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4 Tarptautinė slaugytojų diena 

Gerbiamieji slaugytojai,
 

Gerbiami slaugytojai ir slaugytojos,

Tarptautinę slaugytojų dieną minint, sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos per Pasaulinę sveikatos dieną 
aptartų vertybių fone: rūpinkimės savimi ir šeima, gyven-
kime ir maitinkimės sveikai, sportuokime, gyvenkime lai-
mingą ir sveiką gyvenimą. Patikiname, kad visi turintys 
mediko pašaukimą ilgus dešimtmečius taip ir stengiamės 
gyventi. Tesiseka mums. 

Būkime imlūs ir pakantūs naujovėms, puoselėkime kli-
nikinę intuiciją. 

Šeimoje ir kolektyve būkim laukiami ir laukiamos. 
Su švente!

Sveikatos priežiūros ir farmacijos  
specialistų kompetencijų centro

direktorius Juozas Ruolia su kolektyvu

Jau daug dešimtmečių kiekvieną pavasarį visa medikų 
bendruomenė mini Tarptautinę slaugytojų dieną. Prasmin-
ga, kad ši profesinė šventė sutampa su gamtos atgimimu, su 
nesutramdomu gyvybės proveržiu, kuri dažnai priklauso ir 
nuo Jūsų profesionalumo, atidumo, rūpestingumo.

Šiandien Jūs susiduriate su daugeliu iššūkių, iš Jūsų 
daug reikalaujama – kompetencijos, pareigingumo, nuo-
latinio profesinio tobulėjimo. Visa tai svarbu, bet pacien-
tui dažnai labiausiai reikia žmogiškos atjautos, emocinio 
ryšio. Jūs padedate silpnam, pagalbos reikalingam žmogui 
pasijusti oriam, suteikiate viltį pasveikti.

Profesinės šventės proga linkiu kantrybės, gebėjimo pasirū-
pinti ne tik pacientais, bet rasti laiko sau ir savo artimiesiems. 
Dėkui už Jūsų pasišventimą, altruizmą, užuojautos žodį.

Tegul nuoširdžiai ištartas pacientų Ačiū ir dėkingas 
žvilgsnis būna kasdienis atpildas už Jūsų gerumą.

Aurelijus Veryga, 
sveikatos apsaugos ministras
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Apdovanoti nusipelnę Lietuvos  
medicinos darbuotojai

Trečiadienį, gegužės 2 dieną, Vilniaus rotušėje vyko tradicinis Sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamas rengi-
nys, skirtas pagerbti ir padėkoti labiausiai nusipelniusiems medikams – gydytojams, slaugytojams ir sveikatos apsaugos 
darbuotojams. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga garbės ženklais apdovanojo ir Nusipelniusio Lietuvos gy-
dytojo, Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės vardus suteikė 35 
medicinos specialistams. 

Jau 14 metų apdovanojimai medikams kasmet teikiami minint Lietuvos medicinos darbuotojų dieną. Per šį laikotarpį nusipel-
niusio gydytojo vardus pelnė 278 Lietuvos medikai, nusipelniusių sveikatos apsaugos darbuotojų garbės vardai suteikti 334 asme-
nims. Nuo 2015 m. garbės vardai suteikiami ir slaugytojams. Tokius garbės vardus dabar turi 51 Lietuvos slaugytojas.  

Ministras Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardą suteikė ir Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklu apdo-
vanojo:

Skirmutę Astrauskienę, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos bendrosios praktikos slaugytoją
Vidą Balkevičienę, Birštono sanatorijos „Versmė“ vyresniąją slaugytoją 
Danutę Dubauskaitę, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytoją
Jadvygą Gerasimovič, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytoją
Aldoną Margelienę, Lazdijų ligoninės Terapijos-geriatrijos skyriaus vyresniąją slaugytoją-slaugos administratorę
Reginą Padelskienę, Birštono sanatorijos „Versmė“  vyriausiąją slaugytojų administratorę
Valeriją Paliunienę, Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro bendrosios praktikos slaugytoją
Reginą Rupšienę, Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją
Valentiną Račkovskają, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytoją
Astą Sabaliauskienę, Respublikinės Šiaulių ligoninės Nefrologijos-toksikologijos skyriaus vyresniąją slaugos administratorę

Tarptautinė slaugytojų diena 

Sveikatos apsaugos ministerijos nuotrauka



6 Mokslinis straipsnis

Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas  
reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje

1Indrė Kunigėlytė, 2Simona Paulikienė
1VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 2Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

 

Raktažodžiai: pacientai be sąmonės, skausmo vertinimas, 
intensyvioji slauga.

Santrauka
Skausmas yra dažna problema, pasireiškianti reanimacijos 

ir intensyviosios terapijos skyriuose gydomiems ir slaugo-
miems pacientams. Pacientų be sąmonės skausmas neretai vis 
dar nevertinamas, nes pacientai negali išsakyti žodžiais ar ki-
taip išreikšti patiriamo skausmo. Svarbu, kad ne tik gydytojai, 
bet ir slaugytojai, taikydami tinkamas priemones, reguliariai ir 
prireikus vertintų pacientų be sąmonės skausmą. Straipsnyje 
pristatomo tyrimo tikslas – išanalizuoti pacientų be sąmonės 
skausmo vertinimą reanimacijos ir intensyviosios terapijos 
skyriuose. Tyrimo metu buvo apklaustas 41 reanimacijos ir in-
tensyviosios terapijos skyriuose dirbantis slaugytojas. Taip pat 
buvo stebima ir registruojama 8 slaugytojų (iš 41 dalyvavusio 
apklausoje) veikla. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma 
reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbančių 
slaugytojų vertina pacientų be sąmonės skausmą procedūrų 
metu. Pagrindiniai požymiai, į kuriuos atsižvelgia slaugyto-
jai, vertindami skausmą, yra veido išraiškos pokyčiai (įtemp-
ta, iškreipta), vokalizacija (dūsavimas, dejavimas, verkimas) ir 
tachikardija. Slaugytojų vertinami požymiai iš dalies sutampa 
su standartizuotuose skausmo vertinimo instrumentuose pa-
teiktais požymiais. 

Įvadas
Pagal Tarptautinę skausmo studijų asociaciją, skausmas 

yra nemalonus jutiminis ir emocinis potyris, susijęs su esa-
mu ar potencialiu audinių pažeidimu arba nusakomas šio 
pažeidimo terminais [1]. Skausmą dažnai jaučia reanimacijos 
ir intensyviosios terapijos (RIT) skyriuose gydomi ir slaugo-
mi pacientai. Stiprus ir ilgai besitęsiantis skausmas neigiamai 
veikia pacientų emocinę, fizinę savijautą. Nekontroliuoja-
mas, nemalšinamas skausmas neretai turi nepageidaujamų 
psichologinių ir fiziologinių pasekmių, kurios gali kelti grės-
mę paciento gyvybei [2]. Mokslinėje literatūroje nurodoma, 
kad pacientų be sąmonės skausmo vertinimas yra sudėtingas, 
neretai nemalšinamas arba malšinamas netinkamai, nes dėl 
paciento psichinės būklės, sedacijos, sužalojimų, vartojamų 
medikamentų, pacientų negalėjimo išsakyti žodžiais ar kitaip 
išreikšti (raštu ar rankų judesiais) jaučiamo skausmo negalima 
tiksliai jo įvertinti [4]. Slaugytojai dažniau nei kiti sveikatos 
priežiūros specialistai kontaktuoja su pacientais RIT skyriuose 
[3], nes keičia pacientų kūno padėtį, administruoja medika-
mentus, užtikrina asmens higieną ir atlieka kitas neinvazines ir 
invazines procedūras. Todėl svarbu, kad slaugytojai, taikyda-
mi tinkamas priemones, gebėtų vertinti pacientų be sąmonės 
jaučiamą skausmą, kuris vėliau būtų atitinkamai malšinamas 
nemedikamentinėmis ar medikamentinėmis priemonėmis.  

Tyrimo tikslas – išanalizuoti pacientų be sąmonės skausmo 
vertinimą reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje.

Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti pacientų be sąmonės skaus-
mo vertinimo tendencijas tarp slaugytojų. 2. Išsiaiškinti slau-
gytojų vertinamus požymius pacientų be sąmonės skausmui 
identifikuoti. 3. Palyginti slaugytojų vertinamus požymius pa-
cientų be sąmonės skausmui identifikuoti su standartizuotuose 
skausmo vertinimo instrumentuose pateiktais požymiais.

Tyrimo medžiaga ir objektas
Taikytas netikimybinis tikslinis atrankos tipas. Tyrimo imtį 

sudarė 41 RIT skyriaus slaugytojas. Taip pat buvo stebima 
ir registruojama 8 iš apklaustų slaugytojų veikla – pacientų 
be sąmonės skausmo vertinimas. Tyrime dalyvavo 36 mote-
rys (88 proc.) ir 5 vyrai (12 proc.). Respondentų darbo stažo 
vidurkis ± 18 metų, darbo stažas RIT skyriuje – ± 12 metų.  
88 proc. apklaustųjų buvo įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą, 
12 proc. – aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Empiriniam žvalgomajam tyrimui atlikti pasirinkti tyrimo 
metodai – anketinė apklausa ir stebėjimas. 

