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Mokslinis straipsnis

Pacientų, gydomų narkotiniais medikamentais,
slaugos ypatumai
Tatjana Jermolajeva , 1, 2 Žaneta Valiulienė
Utenos kolegija, 2VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
1
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Raktažodžiai: narkotiniai medikamentai, pacientas, slaugos ypatumai.

Santrauka

Narkotiniai medikamentai jau ilgą laiką plačiai vartojami
ūminiam ir onkologiniam skausmui gydyti, taip pat šiandien
jie vis dažniau vartojami ir neonkologiniams skausmams gydyti bei pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Pacientų,
gydomų narkotinėmis medžiagomis slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose, slaugos ypatumai nėra gerai ištirti. Sergamumui
didėjant, daugėja medicinos personalo bei pacientų bendravimo
problemų ir tai skatina netinkamą slaugą ir pagalbą žmonėms,
kuriems ji reikalinga. Tyrimas buvo atliktas 2015 m. spalio
12–19 d. Prieš tyrimą buvo gautas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės leidimas. Tiriamieji – 24 palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninės slaugytojos, kurios slaugo pacientus, gydomus
narkotiniais medikamentais. Rezultatai parodė, kad slaugytojų,
dirbančių palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, žinios apie
narkotinius medikamentus yra pakankamos. Šio tyrimo dalyviai informaciją apie narkotinių medikamentų vartojimą gydymo tikslams daugiausiai gauna konferencijose, seminaruose
ir iš medicininės literatūros. Dažniausiai nurodomi pacientų
nusiskundimai, vartojant narkotinius analgetikus, yra neurotoksinis poveikis, skausmas, vidurių užkietėjimas, analgetinių
medikamentų menkas poveikis, pykinimas ir vėmimas, ir tik
maža dalis nurodo fizinį pripratimą. Nustatyta, kad ir kvėpavimo
gyvybinės veiklos atveju slaugytojų pagalba pacientams yra
reikalinga. Galima teigti, jog kiekvieno paciento slauga turi būti
individualizuota, nuolat koreguojama pagal paciento, gydomo
narkotiniais medikamentais, tuo metu esamą slaugos poreikį.

Įvadas

Onkologinė liga yra vienas iš veiksnių, skatinančių depresiją
bei sunkinančių sveikimą arba jos eigą. Tačiau pacientui,
gydomam narkotiniais medikamentais, tinkamai pateikus
išsamią informaciją apie ligą ir kartu su juo aptarus slaugos
planą, galima palengvinti ligos eigą ir grąžinti pacientui viltį.
Tai skatina didesnę tikimybę greičiau pasveikti arba bent jau
jaustis patenkinamai [1].
„Iš visų vaistų, kuriuos Visagalis davė žmogui kančioms
palengvinti, nė vienas nėra toks universalus ir veiksmingas
kaip opijus“ – taip Didžiosios Britanijos medikas, anuomet
dar vadinamas anglų Aristoteliu, Thomas Sydenhamas
(1624–1689) apibūdino narkotinių medikamentų svarbą
medicinoje [2]. Opioidai – cheminių medžiagų grupė, veikianti
opioidinius receptorius žmogaus smegenyse ir turinti savybę
mažinti arba šalinti skausmo jausmą, todėl plačiai vartojami
skausmo medicinoje. Narkotiniais vaistais gali prekiauti tik
vaistinės, turinčios specialią licenciją verstis narkotinių vaistų
bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba [3].

Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, gydomų narkotiniais
medikamentais, slaugos ypatumus.
Pagal Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrolės įstatymą, narkotinės ir psichotropinės
medžiagos yra į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus
kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ir
sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar
piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos
sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai [4].
Slaugytojų darbas įvairiose medicinos srityse turi daug
bendrų ypatumų, bet ir skiriasi savo specifika, nes tai
lemia skirtingi pacientų poreikiai. Darbas su pacientais,
kurie gydomi narkotiniais analgetikais, savitas ir sunkus
dėl pacientų elgesio [5]. Slaugytojai, dirbantys su tokiais
pacientais, dažnai jiems padeda keisti požiūrį į save, į
narkotinius analgetikus, suteikia vilties, kad galima pasveikti
arba bent jau oriai gyventi nepatiriant skausmo. Todėl
slaugytojai yra svarbi medicinos personalo grandis, nes turi
nemažai galios pagerinti gyvenimo kokybę pacientams, kurie
gydomi narkotiniais medikamentais.
Galima teigti, kad slaugytojo atsakomybė, valdant
paciento skausmą, yra didelė, nes slaugytojas artimai
bendrauja su pacientu ir gali tinkamai įvertinti skausmą.
Slaugos personalas turi daryti viską, kas nuo jų priklauso, kad
paciento skausmas būtų kuo efektyviau kontroliuojamas, bet
reikia, kad slaugytojas domėtųsi naujovėmis ir gerai žinotų
naudojamų medikamentų poveikį bei šalutinius reiškinius
[6]. Būtina paminėti, jog pacientų mokymas apie ligos
sukeltą skausmą ir jo valdymą yra veiksmingas būdas pacientų
savirūpai malšinant skausmą.
Užsienio šalių autorių manymu, slaugytojas turi gebėti
atpažinti paciento problemas, suformuluoti slaugos tikslus,
teisingai atlikti slaugos veiksmus, sudaryti pacientui
palankią ir saugią aplinką. Slaugytojai turi tarpusavyje
bendradarbiauti ir dalintis visa informacija apie pacientui
atsiradusius šalutinius reiškinius, kad galėtų užtikrinti saugų
tolesnį gydymą ir slaugą. Slaugytojai turėtų pasirūpinti, kad
pacientai būtų informuoti apie bet kokius rizikos veiksnius,
kuriuos gali sukelti opiatų vartojimas [7].
O. Riklikienės darbe [8] taip pat pabrėžiama bendravimo
reikšmė pacientui. Pacientams svarbūs jų ryšiai su šeima,
artimaisiais ir draugais, taip pat su kitais pacientais ir su
medicinos personalu. Nors slaugytojai pripažįsta, kad
bendravimas yra svarbus jų darbo aspektas, bet jie mažai
bendrauja su pacientais, be to, pacientams dažnai nepatinka
slaugytojų kalbėjimo maniera. Pacientams reikia informacijos,
paaiškinimų bei fizinės priežiūros, taip pat jie turi ir emocinių
poreikių [8].

Mokslinis straipsnis
Bendravimas, kvėpavimas, mityba, šlapinimasis ir tuštinimasis, kūno temperatūra, miegas, asmens higiena, lyties
raiškos, judėjimas, darbas ir žaidimai, net ir mirtis – visas šias
problemas tenka kontroliuoti, reguliuoti ir spręsti, slaugant
pacientus, kurie yra gydomi narkotiniais medikamentais.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimo tikslui pasiekti buvo sudaryta anketa, kurioje
pateikta 12 klausimų apie pacientų, gydomų narkotinėmis
medžiagomis, slaugos ypatumus. Siekiant įvertinti pacientų,
gydomų narkotinėmis medžiagomis, slaugos ypatumus, buvo
naudojamas anoniminis anketavimas.
Tyrimas atliktas 2015 m. spalio 12–19 d. Prieš tyrimą
buvo gautas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės leidimas. Tiriamieji – 24 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės
slaugytojos, kurios slaugo pacientus, gydomus narkotiniais
medikamentais.
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Pasiteiravus respondentų, kokių, jų nuomone, gyvybinių
veiklų atveju labiausiai reikalinga pagalba, paaiškėjo, kad
labiausiai reikalinga palaikyti saugią aplinką. Saugią aplinką
sudaro fizinis saugumas, emocinis-psichologinis ir socialinis
saugumas. Taip pat labai svarbi J. Morses griuvimo rizikos vertinimo skalė [11]. Apibendrinant galima teigti, kad slaugytojai,
iš patirties įvertinę pacientų, gydomų narkotiniais medikamentais, sveikatos būklę, dažnai išskiria šias slaugos problemas –
nesaugumas, savęs suvokimo sutrikimas, aplinkos ir (ar) laiko
suvokimo sutrikimas, žinių ir įgūdžių stoka. Taip pat tyrimo
rezultatai atskleidė, kad pacientams labai reikalinga pagalba
bendraujant. Tai nurodė beveik pusė respondentų. Būtent
dėl slaugos problemų, bendravimo sutrikimų, diskomforto ir
skausmo vartojami narkotiniai medikamentai. Daugiau nei
trys ketvirtadaliai tyrime dalyvavusių slaugytojų nurodė (1
pav.), kad joms buvo suteikta pakankamai žinių apie narkotinių
medikamentų savybes, ir tik 21 proc. teigė, kad nepakankamai.

Tyrimo rezultatai

Apklausa siekta išsiaiškinti pacientų, gydomų narkotinėmis
medžiagomis, slaugos ypatumus.
Tiriant nustatyta, kad apklausos metu visos respondentės
buvo moterys.
Daugiau nei pusė (55 proc.) apklaustųjų nurodė, kad
informaciją apie narkotinių medikamentų vartojimą gydymo
tikslams gauna konferencijose ir seminaruose. Tai džiugina, nes
konferencijose ir seminaruose pateikiama naujausia, išsami,
su praktika ir teorija susijusi informacija apie narkotinių
medikamentų vartojimą, kurią galima pritaikyti slaugant pacientus. 26 proc. apklaustųjų nurodė, kad informaciją gauna
skaitydamos medicininę literatūrą. Tai rodo slaugytojų vidinę
motyvaciją ir norą tobulėti profesinėje srityje.
Pasiteiravus slaugytojų, ką jos mano apie narkotinių
medikamentų skyrimą pacientams, paaiškėjo, kad net 84 proc.
tiriamųjų mano, jog narkotiniai medikamentai sumažina
skausmą, ir tik 2 slaugytojos iš 24 nurodė, kad narkotiniai
medikamentai pagerina paciento gyvenimo kokybę. Nė viena
slaugytoja nemano, kad narkotiniai medikamentai sutrumpina paciento gyvenimo trukmę. Tai yra teigiamas rodiklis, nes,
kaip teigia D. Skorupskienė [9], priežastys, kodėl nevykdoma
reikiama skausmo kontrolė, yra narkomanijos baimė. Iki šiol
manoma, kad narkotinių analgetikų vartojimas pavojingas
paciento sveikatai. Manoma, jog narkotinius medikamentus
galima vartoti tik paskutinių ligos stadijų metu.
Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei trečdalis šio tyrimo dalyvių mano, jog pacientai, gydomi narkotiniais medikamentais, dažniausiai skundžiasi neurotoksiniu poveikiu,
t. y. mėšlungiu, apatija, mieguistumu, judesių koordinacijos sutrikimu ir suprastėjusiu kvėpavimu. Todėl bet kokiu
atveju būtina įspėti pacientą apie galimus nepageidaujamus medikamentų poveikius. A. Šeškevičiaus [1] teigimu,
slaugytojų tikslas – stebėti paciento sąmonę, laiko ir vietos
orientaciją, mieguistumą, ar jis tiksliai atsako į klausimus,
ir įvertinti galimą griuvimo riziką. Mažiau nei ketvirtadalis
tiriamųjų nurodė, kad pacientai skundžiasi skausmu ir, kaip
buvo galima tikėtis, vidurių užkietėjimu, menku analgetinių
medikamentų poveikiu. Mažiau nei dešimtadalis respondentų
nurodė, kad pacientai skundžiasi pykinimu ir vėmimu.
R. Tikuišio ir kitų autorių [10] atlikto tyrimo metu pastebėta,
kad pykinimo ir vėmimo atvejai yra dažni.

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar pakankamai jiems
buvo suteikta žinių apie narkotinių medikamentų savybes (proc.)
Visiškai pakankamai žinių apie narkotinių medikamentų
vartojimą (2 pav.) buvo suteikta 54 proc. slaugytojų, 34 proc.
respondenčių nurodė, kad pakankamai, 8 proc. nurodė, jog
nepakankamai, ir tik 4 proc. pareiškė, kad visiškai nepakankamai.

