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Slaugos mokslas

Dvasingumas slaugoje: onkologinių ligonių
dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai
Olga Riklikienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas
Naujasis Pasaulio sveikatos organizacijos sveikatos apibrėžimas, apimantis fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą, o ne tik
ligų nebuvimą, iš esmės pakeitė sveikatos priežiūroje vyravusį
griežtai biomedicininį požiūrį su biologine žmogaus samprata ir fizine jos raiška, beveik nekreipiant dėmesio į žmogaus
prigimties dimensijas. Slaugytojai vieni pirmųjų suvokė, kad
biomedicininio modelio mechaniškumas neatliepia tikrųjų
žmogaus poreikių ir paciento slaugai keliamų uždavinių.
Puoselėjant dvasingumą slaugos praktikoje svarbu analizuoti sergančiųjų dvasinę gerovę ir dvasinius poreikius, analizuoti susijusius veiksnius ir jų įtaką. Dvasinė gerovė yra besąlygiška dvasinės sveikatos išlyga, užtikrinanti visuminį požiūrį
į pacientą, teikiant biopsichosocialinę-dvasinę priežiūrą.
Sveikatos priežiūros praktikoje dažnai manoma, kad pacientų dvasinių poreikių tenkinimo uždavinys tenka vien dvasininkams (kapelionams, sielovadininkams, kunigams ir kt.).
Be abejo, kaip sveikatos priežiūros komandos nariai, jie įneša
svarų indėlį į pacientų dvasinės sveikatos stiprinimą, tačiau
nėra vieninteliai, besirūpinantys dvasine pacientų gerove.
Slaugytojai, būdami arčiausiai paciento didžiąją jo slaugos
ligoninėje dalį, privalo įgyti reikalingų kompetencijų ir jausti pareigą bei atsakomybę rūpintis paciento dvasine sveikata
taip, kaip ir visomis kitomis jo sveikatos sritimis.
Dvasinės gerovės sąvoka mokslinėje literatūroje pateikiama
nevienareikšmiškai. Dvasinė gerovė gali būti traktuojama kaip
asmens gebėjimas suvokti ir (arba) rasti gyvenimo prasmę ir
tikslą, išlaikant santykį su savimi, kitais, menu, gamta ir Dievu ar aukštesne galia. Tikėtina, kad pacientų dvasinės gerovės
samprata gali būti dar įvairesnė ir subjektyvesnė. Todėl bandymas sustruktūruoti ir objektyvizuoti dvasinės gerovės sudedamąsias dalis, atskleidžiant pacientų dvasinių poreikių sritis ir
jų tenkinimo pirmenybes, yra aktualus šiandienos uždavinys.
Kiekvienas žmogus, ieškantis gyvenimo prasmės ir tikslo,
įkūnija dvasingumą (Sulmasy, 2002) arba atskirus jo aspektus
(dėkingumą, pagarbą, kilnumą, išmintį) (Bussing, 2007). Dvasiniai poreikiai, kuriuos patiria pacientai, atskleidžia jų trokštamos dvasinės gerovės lygmenį, lemiamą žmogaus pasaulėžiūros, įsitikinimų ir patirties. Dėmesys dvasinei paciento gerovei,
kuri kartu laikoma ir dvasinės sveikatos rodmeniu, grąžintų
visuminį, t. y. bio-psicho-socialinį-dvasinį požiūrį į sergantįjį.
Tuomet sveikatos priežiūros praktikoje įvyktų slinktis nuo pernelyg medicininio požiūrio į žmogų sveikatos įdvasinimo link
(spiritualizing of health vs medicalized view)
w (Watson, 1997).
Tik suvokdami paciento dvasinės gerovės būseną ir pažindami jo dvasinius poreikius bei juos lemiančius veiksnius,
sveikatos priežiūros komandos nariai galės teikti individualią
į pacientą orientuotą slaugą ir padės jam rasti gyvenimo prasmę ir tikslą, leisiančius susidoroti su gyvenimo sunkumais ir
liga (Ferrell ir kt. 2003); išlaikyti „teisingą santykį“ su savimi,
kitais ir pasauliu (Watson, 1997); arba pasirengti gyvenimo

pabaigai. Dvasinių paciento poreikių tenkinimas laiduoja kokybiškas paslaugas (Wittenberg ir kt., 2015), didina pacientų
pasitenkinimą paslaugomis (Clark ir kt. 2003), gerina gyvenimo kokybę (Balboni, 2010), mažina priežiūros kaštus bei
lemia mažesnio agresyvumo gydymą (Balboni ir kt., 2013).
Dvasingumo tema slaugoje nagrinėta dar Florence Nightingale laikais, vėliau šiais klausimais rašė sesuo Cecilia Saunders Jungtinėje Karalystėje. Šių dienų pagrindiniai mokslininkai, nagrinėjantys dvasingumo medicinoje ir (arba) sveikatos
priežiūroje klausimus, yra Haroldas Koenigas (JAV), holistinės slaugos praktikos tyrinėtojai – Ferrellis, Flannelly ir
Galekas. Pastaruosius du dešimtmečius dvasingumo tyrimų
skaičius augo, buvo steigiami šios tematikos leidiniai. Visgi
aukštos kokybės išsamių mokslo darbų nėra daug.
2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir
rūpybos katedroje laimėtas Lietuvos mokslo tarybos konkurso Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų
sričių jaunųjų mokslininkų projektas „Dvasingumas slaugoje:
onkologinių ligonių dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai –
mišrių metodų tyrimas“ (SPIRITcare).
e
Projekto vadovė – Slaugos ir rūpybos katedros profesorė
Olga Riklikienė. Projekto vykdytojai: doc. dr. Lina Spirgienė, dr. Žaneta Valiulienė, dr. Snieguolė Kaselienė, dr. Žydrūnė Luneckaitė bei doktorantė Lina Urbietė. Savo žiniomis,
moksline bei praktine patirtimi remti šio projekto vykdymą
sutiko kitų šalių patyrę ekspertai: profesorius Johnas W. Fisheris (Australija), dr. Tomas Keighley‘is (Jungtinė Karalystė),
prof. Laima Karosas (Jungtinės Amerikos Valstijos) bei prof.
Arntdas Bussingas (Vokietija).
Šio projekto esminė idėja – atkreipti dėmesį į dvasingumo
raišką slaugoje, t. y. be trijų minėtų sveikatos sudedamųjų ir
slaugos bei priežiūros objektų, aktualizuoti dvasinės sveikatos
dimensiją, kuri atskleidžiama per dvasinę gerovę ir dvasinių
poreikių patenkinimą. Projektu tikimasi pagrįsti biopsichosocialinės-dvasinės priežiūros modelio privalumus ir paskatinti
tokios visuminės pagalbos siekiamybę bei jos praktinį realizavimą hospitalizuotiems onkologine liga sergantiems pacientams.
Tyrimo naujumas pasižymi tuo, kad dvasinė sveikata ir gerovė, kaip holistinės pacientų priežiūros sudedamoji dalis, bei
pacientų dvasiniai poreikiai Lietuvoje empiriškai beveik netirti, galima manyti, dėl sąvokų ir reiškinių sudėtingumo bei
neapibrėžtumo, dėl dar tik besiformuojančio slaugos krypties
mokslo tyrimų potencialo, taip pat dėl tinkamų vertinimo
priemonių ir metodų nebuvimo. Šis tyrimas, mūsų žiniomis,
būtų pirmoji iniciatyva kompleksiškai ištirti onkologinėmis
ligomis sergančių hospitalizuotų pacientų dvasinę gerovę ir
dvasinius poreikius, nustatyti sąsajas su kitais gyvenimo kokybės komponentais, t. y. laimingumu ir pasitenkinimu gyvenimu. Tyrimui atlikti pirmą kartą bus panaudoti užsienio
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autorių sukurti ir pripažinti tyrimo instrumentai dvasinei gerovei ir dvasiniams poreikiams vertinti, pritaikyti Lietuvoje.
Tyrimo metu pacientai ir jų artimieji, sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjai, psichologai, dvasininkai ir etikos specialistai
pateiks savo požiūrį į dvasinius onkologinių pacientų poreikius, jų sritis ir prioritetus. Šių mokslinių įrodymu pagrindu
bus parengtas veiksmų planas ir priemonės (pacientų priežiūros standartas, dvasinės paramos pacientams protokolas, dvasinių poreikių vertinimo lapas ir kt.), kurių vykdymas užtikrintų
holistinę onkologinių pacientų slaugą ir priežiūrą ligoninėje.
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Galiausiai tikimės, kad dvasingumo, dvasinės gerovės ir
dvasinių poreikių tematikos aktualizavimas, teorinė analizė ir
praktinės intervencijos suteiks humaniškumo ne tik onkologinių pacientų priežiūrai, jų artimųjų savijautai ir sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjų nuostatoms, bet kartu paskatins
humaniškesnės visuomenės tapsmą.
Projektas bus vykdomas 2017–2019 metais. Projekto vykdymui bus skiriama 71 870 eurų. Dalis projekto lėšų bus
skiriama tyrėjų kompetencijai didinti bei projekto rezultatų
sklaidai.

Pragulų atsiradimo rizika ir jos valdymas
žandikaulių (ortognatinių) operacijų metu
Jolanta Garjonienė, Viktorija Kielaitė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas
Raktiniai žodžiai: pragulos, pragulų atsiradimas, pragulų
profilaktika, ortognatinės operacijos.