Klausimynas sudarytas iš 22 klausimų. Dalis anketos klau-
simų buvo sudaryti pagal I. Kizza (2012) klausimyną, skir-
tą nustatyti slaugytojų žinioms ir veiklai, vertinant kritinės 
būklės pacientų skausmą [5], bei standartizuotus skausmo 
vertinimo instrumentus – Skausmo vertinimo instrumentą 
intensyviosios priežiūros metu (angl. The Critical Care Pain 
Observation Tool) (vertinama veido išraiška, kūno judesiai, 
DPV toleravimas, vokalizacija ir raumenų įtempimas) [6] ir 
Skausmo elgesio skalę (angl. The Behavioral Pain Scale) (verti-
nama veido išraiška, viršutinių galūnių judesiai ir DPV tole-
ravimas) [7]. Šie skausmo vertinimo instrumentai mokslinėje 
literatūroje įvardijami kaip patikimiausi skausmo vertinimo 
instrumentai RIT skyriuose kritinės būklės, intubuotų ir 
(arba) seduotų pacientų skausmui vertinti [8, 9]. 

Stebėjimo metu gauti duomenys buvo registruojami auto-
rių sukurtame stebėjimo lape. Vertinta: pacientų be sąmonės 
skausmo vertinimo dažnis, skausmo registracija dokumentuo-
se, prieš, per ir po kokių procedūrų yra vertinamas skausmas, 
skausmo vertinimui stebimi požymiai.

Tyrimas atliktas 2016 m. lapkričio 4–25 d. VšĮ Vilniaus 
miesto klinikinės ligoninės RIT skyriuose. 

Anketų atsakymai buvo vertinami pagal atsakymų į anketos 
klausimus dažnį (proc.). Stebėjimo duomenys buvo palyginti 
su anketavimo metu gautais duomenimis. Dalis tyrimo metu 
gautų duomenų buvo palyginti su standartizuotuose skausmo 
vertinimo instrumentuose pateiktais požymiais. Surinkta in-
formacija apdorota ir analizuota naudojant „Microsoft Office 
Excel“ ir „Microsoft Office Word 2013“ programas.

Tyrimo rezultatai dėl imties suformavimo neturėtų būti 
taikomi apibendrintai visų Lietuvos ligoninių RIT skyrių 
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mastu. Tačiau jais remiantis galima numatyti svarbias įžvalgas 
pacientų be sąmonės skausmo vertinimui gerinti.

 Tyrimo rezultatai
Pacientų be sąmonės skausmo vertinimo  

tendencijos tarp slaugytojų 

68 proc. respondentų (28 iš 41) teigė vertinantys pacientų 
be sąmonės skausmą. Tyrimo metu stebint 8 slaugytojų atlie-
kamą skausmo vertinimo reguliarumą, nustatyta, kad 7 iš 8 
slaugytojų vertino pacientų be sąmonės skausmą. Galima da-
ryti išvadą, kad dauguma slaugytojų, dirbančių RIT skyriuo-
se, vertina pacientų be sąmonės skausmą.

Paaiškėjo, kad slaugytojai, vertinantys pacientų be sąmonės 
skausmą (n = 28), dažniausiai jį vertina tik prireikus, pavyz-
džiui, prieš, per ar po procedūrų, o ketvirtadalis respondentų 
skausmą vertina kas 1–4 valandas (1 pav.). Šie anketavimu 
gauti rezultatai atitiko stebėjimo metu gautą informaciją. Pa-
stebėta, kad 7 iš 8 slaugytojų skausmą vertino tik prireikus. 

1 pav. Pacientų be sąmonės skausmo vertinimo dažnis tarp slau-
gytojų (n = 28)

Slaugytojai pacientų be sąmonės skausmą dažniausiai ver-
tina per atliekamas procedūras. Apklausos rezultatai parodė, 
kad slaugytojai yra linkę vertinti pacientų be sąmonės skausmą 
sekreto išsiurbimo iš endotrachėjinio ar tracheostomos vamz-
delio, pragulų perrišimo ir žaizdų tvarstymo metu (1 lentelė). 
Anketavimo metu gauti rezultatai sutapo su stebėjimo metu 
gautais duomenimis. Stebėjimo metu nustatyta, kad didžioji 
dalis slaugytojų vertino skausmą procedūrų metu, ypač tvars-
tant žaizdas ir išsiurbiant sekretą iš endotrachėjinio ar trache-
ostomos vamzdelio.

1 lentelė. Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas per proce-
dūras (n = 28)

Procedūra Taip Kartais Ne
Žaizdų tvarstymas 70 % (20) 21 % (6) 7 % (2)
Paciento kūno padėties keitimas 50 % (14) 21 % (6) 29 % (8)
Pragulų perrišimas 64 % (18) 15 % (4) 21 % (6)
Drenų šalinimas 57 % (16) 7 % (2) 36 % (10) 
Sekreto išsiurbimas iš endotrachėjinio ar 
tracheostomos vamzdelio 79 % (22) 21 % (6) -

Slaugytojų vertinami požymiai pacientų be sąmonės 
skausmui identifikuoti

Paaiškėjo, kad slaugytojai, vertindami pacientų be sąmo-
nės skausmą (n = 28), dažniausiai jį identifikuoja pagal vei-
do išraiškos pokyčius ir vokalizaciją. Beveik visi respondentai 
įvardijo pacientų pulso pokyčius kaip svarbų fiziologinį po-
žymį pacientų be sąmonės skausmui identifikuoti. Pacientų 

kūno temperatūros pokyčiai ir vyzdžių būklė didžiajai daliai 
apklaustų slaugytojų nebuvo svarbūs, vertinant pacientų be 
sąmonės skausmą (2 lentelė). Stebėjimo būdu gauta informa-
cija atitiko respondentų pateiktus atsakymus anketose.

2 lentelė. Slaugytojų vertinami požymiai pacientų be sąmonės 
skausmui identifikuoti (n = 28)
Požymis Svarbu Nesvarbu
Veido išraiška 100 % (28) -
Kūno judesiai 71 % (20) 29 % (8)
Raumenų įsitempimas 57 % (16) 43 % (12)
Vokalizacija 100 % (28) -
DVP 64 % (18) 36 % (8)
Arterinis kraujo spaudimas 57 % (16) 43 % (12)
Pulsas 93 % (26) 7 % (2)
Vyzdžių būklė (išsiplėtę arba susitraukę) 29 % (8) 71 % (20)
Kvėpavimas 64 % (18) 26 % (10)
Kūno temperatūra 14 % (4) 86 % (24)

Respondentai, vertinantys pacientų be sąmonės skausmą 
(n = 28), buvo paprašyti konkretizuoti požymius, kurie, jų nuo-
mone, yra skausmo požymiai. Tiriamieji dažniausiai įvardijo 
įsitempusią (92 proc.) ar iškreiptą (100 proc.) veido išraišką, 
pacientų dūsavimą (86 proc.) ir verkimą (93 proc.), įtemp-
tus raumenis (64 proc.). Rečiausiai apklaustieji kaip skaus-
mo požymius nurodė iš dalies sulenktas viršutines galūnes  
(28 proc.), viršutinių galūnių sulenkimą (36 proc.) ir kosėji-
mą esant DPV (43 proc.). Stebėjimo metu gauta informacija 
patvirtino atliktos apklausos rezultatus.

Respondentai, vertinantys pacientų be sąmonės skausmą 
(n = 28), identifikavo pasireiškiančius fiziologinius pokyčius, 
kurie, jų nuomone, yra skausmo požymiai. Tiriamieji daž-
niausiai nurodė tokius požymius kaip tachikardija, neregulia-
rus ir padažnėjęs kvėpavimas. Mažiausias skaičius apklaustųjų 
išskyrė bradikardiją, hipotenziją ir retą kvėpavimą kaip galimo 
skausmo požymį (3 lentelė). Gauti duomenys buvo palyginti 
su stebėjimo metu gauta informacija ir patvirtinti.

3 lentelė. Slaugytojų stebimi pacientų be sąmonės patiriamo 
skausmo fiziologiniai pokyčiai (n = 28)

Fiziologinis pokytis Slaugytojų stebimas požymis
Bradikardija 14 % (4)
Tachikardija 100 % (28)
Hipotenzija 14 % (4)
Hipertenzija 42 % (11)
Išsiplėtę vyzdžiai 29 % (8)
Susitraukę vyzdžiai 29 % (8)
Temperatūros sumažėjimas 14 % (4)
Temperatūros padidėjimas (prakaitavimas) 21 % (6)
Retas kvėpavimas 7 % (2)
Nereguliarus kvėpavimas 86 % (24)
Padažnėjęs kvėpavimas 64 % (18)

Slaugytojų vertinamų požymių pacientų be sąmonės 
skausmui identifikuoti lyginimas su standartizuotuose 

skausmo vertinimo instrumentuose pateiktais požymiais
Tyrimu siekta nustatyti slaugytojų vertinamus pacientų be 

sąmonės elgesio pokyčius ir juos palyginti su užsienio svei-
katos priežiūros įstaigose naudojamų standartizuotų skausmo 
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vertinimo instrumentuose pateiktais požymiais. Norėta nu-
statyti, ar slaugytojų vertinami pacientų elgesio pokyčiai ati-
tinka standartizuotuose skausmo vertinimo instrumentuose 
nurodytus požymius. 