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar pakankamai
jiems buvo suteikta žinių apie narkotinių medikamentų vartojimo taisykles (proc.)
Į klausimą „Kuo, jūsų nuomone, pacientai, gydomi narkotiniais medikamentais, dažniausiai skundžiasi?“ (3 pav.) 37 proc.
slaugytojų atsakė, kad neurotoksiniu poveikiu, 21 proc. slaugytojų nurodė, kad skausmu, 17 proc. – vidurių užkietėji-
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mu, 13 proc. – analgetinių medikamentų menku poveikiu,
8 proc. – pykinimu ir vėmimu ir tik 4 proc. – fiziniu pripratimu.

Vidurių užkietėjimu
21%

Neurotoksiniu poveikiu

17%

Pykinimu, vėmimu
13%

Fiziniu pripratimu
37%

4%

Analgetinių medikamentų
menku poveikiu

8%

Skausmu
3 pav. Slaugytojų pasiskirstymas pagal pacientų, gydomų narkotiniais medikamentais, nusiskundimus (proc.)
Atsakydamos į klausimą „Jūsų manymu, slaugytojo pagalba
pacientams, gydomiems narkotiniais medikamentais, labiausiai reikalinga kokių gyvybinių veiklų atveju?“ (4 pav.),
respondentės nurodė saugios aplinkos palaikymą. 54 proc.
slaugytojų nuomone, kad reikalinga, 38 proc. – labai reikalinga ir 4 proc. – vidutiniškai reikalinga ir visiškai nereika-

linga. Taip pat, net 46 proc. slaugytojų nuomone, bendravimas yra labai reikalingas pacientams. Kvėpavimo gyvybinės
veiklos atveju slaugytojo pagalbos reikalingumas pacientams
pasiskirstė taip: 25 proc. – labai reikalinga, 42 proc. – reikalinga, 21 proc. – vidutiniškai reikalinga, 4 proc. – beveik nereikalinga, o 8 proc. – visiškai nereikalinga. Valgant ir geriant,
37 proc. slaugytojų nuomone, pagalba irgi yra reikalinga, o
labai reikalinga – 21 proc. Taip pat pacientams, gydomiems
narkotiniais medikamentais, 17 proc. slaugytojų nuomone,
pagalba tuštinantis ir šlapinantis yra labai reikalinga, 33 proc.
respondentų mano, kad reikalinga. Pagalba pacientams asmens
higienos atveju: 38 proc. – labai reikalinga, 17 proc. – reikalinga, 33 proc. – vidutiniškai reikalinga ir po 8 proc. teigė, kad
pagalba beveik nereikalinga ir pagalba visiškai nereikalinga.
38 proc. respondentų nuomone, pagalba reguliuojant kūno
temperatūrą, pacientams yra vidutiniškai reikalinga, 37 proc.
nurodė, kad reikalinga. 46 proc. respondentų atsakė, kad
pagalba judant pacientams reikalinga, kad vidutiniškai reikalinga, nurodė 38 proc. Taip pat net 63 proc. slaugytojų nuomone, pacientams pagalba dirbant ir žaidžiant yra vidutiniškai
reikalinga. Tik 12 proc. apklaustųjų nuomone, labai reikalinga. Pagalba miegant pacientams, gydomiems narkotiniais
medikamentais, 37 proc. slaugytojų nuomone, yra labai reikalinga, o 42 proc. apklaustųjų mano, kad beveik nereikalinga.

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal slaugytojo pagalbos reikalingumą pacientams, gydomiems narkotiniais medikamentais,
gyvybinių veiklų atvejais (proc.)

Išvados

1. Nustatyta, kad slaugytojų, dirbančių palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, žinios apie narkotinius medikamentus yra pakankamos. Šio tyrimo dalyviai informaciją
apie narkotinių medikamentų vartojimą gydymo tikslams daugiausiai gauna konferencijose, seminaruose ir iš
medicininės literatūros.
2. Respondentai atsakė, kad dažniausiai nurodomi pacientų
nusiskundimai, vartojant narkotinius analgetikus, yra
neurotoksinis poveikis, skausmas, vidurių užkietėjimas,
menkas analgetinių medikamentų poveikis, pykinimas ir
vėmimas, ir tik maža dalis mano, kad fizinis pripratimas.

3. Dauguma respondentų nurodė, kad pagalba pacientams, gydomiems narkotiniais medikamentais,
labiausiai reikalinga saugios aplinkos gyvybinės veiklos
atveju. Nustatyta, kad bendravimas gyvybinės veiklos atveju, daugumos slaugytojų nuomone, yra labai
reikalingas. Taip pat nustatyta, kad slaugytojų pagalba
pacientams reikalinga ir kvėpavimo gyvybinės veiklos
atveju. Galima teigti, jog kiekvieno paciento, gydomo
narkotiniais medikamentais, slauga turi būti individualizuota, nuolat koreguojama pagal tuo metu esamą
slaugos poreikį.
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Mokslinis straipsnis
SPECIAL FEATURES OF NURSING OF
PATIENTS TREATED BY NARCOTIC MEDICATIONS
Keywords: narcotic medications, patient, special features.

Summary

For a long period narcotic medications are widely used for
the relief of acute and chronic cancer pain, and nowadays they
are also used for pain management in non-cancer patients and
patients with chronic diseases. Special features of nursing of
supportive care and nursing hospital patients treated with narcotic medications are under-studied. With the increase of incidence problems of communication between patients and nurses arise more frequently causing unsuitable nursing and help
for patients in need. This research was conducted on October
12th-19th, 2015. Permission of the Supportive Care and Nursing Hospital was obtained before start of the survey. Twenty
four nurses of the Supportive Care and Nursing Hospital who
participate in care of patients receiving narcotic medications
participated in the survey. It showed that nurses working in
the Supportive Care and Nursing Hospital have a sufficient
knowledge about narcotic medications. Survey participants
gain their knowledge about use of narcotic medications for
treatment mostly at conferences, workshops and medical literature. The most frequent reported complaints of patients taking
narcotic medications is neurotoxic effects, pain, constipation,

low effectiveness of analgesics, nausea and vomiting, and only
minority of patients believe that it is physical addiction. Research show that nurses should also help patient to maintain their
respiratory function. It is arguably that nursing of every patient
shall be individual and adjusted according to presently existing
nursing needs of patient on treated with narcotic medications.
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Tyrimai

Slaugytojo edukacinės veiklos svarba pacientams,
patyrusiems miokardo infarktą
¹Vida Stončienė, ¹Lina Šakienė, ²Laura Strielaitė
¹Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas
² Bendrosios praktikos slaugytoja
Reikšminiai žodžiai: miokardo infarktas, slaugytojas, pacientas, edukacinė veikla.

Santrauka

Šiandien slaugytojų veikla nebegali apsiriboti medicinine
pacientų (klientų) priežiūra. Joje tampa svarbūs socialiniai,
psichologiniai bei pedagoginiai aspektai. Kad būtų efektyviai
įgyvendintos įvairios sveikatingumo priemonės, kad būtų taikyti pažangūs sveikatos ugdymo metodai, kad būtų stiprinama
žmonių atsakomybė dėl savo sveikatos, slaugytojams būtinos
pedagoginės žinios, mokymas, bendravimo įgūdžiai. Slaugytojas, bendradarbiaudamas su pacientu, vykdo ilgalaikę žmonių
sveikatos priežiūrą. Vienos pagrindinių slaugytojo profesinės
veiklos kompetencijų yra edukacinės slaugytojų kompetencijos.
Sveikatos ugdymas tampa vienu pagrindinių slaugytojų veiklos
krypčių, dirbant tiek su sveikais, tiek su sergančiais lėtinėmis
ligomis įvairaus amžiaus žmonėmis.
Atlikus tyrimą pastebėta, kad du trečdaliai slaugytojų nurodo, jog mokydami pacientus formuoja taisyklingus vaistų vartojimo, paskirto gydymo režimo laikymosi, emocinės įtampos
išvengimo bei mitybos po miokardo infarkto įgūdžius. Pusei

slaugytojų sveikatos mokymo svarbiausi procesai – bendravimas, mokymosi metodikos išmanymas ir stropumo bei sistemingo mokymosi įgūdžių formavimas.
Tačiau daugeliui slaugytojų nepavyksta skirti laiko pacientų
mokymui, viena pagrindinių priežasčių – laiko stoka. Svarbiausios slaugytojo-edukatoriaus funkcijos yra mokomoji ir skatinamoji. Edukacinėje slaugytojo veikloje vyrauja bendravimas –
tai neatsiejama mokomosios veiklos dalis. Visi slaugytojai akcentuoja bendravimo procesą kaip būtiną mokomojoje veikloje.

Įvadas

Sergančiųjų miokardo infarktu (MI) pasaulyje daugėja,
ypač ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse. Tai lemia netinkama
mityba, mažas fizinis krūvis, žalingi įpročiai ir kiti faktoriai.
Didžioji dalis (apie 60 proc.) mirčių nuo kliniškai aiškios ar
besimptomės išeminės širdies ligos žmones ištinka staiga ne
stacionare, nespėjus suteikti medicininės pagalbos, t. y. įvyksta
ikihospitalinė staigi mirtis. Lietuvoje daugėja užregistruojamų
ūmių ir pakartotinių MI atvejų, o sergančiųjų amžius nuolat
jaunėja (R. Gurevičius, P. Šerpytis ir kt., 2012).
Dinamiškus pokyčius visose Lietuvos gyvenimo srityse
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lydi sveikatos priežiūros sistemos reforma, kurioje ypač akcentuojama kintanti ir sudėtingėjanti slaugytojų veikla. Slaugos institucijos kaita grindžiama nauju požiūriu į žmogų, į
žmogaus sveikatą, jos išsaugojimą ir stiprinimą, keičiasi ir
visuomenės poreikiai, kurie slaugytojų veiklai kelia vis naujų
reikalavimų, koreguoja veiklos tikslus ir turinį. Sudėtingesni
slaugos darbuotojų veiklos procesai reikalauja sudėtingesnių,
universalių ir įvairių mokėjimų bei gebėjimų, todėl slaugytojui
keliami aukšti profesinės kompetencijos reikalavimai ir nuolatinis jos tobulinimas, nes kuo aukštesnis slaugytojo kompetencijos lygis, tuo efektyvesnis slaugos procesas, lemiantis ir galutinį
rezultatą (A. Mažionienė, 2011). Šiandien slaugytojų veikla
nebegali apsiriboti medicinine pacientų (klientų) priežiūra.
Joje tampa svarbūs socialiniai, psichologiniai bei pedagoginiai aspektai. Kad būtų efektyviai įgyvendintos įvairios sveikatingumo priemonės, kad būtų taikomi pažangūs sveikatos
ugdymo metodai, kad būtų stiprinama žmonių atsakomybė
dėl savo sveikatos, slaugytojams būtinos pedagoginės žinios,
mokymas, bendravimo įgūdžiai. Slaugytojas, bendradarbiaudamas su pacientu, vykdo ilgalaikę žmonių sveikatos priežiūrą.
Konsultavimas, mokymas – neatsiejama slaugos proceso dalis.
Slaugytojai moko savo pačių pavyzdžiu, jie nuolat atsakinėja
į nepaliaujamus pacientų klausimus (V. Bartašiūnienė,
Z. Petravičienė, 2009). Sergančiuosius slaugytojas moko teisingai vartoti vaistus, išaiškina gydymo režimą, supažindina su dietos ypatumais, moko prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų.
Efektyvus pacientų mokymas sustiprina pacientų autonomiją,
didina pasitikėjimą savimi, sumažina komplikacijų atvejus ir
sutrumpina pacientų buvimo ligoninėje laiką (D. Kriukelytė,
R. Tamošiūnienė, 2002).
Slaugytojo ir paciento bendravimas slaugos proceso metu yra
vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių sėkmingą bei efektyvią
slaugą. Kurdamas santykius su pacientais, slaugytojas privalo
nuolat tobulinti žinias ir įgūdžius, o kontaktas su pacientu turi
būti tikslingas, sąmoningas ir iš anksto apgalvotas. Slaugytojo ir
paciento tikėjimas ir pasitikėjimas yra esminiai slaugos proceso
elementai (G. Dabkevičienė, D. Kazakevičienė, 2013).

