1.4. asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta 
visiška negalia ir galiojimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, ku-
riems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, – 30 vienetų sauskelnių arba 30 vienetų įklo-
tų, kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 30 vienetų vienkarti-
nių paklodžių (arba 15 vienetų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, 
kurių sugeriamumas nuo 500 ml, arba 15 vienetų sauskelnių ir 
15 vienkartinių paklodžių, arba 15 vienetų įklotų, kurių suge-
riamumas nuo 500 ml, ir 15 vienkartinių paklodžių).“
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