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad visi slaugytojai, vertinda-
mi pacientų be sąmonės skausmą, atsižvelgia į paciento veido 
išraišką ir daugiau nei trys penktadaliai – į kūno (viršutinių 
galūnių) judesius. Mažiausias skaičius slaugytojų, t. y. daugiau 
nei pusė, vertindami pacientų be sąmonės skausmą, vertina 
paciento gebėjimą toleruoti DPV. Visi slaugytojai, kurie verti-
no pacientų be sąmonės skausmą, stipriai įtempto ir iškreipto 
veido išraišką nurodė kaip pasireiškiančio skausmo požymį. 
Tik trečdalis respondentų iš dalies sulenktas galūnes, visiškai 
sulenktas galūnes ir pirštus nurodė kaip skausmo požymius. 
Beveik pusė apklaustųjų nuolatos sutrauktas galūnes siejo su 
galimu skausmu  (4 lentelė). 

4 lentelė. Slaugytojų vertinami pacientų be sąmonės elgesio poky-
čiai skausmui identifikuoti (pagal Skausmo elgesio skalę) (n = 28)

Požymiai Slaugytojai, priskiriantys požymį 
skausmo indikatoriui

Veido išraiška 100 % (28)
Šiek tiek įtemptas 92 % (26)
Stipriai įtemptas 100 % (28)
Iškreipta veido išraiška 100 % (28)
Viršutinių galūnių judesiai 71 % (20)
Iš dalies sulenktos 28 % (7)
Visiškai sulenktos su sulenktais pirštais 36 % (10)
Nuolat sutrauktos 43 % (12)
DPV (ne)toleravimas 64 % (18)
Kosėja, bet toleruoja ventiliavimą 43 % (12)
Priešinasi ventiliavimui 57 % (16)
Nepajėgus kontroliuoti ventiliavimą 57 % (16)

5 lentelė. Slaugytojų vertinami pacientų be sąmonės požymiai 
skausmui identifikuoti (pagal Skausmo vertinimo instrumentą 
intensyvios priežiūros metu) (n = 28)

Požymiai
Slaugytojai, 

priskiriantys požymį 
skausmo indikatoriui

Veido išraiška 100 % (28)
Įtempta 92 % (26)
Iškreipta  100 % (28)
Kūno judesiai 71 % (20)
Lėti, atsargūs 57 % (16)
Neramumas, susijaudinimas -
DPV (ne)toleravimas 64 % (18)
Kosėja, bet toleruoja 43 % (12)
Priešinasi ventiliavimui 57 % (16)
Vokalizacija 100 % (28)
Dūsavimas, dejavimas 86 % (24)
Šūkčiojimas, verkimas 93 % (26)
Raumenų įtempimas 57 % (16)
Yra pasipriešinimas pasyviems judesiams 50 % (14)
Stiprus pasipriešinimas pasyviems judesiams 50 % (14)

Nustatyta, kad visi slaugytojai, vertindami pacientų be są-
monės skausmą, atsižvelgia į pakitusią paciento veido išraišką 
ir vokalizaciją. Visi arba beveik visi slaugytojai, kurie teigė 

vertinantys pacientų be sąmonės skausmą, įtemptą ir iškreiptą 
veido išraišką nurodė kaip pasireiškiančio skausmo požymį. 
Tačiau tik apie pusė slaugytojų kosėjimą, priešinimąsi DPV 
identifikavo kaip galimą skausmo požymį (5 lentelė).

Išvados
1. Dauguma slaugytojų pacientų be sąmonės skausmą ver-

tina procedūrų metu, tokių kaip žaizdų tvarstymas, pragulų 
perrišimas ir sekreto išsiurbimas iš endotrachėjinio ar trache-
ostomos vamzdelio. 

2. Slaugytojai, vertindami pacientų be sąmonės skausmą, 
dažniausiai jį identifikuoja pagal veido išraiškos pokyčius 
(įtempta ar iškreipta veido išraiška) ir vokalizaciją (dūsavimas 
ar dejavimas). Vertindami fiziologinius požymius, slaugytojai 
dažniausiai tachikardiją, nereguliarų ir padažnėjusį kvėpavi-
mą priskiria prie galimų skausmo pasireiškimą identifikuo-
jančių požymių. 

3. Slaugytojai, vertindami pacientų be sąmonės skausmą, 
iš dalies atsižvelgia į tuos pačius požymius, kurie nurodyti 
Skausmo elgesio skalėje ir Skausmo vertinimo instrumen-
te intensyvios priežiūros metu – veido išraišką, vokalizaciją, 
kūno judesius. Rečiausiai vertinamas DPV toleravimas ir 
įtempti raumenys. Tačiau dalis slaugytojų neįvardija skaus-
mo vertinimo instrumentuose pateiktų elgesio pokyčių kaip 
galimo skausmo požymių, ypač iš dalies ar visiškai sulenktų 
viršutinių galūnių.

PAIN ASSESSMENT IN  
UNCONSCIOUS PATIENTS IN THE 

INTENSIVE CARE UNIT
Keywords: unconscious patients, pain assessment, inten-

sive care.

Summary
Many patients can experience significant pain in the Intensi-

ve Care Unit (ICU). Unconscious patients’ pain can be untreat-
ed or treated inadequately because they are incapable to express 
it by words. Nurses are in close contact with their patients, the-
refore they need to be able to evaluate their pain using adequate 
methods, do it frequently and when it’s necessary.

The aim of this study was to analyze pain assessment in 
unconscious patients in the Intensive Care Unit. To reach this 
goal, nurses’ pain assessment tendencies were assessed, nurses’ 
valued signs in unconscious patients which for them represen-
ted pain were identified and compared with indicators in stan-
dardized pain assessment tools - the Critical-Care Pain Ob-
servation Tool (CPOT) and the Behavioral Pain Scale (BPS). 
The study was conducted in several Intensive Care Units at 
Vilnius city clinical hospital. Data was collected from 41 cri-
tical care nurses who filed out questionnaire composed by the 
authors of this study. To verify the results, 8 nurses’ pain as-
sessment in unconscious patients were observed and logged in 
observation sheet. Obtained data showed that majority nurses 
evaluate unconscious patients’ pain only during procedures. 
The main pain indicators nurses focus on are changes in facial 
expressions (fully tightened, grimacing), vocalization (sighing, 
moaning, crying out) and changes in patients’ heart rate (ta-
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chycardia). The most commonly used indicators by nurses to 
identify pain in unconscious patients partially coincided with 
standardize pain assessment tools’ indicators.  

Literatūra 
1. International Association for the Study of Pain. IASP Taxonomy. [Žiūrėta 

2016-09-20]. Prieiga per internetą: http://www.iasp-pain.org/Taxonomy
2. Stites M. Observational Pain Scales in Critically Ill Adults. Critical Care 

Nurse, 2013;33(3):68–78. [Žiūrėta 2016-08-20]. Prieiga per internetą: 
 http://ccn.aacnjournals.org/content/33/3/68.full.pdf+html
3. Kumar N. WHO Normative Guidelines on Pain Management. 2007; 14. 

[Žiūrėta 2016-09-10]. Prieiga per internetą: 
 http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/delphi_study_pain_

guidelines.pdf?ua=1
4. Arbour C., Choinière M., Topolovec-Vranic J., Loiselle C., Gélinas C. 

Can Fluctuations in Vital Signs Be Used for Pain Assessment in Critically 

Ill Patients with a Traumatic Brain Injury? Pain Research and Treatment. 
2014;1–11.

5. Kizza I. B. Nurses’ Knowledge And Practices Related To Pain Assessment 
In Critically Ill Patients At Mulago Hospital, Uganda. Daktaro disertacija. 
Muhimbili University of Health and Allied Sciences. 2012; 63–70. 

6. Payen J., Bru O., Bosson J., Lagrasta A., Novel E., Deschaux I., Lavagne 
P., Jacquot C. Assessing pain in critically ill sedated patients by using a 
behavioral pain scale. Critical Care Medicine. 2001; 29(12): 2258–2263. 

7. Gélinas C. The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT). 2006; 1–4 
[Žiūrėta 2016-09-10]. Prieiga per internetą: http://www.kpnursing.org/
professionaldevelopment/CPOTHandout.pdf 

8. Rahu M., Ferguson P., Grap M., Joseph P., Sherman S., Elswick R. 
Validity and sensitivity of 6 pain scales in critically ill, intubated adults. 
American Journal of Critical Care. 2015; 24(6): 514–523. 