Sveikatos mokymo aspektai pacientams,
patyrusiems miokardo infarktą

Kad slaugytojas sugebėtų mokyti, jam svarbu išmanyti kai
kuriuos pedagoginius dalykus. D. Kriukelytės ir D. Ševcovienės
(2008) nuomone, slaugytojo veikloje, ugdant metodinę
kompetenciją, vystosi formalūs gebėjimai, pvz., problemų identifikavimas, kūrybinis jų sprendimas, analitinis, sisteminis, kritinis mąstymas ir kt. Metodinė kompetencija – tai gebėjimas
surasti ir pritaikyti naują būdą problemai išspręsti bei gebėjimas
perkelti žinias ir įgūdžius į naujas situacijas, o asmuo, įgijęs
metodinę kompetenciją, yra pajėgus (profesiniu požiūriu)
spręsti metodinius uždavinius, su kuriais nuolat susiduria darbe.
Pacientams, patyrusiems MI, svarbi motyvacija. Ji suteikia
pacientui daugiau jėgų sveikti, pozityviau žvelgti į ateitį. J.
Abramauskienė ir R. Kirliauskienė (2008) teigia, kad motyvacija mokymuisi suteikia veržlumo, energijos. Besimokantis
asmuo visuomet patiria prieštaravimų dėl įgyjamų žinių bei
gebėjimų. Mokymas ir mokymasis svarbus slaugos elementas.
Slaugytojai kasdien turi suteikti informacijos, pamokyti ir patarti pacientui, padėti jam išsakyti savo savijautą žodžiais, atgauti pusiausvyrą, tapti nepriklausomam (V. Bartašiūnienė,
Petravičienė Z., 2009). Mokymasis, kaip ir raidos pokyčiai, yra
besikeičiantis procesas. Slaugytojas turi žinoti paciento (kliento)
žinių lygį ir intelektinius įgūdžius, kad galėtų sudaryti mokymo

planą. Suaugusių pacientų pasiruošimas mokytis susijęs su raidos etapu ir gyvenimo įvykiais (P. Potter, 2005). Prieš pradedant mokyti pacientą, svarbu sužinoti, koks yra paciento supratimas apie sveikatos būklę ir žinios apie MI: ar jo emocinė
būklė stabili, ar jis susitaikė su mintimi, kad serga MI ir reikės
ilgo gydymo bei jo paties pastangų, ar žino apie arterinio
kraujospūdžio matavimo svarbą MI profilaktikai ir kaip dažnai
reikia jį matuoti, ar laikosi kitų modifikuojamų rizikos veiksnių
kontrolės nurodymų (anot V. Bartašiūnienės ir Z. Petravičienės
(2007), tenka dirbti aiškinamąjį darbą), ar teisingai laikosi gydytojo nurodymų, ar žino jam paskirtą režimą ir jo ypatumus
ir ar pajėgus atvykti į gydymo įstaigą. Pasak V. Bartašiūnienės
ir Z. Petravičienės (2007), slaugytojas supažindina su gydymo
režimu, vykdo gydytojo paskyrimus.
A. Šeškevičius (2008) akcentuoja, kad slaugant svarbu
stebėti MI patyrusį ligonį dėl gyvybinių požymių: pulsą, AKS,
diuarezę, elektrokardiogramą, kvėpavimo dažnį, plaučių garsus,
ar ligonio nevargina dusulys, ar yra cianozė, sąmonė, skausmo
stiprumą, nerimą, vidurių būklę. J. Brožaitienė, M. Staniūtė ir
kt. (2011) pažymi, kad slaugant pacientą svarbu pasirengti ir
įvykdyti slaugos planus – oro trūkumui sumažinti suteikti pacientui reikiamą gulėjimo padėtį, riboti aktyvumą, skatinti laikytis poilsio režimo; esant apetito pokyčiams, skiriama lengvai
virškinamo maisto, vengiant druskos, valgant dažniau, bet
mažesnėmis porcijomis; sumažėjus paciento aktyvumui, svarbu
mokyti pacientą tausoti savo energiją: praustis, šukuotis, skustis,
valytis dantis sėdint, tarp veiksmų nuolat pailsint; reikalingiausi
daiktai turi būti padėti šalia ligonio lengvai jam pasiekiamoje
vietoje. Pacientą reikia skatinti išsakyti savo jausmus, skatinti
pacientą ir jo šeimą dalyvauti slaugos procese, paaiškinti numatomus veiksmus ir procedūras (G. Bagdonas, 2009).
Taigi, kodėl reikalinga slaugytojų edukacinė veikla? Kokiais
bendravimo įgūdžiais turėtų vadovautis slaugytojas-edukatorius, mokydamas pacientus, patyrusius MI?
Tyrimo tikslas – atskleisti slaugytojo edukacinės veiklos
reikšmę pacientams, patyrusiems MI.
Uždaviniai: išanalizuoti slaugytojo-edukatoriaus bendravimo su pacientais, sergančiais MI ypatumus; išryškinti slaugytojo edukacinės veiklos svarbą pacientų, sergančių MI, mokyme.
Tyrimo objektas – pacientų, patyrusių MI, edukacinė veikla.

Tyrimo medžiaga ir metodai

Tyrimo imtis – n = 60.
Tyrimo dalyvių atrankos kriterijai. Tyrime dalyvavo 5
slaugytojų grupės, dirbančios ligoninės kardiologijos, vidaus
ligų diagnostikos ir kraujagyslių chirurgijos skyriuose, kuriuose
slaugomi ir mokomi pacientai, patyrę MI.
Tyrimo dalyvių charakteristikos. Anoniminės apklausos metu
apklausta 60 respondentų.
Duomenų rinkimo metodai. Duomenys buvo renkami apklausos raštu metodu, naudojant klausimyną. Šis metodas
pasirinktas tiriamųjų slaugytojų patogumui, kad būtų galima
pildyti klausimyną ne tik pertraukos metu, bet ir namuose. Tyrime taikytas instrumentas – specialiai paruoštas klausimynas.
Klausimynas, specialiai sudarytas siekiant atskleisti slaugytojo
edukacinės veiklos reikšmę pacientams, patyrusiems MI.
Apklausoje dalyvavę tyrimo dalyviai raštu atsakė į anketos
klausimus. Klausimynų grįžtamumas – 96,75 proc.
Duomenų statististinė analizė. Analizė atlikta naudojant „Microsoft Office Excel“, Statistinės programos paketą SPSS (Statistical Pakage for the Social Science).
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Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas

56,66 proc. (34 asmenys) tyrimo dalyvių skiria iki 1
akademinės valandos per dieną pacientų mokymui. Daugiau nei
1 akademinę valandą skiria 15 proc. (9 asmenys); 28,33 proc.
(17 asmenų) apklaustųjų laiko pacientų mokymui neskiria.
Tyrimo dalyvių buvo prašoma nurodyti, su kokiomis bendravimo problemomis jie susiduria mokydami pacientus. Paciento neigiamas emocijas – nerimą, pyktį, baimę ir laiko trūkumą
išaiškinti visiems rūpimiems klausimams – dėl įtempto darbo
tempo akcentavo 30 proc. (18 asmenų) apklaustųjų. Paciento
nepasitikėjimą ir laiko trūkumą išaiškinti visiems rūpimiems
klausimams dėl įtempto darbo tempo nurodė 20 proc. (12
asmenų) tyrimo dalyvių. Paciento artimųjų neigiamos nuostatos medicinos darbuotojų atžvilgiu, laiko trūkumą išaiškinti
visiems rūpimiems klausimams dėl įtempto darbo tempo
pažymėjo 13,33 proc. (8 asmenys). Net 36,66 proc. (22 asmenys) apklaustųjų nurodė visus klausimyne pateiktus variantus.
Tarp tyrimo dalyvių, kurie nurodė, kad neskiria laiko
pacientų mokymui, taip pat dominuoja laiko trūkumas – iš 17
asmenų 10 pažymėjo šią problemą kaip vieną pagrindinių. 7 asmenys šios problemos neišskyrė ir nurodė visus išvardytus variantus, tarp kurių buvo ir laiko trūkumas. Pastebėta, kad vyrauja
laiko trūkumo problema, – ją savo atsakymuose paminėjo
100 proc. (60 asmenų) apklaustųjų. A. Rimantienės (2005)
nuomone, pagrindinių bendravimo problemų atsiranda dėl per
didelio darbo krūvio ir per didelio pacientų skaičiaus, tenkančio
vienam slaugytojui.
Apklaustieji nurodė 2 svarbiausias savo, kaip slaugytojo-edukatoriaus, funkcijas. 38,33 proc. (23 asmenys) respondentų svarbiausiomis slaugytojo-edukatoriaus funkcijomis nurodė slaugos
problemų sprendimo ir mokomąją funkcijas. Informacinę
ir skatinamąją funkcijas pažymėjo 30 proc. (18 asmenų)
tiriamųjų. Slaugos problemų sprendimo ir rekomendacinę
nurodė 10 proc. (6 asmenys) tyrimo dalyvių, o rekomendacinę
ir mokomąją – 3,33 proc. (2 asmenys). Dažniausiai buvo nurodoma mokomoji funkcija. Bendrai visuose atsakymuose ją
minėjo 59,99 proc. (36 asmenys) respondentų (1 pav.).

Daugiausia tyrimo dalyvių, t. y. 41,66 proc. (25 asmenys),
pažymėjo, kad pagrindinės slaugytojo-edukatoriaus savybės
yra šios: atsiskleidimas, šališkumas ir įsijautimas. Įsijautimą,
pagarbą ir nuoširdumą nurodė 33,33 proc. (20 asmenų)
apklaustųjų. Mažiausiai 25 proc. (15 asmenų) tyrimo dalyvių
akcentavo šias savybes: išklausymas, supratimas bei rūpinimasis,
dėmesingumas (2 pav.).
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Išklausymas, supratimas bei rūpinimasis, dėmesingumas
Įsijautimas, pagarba, nuoširdumas
Atsiskleidimas, šališkumas, įsijautimas
2 pav. Pagrindinės slaugytojo-edukatoriaus savybės
Dauguma, t. y. 48,33 proc. (29 asmenys), apklaustųjų akcentavo, kad dažniausiai pacientus dominančios temos yra
fizinio krūvio toleravimas, alkoholio bei cigarečių vartojimas.
26,66 proc. (16 asmenų), nurodė, kad pacientus domina
ateities prognozės dėl miokardo infarkto raidos, fizinio krūvio toleravimas ir mityba. 18,33 proc. (11 asmenų) tiriamųjų
pažymėjo, kad pacientams smalsu sužinoti ateities prognozes
dėl MI raidos ir fizinio krūvio toleravimo. Nedidelė dalis apklaustųjų, 6,66 proc. (4 asmenys), nurodė visas klausimyne
išvardytas temas (3 pav.).
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Ateities prognozės dėl miokardo infarkto raidos,
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fizinio krūvio toleravimas, mityba
Alkoholio vartojimas, cigarečių vartojimas,
fizinio krūvio toleravimas
1 pav. Svarbiausios slaugytojo-edukatoriaus funkcijos