Santrauka
Šiame straipsnyje analizuojamos pragulų atsiradimo priežastys ortognatinių operacijų metu ir profilaktinės priemonės,
taikomos priešoperaciniu, intraoperaciniu bei ankstyvuoju
pooperaciniu laikotarpiais.
Ortognatinė chirurgija (gr. orthos – tiesus, gnathos – žandikaulis) – tai žandikaulių operacijos, kurių metu vienam arba
abiem žandikauliams suteikiama nauja padėtis, užtikrinanti
taisyklingą žandikaulių tarpusavio santykį ir galimybę, skiriant ortodontinį gydymą, pasiekti taisyklingą sąkandį [1].
Pragula – vietinis išeminis odos, poodinių ir gilesnių audinių pažeidimas, atsiradęs sutrikus kraujotakai, audinių mitybai, kai jie nepakankamai aprūpinami deguonimi spaudžiamose kūno paviršiaus vietose [2]. Pragulos didina neįgalumą
ir mirštamumą, finansines gydymo išlaidas. Jų profilaktika
turi būti vienas esminių slaugos tikslų [3].
Pragulos dažniausiai atsiveria ilgai gulintiems, išsekusiems,
paralyžiuotiems ar kraujagyslių, neurologinėmis ligomis sergantiems ligoniams. Literatūros duomenimis, daugiau negu
du trečdaliai pragulų atsiranda vyresniems nei 70 metų asmenims [3]. Pragulų gali atsirasti ir jaunesnio amžiaus žmonėms,
žandikaulių operacijų metu tai gali būti susiję su patofiziologiniais ir patomorfologiniais pragulų atsiradimo veiksniais bei
ilgu gulėjimu ant operacinio stalo [2].
Operuojamiems pacientams labai svarbu užtikrinti pragulų
profilaktiką ant operacinio stalo, todėl bendrosios praktikos
slaugytojai, dirbantys chirurginiuose skyriuose, operacinės slaugytojai ir slaugytojai anestezistai turi mokėti vykdyti pragulų
profilaktiką ir priežiūrą įvairių operacinių laikotarpių metu [4].

Pragulų atsiradimo ir gydymo aktualumas
Pragulos yra dažna ir aktuali slaugos problema įvairių profilių gydymo įstaigose. Ši problema nėra nauja.

Didžiausios praėjusio amžiaus tragedijos – Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai – paskatino atkreipti dėmesį į stuburo
ir nugaros smegenų sužeidimus patyrusius pacientus. Pirmojo pasaulinio karo metais tokiems pacientams pasveikti buvo
minimalios galimybės, o Antrojo pasaulinio karo metais tokie
sužeistieji jau daug dažniau išlikdavo gyvi, grįždavo namo ir
jiems buvo taikomas gydymas. Šiame kare iš 59 800 sužeistų
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kareivių 1400 (0,23 proc.)
buvo sužeistas stuburas, o 1050 (75 proc.) jų išsivystė viena ar
daugiau pragulų. Tai paskatino domėtis pragulų etiopatogeneze, gydymu [5].
Viena iš priežasčių, skatinančių apie tai kalbėti šiandien,
yra tai, kad neturime galimybės pasinaudoti Lietuvos statistiniais duomenimis ir parodyti, kaip dažnai atsiranda pragulų
po veido ir žandikaulių bei kitų ilgalaikių operacijų.
Pragulos yra aktuali problema ne tik medicininiu, bet ir
ekonominiu, psichologiniu požiūriais. Ilgalaikiai pragulų gydymo ir priežiūros stebėjimai, atlikti ne Lietuvoje, rodo, kad
jos gydomos metus ir ilgiau.
R. Salcido duomenimis (1996), pragulos gydymo kaina
svyravo nuo 2 000 iki 40 000 JAV dolerių, tai priklausė nuo
jos pobūdžio ir gydymo metodo. JAV chirurginis vienos pragulos gydymas gali kainuoti iki 25 000 JAV dolerių.
G. Bennetto ir kt. duomenimis (2004), pragulos gydymo kaina Jungtinėje Karalystėje (JK) svyruoja nuo 1064 iki
10 551 svarų sterlingų, atsižvelgiant į pragulos laipsnį. Iš viso
šios išlaidos JK siekia 1,4–2,1 mlrd. svarų sterlingų per metus,
tai sudaro 4 proc. visų JK sveikatos apsaugai skiriamų lėšų [2].
Deja, Lietuvoje tokių statistinių duomenų neturime.
JAV ūmių susirgimų skyriuose kasmet yra fiksuojama apie
2,5 mln. pragulų atvejų. Pragulų atsiradimas gali trikdyti ligonio sėkmingą gijimą, visišką organizmo funkcijų grąžinimą,
gali komplikuotis skausmu ir infekcijomis, gali prisidėti prie
ilgesnės gydymo trukmės ir tapti ilgesnio buvimo ligoninėje
priežastimi. Pragulų atsiradimas lemia prastą gydymo prognozę, o kai kuriems ligoniams (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, su
fizine negalia) didina mirties riziką [6].
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Pragulų atsiradimas dažnai visuomenėje vertinamas kaip
nekokybiškos slaugos rezultatas. Žaizdų ir pragulų priežiūra –
slaugytojo pareiga. Pragulų gydymas yra ilgas, brangus, sudėtingas ir, deja, ne visada efektyvus procesas. Sėkmė daugiausia
priklauso nuo kvalifikuotų slaugytojų žinių ir veiksmų [5].
Šiuo straipsniu norima atkreipti dėmesį į šią problemą ir
panagrinėti pragulų atsiradimo rizikos veiksnius bei jų valdymą ortognatinių operacijų metu.

Pragulų atsiradimo priežastys
Pragula – vietinis išeminis odos, poodinių ir gilesnių audinių pažeidimas, atsiradęs sutrikus kraujotakai, audinių mitybai, kai jie nepakankamai aprūpinami deguonimi spaudžiamose kūno paviršiaus vietose. Pragulų gali atsirasti išsekusiems,
ilgai be sąmonės gulintiems arba paralyžiuotiems ligoniams,
dažniausios vietos – kryžkaulio ir uodegikaulio sritys, ties šlaunikaulio didžiuoju gūbriu, klubakaulio dygliais, kulnakauliais,
menčių kraštais, alkūnėmis, pakaušiu, šonkauliais [2].
Apskritai pragulų atsiradimą skatina daugybė veiksnių.
J. P. Anthony‘s ir bendraautoriai (1992) skirsto šiuos veiksnius į patomechaninius (audinių) – kompresija, maceracija,
imobilizacija, trynimas, tempimas, ir patofiziologinius veiksnius – karščiavimas, anemija, infekcija, išemija, hipoksemija,
išsekimas (netinkama mityba ir kt.), stuburo smegenų pažeidimas, nervų ligos, medžiagų apykaitos sutrikimai, psichikos
sutrikimai, rūkymas [2].
Pragulos klasifikuojamos pagal audinių pažeidimo laipsnį.
Praktiškai naudojama keturių stadijų klasifikacija:
I stadija – ūminis visų odos sluoksnių uždegimas. Kliniškai
pasireiškia intaktinės odos nepabąlančia eritema. Ši sritis gerai
išsiskiria iš sveikų audinių.
II stadija – epidermio ir dermos pratrūkimas (abrazija, pūslelė) su pratrūkusią vietą juosiančia eritema ar sukietėjimu.
III stadija – netolygus odos ir poodinio sluoksnių pažeidimas.
IV stadija – opos penetravimas į giluminę fasciją, raumenų, kaulų, sąnarių ir aplinkinių audinių nekrozė [3].
Pragulų atsiranda tada, kai kraujagyslės yra ilgai mechaniškai spaudžiamos. Ilgalaikis, nepertraukiamas audinių užspaudimas ir trintis sutrikdo kraujo ir limfos tekėjimą, todėl
sutrinka audinių mityba, daugėja toksinų, atsiranda išemijos
rizika. Net įvykus vienkartiniam kraujotakos sutrikdymui
procesas tęsis ir toliau (1 pav.) [7].

Nepertraukiamas kapiliarų spaudimas
Kraujo patekimas į ląstelę blokuojamas
Ląstelė netenka deguonies (išemija)
Prasideda ląstelių žūtis (nekrozė)

Tyrimai rodo atvirkštinį ryšį tarp spaudimo stiprumo ir
(arba) intensyvumo ir užspaudimo trukmės, kurio metu buvo
spaudžiami audiniai. Todėl audinių pažeidimas gali įvykti
esant silpnam spaudimui per ilgesnį laikotarpį ir atvirkščiai –
esant stipriam spaudimui per trumpą laiką [7].

3UDJXOǐUL]LNDRSHUDFLMǐPHWX
Chirurginiams ligoniams, palyginti su kitų skyrių ligoniais, yra didesnė tikimybė praguloms atsirasti. Taip yra todėl,
kad operacijos metu ligonį vienu metu veikia daugybė rizikos
veiksnių. Pragulų atsiradimas šiems ligoniams, t. y. nauji ligos
atvejai, fiksuoti per tam tikrą laiką, svyruoja 12–66 proc. [7].
Veiksniai, kurie pagreitina pragulų atsiradimą: a) išliekantis
spaudimas ilgesnį laiką (> 2–3 val.) dėl specifinės ligonio padėties operacijos metu ir (arba) įvairios pagalbinės priemonės
ir (arba) prietaisai (pavyzdžiui, diržai, atramos, elektrodai, intubacinis vamzdelis ir kt.); b) pagreitinti išemiją gali ir esanti
trintis; c) pakilusi audinių temperatūra padidina deguonies suvartojimą ląstelėse, taip pagreitindama nekrozę; d) pragulų išsivystymo tikimybė priklauso nuo trukmės ir spaudimo intensyvumo, trinties, kurie veikia audinius operacijos metu (2 pav.).