9. Assessing Pain in the Critically Ill Adult. Critical Care Nurse. 2014; 
34(1): 81–83. [Žiūrėta 2016-09-20]. Prieiga per internetą: http://ccn.
aacnjournals.org/content/34/1/81.full.pdf+html 

Kineziterapijos specialybės studentų fizinis  
aktyvumas kasdieniniame gyvenime

1Monika Pocienė, ¹,², 3Lina Gedrimė, ¹Vanda Jakubaitienė, 1 Rimantė Morkūnienė
1Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra

²Klaipėdos universitetas, 3Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Raktažodžiai: studentas, fizinis aktyvumas, fizinis krūvis, 
sveikata. 

Santrauka
Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių veiksnių, stipri-

nančių fizinį žmogaus pajėgumą, sveikatą ir gerovę. Gerėjan-
čios gyvenimo sąlygos, technologinė pažanga sudaro sąlygas 
žmogui mažiau judėti. Neaktyvus studentas gali turėti svei-
katos problemų, patirti nepatogumą studijuodamas ir tapti 
nedarbingu, neaktyviu darbuotoju profesinėje bei kasdieni-
nėje veikloje. 

Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos specialybės stu-
dentų fizinį aktyvumą kasdieniniame gyvenime.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinė ir 
aprašomoji duomenų analizės.

Tyrimui atlikti buvo naudojamas standartizuotas IPAQ 
klausimynas, sudarytas iš šešių dalių.  

Rezultatai. Tyrimu nustatyta, kad dauguma respondentų 
užsiima vidutiniškai intensyvia fizine veikla 4–5 kartus per 
savaitę, labai intensyvia fizine veikla – nedidelė dalis respon-
dentų. Didžioji dauguma respondentų nedidelius atstumus 
linkę įveikti motorinėmis transporto priemonėmis ir tik maža 
dalis respondentų savo veiklai naudoja dviratį, o vaikščioja 
pėsčiomis kiekvieną dieną.

Kiek laiko respondentai praleidžia sėdėdami savaitgalį ir 
darbo dienomis, didesnių skirtumų nerasta. Respondentai sė-
dėdami praleidžia iki 5 valandų.

 Įvadas
Studijų metai siejasi su naujais išbandymais, stresu, padi-

dėjusiu protinio darbo krūviu, dėl to daug laiko praleidžiama 
sėdint, o tai mažina fizinį aktyvumą. Pasaulio sveikatos orga-

nizacijos (PSO) duomenimis, fizinis neaktyvumas yra ketvir-
ta iš pirmaujančių pagal pasaulio mirtingumą priežastis ir su-
daro 6 proc. visų mirčių. Autoriai [3, 5, 6] įrodė, jog Lietuvos 
studentų fizinis aktyvumas mažėja. Lietuvos kūno kultūros 
akademijos tyrimo duomenys rodo fizinio aktyvumo, susiju-
sio su fizinių pratimų atlikimo dažniu laisvalaikiu, mažėjimą 
tarp merginų (2000 m. – 71,2 proc., 2008 m. – 42,5 proc.), 
mažiau reikšmingi šios veiklos pokyčiai buvo tarp vaikinų 
(2000 m. – 87,6 proc., 2008 m. – 81,8 proc.) [5]. Aktyvaus 
poilsio stoka gali lemti pervargimą ir tapti sveikatos sutriki-
mų priežastimi, o juk aktyvi fizinė veikla padeda įveikti stre-
są, depresiją, mažina riziką susirgti lėtinėmis ligomis. Todėl 
labai svarbu išsiaiškinti, kaip fizinis aktyvumas pasireiškia 
laisvalaikio, profesinės veiklos, namų ruošos, mobilumo ir 
sporto gyvenimo srityse.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2005 m.),  
15–24 metų amžiaus žmonės yra  nepakankamai fiziškai 
aktyvūs (11,8 proc.), o 25–34 metų amžiaus – nepakanka-
mai fiziškai aktyvūs (12,5 proc.). Kaip matyti iš Lietuvos 
statistikos departamento duomenų, bėgant metams mažėja 
ir fizinis aktyvumas, todėl svarbu studijų metu užsiimti fi-
zine veikla. Studentų gyvensenos ir fizinės veiklos tyrimai, 
atlikti Vilniaus Gedimino technikos ir Mykolo Romerio [5], 
Klaipėdos [7], Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos uni-
versitetuose ir Lietuvos kūno kultūros akademijoje [4], rodo 
nepakankamą studentų fizinę veiklą. Lietuvoje studentų gy-
vensena tyrinėjama, bet norima išsiaiškinti, ar studentai, stu-
dijuojantys kineziterapiją, specialybę, kuri turi skatinti fizinę 
veiklą, yra aktyvūs savo kasdieniniame gyvenime. 

Gerėjančios gyvenimo sąlygos, technologinė pažanga su-
daro sąlygas žmogui mažiau judėti. Fizinis pasyvumas yra 
viena dažniausių nutukimo priežasčių. Suaugusių Lietuvos 
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žmonių gyvensenos tyrimas parodė, kad nutukusių vyrų 
buvo 17 proc., moterų – 46 proc. [3]. Neaktyvus studentas 
turi daug sveikatos problemų, patiria nepatogumą studijų 
procese ir tampa nedarbingu, neaktyviu darbuotoju profesi-
nėje bei kasdieninėje veikloje [2].  

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. 

Instrumentas – standartizuotas IPAQ klausimynas, sudarytas 
iš šešių dalių. Kiekviena dalimi siekiama sužinoti per pasku-
tines 7 dienas respondentų atliktos fizinės veiklos konkrečius 
duomenis. Demografinei daliai skirti keturi klausimai, kuriais 
norima sužinoti respondento lytį, amžių, išsilavinimą ir gyve-
namąją vietą. Pirmoji klausimyno dalis: fizinė veikla, susijusi 
su darbu. Ši dalis sudaryta iš 7 klausimų, kurių tikslas – išsiaiš-
kinti, kokia fizine veikla ir kiek laiko užsiimama darbe. Antroji 
klausimyno dalis: judėjimas iš vienos vietos į kitą. Ši dalis suda-
ryta iš 6 klausimų, kurių tikslas – išsiaiškinti respondento mo-
bilumą. Trečioji dalis: namų ruoša, ūkio darbai ir rūpinimasis. 
Ši dalis sudaryta iš 6 klausimų, kurių tikslas – išsiaiškinti, kiek 
laiko per pastarąsias 7 dienas užsiimama namų ruoša. Ketvir-
toji dalis: rekreacija, sportas ir laisvalaikis. Ši dalis sudaryta iš 
6 klausimų, kurių tikslas – išsiaiškinti, kiek laiko respondentas 
skiria aktyviam laisvalaikiui. Paskutinioji dalis: laikas, praleistas 
sėdint. Ši dalis sudaryta iš 2 klausimų, kurių tikslas – išsiaiškin-
ti, kiek laiko respondentas praleidžia pasyviai. 

Tyrimo imties dydis. Tyrime dalyvavo 45 antro kurso ki-
neziterapijos studentai, iš kurių didžiausią dalį sudarė moterys 
ir tik vienas vyras. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 20,5 metų.

Tyrimas buvo atliktas gavus aukštosios mokyklos vadovų 
leidimą ir laikantis visų etikos principų. Tyrime responden-
tai dalyvavo savanoriškai, buvo informuoti apie tyrimo tikslą, 
metodus. Respondentams garantuotas anonimiškumas.

Surinkti apklausos duomenys buvo apdoroti „Microsoft 
Excell 2010 “ programa, apklausos rezultatai pateikti diagra-
momis ir procentine išraiška.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Tyrime dalyvavo 45 antro kurso kineziterapijos studentai, 

iš jų 97,78 proc. moterys ir tik 2,22 proc. – vyrai (1 pav.). 

1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį

Daugumą respondentų sudarė 86,67 proc. 20–21 metų ki-
neziterapijos specialybės studentai, o 13,33 proc. vyresni nei 
21 metų amžiaus kineziterapijos specialybės studentai (2 pav.).

2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių

Pirmoje dalyje tiriama fizinė veikla, susijusi su darbu. Į 
klausimą, ar šiuo metu turite mokamą darbą arba dirbate sa-
vanoriu, 26,67 proc. kineziterapijos specialybės studentų at-
sakė, kad yra dirbantys, o 73,33 proc. – kad yra nedirbantys 
(3 pav.).

3 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal darbingumą

Dirbantys kineziterapijos specialybės studentai labai inten-
syvia fizine veikla užsiėmė darbe: 16,67 proc. – 7 dienas per 
savaitę, 16,67 proc. – 5 dienas per savaitę, 8,33 proc. – 4 die-
nas per savaitę, 16,67 proc. – 3 dienas per savaitę; neužsiima 
labai intensyvia fizine veikla 41,66 proc. studentų (4 pav.). 
Vidutiniškai 2 val. 14 min. per dieną studentai užsiėmė labai 
intensyvia fizine veikla savo darbe.