3 pav. Pacientus dominančios temos
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25 proc. (15 asmenų) tiriamųjų nurodė, kad ugdo taisyklingo vaistų vartojimo ir gydymo režimo laikymosi įgūdžius.
8,33 proc. (5 asmenys) pažymėjo, kad formuoja emocinės
įtampos išvengimo ir mitybos po MI įgūdžius. 66,66 proc.
(40 asmenų) įvardijo, kad formuoja visus klausimyne nurodytus įgūdžius (4 pav.).
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Emocinės įtampos išvengimo ir mitybos po miokardo infarkto

motyvacija suteikia jėgų pasveikti ir padeda pozityviau žvelgti
į ateitį. 8,33 proc. (5 asmenys) nurodė, kad motyvacija padeda įveikti gyvenimo siunčiamus išbandymus (5 pav.).
50 proc. (30 asmenų) tiriamųjų nurodė, kad sveikatos mokymas suteikia žinių, skatina savarankiškumą. 13,33 proc. (8
asmenys) apklaustųjų nurodė, kad sveikatos mokymas gerina
gyvenimo kokybę. 11,66 proc. (7 asmenys) nurodė, kad sveikatos mokymas užkerta kelią potencialioms slaugos problemoms, o 25 proc. (15 asmenų) tiriamųjų pažymėjo, kad sveikatos mokymas gerina gyvenimo kokybę bei formuoja naujus
gyvenimo įgūdžius. I. Misevičienės, D. Zagurskienės (2008)
teigimu, sveikatos ugdymas formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius. 25 proc. (15 asmenų) tiriamųjų nuomonė sutampa su
autorių nuomone (6 pav.).
35

Taisyklingo vaistų vartojimo ir paskirto gydymo režimo laikymosi

30

Visi išvardyti variantai

25
20

4 pav. Pacientų įgūdžių formavimas
Tyrimo dalyvių buvo prašoma nurodyti, kas, jų nuomone, sveikatos mokymo procese yra svarbiausia. 50 proc. (30
asmenų) tyrimo dalyvių pažymėjo, kad sveikatos mokymo
procese svarbiausia yra bendravimas, mokymosi metodikos
išmanymas ir stropumo bei sistemingo mokymosi įgūdžių
formavimas. 33,33 proc. (20 asmenų) tyrimo dalyvių nurodė,
kad tai yra bendravimas, mokymosi metodikos išmanymas ir
sąlygų mokytis sudarymas. 16,66 proc. (10 asmenų) apklaustųjų išskyrė bendravimą, paternalistinį požiūrį į pacientą ir
savikontrolės įgūdžių ugdymą. Taigi galima teigti, kad viena
iš sveikatos mokymo proceso dalių yra bendravimas, nes visų
respondentų (60 asmenų) atsakymuose nurodyta ši proceso
dalis. Pagrindinių bendravimo problemų atsiranda dėl per didelio darbo krūvio ir per didelio pacientų skaičiaus, tenkančio
vienam slaugytojui. Antra pagal svarbumą mokymosi proceso
dalis – mokymosi metodikos išmanymas. 83,33 proc. (50 asmenų) paminėjo ją savo atsakymuose.
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Užkerta kelią potencialioms slaugos problemoms
Gerina gyvenimo kokybę
Gerina gyvenimo kokybę, formuoja naujus gyvenimo įgūdžius
Suteikia žinių, skatina savarankiškumą
6 pav. Sveikatos mokymo reikšmė
50 proc. (30 asmenų) apklaustųjų akcentavo, kad dažniausiai, atsižvelgiant į kompetenciją, nekyla jokių klausimų. 30
proc. (18 asmenų) tyrimo dalyvių pažymėjo, kad dažniausiai,
atsižvelgiant į kompetenciją, nekyla jokių klausimų ir kartais
konsultuojasi su kitais slaugytojais bei gydytojais. 20 proc.
(12 asmenų) nurodė, kad dažniausiai, atsižvelgiant į kompetenciją, nekyla jokių klausimų ir retai konsultuojasi su kitais
slaugytojais bei gydytojais. Remiantis E. Kubiliene, R. Stuku
ir bendraautoriais (2009), slaugytojai yra labiau linkę pasitikėti savimi ir su jų profesionalumu bei teikiamomis paslaugomis susijusiomis veiklomis (7 pav.).
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Padeda įveikti gyvenimo siunčiamus išbandymus
Suteikia jėgų sveikti ir padeda pozityviau žvelgti į ateitį
Džiaugiamasi maloniomis gyvenimo smulkmenomis
5 pav. Motyvacijos įtaka pacientams
J. Brožaitienė (2011) pažymi, kad mokymosi motyvacija
labai svarbi. 50 proc. (30 asmenų) apklaustųjų nurodė, kad
motyvacija padeda pacientams džiaugtis gyvenimo smulkmenomis. 41,66 proc. (25 asmenys) tiriamųjų pažymėjo, kad
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Dažniausiai nekyla klausimų, retai konsultuojatės
Dažnai nekyla klausimų, kartais konsultuojatės
Dažnai nekyla klausimų
7 pav. Konsultacijų su kitais specialistais reikalingumas
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Žinių apie sveikatos mokymą tobulinimas. Pasak A. Čiočienės (2003), bendravimas, duomenų rinkimas, informavimas, mokymas, terapiniai pokalbiai reikalauja specialių žinių
ir patirties. 53,33 proc. (32 asmenys) nurodė, kad žinių apie
sveikatos mokymą įgyja seminarų ir studijų metu. 15 proc. (9
asmenys) pažymėjo, kad žinias gilina tik konferencijų metu,
tiek pat respondentų akcentavo, kad jie žinias apie sveikatos
mokymą tobulina konferencijose ir nagrinėdami literatūrą.
16,66 proc. (10 asmenų) nurodė, kad žinias gilina pasitelkdami
visus klausimyne nurodytus žinių tobulinimo būdus.
50 proc. (30 asmenų) tyrimo dalyvių dažniausiomis slaugos
problemomis įvardijo fizinio aktyvumo sumažėjimą, skausmą
širdies plote ir dažnus arterinio kraujospūdžio pokyčius. Truputį mažesnė tiriamųjų dalis, 31,66 proc.(19 asmenų), nurodė
oro trūkumą, nemigą ir apetito sutrikimus. Likusi apklaustųjų
dalis, 18,33 proc. (11 asmenų), pažymėjo oro trūkumo, fizinio
aktyvumo sumažėjimą ir nemigą. Apibendrinant galima teigti, kad atsakymuose vyrauja oro trūkumo problema. Ji bendrai
minima 81,66 proc. (49 asmenys) repsondentų atsakymuose
(8 pav.).
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Oro trūkumas, fizinio aktyvumo sumažėjimas, nemiga,
Oro trūkumas, nemiga, apetito sutrikimai
Fizinio aktyvumo sumažėjimas, skausmas širdies plote
dažni kraujospūdžio pokyčiai
8 pav. Dažniausios pacientų įvardijamos slaugos problemos
Buvo prašoma nurodyti tris procedūras, kurioms apklaustieji skiria daugiausia laiko. 63,66 proc. (38 asmenys) tiriamųjų nurodė, kad daugiausia laiko skiria injekcijoms, kraujospūdžio matavimui bei širdies ir ritmo dažnio matavimui.
36,66 proc. (22 asmenys) pažymėjo, kad daugiausia laiko skiria injekcijoms, kraujospūdžio matavimui, vaistų dalijimui.

Tyrimo apibendrinimas

Surinkus ir susisteminus duomenis, paaiškėjo, kad beveik
trečdalis slaugytojų nurodė, jog neskiria laiko pacientų mokymui, viena pagrindinių priežasčių yra laiko trūkumas. Slaugytojai dažniausiai nurodė, kad svarbiausios slaugytojo-edukatoriaus
funkcijos yra šios: mokomoji ir slaugos problemų sprendimo.
Pagrindinės savybės, kuriomis remiasi edukacinėje veikloje, yra
šios: atsiskleidimas, šališkumas, įsijautimas. Daugiau nei 60
proc. slaugytojų nurodė, kad mokydami pacientus formuoja
taisyklingus vaistų vartojimo, paskirto gydymo režimo laikymosi, emocinės įtampos išvengimo bei mitybos po MI įgūdžius.
Beveik du trečdaliai slaugytojų nurodė, kad daugiausia laiko

skiria injekcijoms, kraujospūdžio matavimui bei širdies ir ritmo
dažnio matavimui.
Pusei slaugytojų svarbiausi sveikatos mokymo procesai –
bendravimas, mokymosi metodikos išmanymas ir stropumo bei
sistemingo mokymosi įgūdžių formavimas. Dažniausiai pacientus domina fizinio krūvio toleravimo, alkoholio ir cigarečių vartojimo temos. Dažniausiomis slaugos problemomis daugiau nei
pusė slaugytojų įvardijo fizinio aktyvumo sumažėjimą, skausmą
širdies plote ir dažnus arterinio kraujospūdžio pokyčius.
Truputį mažesnė dalis, beveik du trečdaliai, slaugytojų nurodė
oro trūkumą, nemigą ir apetito sutrikimus. Dar beveik
trečdalis slaugytojų akcentavo oro trūkumo, fizinio aktyvumo
sumažėjimą ir nemigą
Dauguma tiriamųjų nurodė, kad žinių apie sveikatos mokymą įgyja seminarų ir studijų metu. Ketvirtadalis
pažymėjo, kad žinias gilina tik konferencijose, dar kevirtadalis
akcentavo, kad žinių apie sveikatos mokymą įgūdžius tobulina
konferencijose ir nagrinėdami literatūrą. Pusė slaugytojų akcentavo, kad dažniausiai, atsižvelgiant į kompetenciją, nekyla
jokių klausimų. Beveik trečdalis tyrimo dalyvių pažymėjo, kad
dažniausiai, atsižvelgiant į kompetenciją, nekyla jokių klausimų
ir kartais konsultuojasi su kitais slaugytojais bei gydytojais. Du
trečdaliai nurodė, kad dažniausiai, atsižvelgiant į kompetenciją,
nekyla jokių klausimų ir retai konsultuojasi su kitais slaugytojais
bei gydytojais.

Išvados

Svarbiausi sveikatos mokymo procesai – bendravimas, mokymosi metodikos išmanymas ir stropumo bei sistemingo mokymosi įgūdžių formavimas. Visi slaugytojai akcentavo bendravimo procesą kaip būtiną mokomojoje veikloje. Dažniausiai
pacientus domina fizinio krūvio toleravimo, alkoholio ir
cigarečių vartojimo temos. Pagrindinės savybės, kuriomis slaugytojai remiasi edukacinėje veikloje, yra šios: išklausymas ir
supratimas bei rūpinimasis. Slaugytojai sudaro didžiausią sveikatos priežiūros specialistų grupę, turinčią pakankamai įgūdžių,
reikalingų sveikatos mokymui, ir didelį potencialą daryti įtaką
žmonių sveikatai. Slaugytojo vaidmuo sveikatos mokyme –
padėti pacientui atgauti savitvardą, vėl tapti nepriklausomam
nuo kitų, suteikti galimybę ir padėti mokytis. Atlikto tyrimo
rezultatai atskleidė, kad mokant pacientus svarbiausios savybės
yra atsiskleidimas, šališkumas ir įsijautimas, o sveikatos mokymas suteikia žinių ir skatina savarankiškumą. Dauguma
slaugytojų nurodė, kad dvi pagrindinės jų, kaip slaugytojoedukatoriaus, funkcijos yra šios: slaugos problemų sprendimo
ir mokomoji. Slaugytojo edukacinė veikla – tai ne tik žinių
suteikimas, savarankiškumo skatinimas, mokymas, slaugos
problemų sprendimų priėmimas, bet ir informavimas, bendravimas, naujų gyvenimo įgūdžių formavimas.
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Naudinga informacija