Išorinis
spaudimas
Laikas
+

Nepertraukiamas kapiliarų spaudimas
Kraujo patekimas į ląstelę blokuojamas

Trintis
+
Ląstelė netenka deguonies (išemija)
Temperatūra
Prasideda ląstelių žūtis (nekrozė)
Nekrozės plitimas dėl sutrikusio atliekų pasišalinimo
2 pav. Veiksniai, pagreitinantys pragulų atsiradimą [7, 8]
Be to, nustatyta, kad pragulų išsivystymo dažnumą lemia
ir operacijos tipas (pavyzdžiui, kardiologinių operacijų metu
pragulų paplitimas 7 proc., o veido ir kaklo operacijų metu –
10 proc.) [7].
Taip pat nustatyta, kad didelę įtaką praguloms atsirasti
operacijų metu turi ir operacijos trukmė (1 lentelė).
1 lentelė. Operacijos trukmės įtaka praguloms atsirasti [7, 8]
Operacijos trukmė (laikas)

Pragulų paplitimas

3–4 val.
4–5 val.
5–6 val.
> 6 val.
> 7 val.

5,8–6,0 proc.
8,9 proc.
9,9 proc.
9,9 proc.
13,2 proc.

Nekrozės plitimas dėl sutrikusio atliekų pasišalinimo
1 pav. Pragulų atsiradimas

Maždaug 95 proc. visų pragulų būtų galima išvengti, jeigu
tinkamai ir laiku būtų įvertinti rizikos veiksniai ir būtų imtasi
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tinkamų priemonių joms išvengti. Yra nemažai rizikos veiksnių, darančių įtaką pragulų atsiradimo galimybei, kuriuos galima nustatyti dar prieš operacijas.

Įvairiose pasaulio šalyse atliekami tyrimai, kuriais bandoma nustatyti kuo tikslesnius pragulų vystymosi rizikos veiksnius chirurginiams pacientams (2 lentelė).

2 lentelė. Chirurginių ligonių pragulų atsiradimo rizikos veiksniai [7, 8]
Priešoperacinis periodas

Intraoperacinis periodas

Pooperacinis periodas

 Vyresnis amžius
 Rūkymas
 Mitybos rodikliai:
- žemas albumino kiekis serume
- sumažėjęs limfocitų kiekis
- sutrikęs limfos drenažas
- sumažėjusi žasto apimtis
- nutukimas (antsvoris: KMI > 40)
- mažas kūno masės indeksas < 19
- dehidratacija
- minkštųjų audinių struktūriniai
pakitimai
 Gretutinės ligos:
- cukrinis diabetas
- hipertenzija
- kvėpavimo takų ligos
- širdies ir kraujagyslių ligos
- anemija
- neurologinės ligos
 Mažas hemoglobino kiekis ir
hematokritas
 Nejudrumas, sutrikęs
mobilumas
 Hipotenzija

 Sergantis pacientas
 Operacijos tipas
 Hipotermija:
- ilgas buvimas hipoterminės būklės
- ligonio sušildymui naudojamos
antklodės

Anestezija ir jos metu naudojami
medikamentai (sedatyviniai,
analgetikai, anestetikai, raumenų
relaksantai, vazopresiniai vaistai)

Hemodinamika:
- hipotenzijos epizodai
- žemas AKS
- kraujo netekimas
- pakitusi perfuzija
- žemas sisteminis kraujo spaudimas
- sutrikusi periferinė kraujotaka

Laikas, praleistas ant operacinio stalo

Kūno padėtis visos operacijos metu

Odos trintis, šlytis

Spaudimo (> 32 mm Hg)
intensyvumas ir trukmė

Drėgmės perteklius

Sutrikę jutimai


Laikas, reikalingas normaliai
kūno temperatūrai sugrąžinti

Ligonio kūno padėtis

Aktyvumo lygis ir (arba) galimybė

Odos valymo dažnumas

Galvos padėtis ir (arba) aukštis
lovoje

Aplinkos rizikos veiksniai
(pavyzdžiui, drėgmė)

Kalbant apie ortognatines operacijas, aktualiausi rizikos
faktoriai intraoperaciniu periodu būtų:
a) operacijos laikas,
b) anestezija ir jos metu naudojami medikamentai,
c) hemodinamika (būtent dėl valdomos arterinės hipotenzijos būtinybės, kraujo netekimas operacijos metu),
d) kūno padėtis,
e) sukeliama dehidratacija.
Ortognatinė chirurgija (gr. orthos – tiesus, gnathos – žandikaulis) – tai žandikaulių operacijos, kurių metu vienam arba
abiem žandikauliams suteikiama nauja padėtis, užtikrinanti
taisyklingą žandikaulių tarpusavio santykį ir galimybę skiriant
ortodontinį gydymą suformuoti taisyklingą sąkandį [1].
Kodėl atliekamos ortognatinės operacijos? Anksčiau daugelio deformacijų gydymo tikslas buvo sugrąžinti formą ir funkciją, o dabar jau būtina estetika. Ypač aukšti reikalavimai keliami
veido sričiai. Dar prieš 10–20 metų dauguma žmonių buvo patenkinti savo dantų ir veido išvaizda, nedaug dėmesio skirdavo
savo šypsenai, sąkandžiui. Dabar dauguma žmonių reikalauja
estetiškų dantų, gražios šypsenos, taisyklingo sąkandžio ir veido
bruožų, kitaip tariant, – patrauklaus veido. Esant per dideliam
arba per mažam vienam iš žandikaulių, žandikaulių dydžio ir
formos neatitikimui, neišvengiamai pasireiškia ir sąkandžio
anomalija. JAV organizacija National Reasearch Council paskaičiavo, kad apie 5 proc. gyventojų turi tokias dideles sąkandžio
anomalijas, kad jas galima pavadinti negalia [1].

Būtina paminėti, kad šios operacijos dažniausiai atliekamos sveikiems, jaunesnio amžiaus ligoniams, kuriems po
operacijų atsiranda odos paraudimų, kurie vėliau priskiriami
praguloms. Tai paneigia vieną paplitusį stereotipą, kaip teigia
savo straipsnyje D. Samsanavičius, K. Maslauskas, R. Rimdeika, kad jauname amžiuje atsiradusias pragulas dažniausiai
sukelia trauminiai stuburo pažeidimai, lemiantys paraplegiją.
Kol kas jokių patikimų tyrimų būtent šia tema nėra.
Operacijos laikas. Ortognatinių operacijų metu operuojama atlikus bendrąją nejautrą stacionare, operacija trunka
nuo 1,5 valandos (kai operuojamas vienas žandikaulis) iki
5 valandų (kai operuojami abu žandikauliai ir smakras) [1].
Abiejų žandikaulių operacijos trukmė, įskaitant ligonio intubavimą ir ekstubavimą, gali trukti ir 6–7 valandas. Pagal Minesotos ligoninių asociacijos 2013 metais sudarytas pragulų
prevencijos rekomendacijas, ilgesnė nei 3 valandų operacija
sukelia pragulų atsiradimo riziką.
Šiame straipsnyje aprašomų operacijų trukmė patenka į
didesnės rizikos operacijų grupę (žr. 1 lentelę).
Anestezija ir jos metu naudojami medikamentai. Ligoniams
yra taikoma bendroji nejautra, kurią sukelia medikamentai.
Sedacija – medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas. Sedacijos tikslas – suteikti ligoniui komfortą ir ramybę. Sedacija
dažniausiai sukeliama vartojant vaistų kombinacijas: sedatyvinius vaistus ir analgetikus (dažniausiai opioidus) [9]. Sedacijos gylis priklauso nuo vaistų dozės ir skyrimo būdo.
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Benzodiazepinai (BZD). Pastaraisiais metais sedacijai sukelti
dažniausiai naudojamas trumpai veikiantis BZD midazolamas.
Jo veikimo trukmė 2–3 val. [9]. Šis vaistas sukelia sedaciją, padeda neprisiminti procedūros.
Opioidiniai analgetikai. Opioidai ne tik malšina skausmą,
bet kartu šiek tiek slopina sąmonę ir taip sumažina nerimą bei
chirurginės intervencijos paskatintas hiperdinamines reakcijas.
Dažniausiai naudojami naujos kartos opioidai: fentanilis, sufentanilis ir remifentanilis [9].
Intraveniniai neopioidiniai anestetikai. Giliai sedacijai sukelti naudojami intraveniniai anestetikai: propofolis, trumpo
veikimo barbitūratai. Propofolis dažniausiai naudojamas giliai
sedacijai arba bendrosios nejautros indukcijai sukelti. Sąmonė
nuslopinama labai greitai – per 30–40 sek. [9]. Kalbant apie
propofolį, reikėtų paminėti, kad anestetiko pasirinkimas turi
įtakos intraoperaciniam kraujavimui ir operacinio lauko matomumui [10, 13].
Inhaliaciniai anestetikai. Giliai sedacijai ir bendrajai anestezijai sukelti naudojami stiprūs inhaliaciniai anestetikai: halotanas, enfluranas, izofluranas, sevofluranas ir desfluranas. Tai
lakūs skysčiai, kurių garai, juos įkvėpus pro specialią kaukę,
sukelia sąmonės slopinimą [9].
Raumenų relaksantai. Jei bendrosios anestezijos metu kvėpavimui valdyti atliekama endotrachėjinė intubacija, naudojami
raumenų relaksantai [9].
Visi minėti medikamentai veikia autonominę (arba vegetacinę) nervų sistemą, todėl mažėja kraujo spaudimas ir lėtėja
kraujotaka audiniuose [8].
Kalbant apie ortognatines operacijas, reikia paminėti, kad
jos priskiriamos prie didelės apimties procedūrų, todėl jų metu
naudojamos ne tik minėtos vaistų grupės, bet ir taikoma endotrachėjinė nejautra. Visos šios priemonės tiesiogiai didina
pragulų atsiradimo riziką (žr. 2 lentelę). Būtina pabrėžti, kad
intubavus ligonį per burną, operacijos metu bus sunkiau keisti
jo galvos ir kūno padėtį ant operacinio stalo, o tai irgi prisideda
prie pragulų atsiradimo veiksnių.
Hemodinamika. Šių operacijų metu hemodinaminiai rodikliai yra registruojami neinvaziniu būdu, nepažeidžiant odos ir
gleivinių vientisumo [11]. Labai svarbus rizikos veiksnys praguloms atsirasti yra vadinamasis valdomos arterinės hipotenzijos
taikymas (arba kontroliuojama hipotenzija), kuris mažina intraoperacinį kraujavimą. Greitas ir kruopštus chirurgo darbas
yra bene svarbiausias veiksnys, sumažinantis kraujo netekimą
bei transfuzijų poreikį. Kontroliuojama hipotenzija (KH) sukeliama, naudojant inhaliacinius anestetikus, vazopresinius medikamentus (nitrogliceriną) arba epidūrinę nejautrą, siekiant
sumažinti sistolinį kraujo spaudimą iki 80 mmHg ir vidurinį
arterinį kraujospūdį iki 50 mmHg. Sumažinus vidurinį arterinį spaudimą, sumažėja kraujo netekimas, taip pat kraujavimas
operacinėje žaizdoje, dėl to sutrumpėja operacijos laikas [12].
Viena vertus, yra trumpinama operacijos trukmė, kas yra gerai,
norint išvengti ar sumažinti pragulų riziką, kita vertus, tokiu
būdu yra padidinama pragulų rizika, dirbtinai sutrikdant kraujotaką. Šis rizikos veiksnys yra vienas reikšmingesnių atliekant
ortognatines operacijas.
Sukelta dehidratacija. Bet koks maistas skrandyje bendrosios
anestezijos metu, kai nuslopinama sąmonė ir kosulio bei rijimo
refleksai, yra pavojingas, nes gali lemti refliuksą ir aspiraciją į
plaučius. Patekus rūgščiam skrandžio turiniui į kvėpavimo sis-