4 pav. Labai intensyvi fizinė veikla darbe

Į klausimą, kiek pastarųjų dienų per savaitę užsiėmėte vi-
dutiniškai intensyvia fizine veikla darbe, 41,67 proc. apklaus-
tųjų atsakė, kad 7 dienas per savaitę. 8,33 proc. apklaustųjų 
vidutiniškai intensyvia fizine veikla darbe užsiima 5 dienas per 
savaitę, 8,33 proc. – 4 dienas per savaitę, 16,67 proc. – 3 die-
nas per savaitę, 8,33 proc. – 2 dienas per savaitę. Vidutiniškai 
intensyvia fizine veikla neužsiima 16,67 proc. kineziterapijos 
specialybės studentų (5 pav.).
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5 pav. Vidutiniškai intensyvi fizinė veikla darbe

Antroje dalyje pateikiami klausimai dėl judėjimo iš vienos 
vietos į kitą. Į klausimą, kelias iš pastarųjų 7 dienų Jums teko 
važiuoti motorine transporto priemone, 44,45 proc. studen-
tų atsakė, kad 7 dienas, 15,56 proc. – 6 dienas per savaitę,  
17,78 proc. – 5 dienas per savaitę, 11,11 proc. – 4 dienas per 
savaitę, 4,44 proc. studentų – 3 dienas per savaitę, 2,22 proc. –  
1 dieną per savaitę. Neteko važiuoti motorine transporto prie-
mone 4,44 proc. apklaustųjų (6 pav.). Važiuodami motorine 
transporto priemone kineziterapijos specialybės studentai per 
dieną praleidžia 2 val. 20 min. 

6 pav. Važiavimas motorine transporto priemone

Važiuoti dviračiu ne mažiau kaip 10 min. be pertraukos  
5 dienas per savaitę teko 2,22 proc. studentų, 4,44 proc. – 
2 ir 1 dieną per savaitę, o net 88,89 proc. studentų neteko 
važiuoti dviračiu (11 pav.). Važiuodami dviračiu 11,11 proc. 
kineziterapijos studijų studentų praleidžia 45 minutes.

7 pav. Laikas, praleistas važiuojant dviračiu

37,78 proc. studentų 7 dienas per savaitę teko eiti pės-
čiomis ne mažiau kaip 10 min. be pertraukos iš vienos vie-
tos į kitą. 6 dienas per savaitę eiti pėsčiomis teko 8,89 proc. 
studentų, 15,56 proc. – 5 dienas per savaitę, 4,44 proc. –  
4 dienas per savaitę, 13,33 proc. – 3 dienas per savaitę,  
15,56 proc. – 2 dienas per savaitę, 2,22 proc. – 1 dieną per 

savaitę. Neteko eiti pėsčiomis ne mažiau kaip 10 min. be 
pertraukos 2,22 proc. kineziterapijos specialybės studentų  
(8 pav.). Eidami pėsčiomis iš vienos vietos į kitą studentai pra-
leidžia 1 val. 38 min. per dieną. 

8 pav. Laikas, praleistas einant pėsčiomis

Trečia dalis skirta fizinei veiklai, kuria buvo užsiimama 
per pastarąsias 7 dienas namuose. Po 2,22 proc. studentų 
7 ir 5 dienas per savaitę teko intensyviai fiziškai dirbti sode 
ar kieme, 4 dienas per savaitę – 6,66 proc. studentų, 2 die-
nas per savaitę – 4,44 proc. studentų, 1 dieną per savaitę –  
15,57 proc. studentų. Neteko labai intensyviai fiziškai dirbti 
sode ar kieme net 68,89 proc. studentų (9 pav.). Labai in-
tensyviai fiziškai dirbdami sode ar kieme studentai praleidžia  
2 val. 17 min. per dieną. 

9 pav. Intensyvus darbas sode ar kieme

Ketvirta dalis skirta rekreacijai, mankštai ir sportui. Lais-
valaikiu eiti pėsčiomis ne mažiau kaip 10 min. be pertrau-
kos teko: 7 dienas per savaitę – 15,56 proc. respondentų, 6 ir  
5 dienas per savaitę – po 8,89 proc., 4 dienas per savaitę – 
2,22 proc., 3 dienas per savaitę – 11,11 proc., 2 dienas per 
savaitę – 24,44 proc., 1 dieną per savaitę – 13,33 proc. stu-
dentų. Neteko laisvalaikiu vaikščioti 15,56 proc. studentų (10 
pav.). Laisvalaikiu kineziterapijos specialybės studentai ėjo 
pėsčiomis 1 val. 31 min.

10 pav. Laikas, praleistas einant pėsčiomis laisvalaikiu
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Intensyvia fizine veikla teko užsiimti: 7 ir 6 dienas per 
savaitę – po 4,44 proc. studentų, 5 dienas per savaitę –  
2,22 proc., 4 dienas per savaitę – 4,44 proc., 3 dienas per savaitę –  
6,67 proc., 2 dienas per savaitę – 20 proc., 1 dieną per savaitę –  
15,57 proc. Užsiimti labai intensyvia fizine veikla neteko 
42,22 proc. studentų (11 pav.). Kineziterapijos specialybės 
studentai laibai intensyvia fizine veikla laisvalaikiu užsiėmė  
1 val. 30 min. per dieną.

11 pav. Intensyvi fizinė veikla laisvalaikiu

Penkta dalis: laikas, praleistas sėdint darbe, namuose, mo-
kantis ir laisvalaikiu. Per 1 darbo dieną iš pastarųjų 7 dar-
bo dienų studentai praleido sėdėdami: 12 val. – 2,22 proc.,  
10 val. – 6,67 proc., 8 val. – 11,11 proc., 7 val. – 13,33 proc., 
6 val. – 20 proc., 5 val. – 24,45 proc., 4 ir 3 val.– po  8,89 proc.,  
2 val. – 4,44 proc. (12 pav.). 

12 pav. Laikas, praleistas sėdint darbo dieną

Per 1 pastarųjų 7 savaitgalio dienų kineziterapijos spe-
cialybės studentai praleido sėdėdami: 10 val. – 4,44 proc.,  
8 val. – 11,11 proc., 7 ir 6 val. – po 8,89 proc., 5 val. –  
17,78 proc., 4 val.– 20 proc., 3 val. – 11,11 proc., 2 ir 1 val. –  
po 8,89 proc. (13 pav.).

13 pav. Laikas, praleistas sėdint savaitgalį

Apskaičiavus fizinį aktyvumo lygį nustatyta, kad 73,33 proc. 
tiriamųjų buvo aukštas fizinis aktyvumas, 26,67 proc. –  
vidutinis aktyvumo lygis (14 pav.).

14 pav. Tiriamųjų fizinio aktyvumo lygis

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog respondentai labai 
intensyvia fizine veikla užsiima rečiau nei vidutiniškai inten-
syvia fizine veikla darbe. Respondentai darbo reikalais vaikšto 
bent 5 dienas per savaitę.

Remiantis gautais rezultatais, nustatyta, kad responden-
tai motorine transporto priemone važiuoja daug dažniau nei 
dviračiu. Įveikdami atstumus iš vienos vietos į kitą daugelis 
studentų pasirenka ėjimą pėsčiomis.

Daugelis respondentų yra iš miesto ar didmiesčio, todėl 
daugeliui jų netenka dirbti sode ar kieme. Tačiau vidutiniškai 
intensyvia fizine veikla bute ar name užsiima daugelis studentų. 

Laisvalaikiu kineziterapijos specialybės studentai vaikšto 
pėsčiomis ir tam skiria bent 1 dieną per savaitę. Studentai lais-
valaikiu dažniau pasirenka vidutiniškai intensyvią fizinę veiklą 
nei labai intensyvią fizinę veiklą.

Studentai studijuodami daug laiko praleidžia sėdėdami. 
Tai patvirtino ir tyrimo rezultatai, tačiau savaitgaliais reikš-
mingo skirtumo nerasta. Apibendrinant tyrimo rezultatus, 
galima teigti, kad kineziterapijos specialybės studentai yra 
fiziškai aktyvūs kasdieniniame gyvenime, daugiau nei pusės 
studentų fizinis aktyvumo lygis yra aukštas, mažesnės dalies 
studentų fizinis aktyvumo lygis yra vidutinis

Išvados
1. Išsiaiškinta, kad fizinis aktyvumas – visuma aktyvių judesių, 

veiksmų, kuriuos per tam tikrą laiką ir tam tikru intensy-
vumu atlieka raumenys ir sąnariai. Fizinis aktyvumas geri-
na fizinę ir psichinę sveikatą, skatina kraujotaką, medžiagų 
apykaitą, mažina įvairių susirgimų tikimybę. 

2. Kineziterapijos specialybės studentų fizinis aktyvumas – 
aukšto arba vidutinio fizinio aktyvumo lygio, kadangi stu-
dentai per savaitę suvartoja daugiau nei vidutiniškai energi-
jos. Kasdieniniame gyvenime studentai yra fiziškai aktyvūs. 