Slaugytojų ir akušerių licencijavimo
tvarka nuo 2018 m.
Į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Loretos Gudelienės-Gudelevičienės pateiktus
klausimus atsako Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė
Nora Ribokienė.
Kokie slaugytojų ir akušerių licencijavimo pokyčiai numatomi nuo 2018 m. sausio 1 d.?
Šiuo metu slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato esminių
slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijavimo pokyčių nuo 2018 m.
Ir toliau, kaip tai daroma nuo 2010 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos
praktikos įstatymas ir lydimieji jo teisės aktai, slaugos praktikai
bus išduodamos tik bendrosios slaugos praktikos licencijos, o
akušerijos praktikai – akušerijos praktikos licencijos. Ir toliau,
kaip tai numatyta nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančiuose lydimuosiuose šio įstatymo teisės aktuose, bus išduodamos tik elektroninės licencijos, ir toliau bus galimybė tiems pareiškėjams,
kurie profesinę bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio
kvalifikaciją įgijo ne anksčiau negu prieš dvejus metus iki kreipimosi dėl licencijos išdavimo dienos, atitinkamos praktikos licenciją gauti jau kitą dieną po to, kai Akreditavimo tarnybai pa-

teiks deklaraciją apie ketinimą verstis bendrąja slaugos praktika
ar akušerijos praktika, taigi jau kitą dieną, pateikę deklaraciją,
galės pradėti verstis atitinkama praktika.
Esminis skirtumas, bet ne licencijavimo, o teisės verstis
slaugos praktika, nuo 2018 m. sausio 1 d. bus tas, kad visi
slaugytojai slaugos praktika (tiek bendrąja, tiek specialiąja,
tiek išplėstine) galės verstis tik turėdami galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją. Mat 2018 m. sausio 1 d. baigsis pereinamasis laikotarpis, kuris numatytas 2009 m. liepos
14 d. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, kur pasakyta, kad iki šio
įstatymo įsigaliojimo (t. y. iki 2010 m. sausio 1 d.) asmenims,
turintiems specialiosios praktikos slaugytojo licencijas (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika), iki 2018
m. sausio 1 d. leidžiama verstis specialiąja slaugos praktika
be bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos. Nuo 2018 m. sausio 1 d. šie asmenys gali verstis specialiąja slaugos praktika tik įgiję bendrosios slaugos praktikos ar
akušerijos praktikos licencijas.
Ką slaugytojai ir akušeriai turėtų suskubti padaryti 2017 m.?
2018 m. sausio 1 d. visos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos
praktika, nes jos atitinka akušerijos praktikos licenciją), kurių
galiojimas iki tol dar nebuvo panaikintas, taps negaliojančiomis. Todėl visi slaugytojai ir akušeriai, kurie šiuo metu verčia-

Naudinga informacija
si specialiąja slaugos praktika turėdami vis dar galiojančią iki
2010 m. sausio 1 d. išduotą specialiosios praktikos slaugytojo licenciją, iki šiol dar neturi galiojančios bendrosios slaugos
praktikos licencijos, bet ketina slaugos praktika verstis ir po
2018 m. sausio 1 d., privalo kreiptis į Akreditavimo tarnybą pateikdami paraišką išduoti bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenciją (nelygu, kokią profesinę kvalifikaciją
yra įgiję) kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atitinka
visus reikalavimus atitinkamos praktikos licencijai gauti.
Akreditavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu dar apie
3 000 specialiosios praktikos slaugytojų neturi galiojančios
bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos.
Slaugytoja turi specialiosios praktikos slaugytojo licenciją.
Ką specialistė turi padaryti 2017 m., kad ir toliau galėtų verstis
slaugos praktika?
Visos iki 2010 m. sausio 1 d. išduotos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos, kurių galiojimas dėl vienų ar kitų
priežasčių nebuvo panaikintas, 2018 m. sausio 1 d. taps negaliojančios. Todėl slaugytojai ir akušeriai, iki tol turėję galiojančias specialiosios praktikos slaugytojo licencijas, bet nepasirūpinę gauti bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos
licencijos, neteks teises verstis nei specialiąja, nei bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika. Kad taip neatsitiktų, visi
specialiąja slaugos praktika besiverčiantys slaugytojai, kurie
neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos
praktikos licencijos, privalo kreiptis dėl jos išdavimo.
Įsidėmėtina, kad specialiąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ar akušerijos praktikos licenciją ir įgytą
atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą.
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Kokius dokumetus reikia pateikti dėl bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos išdavimo?
Kreipiantis dėl bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos išdavimo, reikia pateikti nustatytos
formos užpildytą ir pasirašytą paraišką išduoti atitinkamos
praktikos licenciją (paraiškų formos pateiktos Akreditavimo
tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.
lt/node/76) ir dokumentus, patvirtinančius, kad įvykdytos
licencijos išdavimo sąlygos (atitinkamos praktikos licencijų
išdavimo paslaugos aprašymai pateikti Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://wwvv.vaspvt.gov.lt/
node/83). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjai, kurie
bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją yra įgiję seniau kaip prieš dvejus metus, dėl bendrosios
slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos išdavimo
gali kreiptis pateikdami ne deklaraciją apie ketinimą verstis
atitinkama praktika, o paraišką išduoti slaugos praktikos licenciją arba paraišką išduoti akušerijos praktikos licenciją, nelygu, kokią profesinę kvalifikaciją yra įgiję. Primename, kad
profesinės kvalifikacijos, įgytos iki 2010 m. sausio 1 d., t. y.
iki Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginamos bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai taip, kaip nurodyta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
gruodžio 17 d. įsakyme Nr. V-1038 „Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo
profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo“.
Dėkui už išsamius paaiškinimus.
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2016 metų profesinės kvalifikacijos tobulinimo
kokybės vertinimo ataskaita. Mokymo dalyvių
nuomonė
Raimondas Natka, Karolina Rastenytė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Siekiant išsiaiškinti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras)
teikiamų mokymo paslaugų kokybę 2016 m. balandžio–
gruodžio mėnesiais buvo apklausiami asmenys, kurie mokėsi
pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
suderintas ir Kompetencijų centro direktoriaus įsakymu patvirtintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas. Tyrimo metu buvo norima:
1. Išsiaiškinti, iš kur mokymo dalyviai gauna informacijos
apie Kompetencijų centro organizuojamus mokymus.
2. Išsiaiškinti, ar Kompetencijų centro organizuojamų mokymų temos yra aktualios ir kokie veiksniai lemia mokymo programos pasirinkimą.
3. Išsiaiškinti, kaip mokymų dalyviai vertina dėstytojų kompetenciją ir vykdomų mokymų kokybę.

Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis
metodas – anketavimas pagal standartizuotą klausimyną, kuris buvo sudarytas atsižvelgus į išsikeltus uždavinius ir Europos kokybės ženklo (EQM) įsivertinimo formoje nurodytus
kriterijus.
Norint įtraukti visus respondentus į mokymo kokybės
užtikrinimo procesus ir siekiant suteikti visiems vienodas galimybes išsakyti savo nuomonę apie vykdomų mokymų įgyvendinimo procesą ir jų kokybę, respondentų atranka nebuvo
atliekama.
Gauti duomenys suvesti ir apdoroti PSPP programa. Grafikai parengti „MS Excel 2010“ programa. Tiriamų požymių
priklausomumui nustatyti naudojamos požymių dažnių lentelės (angl. crosstabs) bei pasirinktas Chi kvadrato (χ²) kriteri-
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jus, kuris parodo, ar statistiškai reikšmingas ryšys yra, ar ryšio
nėra. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo – p < 0,05.
Tyrimo metu apklausti 3509 mokymų dalyviai, kurie tobulinosi pagal profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.
Pagal mokymų vietą beveik pusė respondentų (43 proc.) mokėsi Vilniaus krašte, mažesnė dalis – Kauno krašte (26 proc.).
Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių kraštuose respondentų pasiskirstymas buvo panašus, apytiksliai po 10 proc. Didžioji
dalis mokymo dalyvių buvo 41–50 metų amžiaus (41 proc.)
ir 51–60 metų amžiaus (33 proc.). Respondentų amžiaus vidurkis – 48 metai. Jauniausiam respondentui buvo 21 metai,
vyriausiam – 77 metai. Mokymo dalyvių taip pat buvo prašoma nurodyti jų turimą praktinę patirtį metais. Atsakymai
pasiskirstė 0–54 metų intervalu, patirties vidurkis – 24 metai.

Informacija apie Kompetencijų centro
organizuojamus mokymus

Siekiant išsiaiškinti, ar informacija apie Kompetencijų
centro organizuojamus mokymus pateikiama aiškiai ir yra
lengvai pasiekiama, respondentų buvo prašoma įvardyti visus šaltinius, kaip jie sužinojo apie organizuojamus mokymus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiau nei pusė mokymo dalyvių pagrindinę informaciją gavo iš savo darbdavio
(64 proc.), beveik trečdalis (32 proc.) – iš internetinių šaltinių. Verta paminėti, kad 6 proc. respondentų įvardijo ir kitus
šaltinius (žr. 1 pav.). Paprašius pakomentuoti savo atsakymą,
paaiškėjo, jog informaciją sužinojo patys (gauti tokie atsakymai kaip: „pati domiuosi“, „sužinojau pati“) ar pagalbos kreipėsi į Kompetencijų centro darbuotojus („kreipiausi į Kompetencijų centrą asmeniškai“, „Kompetencijų centro darbuotojų“).

Kompetencijų centro organizuojamų
mokymų aktualumas ir programų
pasirinkimą lemiantys veiksniai

Daugiau nei pusė respondentų (68 proc.) Kompetencijų
centro organizuojamuose mokymuose dalyvavo, nes norėjo
įgyti naujų žinių ir jas pritaikyti savo darbe (žr. 2 pav.). Mažesnė dalis (48 proc.) respondentų mokymo programą pasirinko
dėl valandų trūkumo licencijai įgyti ar pratęsti, 12 proc. – šią
mokymo programą pasirinkti paskatino darbdavys. Kiek mažiau nei 3 proc. mokymo dalyvių nurodė kitą priežastį. Paprašius šią priežastį įvardyti, gautus atsakymus galima suskirstyti
į kategorijas:
• noras pakartoti jau turimas žinias („reikia atnaujinti, prisiminti visas seniau įgytas žinias“, „pakartoti turimas, bet pamirštas žinias“);
• noras gauti naujausią informaciją („tikiuosi naujausios informacijos“, „atnaujinti žinias ir sužinoti naujoves“);
• mokymo programos tema yra aktuali ir reikalinga bendram
išprusimui, o gautos žinios gali praversti ne tik darbe, bet ir
asmeniniame gyvenime („šiai dienai aktuali tema“, „sužinojau daug naujo, kas naudinga bendram išprusimui“, „žinias
pritaikyti sau ir šeimos nariams“).

2 pav. Programos pasirinkimą lemiantys veiksniai

1 pav. Mokymo dalyvių atsakymų į klausimą, iš kur gauna informaciją apie Kompetencijų centro organizuojamus mokymus,
pasiskirstymas
Svarbu paminėti, kad didžioji dalis mokymų dalyvių
(84 proc.) teigė, jog informacija viešojoje erdvėje (interneto
puslapyje ir pan.) yra pateikiama aiškiai. Tik kiek daugiau
nei 1 proc. (42 respondentai) su šiuo teiginiu nesutiko, o paprašyti pakomentuoti savo atsakymą teigė, kad nesinaudoja
internetu ar tokia informacija nesidomėjo („internetiniu tinklapiu nesinaudoju“, „viešojoje erdvėje net nežiūrėjau“, „neturiu nuomonės – informacijos netikrinau“). Beveik du trečdaliai
teigusiųjų, kad informacija viešojoje erdvėje nėra pateikiama
aiškiai, priklauso 41–60 metų amžiaus grupei. Jaunesni respondentai statistiškai reikšmingai dažniau teigė, kad informacija viešojoje erdvėje yra pateikiama aiškiai (p = 0,000).

Verta paminėti, kad net 95 proc. respondentų teigė, jog
mokymo programų temos yra aktualios, o 85 proc. nurodė,
kad pasirinkta mokymo programa atitiko jų mokymosi poreikius ir tikslus. Išanalizavus tyrimo duomenis pastebėta, kad
asmenys, kuriems siūlomos programų temos yra aktualios,
statistiškai reikšmingai dažniau teigė, kad programa atitinka
jų turimus poreikius ir tikslus (p = 0,000).