temą, ji pažeidžiama, prasideda sunkiai gydomas bronchų
spazmas, respiracinio distreso sindromas, hipoksija. Siekiant
išvengti šios gyvybei grėsmingos komplikacijos, ligoniai
prieš operaciją, kuri bus atliekama pritaikius bendrąją nejautrą, turėtų būti nevalgę ir negėrę ne mažiau kaip 6 valandas [9].
Operacijos metu ir toliau yra ribojama intraveninė intraoperacinė skysčių terapija. Per intensyviai skiriant skysčių,
iškyla edemų ir širdies veiklos komplikacijų rizika, išsivysto
nepakankama audinių oksigenacija, prasčiau gyja žaizdos,
lėčiau sugrįžta skrandžio ir žarnyno motorika. Visa tai neigiamai veikia operacijos kokybę, sukelia pooperacinį pacientų diskomfortą, padidėja mirtingumas. Darytina išvada, kad
norint pasiekti maksimalią operacijos kokybę ir efektyvumą, vienas iš esminių veiksnių yra tinkamas priešoperacinis
skysčių terapijos taikymas, individualiai atsižvelgiant į ligonį
[14].
Į tai turėtų būti atsižvelgiama ir galvojant apie pragulų
atsiradimą, nes atlikus tinkamą skysčių premedikaciją (pagal
T. Gabinaičio, J. Gudaitytės, E. Reinikovienės ir kt. tyrimą),
greičiau normalizuojasi AKS ir visa kraujotakos sistema.
Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu paprastai ligoniams ribojami skysčiai dėl pykinimo, todėl dar labiau didėja pragulų rizika (žr. 2 lentelę).

Galimi slaugytojų ir kitų komandos
narių veiksmai, padedantys išvengti
pragulų
Ortognatinių operacijų metu paraudimų ir (arba) pragulų dažniausiai susidaro kryžkaulio ir uodegikaulio, alkūnių,
pakaušio, menčių, kulnakaulių srityse [8].
Ligonio padėtis šių operacijų metu yra gulima ant nugaros. Kalbant apie pragulų profilaktiką, yra svarbus operacinio stalo paviršius, ant kurio guldomas ligonis operacijų
metu, – operacinio stalo čiužinys. Bendras anestezijos ir
nešildomos operacinės lovos poveikis ligoniui lėtina kraujotaką [8].
Dažniausiai operacinėse yra naudojami tradiciniai čiužiniai – 2,5–5 cm (nuo 1 iki 2 inčų) storio, kurie gaminami iš porolono, padengti vinilo ar nailono audiniais [2,
15]. Moksliniai tyrimai parodė, kad jie nemažina audinių
spaudimo ir nepaskirsto jo tolygiai tam tikrose kūno vietose
[15].
Gelio čiužiniai padeda išvengti trinties, mažina ligonio
svorio įtaką praguloms, mažina pragulų riziką [8, 16]. Kai
kurie tyrimai rodo, kad gelio čiužiniai mažina pragulų atsiradimo riziką tam tikroms chirurginių ligonių grupėms,
ypač tiems, kuriems buvo atliktos ilgos trukmės operacijos
(> 3 val.). Buvo nustatyta, kad geliniai ar šildantys čiužiniai (paklotai) labai sumažina pragulų atsiradimo tikimybę
palyginti su standartiniais operacinių čiužiniais. Tačiau kol
kas yra mažai atlikta mokslinių tyrimų, paremtų patikimais
įrodymais, kurie padėtų suprasti, kaip šios priemonės yra
naudojamos operacinėse ir kaip dažnai tai padeda išvengti
pragulų [17].
Prevenciniai veiksmai turėtų prasidėti nuo paciento priėmimo į ligoninę ir tęstis visą laikotarpį, kol ligonis bus gydomas.
Remiantis Minesotos ligoninių asociacijos rekomendacijo-
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mis, pragulų profilaktikai yra svarbūs visi gydymo etapai –
priešoperacinis, intraoperacinis ir pooperacinis.
Priešoperaciniu periodu svarbi ligonio anamnezė, mityba,
imuninės, odos būklių įvertinimas, kiti ligonio rizikos veiksniai. Šiuo periodu svarbus tinkamas skysčių terapijos taikymas [14].
Perduodant ligonį chirurgų komandai, odos būklė vertinama pakartotinai, dokumentuojama [8, 15].
Ligonis neturi segėti auskarų, plaukai neturi būti supinti ar
kaip kitaip surišti [15].
Intraoperaciniu periodu svarbu pagal galimybes keisti ligonio atskirų kūno dalių padėtį (pavyzdžiui, galvos, kulnų
ir kt.), atlaisvinti diržus, perklijuoti elektrodus, jei nėra tam
kontraindikacijų, naudoti pagalbines priemones dėl pragulų
profilaktikos (rankšluosčių, antklodžių ir kitų tam nepritaikytų priemonių naudoti negalima) [8, 15].
Labai svarbus yra komandinis darbas. Slaugytojas pagal
galimybes privalo operacijos metu perskirstyti spaudimą tam
tikrose ligonio kūno vietose. Pagal Minesotos ligoninių asociacijos rekomendacijas, parengtas būtent chirurginių ligonių
pragulų prevencijai, būtina kas 2 valandas įsitikinti, ar kulnai
nesiremia į operacinio stalo paviršių [8, 15].
Pasibaigus operacijai ir perkeliant ligonį ant kitos lovos, jo
odos būklė turi būti pakartotinai įvertinta [8, 15].
Pooperaciniu periodu slaugytojai, užtikrinę gyvybines
veiklas, turi nedelsiant įvertinti odos būklę spaudimo rizikos
vietose ir stebėjimo rezultatus užrašyti ligonio medicininiuose dokumentuose. Geriausia dokumentuoti procedūros metu
arba kiek įmanoma greičiau po procedūros (šiuo atveju iš karto apžiūrėjus ligonį). Operacinės komandai ligonį perkeliant
į intensyviosios terapijos skyrių, turi būti perduodama ir visa
žodinė informacija apie atliktas manipuliacijas ir prevencines
priemones, taikytas operacijos metu [15].
Ligonis ekstubuojamas iš karto po operacijos. Nazogastrinį
vamzdelį, jei toks buvo įvestas, galima palikti keletui valandų,
kad iš skrandžio būtų galima išsiurbti nurytą kraują ir gleives
ir taip sumažinti pykinimo simptomus [9].
Jeigu nėra medicininių kontraindikacijų, pagal galimybes
ligonio padėtis pakeičiama į kitokią, nei buvo operacijos metu
[15].
Ortognatinės operacijos metu ligonis gulėjo ant nugaros,
o pirmą parą po operacijos dėl kraujavimo iš nosies rizikos
ir kitų rizikų jam suteikiama Faulerio (Fowler)
r padėtis – tai
padės ir pragulų profilaktikai.
Po viršutinio žandikaulio ortognatinių operacijų dažnai
stebimas 1–2 paras trunkantis protarpinis kraujo išsiskyrimas
iš nosies [9]. Apžiūrimos visos padidėjusios rizikos kūno dalys, naudojama pagal galimybes pagalbinės pragulų profilaktikos priemonės (pavyzdžiui, voleliai po kojomis, kad būtų
apsaugoti kulnai), ligonio padėtis pagal galimybes keičiama
kas 2 valandas [15].
Po operacijos per ligonio pakaušį, žandus ir smakrą uždedamas spaudžiamasis tvarstis, kuris laikomas visą pirmąją parą
po operacijos. Tuo tvarsčiu gali būti ir šaldanti žandikaulių
kaukė. Dėl šios kaukės šaldančio poveikio ilgiau nepavyksta
atkurti normalios kūno temperatūros, taip pat normalizuoti
kraujotakos. Dėl šios priežasties pragulų rizika išlieka ir ankstyvuoju pooperaciniu periodu.