3. Kineziterapijos specialybės studentai vidutiniškai intensy-
via fizine veikla užsiima dažniau nei labai intensyvia fizine 
veikla. Darbe, buityje ir laisvalaikiu studentai daugiau laiko 
praleidžia užsiimdami vidutiniškai intensyvia fizine veikla.

STUDENTS‘ PHYSICAL ACTIVITY  
IN THEIR DAILY LIFE

Key words: student, physical activity, physical load, health.

Summary
Physical activity is one of the major factors of lifestyle 

strengthening physical capacity, health and wellbeing. Impro-
ving life conditions, technological advance make conditions 
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for the individual to move less. Inactive student has lots of he-
alth problems, experiences inconvenience in his study process 
and becomes disabled and inactive employee in his professio-
nal and daily activities. It is important, therefore, to become 
physically active during the period of studies.

The goal of the research: to assess physiotherapy students‘ 
physical activity in their daily life.

Materials and methods: analysis of scientific literature, 
statistic and descriptive analysis

Results:  45 second-year physiotherapy students of Health 
Sciences faculty participated in the research. The main part of 
the respondents were the students of twenty, twenty- one year 
old and only a small part elder than 21 years old. The research 
was carried out under the permission of the head of KSC and 
following all principles of ethics. The participants who took 
part in the research were volunteers. The respondents were 
informed about the object and methods of it. Anonymity was 
guaranteed to them. 

Conclusions: Physical activity is the whole complex of 
active movements and actions which are performed by mus-
cles and joints of certain intensity during a certain time. Phy-
sical activity improves physical and mental health, promotes 
blood circulation, metabolism and reduces the risk of develo-
ping various illnesses. 

Student‘s physical activity is high or moderate level of phy-
sical activity, as the students consume more than average of 
energy per week. The students, therefore, are physically active 
in their daily life.

The students are engaged in moderate intensive physical 
work more often than in a very intensive physical activity.
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Mokslinis straipsnis

Gerbiamos kolegės,

Jubiliejinio gimtadienio proga linkime Jums  
tikėjimo savo darbo prasmingumu, reikalingumu.  

Tegu nepritrūksta ištvermės ir jėgų atlikti savo kasdieninę  
pareigą – būti šalia kenčiančio, sergančio, suteikti jam ne tik profesionalią pagalbą,  

bet ir parodyti atjautą, ištarti paguodos žodį. Tegu Jums likimas būna dosnus artimųjų 
meilės, kolegų ir draugų supratingumo, palaikymo.

Sveikiname:

Dalią Freimanienę,  
LSMUL Kauno klinikų Kardiologinės ambulatorinės poliklinikos  

vyriausiosios slaugytojos-slaugos administratorės pavaduotoją

Reginą Vaitkevičienę,  
LSMUL Kauno klinikų Akušerijos-ginekologijos operacinės  

vyriausiąją slaugytoją-slaugos administratorę

Andželiką Zavackienę,  
Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoją slaugai
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Slaugytojai – ne tik gydytojų  
nurodymų vykdytojai

Gintarė Aukštikalnytė
Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto  

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos baigiamojo kurso studentė 

Darbas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje bus tas, 
kurio dėka galėsiu padėti sunkiai sergantiems ligoniams, 
neretai leidžiantiems paskutines akimirkas šiame gyvenime. 
Tikiu, kad ateityje slaugytojai taps savarankiškesni ir bus ne 
tik gydytojų nurodymų vykdytojai, bet ir visaverčiai sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų komandos nariai.

Tarptautinės slaugytojų dienos proga noriu palinkėti: 
kad mums visiems užtektų jėgų kasdienybėje; 

kad turėtume galios tiksliai pajusti, kas mūsų darbe yra 
svarbiausia, o kas ne taip svarbu; 

kad suprastume, jog ne viskas gyvenime gali klostytis 
sklandžiai; 

kad suvoktumėme, kaip svarbu reikiamoje vietoje įteikti 
gerumo dovaną šalia esantiems.

Linkiu, kad visada lydėtų užburianti šventės dvasia, kad 
namuose niekada netrūktų meilės ir šilumos.

Sėkmės istorijos

Mokydamasi įgijau pasitikėjimo savo jėgomis
Teresa Charlampovič

Nacionalinio vėžio instituto Konsultacinės poliklinikos slaugytojo padėjėja operacinėje,  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokinė 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centre 2006 metais baigiau slaugytojo padėjėjo mokymus. Esu 
labai patenkinta įgytomis žiniomis, kurias iki šiol sėkmingai 
taikau savo darbinėje praktikoje bei kasdieniniame gyvenime. 
Mokymai buvo puikus pagrindas toliau vystyti savo darbinę 
veiklą bei puiki motyvacija siekti užsibrėžtų tikslų medicinos 
srityje. Atsirado daugiau pasitikėjimo savimi ir vidinio ryžto.

Norėčiau padėkoti dėstytojoms už kantrų darbą, už įdomų 
ir nuoširdų informacijos pateikimą ir ypatingą dėmesį kiek-
vienam iš dalyvavusiųjų. Linkiu ir toliau Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui sėkmingai plės-
ti savo veiklą ir skleisti žinias pasauliui.

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą 

SLAUGA
MOKSLAS IR PRAKTIKA

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

• paskambinę informacijos tel. 8 700 55 400  • interneto svetainėje www.prenumeruok.lt
Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105
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Pagalba šlapimo nelaikantiems pacientams 
Žydrūnė Musienė

Kauno klinikinė ligoninė 

III dalis. Tarpvietės odos priežiūra esant šlapimo nelaikymui

Mokomasis straipsnis

Odos sandara
Oda – didžiausias kūno organas (jos paviršius yra 1,5–2 m²).  

Oda atsinaujina iš vidaus ir nuolat keičiasi. Ją sudaro trys 
sluoksniai: epidermis, derma ir hipoderma.

Epidermis – danga, apsauganti tikrąją odą nuo kenksmingo 
aplinkos poveikio. 

Derma – tikroji oda. Ją sudaro tankiai persipynusios ko-
lageninės ir elastinės skaidulos, kurios ir yra odos karkasas. 
Šiame sluoksnyje daug nervų galūnėlių ir didelis kapiliarų 
tinklas. Viršutinis dermos sluoksnis suformuoja reljefą (pirštų 
antspaudai). Kolageninės skaidulos „atsakingos“ už tvirtumą, 
o elastinės suteikia stangrumo. Iš šio sluoksnio auga plaukai, 
čia prasideda prakaito ir riebalinės liaukos. 

Hipoderma – poodinis ląstelynas, jungiamojo audinio 
sluoksnis. Įvairiose vietose nevienodo storio. Vokų, lūpų srity-
se, ant ausų jo nėra. Riebalinis sluoksnis atlieka šilumos regu-
liavimo funkcijas, yra lyg maisto medžiagų sandėlys. 

Odos funkcijos

Apsauginė ir barjerinė – šią funkciją atlieka visi sluoksniai 
ir ypač nepažeistas raginis sluoksnis. Apsauginę odos plėvelę 
sudaro lipidai, rūgščioji plėvelė, antikūnai. Jie apsaugo nuo 
mechaninių pažeidimų, cheminių, terminių sužalojimų, mik-
robų, kenksmingų medžiagų, UVS.

Imunologinė – dalyvauja padidėjusio jautrumo ir imunite-
to reakcijose. Imunodepresiniai veiksniai suardo organizmo 
apsaugines reakcijas ir lemia bakterinių, virusinių, grybelinių 
ligų patologinius procesus odoje, gleivinėse ir kt.

Termoreguliacinė – palaiko pastovią kūno temperatūrą. 
Šiluma gali būti išskiriama laidumu, spinduliavimu ir išga-
rinimu. Labiausiai išskirti šilumą padeda termoreguliacinio 
centro dirginimas, refleksiškas kapiliarų išsiplėtimas ir prakai-
tavimas. Prakaitavimas gali būti nejuntamas, vyksta nuolat. 
Išprakaituojama 600–800 ml vandens per parą. Odoje yra 
apie 4 mln. prakaito liaukų, daugiausia paduose ir delnuose.

Ekskrecinė – vyksta per prakaito ir riebalines liaukas (mote-
rims ir per pieno liaukas). Ekrininės prakaito liaukos išskiria 
prakaitą. Su prakaitu pašalinami: cukraus perteklius, įvairūs 
medikamentai, sunkieji metalai. Per odą pašalinama apie  
20 proc. viso organizmo vandens.

Epidermio sekrecinė funkcija – pleiskanojimas (ląst. – kera-
tohialinas, eleidinas, keratinas).

Kvėpavimo odos funkcija nedidelė. Per parą ji sugeria apie 

4 g O² ir išskiria apie 8 g CO². Tai sudaro 2 proc. visos kūno 
dujų apykaitos.

Rezorbcinė odos funkcija priklauso nuo odos paviršiaus 
buferinių savybių ir liaukų, epidermio maceracijos, odos 
hiperemijos, medžiagų kontakto su oda trukmės, medžiagų 
cheminių ir fizinių savybių. Įvairios medžiagos į organizmą 
gali rezorbuotis per plaukų maišelius ir riebalinių liaukų an-
gas. Raginis sluoksnis labai trukdo rezorbcijai ir apsaugo nuo 
intoksikacijos. 