Mokymų įgyvendinimo procesas

Svarbūs veiksniai, lemiantys, ar pasirinkta mokymų programa atitinka mokymo dalyvių lūkesčius, yra:
• reikalingos informacijos apie programos tikslus ir numatomus rezultatus gavimas;
• tinkama dėstytojų kompetencija;
• mokymo turinys, metodai bei fizinė mokymosi aplinka.
Mokymo dalyvių nuomonei išsiaiškinti buvo naudojama Likerto skalė, pagal kurią asmuo turi įvertinti pateiktus teiginius
ir pasirinkti vieną iš variantų: sutinku, iš dalies sutinku, iš dalies nesutinku arba nesutinku. Išanalizavus tyrimo duomenis,
galima teigti, kad didžioji dalis respondentų teigiamai vertino
informavimą apie organizuojamus mokymus. 89 proc. apklaus-

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija 15
tųjų teigė, kad iki mokymo pradžios gavo reikalingą informaciją apie mokymo programos trukmę ir vietą. Panaši tendencija vyrauja ir respondentų paklausus apie mokymų pradžioje
programos vadovo ar dėstytojo suteiktos informacijos kiekį.
97 proc. atsakiusiųjų į šį klausimą teigė, kad mokymo pradžioje
jie buvo supažindinti su mokymo programos tikslais ir turiniu,
taip pat mokymo tvarkaraščiu. 85 proc. respondentų sutiko,
kad jie iš anksto buvo supažindinti su baigiamojo vertinimo
tvarka, o mokymo pradžioje dėstytojai aptarė ir individualius
mokymo dalyvių poreikius ir lūkesčius. Kaip buvo minėta anksčiau, vienas iš programos pasirinkimą lemiančių veiksnių buvo
mokymo dalyvių noras sužinoti naujausią informaciją. Net
89 proc. respondentų teigė, kad pateikta mokymo medžiaga
buvo aktuali ir paruošta pagal naujausią literatūrą, o mokymo
metodai buvo tinkamai parinkti ir pritaikyti pagal temų turinį.
Praktinis mokymas, kuris vyko mokymo įstaigoje ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigoje, buvo naudingas 83 proc. mokymo
dalyvių. Tik maža dalis, kiek mažiau nei 3 proc., su šiuo teiginiu
nesutiko. Respondentų paklausus apie praktinio mokymo sąlygas, 82 proc. respondentų praktiniu mokymu liko patenkinti,
9 proc. nurodė, kad patenkinti tik iš dalies. Verta paminėti, kad
beveik pusė mokymo dalyvių (45 proc.), nurodžiusių, kad praktinio mokymo sąlygos jų netenkino, mokėsi Vilniaus, trečdalis –
Kauno kraštuose (p = 0,000).
Organizuojamų mokymų kokybei, dalyvių pasitenkinimui
ir jų poreikių užtikrinimui didelę įtaką turėjo fizinė mokymosi aplinka. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad net 91 proc.
respondentų teigiamai vertino auditorijas, kuriose vyko mokymai. Su teiginiu, kad mokymo patalpos buvo paruoštos
tinkamai, nesutiko tik 1,3 proc. tyrimo dalyvių, trečdalis iš
jų mokėsi Kauno krašte (p = 0,000). 93 proc. teigė, kad mokymo dalyvių skaičius grupėse tinkamas mokytis, 87 proc.
apklaustųjų manė, kad multimedija ir muliažai buvo paruošti
tinkamai, taip pat užteko vaizdinių mokymo priemonių. Su
šiais aspektais dažniausiai nesutiko Vilniaus ir Šiaulių kraštuose besimokę asmenys (p = 0,000). Apibendrinant galima
teigti, kad mokymo dalyviai fizinę mokymosi aplinką vertino
puikiai. Mokymosi ištekliais ir aplinka nepatenkinti liko vidutiniškai nuo 1 iki 2,5 proc. respondentų.

Dėstytojų kompetencija ir
mokymų kokybės vertinimas

Didelę įtaką mokymų kokybei turėjo ne tik mokymo
turinio, metodų ar fizinės aplinkos atitikimas turimiems lūkesčiams, tačiau ir dėstytojų kompetencija. Respondentų
paklausus, ar jie mano, kad dėstytojai puikiai išmano dėstomą dalyką, 96 proc. užpildžiusiųjų anketą su šiuo teiginiu
sutiko. Išanalizavus duomenis pastebėta, jog apklausus 3509
respondentus, tik 9 (0,3 proc.) jų pažymėjo, kad su teiginiu
nesutinka ar nesutinka iš dalies. Respondentų taip pat buvo
klausiama, ar jie sutinka, kad dėstytojai mokymo metu laikėsi
profesinės etikos, mokymo medžiagą dėstė aiškiai, teoriją siejo
su praktiniais pavyzdžiais, efektyviai naudojo šiuolaikines informacines technologijas. Respondentų vertinimas pasiskirstė
tolygiai. Su šiais teiginiais sutiko nuo 90 iki 94 proc. anketą
užpildžiusių asmenų, kad nesutinka ar iš dalies nesutinka, pažymėjo apie 1 proc. mokymo dalyvių. Galima daryti išvadą,
kad mokymų dalyviai dėstytojų kompetenciją vertina puikiai.
Išaiškėjo, kad 90 proc. respondentų liko patenkinti mokymo programos įgyvendinimo kokybe. 86 proc. apklaustųjų

sutiko, kad mokymas atitiko jų lūkesčius. Asmenys, kurie liko
patenkinti mokymais, statistiškai reikšmingai dažniau teigė,
kad mokymo programą rekomenduotų pasirinkti ir savo kolegoms (p = 0,000). Paklausti, ar įgytas žinias galės pritaikyti
savo darbo vietoje, 3 iš 4 respondentų teigė, kad žinias pritaikys darbe, 23 proc. atsakė žinias pritaikyti galėsiantys tik iš
dalies. Įgytų žinių pritaikyti darbe negalės mažiau nei 2 proc.
respondentų. Paprašius įvardyti priežastį, teigė, kad šiuo metu
dirba kitoje srityje („dirbu visai kitokioje laboratorijoje“, „dirbu
ne srityje, žinios naudingos man“, „dirbu privačioje įmonėje, kur
šių žinių nereikia“), darbo vietoje dar nėra reikalingų prietaisų („ne, dar neturime mamografo“, „neturime tokių įrenginių,
prietaisų“) arba šiuo metu renkasi licencijai įgyti reikalingas
valandas, todėl nedirba („nedirbu kol kas“, „kol kas ne, nes renkuosi valandas“).
Kokybiškam mokymų įgyvendinimui ir mokymo dalyvių lūkesčių patenkinimui svarbu mokymo dalyvius įtraukti
į mokymo kokybės užtikrinimo procesus. Respondentams
buvo pateiktas atviras klausimas, leidžiantis jiems išsakyti
savo nuomonę ir turimus pasiūlymus. Gautus atsakymus dėl
mokymo organizavimo ir įgyvendinimo gerinimo galima suskirstyti į pagrindines kategorijas:
1. Praktinės užduotys, užsiėmimai. Šiai kategorijai priskirti atsakymai, kuriuose respondentai akcentavo, kad
mokymuose norėtų įgyti daugiau praktinių žinių. Pavyzdžiui: „Manau, būtų naudinga daugiau praktinių užsiėmimų, ypač tiems, kurie neturi praktinės patirties.“; „Norėtųsi
daugiau praktinės mokymosi medžiagos. Realiai pamatytos
ligos lengviau įsidėmimos ir išmokstamos.“
2. Registracijos vieta. Atsakymuose respondentai minėjo,
kad mokymo organizavimo kokybė pagerėtų pakeitus registracijos vietą. Pavyzdžiui: „Siūlau registraciją (kuri buvo
Rugių g. 1) daryti mokymo vietoje, kad nereikėtų važiuoti į
dvi vietas.“; „Registracija į kursus vyksta kitoje miesto pusėje
ir tai yra didžiulis nepatogumas, kuris kainuoja ir finansiškai, ir laiko atžvilgiu. Ypač atvykus iš kito miesto.“
3. Dalijamoji medžiaga. Savo atsakymuose respondentai
ne tik minėjo, kad mokymai organizuoti gerai ir vyko
sklandžiai, tačiau taip pat nurodė, kad norėtų medžiagos,
kurią galėtų pasiimti su savimi. Pavyzdžiui: „Kad būtų
dalijami informaciniai lapeliai ir trumpos programos – paskaitų konspektai.“; „Teikti dalomąją kopijuotą medžiagą.“
4. Didesnė, patogesnė auditorija. Šiai kategorijai priskirti
atsakymai, kuriuose buvo akcentuota, kad auditorijos galėtų būti geriau pritaikytos mokymams. Pavyzdžiui: „Didesnės auditorijos, patalpos, kad būtų patogu rašyti.“; „Kad
būtų stalai dėl rašymo patogumo.“; „Norėtųsi patogesnės auditorijos, pritaikytos studijoms.“
5. Testo klausimai. Respondentai taip pat minėjo, kad reikėtų patikslinti kai kuriuos testų klausimus. Pavyzdžiui:
„Kai kurie testo klausimai suformuluoti labai neaiškiai
<...>“; „Testo klausimyne patikslinti klausimą, ar veikiantis
stimuliatorius, ar ne.“
6. Įvairesnės temos. Atsakymuose respondentai minėjo,
kad norėtų naujų mokymo programų. Pavyzdžiui: „Labai
mažai temų pasirinkti kursams pagal teikiamą profilį. Visą
laiką viskas kartojasi.“; „Norėčiau, kad būtų skirta daugiau
kursų temų GMP specialistams, pvz., akušerinė pagalba ne
tik akušerėms, bet ir GMP specialistams.“; „Norėčiau mokymo kursų tema: kolegų etiketas, priekabiavimas darbe.“
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7. Kaina. Šiai kategorijai priskirti atsakymai, kuriuose buvo
minima, kad mokymus būtų galima kompensuoti arba
koreguoti jų kainą. Pavyzdžiui: „Sumažinti kursų kainą.“;
„Galėtų būti pigesni, labai jau brangūs.“
8. Grupės dydis. Šioje kategorijoje respondentai kaip vieną mokymų organizavimo trūkumą minėjo per dideles
grupes. Pavyzdžiui: „Mokymai vyko aukštam lygyje. Tik
vienas nepatogumas – didelė grupė.“; „Grupės per didelės.“
9. Naujesnės žinios. Respondentai taip pat minėjo, kad
dalyvaudami mokymuose norėtų sužinoti naujienas iš
profesionalų. Pavyzdžiui: „Norėčiau daugiau naujesnių
žinių.“; „Naujesnė, mokslinė informacija <...>.“
10. Mokymai suorganizuoti gerai, vyko sklandžiai. Šiai
kategorijai priskirti atsakymai, kuriuose respondentai
minėjo gerą mokymų organizavimą. Pavyzdžiui: „Mokymas organizuotas ir įgyvendintas gerai.“; „<...> Labai gerai
organizuoti kursai ir gerai paskirstytas laikas.“
11. Aukšto lygio dėstytojai. Respondentai minėjo, kad dėstytojai yra kompetentingi. Pavyzdžiui: „Labai patiko dėstytoja. Išaiškina suprantamai, pateikti pavyzdžiai iš praktikos <...>.“; „Labai kompetentinga išsilavinusi lektorė.“
12. Ačiū, dėkoju. Atsakymuose respondentai mokymų organizatoriams dėkojo už surengtus mokymus. Pavyzdžiui:
„Ačiū už mokymą ir suteiktas žinias.“; „Ačiū, buvo įdomu.“
13. Neturiu pastabų, viskas puiku: „Labai viskas patiko,
puikūs kursai.“; „Mokymai atitiko mano lūkesčius.“
14. Kita. Šie atsakymai netinka nė vienai iš anksčiau minėtų
kategorijų. Taip pat jie minėti per retai, kad sudarytų atskirą kategoriją: „Galiu padėti, pasidalinti patirtimi, kaip
tai organizuota Danijoje <...>.“; „Manyčiau, būtų įdomūs
pirmosios pagalbos seminarai-stovyklos.“
Tyrimo metu gauti duomenys parodė, kad nuomonę apie
organizuojamus mokymus išreiškė 28 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų, kurie teikė pastabas ir siūlymus, kaip
gerinti vykdomų mokymų kokybę. Žiūrint į pasiskirstymą pagal kraštus, dažniausiai savo nuomonę išsakė Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos kraštų mokymų dalyviai (žr. lentelę). Šiauliuose
vykusiuose mokymuose dalyviai į šį klausimą atsakė rečiau.
Iš visų Šiaulių krašto mokymuose dalyvavusių respondentų,
savo pasiūlymus pateikė tik 15 proc.
Lentelė. Mokymo dalyvių, pateikusių pasiūlymus dėl mokymo
organizavimo ir įgyvendinimo kokybės gerinimo, pasiskirstymas

pagal kraštus
Kraštas

Iš viso
mokėsi

Pateikė pasiūlymą
dėl mokymo
kokybės gerinimo

Procentai
(%)