Antrąją parą po operacijos ligoniui rekomenduojama daugiau laiko praleisti vertikalioje padėtyje arba sėdint, jeigu tai
leidžia jo savijauta. Ligonis iš ligoninės išrašomas praėjus vienai arba dviems paroms po vieno žandikaulio operacijos ir
praėjus dviem arba trims paroms po abiejų žandikaulių operacijos. Tai priklauso nuo ligonio savijautos ir objektyvaus pooperacinės būklės įvertinimo [9].

Apibendrinimas
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje neskiriama pakankamai dėmesio pragulų studijavimui, nerenkami statistiniai duomenys, susiję su šia problema, šioje srityje nevykdoma jokių tyrimų ar stebėjimų. Rašant straipsnį nepavyko rasti
patikimų duomenų apie pragulų atsiradimo riziką ilgalaikių
operacijų metu.
Išanalizavus literatūros šaltinius galima pastebėti, kad ortognatinių operacijų metu pragulų atsiradimui dažniausiai
įtakos turi ilga operacijos trukmė ir arterinės hipotenzijos
valdymas, kurios metu stipriai dirbtinai sutrikdoma ligonio
kraujotaka.
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Magistrantūros studijų galimybės
išplėstinės praktikos slaugytojams
Lietuvos sveikatos mokslų universitete galima įgyti Išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.
Išplėstinės praktikos slaugytojas verčiasi praktika savarankiškai, taip pat versdamasis praktika bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros ir (ar) kitais specialistais. Išplėstinės praktikos slaugytojas, pasirinkęs anestezijos ir intensyvios terapijos
specializaciją, gebės įvertinti paciento būklę pagal ASA fizinės būklės klasifikaciją, įvertinti galūnių ūmią ir lėtinę išemiją
pagal Fonteno klasifikaciją, atlikti standartizuotą vaistinių preparatų ir švirkštų žymėjimą anesteziologijoje ir (ar)
intensyviojoje terapijoje, raumenų ir rektalinę anesteziją ir kt. funkcijas savarankiškai ar konsultuojant bei prižiūrint
gydytojui anesteziologui reanimatologui.
Išplėstinės praktikos slaugytojas, pasirinkęs pirminės sveikatos priežiūros specializaciją, gebės savarankiškai konsultuoti pacientą; atlikti bendrą paciento sveikatos būklės vertinimą; atskirti elektrokardiogramos normą nuo patologijos; atskirti laboratorinių tyrimų normą nuo patologijos; paskirti pacientui kraujo tyrimus, reikalingus kasmetiniams profilaktiniams patikrinimams, atrankinėms prevencinėms programoms atlikti, ir kt. funkcijas.
Išplėstinės praktikos slaugytojas, pasirinkęs skubiosios medicinos pagalbos specializaciją, galės savarankiškai atlikti
analgezijos ir sedacijos procedūras; tracheostominio vamzdelio įterpimą ir pakeitimą; infuzoterapiją, įskaitant kraujo ir jo
produktų lašinimą, ir kt. funkcijas.

Į Loretos Gudelienės-Gudelevičienėss klausimus apie išplėstinės praktikos slaugytojų magistrantūros studijas atsako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros
vedėja doc. dr. Aurelija Blaževičienė
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė (toliau – L. G.-G.). Kokias profesinės kvalifikacijos šakas magistrantai gali pasirinkti?

dijas organizuoti neakivaizdiniu būdu ar organizuoti vakarines
grupes?

Aurelija Blaževičienė (toliau – A. B.). Išplėstinės slaugos
praktikos studentai gali pasirinkti 3 šakas: pirminės sveikatos
priežiūros, skubiosios medicinos ir anesteziologijos ir intensyviosios terapijos.

A. B. Šių studijų metu itin didelis dėmesys skiriamas išplėstinių klinikinių įgūdžių lavinimui, organizuojamos praktikos, kurios įmanomos tik dieninių studijų metu.

L. G.-G. Magistrantūros studijų programoje gali studijuoti
slaugos bakalauras, slaugos profesinis bakalauras (po papildomųjų studijų). Kokios apimties ir kur magistrantūroje pretenduojantys studijuoti asmenys turi įgyti papildomąsias studijas?

L. G.-G. Kur asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai
gali susipažinti su naujai parengtų slaugos specialistų funkcijomis? Koks dokumentas apibrėžia išplėstinės praktikos slaugytojo
pareigas ir atsakomybes?

A. B. Šioje magistrantūros programoje gali studijuoti
slaugytojai, turintys universitetinį slaugos bakalauro laipsnį
arba po studijų kolegijoje, turėdami profesinio bakalauro
laipsnį, baigę papildomąsias studijas universitete ir turintys bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. Šiuo metu
dirbantys ir dar neturintys slaugos bakalauro laipsnio slaugytojai jį įgyti gali Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Slaugos fakultete, pasirinkę studijuoti Slaugos studijas neakivaizdiniu būdu.
L. G.-G. Pirmoji naujai parengtų slaugos specialistų grupė
jau baigė studijas. Kada renkate antrąją grupę? Kada pradėsite
magistrantūros studijas šiais mokslo metais?
A. B. Labai džiaugiamės pirmąja laida, kurią šiemet baigė 14
absolventų. Šiuo metu antrajame kurse studijuoja 15 būsimųjų
išplėstinės praktikos slaugytojų, o pirmajame kurse studijas pradėjo 15 slaugytojų. Priėmimas į magistrantūros studijų programas vyksta kiekvienais metais liepos pradžioje, o mokslo metai,
kaip ir visiems universiteto studentams, prasideda rugsėjo 1-ąją.
L. G.-G. Ar planuojate išplėstinės praktikos slaugytojams stu-

A. B. Išplėstinės praktikos slaugytojo veiklą reglamentuoja
Lietuvos medicinos norma MN160:2017 „Išplėstinės praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
š
L. G.-G. Kokios asmens charakterio savybės svarbiausios išplėstinės praktikos slaugytojams?
A. B. Kaip ir kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas,
taip ir išplėstinės praktikos slaugytojas turi visų pirma mylėti
žmones, norėti jiems padėti, būti empatiškas. Taip pat labai
svarbu kritinis mąstymas, gebėjimas praktiškai taikyti mokslo
įrodymais pagrįstas žinias ir sugebėjimas būti klinikiniu lyderiu.
L. G.-G. Gal jau žinote, kur įsidarbino pirmieji išplėstinės
praktikos slaugytojai?
A. B. Pirmosios laidos absolventės įsidarbino Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose,
Respublikinėje Kauno ligoninėje.
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LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 160:2017
IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-852
III SKYRIUS
PAREIGOS
10.
10.1.

Išplėstinės praktikos slaugytojas turi pareigą:
teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo
Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto
patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
10.2. pagal savo kompetenciją, nustatytą medicinos normoje, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos
sutrikimų profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
10.3. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
10.4. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
10.5. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo
Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
10.6. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
10.7. laikytis asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
10.8. laikytis licencijuojamos slaugos praktikos veiklos sąlygų;
10.9. tvarkyti medicinos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.10. paaiškinti slaugos praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir
kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
10.11. taikyti Lietuvos Respublikoje tik slaugos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo ir slaugos metodus,
išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus;
10.12. naudoti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančias medicinos priemones
(prietaisus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383
„Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir medicinos priemonių
(prietaisų) gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
10.13. versdamasis slaugos praktika laikytis Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme ir kituose
teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatytų reikalavimų;
10.14. tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir kas 5 metus sveikatos apsaugos ministro
patvirtintose Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pranešti Valstybinei akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir slaugos
praktiką;
10.15. teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
10.16. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar
smurtą patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;
10.17. nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų, giminaičių ar kitų paciento
atstovų duoti kyšį;
10.18. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą,
nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJA
<...>
12.