Jutimo funkcija atliekama per nervines galūnėles ir kūne-
lius. Odoje labai daug receptorių. Oda jaučia: šilumą, šaltį, 
spaudimą, lietimą, skausmą, specifinius pojūčius – kutenimą, 
niežėjimą. Oda gali išreikšti ir tam tikras emocijas ir jausmus –  
pyktį, rausdama ir baldama, baimę, prakaituodama ir pa-
šiurpdama, ir kt.

Estetinė. Visos odos funkcijos yra svarbios, tačiau ne ma-
žiau svarbi ir estetinė funkcija. Žmogaus išvaizda priklauso 
nuo odos spalvos, plaukų kiekio ir spalvos, kitų savybių.

Kitos funkcijos – oda gamina vitaminą D2, kaupia riebalus, 
vandenį, mikroelementus, fermentus, kraują. Odoje vyksta 
aminorūgščių apykaita – kolageno sintezė. 

Laikui bėgant oda keičiasi. Senstant oda tampa plonesnė, 
sausesnė ir jautresnė įvairiems dirginantiems faktoriams. Nor-
malų odos funkcionavimą gali sutrikdyti įvairūs faktoriai: 

• vidiniai – senėjimas, odos disfunkcija, hidrolipidinės ar 
kraujotakos sistemos sutrikimai ir kt.

• išoriniai – nepalankios oro sąlygos, ilgas padėties nekeiti-
mas, išoriniai epidermio pažeidimai ir kt. 

Tarpvietės odos pažeidimas

Odos paviršių gali pažeisti šlapimas, išmatos, dažnas ir 
odos netausojantis valymas, kiti rizikos faktoriai. Šlapimas ir 
išmatos yra ypač stiprūs išoriniai dirgikliai, sukeliantys odos 
sudirgimų ir įvairaus laipsnio odos pažeidimų. Pažeidus tarp-
vietės epidermio apsauginį sluoksnį išsivysto tarpvietės der-
matitas, pažeidus gilesnius sluoksnius – pragulos. 

Pagrindiniai faktoriai, kurie neigiamai veikia odos apsau-
ginę funkciją:
1. Per didelė drėgmė (dėvint sauskelnes viduje gali konden-

suotis drėgmė, susidaro sąlygos odos maceracijai); 
2. Pakilusi odos temperatūra (karščiuojantiesiems, dėvint saus-

kelnes, viduje gali susidaryti padidėjusios šilumos efektas);
3. Dažnas ir netausojantis odos valymas (dėl dažno išorinio 

dirginimo ir nuolatinio valymo odos apsauginis sluoksnis 
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tampa itin plonas, todėl oda gali būti greičiau pažeidžiama);
4. Muilas ir kiti didelio šarmingumo prausikliai (muilas nuva-

lo ne tik nešvarumus, bet ir odos apsauginį lipidinį sluoks-
nį, oda labai išsausėja ir tampa labiau pažeidžiama); 

5. Didesnė odos pažeidimo rizika vyresnio amžiaus žmonėms 
(dėl su amžiumi susijusių odos pasikeitimų, t. y plonesnio 
odos epidermio ir sumažėjusios odos lipidų produkcijos);

6. Organinės kilmės dirgikliai (išmatose esantys patogenai 
ir žarnų enzimai tampa veiklūs šarminėje aplinkoje, todėl 
odos pažeidimų gali atsirasti daug greičiau);

7. Alergenai (netinkamos sauskelnės, kurių sudėtyje esantis 
lateksas gali sukelti alerginių reakcijų – paraudimą, niežėji-
mą, deginimą ir kt.).
 
Tarpvietės odos pažeidimų etiologija 

Pakenkimo 
tipas Etiologija

Dermatitas  
dėl dirginimo

Atsiranda dėl pirminio epiderminių ląstelių pažeidimo dėl 
ilgalaikio dirginimo šlapimu ir (arba) išmatomis. Tai sukelia 
odoje uždegiminę reakciją, kuri pasireiškia paraudimu ar 
švelniu paburkimu; procesui užsitęsus, uždegimas stiprėja,  
prasideda epidermio erozija bei šlapiavimas. 

Grybelinis 
dermatitas

Atsiranda dėl Candida albicans organizmų įsiskverbimo į 
vidinį epidermio sluoksnį. Būdingiausi odos pakitimai: dė-
mėtas išbėrimas, kuris susijungia centre su ryškiais pakiti-
mais kraštuose. Pažeista vieta yra paraudusi ir skausminga.

Odos  
pakenkimas 
dėl trinties

Atsiranda, kai sušlapusi oda liečiasi į išorines, „trinančias“ 
jėgas, pvz., plaunant paciento odos paviršių, pacientui 
judant ar slystant lovoje patalynei. Jautriausios vietos: 
sėdmenys, klubų gumburai ir kryžkaulio sritis.

Odos  
pakenkimas 
dėl spaudimo

Pragula (lot. decubitus) – vietinis išeminis odos, poodinių 
ir gilesnių audinių pažeidimas dėl sutrikusios kraujotakos, 
audinių mitybos, dėl nepakankamo audinių aprūpinimo 
deguonimi spaudžiamose kūno paviršiaus vietose. Pažei-
džiamiausios vietos: kryžkaulio, stuburkaulio sritys, didieji 
šlaunikaulio gumburai, kulnai, alkūnės.

Tarpvietės odos priežiūros ypatumai

Nuo 2001 m. odos priežiūra buvo atliekama pagal pedia-
trinėje literatūroje pateiktus mokslinius tyrimus apie vadina-
mąjį vystyklų dermatitą. Šie tyrimai buvo pritaikyti ir vyresnio 
amžiaus populiacijai. Tačiau pastebėta, kad vyresnio amžiaus 
pacientų priežiūra turi specifinių ypatumų, todėl dabartinės 
odos priežiūros rekomendacijos yra pagrįstos sveikos odos 
žiniomis, tarpvietės dermatito patofiziologija ir klinikinėmis 
tarpvietės odos priežiūros produktų studijomis.

Odos priežiūros tikslas – užkirsti kelią tarpvietės dermatito 
atsiradimui ar atkurti tarpvietės odos vientisumą bei apsau-

goti nuo galimų naujų odos pažeidimų. Pagrindiniai efekty-
vios prevencinės priežiūros būdai yra švelnus valymas, odos 
drėgmės ir elastingumo atkūrimas bei odos apsauga naudo-
jant apsaugines ir barjerines priemones, kad būtų sumažinta 
odos pažeidimo rizika. 

Sunkios fizinės būklės, nejudantiems pacientams ir ypač 
naudojantiems sauskelnes žmonėms sudirginimų gali atsirasti 
sėdmenų srityje, kur dažniausiai ir atsiranda pragulų. 

Svarbu atsiminti, kad tinkama odos priežiūra yra ge-
riausia pragulų atsiradimo profilaktika!

Odos priežiūros žingsniai:
1 žingsnis – švelnus odos valymas. Siekiant išvengti odos 

sudirgimų, kasdieninės higienos procedūras reikia atlikti su 
priemonėmis, kurių sudėtyje nėra muilo, nes tai vienas pa-
grindinių odos dirginimo faktorių. Būtina atsakingai parink-
ti priemones, kad jų sudėtyje esantis pH būtų tinkamas net 
jautriausiai odai. Odos valymui yra priemonių su vandeniu 
(valomieji losjonai, prausikliai) ir priemonių, su kuriomis ne-
reikia naudoti vandens (valomieji kremai, valomosios putos, 
drėgnos servetėlės).

2 žingsnis – odos regeneracija ir aktyvizacija. Jautriai ir su-
dirgintai odai reikia ne tik kasdieninės higienos, bet ir pro-
cedūrų, pagreitinančių epidermio regeneraciją, gerinančių 
kraujo mikrocirkuliaciją. Priemonės odos regeneracijai ir 
drėkinimui: kūno balzamai, kremai sausai odai. Kraujo mi-
krocirkuliacijai gerinti bei pragulų profilaktikai užtikrinti ri-
zikingose kūno vietose naudojamas specialus aktyvizuojantis 
gelis.  

3 žingsnis – efektyvi apsauga. Siekiant apsaugoti odą nuo 
nuolatinių dirgiklių, būtina naudoti specialias odą apsaugan-
čias priemones, kurios neleidžia atsirasti uždegimams, iššuti-
mams ir praguloms. Tam naudojami apsauginiai ir barjeriniai 
tepalai su uždegimą mažinančiais komponentais (cinko oksi-
du, argininu ir kt.).