Vilniaus

1516

468

30,87

Kauno

907

284

31,31

Panevėžio

408

87

21,32

Klaipėdos

357

105

29,41

Šiaulių

321

49

15,26

Išvados

• Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiau nei pusė mokymo
dalyvių reikalingą informaciją apie Kompetencijų centro
organizuojamus mokymus sužino iš savo darbdavio, trečdalis informacijos ieško internetiniuose šaltiniuose. Dauguma respondentų teigė, kad informacija viešojoje erdvėje
pateikiama aiškiai, 1 proc. teigė internetu nesinaudojantys
ar tokios informacijos neieškoję. Statistiškai reikšmingai
dažniau taip teigė vyresnio amžiaus mokymų dalyviai.
• Noras įgyti naujų žinių ir jas pritaikyti darbe bei valandų
trūkumas licencijai pratęsti yra du pagrindiniai veiksniai,
skatinantys respondentus pasirinkti konkrečią mokymo
programą. Pasirinkę kitą priežastį, mokymų dalyviai teigė
norintys pakartoti turimas žinias ar sužinoti naujausią informaciją.
• Svarbūs veiksniai, ar Kompetencijų centro organizuojami
mokymai atitinka mokymo dalyvių lūkesčius, yra tinkamas mokymų įgyvendinimas, fizinės mokymų aplinkos
tinkamumas ir dėstytojų kompetencija. Išanalizavus tyrimo duomenis, galima teigti, kad didžioji dauguma respondentų teigiamai vertina informavimą apie organizuojamus
mokymus, taip pat vykusių mokymų turinį ir taikytus
mokymo metodus, fizinę mokymosi aplinką. 96 proc.
mokymo dalyvių teigė, kad dėstytojai puikiai išmano savo
dalyką, mokymo metu laikėsi profesinės etikos.
• Mokymo įstaigoje ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigoje vykęs
praktinis mokymas buvo naudingas 83 proc. respondentų.
Beveik pusė mokymo dalyvių, kurių mokymo sąlygos netenkino, mokėsi Vilniaus, kiek mažiau – Kauno kraštuose.

Mielos kolegės,
Nesvarbu, kiek pavasarių džiaugėtės parskridusių vyturių giesme žydroje padangėje – kaskart širdis suvirpa
pilna vilties, laukimo, nuojautos, kad gyvenimo kelyje dar laukia daugybė nepatirtų įspūdžių, kelionių nerimo,
malonių staigmenų. Neleiskite kasdienybės rutinai užgožti savo troškimų, išdrįskite žengti dar nevaikščiotais
takais, pamatyti dar neregėtų pasaulio spalvų.
Šią ypatingą dieną linkime pajusti kolegų, bičiulių, artimųjų nuoširdų dėmesį, palaikymą, supratimą, kad esate
reikalingos.
Jubiliejinių gimtadienių proga sveikiname:
Aldoną Gudeliauskienę, Klaipėdos globos namų direktoriaus pavaduotoją
Ingridą Bakaitę, Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyresniąją slaugytoją
Nijolę Zuzaitę, Respublikinės Klaipėdos ligoninės centralizuotos sterilizacijos skyriaus vadovę
Raimondą Kalcovienę, Respublikinės Panevėžio ligoninės Urologijos skyriaus slaugytoją
Redą Mocevičienę, Respublikinės Panevėžio ligoninės Dezinfekcijos poskyrio vyriausiąją dezinfektorę
Birutę Gricienę, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiacinės saugos skyriaus vedėją
Zitą Tripoliną, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiąją slaugos administratorę
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Pradedame spausdinti mokomųjų straipsnių ciklą apie dezinfekcines medžiagas bei dezinfekcijos reikalavimus asmens sveikatos
priežiūros įstaigoms. Ciklą sudarys keturi mokomieji straipsniai bei trys klausimų ir atsakymų loterijos apie dezinfekciją. Kviečiame
aktyviai dalyvauti.
Šiame numeryje spausdiname įvadinį straipsnį apie biocidus, jų ženklinimą bei naudojimą dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Biocidai. Biocidų ženklinimas ir naudojimas
dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Rimantas Stripinis
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Biocidai (bio... + lot. caedo – žudau) – veikliosios medžiagos ir (ar) preparatai, skirti sunaikinti, sulaikyti, kenksmingumui šalinti, išvengti poveikio arba kitokiu būdu kontroliuoti
bet kurį kenksmingą organizmą cheminėmis arba biologinėmis priemonėmis.
Europos Sąjungoje biocidų tiekimą į rinką reglamentuoja
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L167, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012). Reglamentas (ES) Nr. 528/2012
tiesiogiai taikomas valstybei, institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir piliečiams. Lietuvoje biocidų tiekimą reglamentuoja
LR Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 686 „Dėl
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“.
Rinkoje esančių biocidinių produktų įvairovė labai didelė.
Tai buityje, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pramonėje,
žemės ūkyje naudojamos dezinfekavimo priemonės, nuodai
graužikams, vabzdžius ir voragyvius atbaidančios ar naikinančios priemonės, gaminius nuo pelėsinių grybų apsaugančios
medžiagos, vandens dezinfekavimo priemonės ir kt. Akivaizdu, kad biocidai būtini saugant žmogaus ir visuomenės sveikatą, turtą, aplinką, tačiau dėl savybės naikinti gyvybę jie turi
būti naudojami ypač atsargiai.
Saugus biocidinių produktų naudojimas turi užtikrinti
reikiamą poveikį kenksmingiems organizmams ir nedaryti žalingo poveikio žmogui ir aplinkai. Tai yra pagrindinė Europos
Sąjungos nuostata dėl gyventojų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Todėl biocidiniai produktai, prieš patekdami į rinką,
yra autorizuojami, atsižvelgiant į jų keliamą riziką, teikiamą
naudą, efektyvumą, alternatyvų buvimą, t. y. priimami sprendimai leisti (autorizuoti) arba neleisti (neautorizuoti) naudoti
tam tikrą biocidinį produktą. Siekiant autorizuoti biocidinius
produktus, pateikiama paraiška, veikliosios medžiagos ir mišinio aprašymai, etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai,
saugos duomenų lapo projektas ir kiti dokumentai.
Biocidinis produktas negali būti autorizuotas, jeigu, naudojamas pagal autorizacijos sąlygas, nebus gana efektyvus. Jei
produktas neefektyvus, jis neregistruojamas ir jo tiekimas yra
nelegalus.
Europos Sąjungoje registruojami tik tie biocidiniai produktai, kurių veiklioji medžiaga yra patvirtinta ES lygiu. Turi būti
teigiamai įvertintas jos veiksmingumas ir saugumas atitinkamam produktų tipui. Įrodžius biocidinio produkto efektyvumą,

kai užtikrinamos tam tikros sąlygos (pavyzdžiui, kontroliuojami organizmai, koncentracija, temperatūra, kontakto laikas,
„švari“, „nešvari“ aplinka), bei veikimo spektrą (baktericidinis,
fungicidinis, virucidinis ir kt.), produktas registruojamas, jam
nustatomos specialiosios autorizacijos sąlygos.
Biocidiniai produktai skirstomi į tipus:
• dezinfekantai (asmens higiena, dezinfekantai ir algicidai,
kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui, veterinarinė higiena, maisto ir pašarų sritis, geriamasis vanduo);
• konservantai (jei nenurodyta kitaip, šie produktų tipai apima tik produktus, skirtus neleisti vystytis mikrobams ir
dumbliams, t. y. produktams skirti konservantai, plėvelių,
medienos, pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų
konservantai, statybinių medžiagų, šaldymo ir technologinių sistemų skysčių konservantai, slimicidai, apdirbimo
arba pjovimo skysčių konservantai);
• kenkėjų kontrolė (rodenticidai, avicidai, moliuskicidai,
vermicidai ir kitų bestuburių gyvūnų kontrolės produktai,
piscicidai, insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai, repelentai ir atraktantai, kitų stuburinių
gyvūnų kontrolė);
• kiti biocidiniai produktai (nuo apaugimo apsaugantys produktai, balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai).
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, asmens sveikatos
priežiūros įstaigose naudojama 1 tipo produktai (asmens higiena), 2 tipo produktai (dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra
skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui) ir 19 tipo
produktai (repelentai ir atraktantai).
Siekiant užkirsti kelią bakterijų, virusų ir panašių ligų sukėlėjų perdavimui, mūsų visuomenei reikia ypatingų higienos sąlygų. Tokias higienos sąlygas užtikrina dezinfekcinės
medžiagos, apsaugančios nuo pavojingų ligų ar jų nešiotojų
ir stabdančios infekcijų plitimą asmens sveikatos priežiūros
įstaigose. Todėl plačiau aptarsime tik 1 tipo ir 2 tipo biocidinius produktus, kurie naudojami dezinfekcijai asmens sveikatos
priežiūros įstaigose.
Be visuomenės sveikatos priežiūrai skirtų dezinfekantų
(2 tipo biocidinių produktų) neįmanomas ne tik sveikatos priežiūros įstaigų darbas. Jie būtini baseinų vandeniui dezinfekuoti,
ikimokyklinio ugdymo, socialinės globos bei pačiose įvairiausiose visuomeninės paskirties įstaigose. Taip pat jais dezinfekuojamos oro kondicionavimo sistemos, įvairios atliekos ir t. t.
Oficialus 1 tipo ir 2 tipo biocidinių produktų aprašymas
ir klasifikacija:
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Dezinfekantai. Šiems produktų tipams nepriskiriami valymo produktai,
kuriais nesiekiama biocidinio poveikio, įskaitant plovimo skysčius,
miltelius ir panašius produktus.
Asmens higiena. Šios grupės produktai yra biocidiniai produktai, skirti
žmogaus higienos tikslams, naudojami ant žmogaus odos ar galvos odos
01.00
arba naudojant susiliečiantys su žmogaus oda ar galvos oda, kurių pirminė
paskirtis – dezinfekuoti odą arba galvos odą.
Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų
naudojimui. Produktai, naudojami paviršiams, medžiagoms, įrangai ir baldams, kurie neturi tiesioginio sąlyčio su maistu ar pašarais, dezinfekuoti.
Naudojimo sritys apima plaukimo baseinų, akvariumų, maudyklų ir kitokį
vandenį; oro kondicionavimo sistemas; taip pat sienas ir grindis buityje,
visuomeninės, pramoninės paskirties ir kitose profesinei veiklai skirtose
zonose.
02.00
Produktai, naudojami oro, žmonėms ar gyvūnams vartoti neskirto vandens,
cheminių tualetų, nuotekų, ligoninių atliekų ir dirvos dezinfekavimui.
Produktai, naudojami kaip algicidai plaukimo baseinų, akvariumų ir kitokio
vandens dezinfekavimui ir statybinių medžiagų dezinfekcijai.
Produktai, naudojami įterpiant į tekstilės dirbinius, audeklus, kaukes, dažus
ir kitus gaminius ar medžiagas, siekiant gauti apdorotus gaminius, turinčius
dezinfekcinių savybių.