Išplėstinės praktikos slaugytojas turi turėti Lietuvos medicinos normoje MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
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birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“, nurodytas kompetencijas ir:
12.1. turi žinoti:
12.1.1. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;
12.1.2. medicinos statistikos pagrindus;
12.1.3. sveikatos draudimo pagrindus;
12.1.4. sveikatos teisės pagrindus;
12.1.5. kaip naudotis informacinėmis, ryšio technologijomis, informacinėmis duomenų bazėmis;
12.1.6. sveikatos apsaugos ir socialinės medicinos organizavimo pagrindus;
12.1.7. teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo principus;
12.2. turi išmanyti:
12.2.1. išplėstinės slaugos praktikos vadybos principus;
12.2.2. slaugos praktikos mokytojo (mentoriaus) ir lyderystės vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje;
12.2.3. žmogaus psichologijos ypatumus, sveiko ir sergančio žmogaus bei jo artimųjų psichologiją;
12.2.4. slaugos mokslo pagrindus, geruosius Europos Sąjungos slaugos praktikos pavyzdžius bei tarptautinius ir (ar) Europos
sveikatos priežiūros specialistų organizacijų parengtus sveikatos priežiūros specialistų veiklos standartus;
12.3. turi gebėti:
12.3.1. rengti medicinos dokumentų, susijusių su pacientų slauga ir priežiūra, projektus;
12.3.2. dalyvauti įgyvendinant slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui skirtas mokymo programas;
12.3.3. vertinti, identifikuoti ir kritiškai analizuoti informaciją apie visuomenės sveikatos pokyčius;
12.3.4. savarankiškai suformuluoti slaugos diagnozę, sudaryti slaugos planą bei jį įgyvendinti;
12.3.5. analizuoti sveikatos statistikos duomenis, gautus rezultatus panaudoti slaugos kokybei gerinti;
12.3.6. užtikrinti teikiamų slaugos paslaugų saugumą pacientams;
12.3.7. rinkti duomenis apie paciento slaugos procesą, juos analizuoti ir įvertinti, pagal poreikį keisti slaugos planą, kontroliuoti
naujo slaugos plano vykdymą ir jo poveikį pacientų sveikatai;
12.3.8. atlikti vadovaujamą vaidmenį įgyvendinant išplėstinės slaugos praktikos principus, diegiant mokslo įrodymais grįstus
sprendimus ir inovacijas siekiant saugios ir kokybiškos išplėstinės slaugos praktikos, įgyvendinti naujus mokslo
įrodymais paremtus slaugos metodus;
12.3.9. diegti mokslo įrodymais pagrįstas inovacijas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugas asmens, jo šeimos, organizacijos
ir sistemos lygmeniu;
12.3.10. konsultuoti pacientą ir rinkti anamnezę.
<...>
14. Be šios medicinos normos 12 punkte nurodytos kompetencijos, anestezijos ir intensyviosios terapijos specializacijos
išplėstinės praktikos slaugytojas turi žinoti:
14.1. visų amžiaus grupių bei visų profilių pacientų reanimacijos bei intensyviosios terapijos principus;
14.2. vaistinių preparatų, naudojamų anestezijai gaivinant, intensyviai gydant pacientus, klinikinę farmakologiją, jų tarpusavio
sąveiką;
14.3. paciento būklės vertinimo principus pagal Amerikos anesteziologų draugijos (toliau – ASA) fizinės būklės klasifikaciją;
14.4. termoreguliacijos principus: hipotermiją, piktybinę hipertermiją, jų sprendimo būdus.
15. Be šios medicinos normos 12 punkte nurodytos kompetencijos, anestezijos ir intensyviosios terapijos specializacijos
išplėstinės praktikos slaugytojas turi išmanyti:
15.1. anestezijos ir jos metu atliktų procedūrų galimas komplikacijas, jų profilaktikos bei gydymo principus;
15.2. centrinės venos, arterijos punkcijos ir kateterizacijos principus;
15.3. invazinius hemodinamikos monitoravimo metodus.
<...>

Naudinga žinoti
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Kasdieninė kardiotreniruotė
labai naudinga sveikatai

Zitos Katkienės nuotr.

„Kodėl turėčiau į darbą važiuoti dviračiu?“
O kodėl gi ne?
„Darbe prisilakstau tiek, kad kojų nepavelku.“
Būtent todėl ir reikia.
„Ką turite omenyje?“
Į visus šiuos klausimus jums atsakys Respublikinės Šiaulių ligoninės slaugytojas Eugenijus Markulis

Tikslinis fizinis krūvis, sukeliantis lengvą tachikardiją ir
padažnėjusį kvėpavimą, dar vadinamas kardiotreniruote. Tai
visai ne tas pats, kas darbas su fizinio krūvio elementais. Darbas, kur „prisilakstome“, dažniausiai sukelia ne tiek fizinį,
kiek emocinį nuovargį. Kardiotreniruotė sukelia lengvą fizinį
nuovargį, bet pailsite emociškai. Asmeniškai aš, važiuodamas
į darbą arba iš darbo automobiliu, matau tik kelią ir kitus
automobilius. Važiuodamas dviračiu, sutinku daug pėsčiųjų,
dviratininkų. Mes vieni su kitais sveikinamės, nusišypsome.
Atvažiavęs į darbą būnu puikios nuotaikos. Darbe sutikęs kolegas iš kitų padalinių, gaunu daug komplimentų. Ir tai geras
emocinis užtaisas visai dienai. Jau nekalbant apie tokio fizinio
krūvio naudą sveikatai.
Bet dažniausiai mes nerandame papildomo laisvo laiko pasportuoti. Keliavimas į darbą dviračiu užpildo šią spragą. O
kasdieninė kardiotreniruotė iš tiesų labai naudinga sveikatai.
Pakanka 30 minučių fizinio krūvio per dieną, 150 minučių
per savaitę ir riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis galima sumažinti trečdaliu. Mokslininkų įrodyta, jog net nuo
25 lėtinių ligų gali apsaugoti fizinis aktyvumas. Ir tai ne tik
kraujagyslių ligos. Europos kardiologų draugija yra pateikusi fizinio aktyvumo rekomendacijas, skirtas ir sergantiems, ir

sveikiems žmonėms. Šiose rekomendacijose teigiama, jog bet
kokio amžiaus suaugusieji turi skirti 100–150 minučių per
savaitę vidutinio intensyvumo fiziniam krūviui arba 75 minutes per savaitę intensyvioms treniruotėms. Pakankamas fizinis
krūvis yra 30 minučių 5 kartus per savaitę arba 50 minučių 3
kartus per savaitę. Sergantiesiems arterine hipertenzija sportuoti irgi patariama, nes iš tiesų sumažėja kraujospūdis. Tada
galima mažinti skiriamų vaistų dozes, o jauniems – ir visai
vaistų atsisakyti. Jeigu žmogus laikosi rekomenduoto fizinio
aktyvumo, koreguoja mitybą, trečdaliu sumažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Širdies nepakankamumu
sergantiems pacientams dusulį ir nuovargį taip pat patariama
įveikti treniruojantis, o taikant 6 minučių ėjimo testą, kai pacientas pradeda sportuoti, pastebima, jog ėjimo laikas ilgėja.
Jeigu į darbą ir atgal važiuojate apie 20–30 minučių, vadinasi, visiškai vadovaujatės šiomis rekomendacijomis.
Nežinau kaip jūs, bet aš renkuosi kiekvieną dieną turėti
lengvą fizinį nuovargį, puikių emocijų ir išlaikyti ilgai gerą
sveikatą. O nugalėjus savo tingulį, ateina nepakartojamas
jausmas.
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Respublikinė-mokslinė praktinė konferencija
„Slaugos mokslo ir praktikos aktualijos 2017“
KONFERENCIJOS DATA: 2017 m. spalio 27 d.
6 val. VU MF pažymėjimai
Dalyvio mokestis: 5 Eur (mokama atvykus registracijos metu)
KONFERENCIJOS VIETA: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, I auditorija
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA vykdoma iki 2017-10-20, 19:00 val.
TIK ELEKTRONINIU PAŠTO ADRESU slaugos.konferencijos@gmail.com
Prašom tvarkingai užpildyti anketą, nurodant šią informaciją (naudoti lietuvišką raidyną):
Vardas, pavardė
Kontaktai (tel. numeris)
Darbovietės pavadinimas
KONFERENCIJĄ
JĄ ORGANIZUOJA:
J
VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETAS
VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO SVEIKATOS MOKSLŲ INSTITUTO SLAUGOS KATEDRA
ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA
LIETUVOS UNIVERSITETINIO IŠSILAVINIMO SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
LIETUVOS OPERACINIŲ SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA
NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS
LIETUVOS PERFUZIONISTŲ DRAUGIJA
VšĮ RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ

PROGRAMA
I DALIS
15.00–15.30 Ultragarso panaudojimas slaugos prakti08.30–09.45 Registracija
koje: periferinių venų kateterizacija. Daiva Didvalė, LSMU
09.45–10.00 Konferencijos atidarymas
Kauno klinikos; Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų
10.00–10.30 Slaugos politikos įgyvendinimo eiga, pro- draugija
blemos ir pasiekimai. Odeta Vitkūnienė, Sveikatos apsaugos mi15.30–16.00 Žarnyno stomos, jų priežiūra, komplikanisterijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja
cijos. Perioperacinis stomuotų pacientų mokymas. Liudmila
10.30–11.00 Slaugos studijų ir mokslo perspektyvos Vil- Vitkauskienė, Nacionalinis vėžio institutas
niaus universitete. Prof. dr. Natalja Fatkulina, Vilniaus universi16.00–16.30 Svetlana Greičienė. Slaugos problemos vaiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra kų skiepijimo procese. VšĮ Centro poliklinika, Lietuvos uni11.00–11.30 Slaugos specialistas – mokinys ir mokytojas: versitetinio išsilavinimo slaugytojų draugija
andragogo kompetencijų ugdymas – prielaida kokybiškoms
16.30–17.00 ECMO progresas Lietuvoje. Lilija Mikelepaslaugoms teikti. Raimondas Natka, Sveikatos priežiūros ir vič, Eglė Vičkačkaitė, VšĮ VUL Santaros klinikos
farmacijos specialistų kompetencijų centras
17.00–17.30 Klausimai. Konferencijos uždarymas.
11.30–12.00 Incizinės plėvelės, su antimikrobine danga, Pažymėjimų įteikimas
panaudojimas chirurgijoje. Dr. Kaspars Standzs, Latvija
12.00–12.30 Kraujo ir jo komponentų transfuzijų sumaSTENDINIAI PRANEŠIMAI
žinimas vaikų kardiochirurgijoje ir kodėl Jehovos liudytojams
Slaugos mokslinių publikacijų apžvalga žurnale „Slaunepriimtinas kraujo perpylimas. Birutė Mockuvienė, Lietuvos ga. Mokslas ir praktika“ Loreta Gudelienė-Gudelevičienė,
perfuzionistų draugija
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų
12.30-13.00 Pacientų išgyvenamumą RITS įtakojantys centras
faktoriai. Marija Chenkina-Baranovska, Anestezijos ir intenInfekcijos rizika po kraujo kamieninių ląstelių persosyviosios terapijos slaugytojų draugija
dinimo. Ieva Olševska,
a Vilniaus universiteto Medicinos fa13.00–13.30 Paciento, kuriam suformuota ortotopinė kulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra; Dr. Zita
šlapimo pūslė, slaugos ypatumai. Klinikinis atvejis. Audronė Gierasimovič,
č Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Pociūnienė, Nacionalinis vėžio institutas
Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra, VšĮ VUL Santa13.30–14.30 Pietų pertrauka
ros klinikos
Slaugos poreikis po stuburo išvaržos operacijos. Violeta
II DALIS
Butkevič, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveika14.30–15.00 Dienos chirurgijos slaugos rekomendacijos tos mokslų instituto Slaugos katedra;
ir įgyvendinimas praktikoje.
Dr. Zita Gierasimovič,
č Vilniaus universiteto Medicinos
Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Klaipė- fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedra, VšĮ
dos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija
VUL Santaros klinikos
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Kaip pateikti mokslinį straipsnį žurnalui
„Slauga. Mokslas ir praktika“
Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nespausdinamas.
Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu: redakcija@
sskc.lt arba tereseguzauskiene@gmail.com Microsoft Word
formatu, apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba 24
000–32 000 spaudos ženklų.
Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo redakcija spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio pašto adresas, telefonų numeriai.
Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ skelbiami
lietuviu kalba. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir pilnas vardas rašomos mažosiomis raidėmis. Straipsnio tekstas turi būti
parašytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų
kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.
Straipsniuose turi būti mokslo darbui būtinos dalys:
tTUSBJQTOJPQBWBEJOJNBTlietuvių kalba. Pavadinime neturi
būti sutrumpinimų ir jis turi būti ne ilgesnis kaip 70 raidžių.
Nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), institucijos
pavadinimą. Jeigu autoriai yra iš kelių institucijų, prieš pavardes rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant
istaigos pavadinima.
tSBLUBäPEäJBJ– 3–5 žodžiai, kurie neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo;
tUSVNQBTBOUSBVLB– ne daugiau kaip 250 žodžių, bet ne
mažiau kaip 150 žodžių;
tšWBEBT– trumpai pateikiamas straipsnio aktualumas, naujumas;
tTUSBJQTOJP UZSJNP UJLTMBT UZSJNPNFEäJBHBJSNFUPEBJ.
Išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Statistiniai metodai aprašomi išsamiai. Taip pat nurodomi statistiniai duomenų apdorojimo metodai;
tSF[VMUBUBJaprašomi logine tvarka nekartojant metodikos,
duomenys tekste neturi kartoti duomenų lentelėse ir paveikslėliuose;
t SF[VMUBUŵ BQUBSJNBT turi būti konkretus ir susijęs su tyrimų rezultatais, nekartojant detalios informacijos iš įvado ir
rezultatų dalies;
tOVNFSVPUPTJÝWBEPT;
tMiteratūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema
ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams.
Literaturos šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. Tekste pavartotas literatūros šaltinis rašomas to paties dydžio
raidėmis, laužtiniuose skliaustuose nurodant eilės numerį. Jei
nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 4], tarp kablelių daromas tarpas; jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–2].
Autorių, kuriais remiamasi straipsnyje, pavardės rašomos taip:
A
a) straipsnyje – pirma vardo raidė(s), po to – pavardė; b) literatūros sąraše – atvirkščiai. Atkreiptinas dėmesys: tarp vardo inicialo
v
ir pavardės
paliekamas tarpelis; po vardo inicialo dedamas taškas.
Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po
to jo vardo (vardų) pirmoji raidė, po kurios (kurių) dedamas taškas; jei autoriu yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis.
Toliau rašomas straipsnio pavadinimas, po jo dedamas taškas, žurnalo ar knygos pavadinimas, po jo – kablelis. Jeigu nurodoma leidykla, leidimo vieta ar leidėjas (jei kai kurie žodžiai
trumpinami, po kiekvienos santrumpos dedamas taškas), toliau
rašoma leidimo metai, numeris (tomas), tarp ju dedamas kable-

lis, nenurodant metų, tomo ar numerio ir puslapio santrumpų.
Po metų dedamas kabliataškis, o po tomo (numerio) dvitaškis.
Po užsienio žurnalų santrumpų rašomas taškas. Pavyzdžiai:
1. Bernstein J. M. Role of allergy in eustachian tube blockage and otitis media with effusion: a review. Otolaryngology
– Head & Neck Surgery, 1996; 114(4):562–568.
2. Šatkauskas B. Bronchoskopija: dabartis ir ateitis. Medicina, 1997; 33(6):3–10.
3. Mergo P. J., Ros P. R. Benign lesions of the liver. Radiol
Clin. N. Amer., 1998; 36(2):319–331.
4. Davies S., Stewart A. Egzema, Dermatitis and other Problems of Skin, Hair and Nails. Nutritional Medicine, New
York, 1990; 269–282.
5. Valantinas J., Buivydienė A., Bernotienė E., Denapienė
G. Daugiakamerinė cistinė alveolinio echinokoko (Echinococcus alveolaris) sukelta kepenų infiltracija. Medicinos teorija ir
praktika, 1998; (2):81–83.
Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nurodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau nei šeši, nurodyti
šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.“
Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo
išspausdinti.
Literatūros sąrašas neturi būti ilgas: trumpos apimties
straipsnio (iki 24 000 ženklų su tarpais) – iki 10 pozicijų, ilgos apimties straipsnio (iki 32 000 ženklų su tarpais) – iki 20
pozicijų, literatūros apžvalgų – iki 40 šaltinių. Dauguma cituojamų šaltinių turi būti ne senesni kaip penkerių metų, nebent
senesnės būtinos, kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai
nagrinėjamos tyrimų srities publikacijos yra negausios;
tTUSBJQTOJPQBWBEJOJNBTJSJÝTBNJTBOUSBVLBBOHMŵLBMCB
tMFOUFMśTJSHSBíOśTJMJVTUSBDJKPT pateikiamos tekste arba
atskiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi prieš lentelę (pvz., 1 lentelė. Klinikinio priežastingumo
proceso modeliai),
i grafinių iliustracijų – po iliustracijomis. Paaiškinimai ir trumpiniai pateikiami lentelės apačioje. Lentelėse, grafikuose ir kitoje iliustracinėje medžiagoje esantys užrašai
turi būti pateikti lietuvių kalba. Lentelių ir kitos iliustracinės
medžiagos pavadinimai lygiuojami iš kairės, kursyvu.
Grafinės iliustracijos turi būti atliekamos CorelDRAW arba
Microsoft Word formatais (galima ir Microsoft Excel,l Microsoft
PowerPoint formatais), grafinių iliustracijų – po iliustracijomis.
Eilės numeris ir pavadinimas nurodomas grafiko ar iliustracijos
apačioje. Grafiko ar iliustracijos numeris straipsnyje nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba iterpiamas į sakinį. Grafiniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami grafiniu
formatu (pvz., *.bmp; 9.tif; *.jpg) ir ne mažesne nei 300 dpi
skiriamąja geba. Galima pateikti ir nuotraukas. Iliustracijos
leidinyje spausdinamos nespalvotos, gali būti spausdinamos ir
spalvotos, tačiau autoriaus lėšomis.
Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu,
pvz., 10,2 ir pan.
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straipsnių
pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo dokumentą ir Reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje
adresu www.sskc.lt
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Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

Gerbiamieji,
Šiame numeryje skelbiame žaidimo-loterijos klausimus, parengtus pagal žurnale
„Slauga. Mokslas ir praktika“ Nr. 9 išspausdintą straipsnį „Įvairių paviršių valymas ir dezinfekcija“.
Burtų keliu iš teisingai atsakiusiųjų į pateiktus klausimus bus išrinkta 10 laimėtojų. Jiems bus įteiktas Chemi Pharm (Estija)
gamintojo produkcijos prizas. Prizo rinkinį sudaro „5D Auksinė grožio kaukė“ (7 ml x 3 vnt.), „5D Jauninanti kaukė“ (7 ml x
3 vnt.) ir rankų dezinfekantas „Healthy skin gel“ (250 ml, 1 vnt.). Prizo vertė – 54,00 Eur.
Teisingą atsakymo variantą pažymėkite langelyje (langeliuose) raudonu rašikliu.
Atsakymus iškirpkite ir siųskite adresu: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, Rugių g. 1,
LT-08418 Vilnius. Ant voko užrašykite „Loterija“.
Nufotografuotus atsakymus taip pat galite siųsti elektroniniu paštu adresu
sigita@chemipharm.lt
Kviečiame aktyviai dalyvauti!
Atsakymų lauksime iki lapkričio 15 dienos.
1. A
Apibūdinkite dezinfekcijos rūšis pagal tai, kokie mikroorganizmai paveikiami dezinfekcijos metu, atliekant:
a) žemo lygio cheminę dezinfekciją .....................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
b) vidutinio lygio cheminę dezinfekciją ...............................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
c) aukšto lygio cheminę dezinfekciją ......................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...................................................................................
2. Apibūdinkite infekcijos sukėlėjų perdavimo rizikos
lygių kategorijas:
a) A kategorijos (ypač pavojingi) prietaisai ..........................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
b) B kategorijos (pavojingi) prietaisai ...................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
c) C kategorijos (nepavojingi) prietaisai ir daiktai .................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
3. Į ką reikia atkreipti dėmesį atliekant C kategorijos
(nepavojingų) prietaisų paviršių valymą ir dezinfekciją?
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
4. K
Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti paviršių
dezinfekantai?
plačiu mikrobiologiniu veikimu