Vienas nemaloniausių šlapimo ir (arba) išmatų nelaikan-
čių pacientų „palydovų“ yra nemalonus, dažnai šleikštus šla-
pimo ir (arba) išmatų kvapas. Kova su nemaloniais kvapais 
neatsiejama šių pacientų priežiūros dalis. Būtina paminėti, 
kad šiuolaikinėje kokybiškoje priežiūroje svarbu komfortas ir 
pacientui, ir jį slaugantiesiems. Nemalonius kvapus dabar jau 
galima įveikti kosmetinėmis priežiūros priemonėmis, kurių 
sudėtyje yra kvapus neutralizuojantis komponentas Sinodor*. 
Specializuotoje kosmetikoje (valomajame kreme, apsaugi-
niuose kremuose) esantis kvapus neutralizuojantis kompo-
nentas Sinodor panaikina nemalonius odos kvapus (įsigėru-
sius į odos paviršinius sluoksnius šlapimo, išmatų, šutimo, 
prakaito ir kt.). Naudojant priežiūros priemones, turinčias 
kvapus neutralizuojantį komponentą, užtikrinamas komfor-
tas pacientui bei daug malonesnė priežiūra slaugytojams. 

Sinodor* – nemalonius kvapus neutralizuojantis komponentas, 
esantis specializuotos kosmetikos sudėtyje. 
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Odos valymo, drėkinimo ir apsaugos nuorodos

Priemonės Tikslas Priemonių sudėtis Priemonių panaudojimas

Valomosios  
priemonės 
(valomieji 
losjonai, valo-
mieji kremai, 
valomosios 
putos)

Švelniai nuvalyti 
odą, pašalinti 
dirgiklius ir  
patogenus, 
pašalinti  
nemalonius 
kvapus.

Priemonės turi: 
- subalansuotą pH; 
- švelniai nuvalo nešvarumus nuo odos paviršiaus;
- kai kurie valikliai gali turėti antimikrobinių savybių; 
- turi odą minkštinančių medžiagų;
- turi kvapus neutralizuojantį sudėtinį komponentą 
(Sinodor*).

Odos valymui nenaudoti muilo ir šiurkštaus audinio, nes tai 
padidina riziką pažeisti odą. 
Priemonės padeda švelniai nuvalyti odą, pašalinti dirgiklius ir 
patogenus. Valymo priemonėse esantis kvapus netralizuojantis 
komponentas Sinodor* panaikina nemalonius odos kvapus, 
įsigėrusius į odos paviršinius sluoksnius (šlapimo, išmatų, 
šutimo, prakaito ir kt.).

Priemonės odos 
 regeneracijai ir  
drėkinimui  
(drėkinamieji 
kremai, 
losjonai)

Drėkinti odą. Minkštinamieji kremai ir losjonai sudėtyje turi:
- minkštinančių ir (arba) drėkinančių medžiagų: 
mineralinio aliejaus, lanolino, alavijų, migdolų aliejaus, 
taukmedžio sviesto, alyvuogių aliejaus, kakavos sviesto, 
propyleno, glicerino,  d-pantenolio. 

Naudojant minkštinamąsias ir (arba) drėkinamąsias priemones 
labai padidinamas odos natūralus atsparumas dirgikliams ir 
patogenams.

Priemonės odos 
suaktyvinimui  
(aktyvizuojantis 
gelis)

Gerinti kraujo 
mikrocirkuliaciją 
odoje.

Kraujotaką odoje gerinantis gelis sudėtyje turi:
- kamparo spirito;
- glicerino ir linų sėmenų aliejaus;
- guaranos ekstrakto.

Pagerina kraujo mikrocirkuliaciją odoje rizikingose kūno vietose 
(kryžkaulio srityje, alkūnėse, kulnuose ir kt.). Švelniai vėsina 
paraudusias vietas, minkština odą.  

Priemonės odos 
apsaugai 
(apsauginiai 
ir barjeriniai 
tepalai)

Apsaugoti odą 
nuo dirgiklių, 
drėkinti. Suda-
ryti apsauginį 
sluoksnį nuo 
dirgiklių.

Dvi pagrindinės odos apsaugos priemonių kategorijos: 
1) skaidrūs, odos elastingumą atkuriantys tepalai;
2) riebūs kremai ar tepalai su cinko oksidu, dimetikonu, 
argininu ar šių produktų mišinys. 

Iš dimetikono sukurti produktai sudaro barjerinę plėvelę, kuri 
nėra riebi, ją lengva užtepti ir nuvalyti. Šis tepalas ne toks 
efektyvus, jeigu pacientas nelaiko skystų išmatų.
Cinko oksido savo sudėtyje turintys produktai yra klampesni, 
tirštesni. Juos sunkiau užtepti ar nuvalyti, tačiau jie geriau 
apsaugo nuo skystų išmatų dirginimo.
Arginino savo sudėtyje turintys produktai yra švelnūs, lengvos 
konsistensijos. Juos labai lengva užtepti ar nuvalyti. Jie puikiai 
apsaugo nuo šlapimo ir (arba) išmatų dirginimo, ypač greitai 
sumažina odos sudirginimus (paraudimus). Nesausina odos. 
Tinka sausai odai.

Klausimai**
1.	 Išvardykite faktorius, kurie neigiamai veikia odos apsauginę 

funkciją
a) per didelė drėgmė, pakilusi odos temperatūra, dažnas 

ir netausojantis odos valymas, muilas ir kiti didelio 
šarmingumo prausikliai, didesnė odos pažeidimo rizika 
vyresnio amžiaus žmonėms; organinės kilmės dirgikliai 
(išmatos), alergenai

b) organinės kilmės dirgikliai (išmatos), alergenai
c) per didelė drėgmė, dažnas ir netausojantis odos valymas

2.	 Kas padeda kovoti su nemaloniais kūno kvapais, prižiūrint 
šlapimo ir (arba) išmatų nelaikančius pacientus?

a) kvapai, aromatai
b) nėra būdų išvengti nemalonių kvapų, slaugant išmatų 

nelaikantį pacientą
c) kvapus neutralizuojantis komponentas Sinodor 

panaikina nemalonius odos kvapus

3.	 Kokia priemonė pagerina kraujotaką odoje, siekiant išvengti 
pragulų susidarymo?
a) apsauginis kremas su cinko oksidu
b) aktyvizuojantis gelis
c) kremas su šlapalu
d) maitinamasis kremas su alaviju

** Teisingo atsakymo (atsakymų) raidę apibraukte mėlynu tušinuku. 
Atsakymus siųskite iki gegužės 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...........................................................................................



18 Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Sigitos Puodžiūtės paroda  
„Kažkiek apie knygas“ 

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos bibliotekos lankytojai turėjo galimybę 
susipažinti su Sigitos Puodžiūtės kūryba surengtoje parodoje 
„Kažkiek apie knygas“. Šį kartą Sigita pristato paveikslus, ku-
riuose – knygos.

„Knygos – žinių, išminties, patirties, paslapčių šaltinis. 
Man knyga – ne tik intelektinis turinys, bet ir jusliškai pati-
riamas daiktas. Norisi knygą laikyti, vartyti, girdėti, užuosti 
ir net nutapyti. Knygos tokios įvairios, skirtingos, didelės ir 
mažos, senos ir naujos. Beribis jų pasirinkimas, kaip ir beribis 
pažinimas, paskatino atspindėti savo tapyboje jas tokia skir-
tinga stilistika. Mylimų knygų viršeliai – plakatiški. „Knygų 
namelis“, „Knygų lentyna“ – tradicinio stiliaus, kiti – mini-
malistiniai ir galiausiai abstraktūs. Skaitykime, gerbkime, my-
lėkime ir mokėkime pasirinkti savo knygas!“ – skatina paro-
dos autorė.

S. Puodžiūtė gimė Molėtų rajone. Utenoje baigė medici-
nos mokyklą, 1986 m. – biologijos mokslų studijas Vilniaus 

Sigita Puodžiūtė prie savo eksponuojamų paveikslų Lietuvos 
medicinos bibliotekoje

Muzikinį foną sudarė LNOBT smuikininkas Andrius Pleškūnas

Nuotraukų autorė Janina Valančiūtė

universitete. Dirbdama mikrobiologe, mokėsi Vilniaus Justi-
no Vienožinskio dailės mokykloje pas Mariją Teresę Rožans-
kaitę, Ričardą Vaitiekūną.

Dabar dirba Santariškių klinikose. Pasak Sigitos, tapyba –  
jos mielas laisvalaikis. Nuo 2009 m. rengia autorines paro-
das. S. Puodžiūtės kūrybos tematika įvairi. 

Pirmąją parodą, surengtą Lietuvos medicinos biblioteko-
je, Sigita paskyrė mamai. Ankstesniuose autorės darbuose – 
gėlės, dangus, augalai. 2013 m. Botanikos institute surengta 
tapybos paroda „Botanika“ – tai savotiška padėka mokyto-
jams, profesoriams ir bendramoksliams. 2014 m. pristatyto-
je parodoje „Aš dirbu Santariškėse“ eksponavo 19 paveikslų 
ciklą medicinos tematika. 2016 m.  surengta miesto ir kaimo 
peizažų paroda. Savo darbus yra eksponavusi Žemės ūkio 
ministerijoje, Lietuvos prokuratūroje, Nacionaliniame vėžio 
institute ir kt.

Sigitos galvoje vėl sukasi mintys apie kitas parodas ir nau-
jų darbų siužetai.