Tačiau, kalbant apie asmens higienos biocidinius produktus, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jei produktas yra vaistas, jam
netaikomi biocidinio produkto reikalavimai. Pavyzdžiui, odos
antiseptikai, skirti tik nepažeistos, t. y. sveikos, odos antiseptikai prieš medicinines intervencijas (pavyzdžiui, operacinio
lauko paruošimui, prieš punkcijas, injekcijas, kraujo paėmimą diagnostikai ir (ar) rankų (higieninei bei chirurginei) antiseptikai priskiriami biocidinių produktų 1 tipui ir turi būti
autorizuojami kaip biocidiniai produktai. Bet kai odos antiseptikai yra skirti ir gydymui (pavyzdžiui, nudegimų, žaizdų,
odos ligų gydymui) ir infekcijos prevencijai (pavyzdžiui, nepažeistos odos antiseptikai), jie turi būti priskiriami vaistams
ir registruojami kaip vaistai.
2 tipo dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui produktai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudojami paviršiams, medžiagoms,
įrangai ir baldams dezinfekuoti. Tačiau medicinos prietaisų
dezinfekantai traktuojami ne kaip biocidiniai produktai, o
kaip medicinos prietaiso priedas. VASPVT pateikia (pagal ES
direktyvas) medicinos priemonių aprašymą: „Medicinos priemonė (prietaisas) – tai instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai
ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą,
jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir
(arba) gydymo tikslams ir reikalingą tinkamai jam naudoti ir
kurį gamintojas numatė naudoti:
• žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai
stebėti, gydyti ar palengvinti;
• traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti
ar kompensuoti;
• anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti;
• pastojimui kontroliuoti
ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės
gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.“
Tad dezinfekantai, skirti medicinos priemonėms (prietaisams)

dezinfekuoti, yra priskiriami II a ir II b medicinos priemonių
(prietaisų) klasėms. Jie privalo atitikti medicininių prietaisų
Tarybos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei Lietuvos
medicinos normų reikalavimus medicinos prietaisams (priemonėms) bei būti ženklinami atitikties ženklu CE. Pagal
reikalavimus, CE ženklas turi būti ant pačios priemonės (jei
priemonė sterili, ant jos sterilios pakuotės), taip pat ant prekinės pakuotės ir naudojimo instrukcijoje. CE ženklu neženklinamos tik pagal užsakymą gamintos medicinos priemonės,
medicinos priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams ir veikimui vertinti. Tiekėjas, parduodamas dezinfekantus, skirtus
medicinos priemonėms (prietaisams) dezinfekuoti, privalo
pateikti CE sertifikatą.
Taigi, kai kurie dezinfekantai yra naudojami kaip dezinfekantai, tačiau registruojami kaip medicinos prietaisai. Svarbu,
kad, vadovaujantis Lietuvos medicinos norma 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ 9 priedo 13.3, p. 15
taisykle „Visi medicinos prietaisai, skirti naudoti tik dezinfekavimui, valymui, skalavimui ar, jei reikia, kontaktiniams
lęšiams drėkinti, priskiriami II b klasei. Visi medicinos prietaisai, skirti naudoti tik medicinos prietaisų dezinfekavimui,
priklauso II a klasei, išskyrus jei jie yra specialiai skirti naudoti
invaziniams medicinos prietaisams dezinfekuoti – tokiu atveju priklauso II b klasei“, bendrosios paskirties dezinfekcinės
medžiagos nebūtų priskiriamos medicinos prietaisams, o autorizuojamos kaip biocidinis produktas.

Į ką būtina atsižvelgti renkantis biocidinius produktus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje?

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, atsakingi
už biocidinių produktų naudojimą, turėtų atsiminti, kad biocidiniai produktai gali būti tiekiami rinkai ar naudojami, tik
jeigu jie yra autorizuoti. Taip pat jie turi būti naudojami laikantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 22 str. 1 d. nustatytų
autorizacijos sąlygų ir 69 str. nustatytų ženklinimo ir pakavimo reikalavimų.
Pasirenkant biocidinius produktus, reikėtų atsižvelgti į
šiuos aspektus: ar biocidinis produktas įteisintas; koks jo
poveikis dezinfekuojamiems objektams (kokius organizmus
veiks); kokios jo laikymo sąlygos; kokios darbų saugos priemonės; kaina (jei koncentratas, svarbi vieno darbinio litro
kaina); koncentracijos ir ekspozicijos santykis; kokiai temperatūrai esant produktas veikia; koks ekspozicijos laikas (jei
perkamas jau paruoštas tirpalas); kokia hospitalinės infekcijos
rizika; kokia biocidinio produkto forma (koncentratas, paruoštas darbinis tirpalas, milteliai ir pan.) ir t. t.
Dezinfekantų tiekėjas, parduodamas biocidinį produktą
profesionaliems naudotojams, privalo pateikti produkto aprašymą arba biocido autorizacijos liudijimo 3 priedą, biocido
autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapą (toliau – SDL).
Pavyzdžiui, asmens sveikatos priežiūros įstaiga nori pirkti etanolį odos dezinfekcijai procedūriniame kabinete. Tačiau etanolis nėra registruotas kaip biocidinis produktas ir dėl to jo
naudojimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra negalimas.
Tačiau, jei įstaiga perka registruotą biocidinį produktą „Chemisept G“ (gamintojas „Chemi Pharm“, tiekėjas Lietuvoje
„Chemi Pharm Group“), kurio pagrindinė veiklioji medžiaga
yra taip pat etanolis, asmens sveikatos priežiūros įstaiga nenusižengia nė vienam Reglamento (ES) Nr. 528/2012 punktui, nes
„Chemisept G“ yra autorizuotas kaip biocidinis produktas, turi
autorizacijos liudijimą bei saugos duomenų lapą.
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SDL – tai glausta nustatytos formos informacija apie svarbias
chemijos pramonės gaminio savybes, kuri padeda užtikrinti saugą darbe ir tinkamą elgesį su medžiaga numatytais ir nenumatytais atvejais. Nuo 2015 m. birželio 1 d. SDL turi būti ruošiami
pagal Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus.
Naudojant biocidą yra svarbios darbuotojo saugos priemonės: apsauga akims (apsauginis stiklas, apsauginiai akiniai,
veido skydas) ir apsauga kūnui (prijuostė, pirštinės, avalynė,
chalatas, speciali apranga).
Šią informaciją apie saugos priemones ir jų panaudojimą
rasite SDL ir produkto etiketėje. Gaminio etiketėje taip pat
privalo būti ir kita svarbi informacija apie produktą, t. y. pavadinimas, paskirtis, naudojimo instrukcija, pavojingumo
kategorija, saugos ir rizikos frazės (pavyzdžiui, H318 Smarkiai pažeidžia akis; P235 Laikyti vėsioje vietoje; EUH 044 Gali
sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta, ir kt.) galiojimo laikas, informacija apie gamintoją ir (ar) tiekėją, autorizacijos
liudijimo numeris, naudojimo paskirtis, kuriai autorizuotas
biocidinis produktas. Kiekvieno biocidinio produkto etiketėje turi būti nurodytas autorizacijos liudijimo numeris ir autorizacijos liudijimo galiojimo data.
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Pagal Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 8 punktą
„Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, valymo, dezinfekcijos
ir sterilizacijos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai, dirbantys su aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių, medicinos
prietaisų cheminėmis dezinfekcijos ir (ar) sterilizacijos priemonėmis, turi laikytis naudojimo instrukcijų, saugos duomenų lapuose nurodytų taisyklių. Draudžiama naudoti aplinkos
(patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos ir
medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemones, pasibaigus jų galiojimo terminui. Valymo, dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami pagal gamintojų naudojimo
instrukcijas, o cheminės sterilizacijos priemonės pagal sterilizatoriaus ir priemonės gamintojų rekomendacijas.“
Informacija apie autorizuotus biocidinius produktus yra
vieša, ją galima rasti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (VVSPT) interneto puslapyje, biocidinių
produktų duomenų bazėje bei Europos cheminių medžiagų
agentūros (ECHA) tinklalapyje.

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Seminaro dalyviai ir svečiai po renginio. Nuotr. iš prof. Algirdo Jackevičiaus archyvo.

Seminaras organizmo sveikatinimo
ir profilaktikos klausimais
Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
Sausio 27 d., kaip ir kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, į Lietuvos medicinos biblioteką susirinko Lietuvos veiklios
ilgaamžystės akademijos (LVIA) nariai ir svečiai. Daugiau kaip
prieš du dešimtmečius įsikūrusiai akademijai vadovauja spalio
mėnesį 92 metų sukaktį atšventusi profesorė Aldona Bartusevičienė. LVIA įkūrėjas ir pirmasis prezidentas – profesorius
Marijonas Krikštopaitis (1914–2003). Akademijai vadovavo ir
profesorius Kazys Ambrozaitis (1911–2017). Pagrindinis akademijos tikslas – propaguoti sveiką mitybą, gyvenseną ir visavertį ilgaamžiškumą, skatinti sveiką gyvenimo būdą. Dauguma
asociacijos narių – nusipelnę Lietuvos medikai. Tai onkologai
prof. Laima Griciūtė, doc. Zofija Stukonienė, prof. Algirdas
Jackevičius, prof. Pranas Baltrušaitis, prof. Petras Norkūnas
(1912–2016), prof. Mečys Stukonis (1924–2015).
Sausio mėnesį prof. A. Bartusevičienės pastangomis su-

rengtame seminare „Kai kurie organizmo sveikatinimo ir profilaktikos metodai“ onkologas prof. A. Jackevičius perskaitė
pranešimą „Krūties vėžio išplitimas ir jo diagnostika“, prof.
P. Baltrušaitis – „Storosios žarnos piktybinių navikų epidemiologija ir diagnostika“, gydytoja Zofija Tikuišienė – apie vaistažolių poveikį ligų profilaktikai, ekonomikos mokslų daktarė
doc. Ksavera Vaištarienė – apie netradicinius ligų diagnostikos
metodus, o estrados legenda visuomenininkė Lilijana Ablėnaitė-Miškinienė pasidalijo patirtimi apie savipagalbos metodus.
Smalsumu ir energija trykštantys garbaus amžiaus žmonės,
sukaupę didelę darbo bei gyvenimo patirtį ir žinių, naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, perteikė jas susirinkusiems. Gydytoja Z. Tikuišienė pavaišino savo vaistažolių ūkyje
surinktų žolelių arbata. Popietė neprailgo ir net keletas pranešimų liko kitam seminarui.

KAD ŽINDYMAS

BŪTŲ SKLANDUS

 Pienuko turite daugiau, negu išgėrė mažylis?
 Palikote vaikutį su aukle ar tėveliu?
 Patogiau paruošti atsargas padės pientraukiai ir
pieno laikymo/šaldymo maišeliai.
 Lengvesniam žindymui - šildantys kompresai prieš
maitinimą, šaldantys - nuo skausmo ir uždegimo.
 Skaudantiems speneliams - gydantys kompresai ir
kremai.

Pagaminta Vokietijoje.
Platintojas: Patogiam gyvenimui
+370 612 72 777
www.patogiamgyvenimui.lt

Dėmesio,
2017 m. balandžio–lapkričio mėn. numeriuose spausdinsime
straipsnių ciklą apie dezinfekcines medžiagas. Pagal šiuos
straipsnius bus parengta loterija. Dalyviai, teisingai atsakę į
pateiktus klausimus, turės galimybę laimėti vertingų prizų.
Prizai bus pristatyti kitame žurnalo numeryje.
Laimėtojai bus išrinkti burtų keliu.
Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir
dalyvauti paskelbtoje loterijoje.