geromis valomosiomis savybėmis
neišskirti darbuotoją jautrinančių garų
5. K
Kodėl yra svarbu, kad medicinos įstaigose naudojami dezinfekantai pasižymėtų geromis valomosiomis savybėmis?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
6. Ar C kategorijos (nepavojingiems) prietaisams dezinfekuoti naudojamos aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos?
TAIP
NE
7.Išvardykite žemo ir vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos
preparatų galimas ir Jums žinomas veikliąsias medžiagas .....
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
8. A
Apibūdinkite, kada ir kaip dažnai atliekama:
a) galutinis (baigiamasis) patalpų valymas, dezinfekcija ........
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
b) pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija .......................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
c) nuolatinis patalpų valymas, dezinfekcija ............................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Dalyvio vardas, pavardė ........................................................
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Pirmoji širdies persodinimo operacija įamžinta
Petro Katauskio nuotraukose
Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
Rugsėjo 2-ąją sukako 30 metų, kai Lietuvoje sėkmingai persodinta donoro širdis. Lietuvos medicinos bibliotekoje (LMB)
surengta paroda „Pirmoji širdies transplantacija Lietuvoje Petro Katauskio fotonuotraukose“. Atidarydama renginį LMB
direktorė Salvinija Kocienė prisiminė nepaprastą 1987 m.
atliktą operaciją ir pakvietė pažiūrėti literatūros ir nuotraukų parodą, kurioje užfiksuotas šis įvykis. Operacijai vadovavo
prof. Algimantas Marcinkevičius. Širdies donore tapo motociklo avarijoje žuvusi jauna mergina, recipientas – muzikos
mokytojas iš Ukmergės Albinas Penkauskas. Į parodos atidarymą susirinko medikai, tą naktį dirbę gydytojai, medicinos
personalo nariai, pacientų asociacijos „Gyvastis“ atstovai.
P. Katauskis Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose
dirba nuo 1981 m. ir fotografuoja širdies operacijas. Jo nuotraukos sudėtos į albumą „Širdis yra graži: knyga apie profesorių Algimantą Marcinkevičių“. Doc. Vidmantas Žilinskas
sako: „Čia mūsų Petras.“ Anot jo, P. Katauskis – specialusis
fotomenininkas Santaros klinikose, jis beveik kaip chirurgas,
anesteziologas. Docentui labiausiai patinka jo nuotraukose
užfiksuoti pacientai ir jų artimieji, jų akys, emocijos. P. Katauskį doc. Vidmantas Žilinskas pavadino Lietuvos medicinos
fotometraštininku.
Viena iš parodos organizatorių LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė dr. Agnė Širinskienė įteikė atminimo
dovanėles šio nepaprasto įvykio Lietuvos medicinos istorijoje dalyviams – gydytojui Vidmantui Žilinskui, medicinos
seserims Romai Civilienei, Birutei Jurevičiūtei, Aldonai Rakauskaitei, Nijolei Stanikienei, Irenai Zigmantavičienei, technikui Virgilijui Slučkai, komandos nariui Petrui Katauskiui
ir dokumentinio filmo „Gyvastis“ kūrėjui Algirdui Tarvydui.
Režisierius A. Tarvydas pasveikino parodos autorių ir pasidalijo prisiminimais. Apie įvykį jis sužinojo iš kaimynės profesorės Čibirienės, kuri pasakė, kad ruošiamasi persodinti širdį.
Gavęs Lietuvos kino studijos vadovybės leidimą filmuoti šį

istorinį įvykį, dalyvavo visose paruošiamosiose operacijose.
Filmavo vienas, nes kiti kino studijos darbuotojai neištvėrė
tokios ypač specifinės operacinės aplinkos. Jis buvo filmo režisierius, operatorius, scenarijaus autorius, prodiuseris. Ilgas
pasiruošimas operacijai, donoro laukimas. Filme užfiksuotos
svarbiausios operacijos akimirkos, žmogus su naująja širdimi
Albinas Penkauskas, jo priežiūra po operacijos, kiti donoro
laukiantys ligoniai. Operacija vyko naktį, truko 5 val. 25 min.
Po trijų dienų A. Penkauskas pasakojo, kad laukė operacijos
nuo 1984 metų ir padainavo dainelę „Naktis be mėnulio kaip
širdis be meilės...“ Penkiasdešimtąją dieną džiaugėsi: „Antrą
kartą gimiau.“ Ir štai penkiasdešimt šeštosios dienos rytą (spalio 26 d.) nubudęs pasijuto blogai, antroji širdis staiga nustojo plakti. Renginyje demonstruota dokumentinė kino juosta
įvykio dalyvius ir visus susirinkusiuosius sugrąžino į tą rugsėjo
2-osios naktį ir visi pajuto savo širdžių virpėjimą.

Petras Katauskis. Nuotr. Gedimino Zemlicko

Režisierius Algirdas Tarvydas, LMB direktorė Salvinija Kocienė.
Nuotr. Gedimino Zemlicko

Doc. Vidmantas Žilinskas, LMB direktorė Salvinija Kocienė, Seimo sveikatos
reikalų komiteto pirmininkė dr. Agnė Širinskienė (centre).
Nuotr. Gedimino Zemlicko
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Prieš filmo peržiūrą. Nuotr. Gedimino Zemlicko

Slaugytojos ir technikas Virgilijus Slučka (iš kairės): Roma Čivilienė,
Zita Statnickienė, Virgilijus Slučka, Irena Jankauskaitė - Zigmantavičienė,
Dalia Skunčikienė, Birutė Jurevičiūtė.

Bendradarbiavimas

Dešimtasis „Pievelių šnabždesių“ susitikimas
Dešimtasis, jau tradiciniu tapęs, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (toliau – LSŠA) narių susitikimas „Pievelių
šnabždesiai“ vyko Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje
2017 m. rugsėjo 9–10 d. Kaip visada LSŠA nariai „Pievelių
šnabždesiuose“ dalyvavo savanoriškai, aktyviai, kūrybiškai bei
nuotaikingai. Susitikimas buvo skirtas mokslo metų pradžiai
paminėti, jaukiam pasibuvimui tarp bendraminčių, formaliam ir neformaliam andragogų apsikeitimui patirtimi.
„Pievelių šnabždesiuose“ LSŠA nariai pristatė šiuo metu
vykdomus projektus. Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų kompetencijų centras (toliau – Kompetencijų centras) kartu su LSŠA ir dar trimis LSŠA nariais vykdo
ERASMUS+ mobilumo projektą „Andragogų meistriškumo
tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“. Įspū-

džius iš pirmojo mobilumo vizito Vokietijoje (2017 m.) ir
išmoktus mokymo metodus pristatė Kompetencijų centro
Kompetencijų vertinimo skyriaus vedėjas Rimantas Zajarskas.
Kitą LSŠA ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektą
„Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ ir pirmąjį projekto
intelektinį produktą pristatė ekspertas Arūnas Bėkšta.
Neformalaus bendravimo metu buvo suvalgytas LSŠA prezidentės Vilijos Lukošūnienės iškeptas tortas, o virš Kauno
marių bangų skraidintas susitikimo „Pievelių šnabždesiai“ dešimtmečio aitvaras.
Kompetencijų centras yra LSŠA narys nuo 2011 metų.
Nuotraukose užfiksuotas „Pievelių šnabždesių“ akimirkas
žiūrėkite p. 19.
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Nuotraukose užfiksuotos „Pievelių šnabždesių“ akimirkos

Nuotraukos iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos archyvo

Kviečiame užsiprenumeruoti
recenzuojamą mokslo žurnalą

Užsiprenumeruoti žurnalą galite:
9 bet kuriame pašte ar „PayPost“ skyriuje
9 per Lietuvos pašto laiškininką
9 paskambinę informacijos tel. 8 700 55 400
9 internetinėje svetainėje: www.prenumeruok.lt
Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105
Prenumeratos kaina:
1 mėn. – 1,45 Eur, 3 mėn. – 4,35 Eur, 6 mėn. – 8,70 Eur, 12 mėn. – 17,40 Eur
Svarbu žinoti:
Lietuvos leidinių 2017 m. kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti
iki kiekvieno mėnesio 26 d., kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą –
iki kiekvieno mėnesio 22 d.
(jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip).
Daugiau informacijos – tel. 8 700 55 400 arba el. paštu prenumerata@post.lt

„SLAUGA. Mokslas ir praktika“

–

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro
recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros,
reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.
Leidžiamas nuo 1997 m. sausio 1 d. Eina vieną kartą per mėnesį.
Žurnalas „SLAUGA. Mokslas ir praktika“ nuo 2015 m. yra
Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys.

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas mokslinis straipsnis vertinamas kaip slaugytojų profesinės
kvalifikacijos tobulinimas. Šiuo metu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo
ir finansavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu
Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo
tvarkos“ nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.
Visuomenės švietimo straipsnis, paskelbtas žurnale „SLAUGA. Mokslas ir praktika“, vadovaujantis Gydytojų
odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastais, patvirtintais 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos
nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63), gali būti vertinamas kaip
burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Įskaitoma 5 val.,
kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

