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4 Mokslinis straipsnis

Raktažodžiai: aknė, pažeista oda, salicilo rūgštis.

SANTRAUKA

Aknė – viena labiausiai paplitusių odos problemų, neigia-
mai veikianti žmogaus išvaizdą ir psichologinę būklę. Pirmieji 
požymiai dažniausiai atsiranda lytinio brendimo metu ir dau-
gumai išnyksta apie 25–35 metus. Tačiau spuogai gali vargin-
ti ir vyresnio amžiaus žmones, ypač moteris. Paviršinis salicilo 
rūgšties cheminis odos šveitimas dažnai taikomas komedoni-
nės ir uždegiminės fazių aknei valdyti, kurios metu stebimas 
papulių ir pustulių formavimasis. Salicilo rūgštis aktyvina 
epidermio ląstelių ragėjimo procesus, skatina regeneraciją, 
pasižymi priešuždegiminėmis, antimikrobinėmis savybėmis 
ir padeda mažinti bėrimo elementų skaičių. 

Tyrimo tikslas – įvertinti salicilo rūgšties veiksmingumą 
aknės pažeistai odai. Tyrime dalyvavo dvi tiriamosios, kurių 
veido oda spuoguota. Tiriamoji A – 20 metų amžiaus mergi-
na, kurios odai būdingi jaunatviniai spuogai (acne vulgaris) ir 
tiriamoji B – 32 metų amžiaus moteris, turinti suaugusiųjų 
spuogų (acne tarda). Tyrimo metu moterims atliekant salicilo 
rūgšties cheminius odos šveitimus, buvo siekiama sumažinti 
odos bėrimo elementų skaičių, pagerinti veido odos būklę bei 
salicilo rūgšties veiksmingumą aknės pažeistai odai.

Tyrimo rezultatai parodė, kad po salicilo rūgšties eksfoliaci-
jos moterų odos struktūra pagerėjo, oda tapo lygesnė, elastin-
gesnė, pašviesėjo, mažiau blizga, sumažėjo neuždegiminių ir   
uždegiminių bėrimo elementų. Tačiau efektyvesnis rezultatas 
buvo tiriamajai A, jaunatvinių spuogų  gerokai sumažėjo. Ti-
riamajai B procedūrų kursas buvo ne toks efektyvus, nes di-
delės reikšmės spuogų atsiradimui turi ir genetiniai faktoriai.

ĮVADAS

Aknė – vienas labiausiai paplitusių odos susirgimų, dėl 
kurio kreipiamasi į dermatologus, kosmetologus. Anot gydy-
tojos R. Gancevičienės, sergantieji akne sudaro apie 22–32 
proc. visų į dermatologus besikreipiančių pacientų (1,1 proc. 
visų medicininių konsultacijų). Pirmieji požymiai (acne vul-
garis) atsiranda brendimo laikotarpiu, apie 12–14 gyvenimo 
metus, ir išnyksta apie 25–35 metus, tačiau kartais paprastieji 
spuogai (acne tarda) gali varginti ir vyresnio amžiaus žmo-
nes – iki 45 metų amžiaus. Paprastieji spuogai gali būti nuo 
vos pastebimų kelių spuogų iki gausaus išbėrimo ir varginti 
kelerius metų. 

Spuogai dažnai neigiamai veikia psichologinę paciento 
būklę. Dažnai tokiems pacientams pasireiškia pyktis, mažėja 
jų pasitikėjimas savimi, patiriamas diskomfortas bendraujant 
su kitais žmonėmis. 15–30 proc. pacientų, kuriuos vargina 
spuogai, priklausomai nuo ligos sunkumo, reikia gydytojo ar 
kosmetologo pagalbos [5]. 

Salicilo rūgšties veiksmingumo aknės  
pažeistai odai vertinimas

Jolanta Prakapavičienė, Emilija Ravoit
Utenos kolegijos Medicinos fakultetas

Aknė – rimta kosmetologinė problema dar ir dėl to, kad po 
uždegiminės formos spuogų gali likti randų (komplikacijų).

Anot S. Vasiliauskienės, spuogai (aknė) yra chroniška, ge-
netiškai nulemta riebalinių liaukų liga, pasireiškianti rieba-
linių liaukų aktyvumu (dėl androgeninės stimuliacijos), fo-
likuline hiperkeratoze, mikroorganizmų (Propionibacterium 
acne), gyvybine veikla, uždegimine audinių reakcija odoje, 
kurioje gausu riebalinių liaukų, neuždegiminiais atvirais ir 
uždarais komedonais, uždegiminiais elementais – papulėmis 
ir pustulėmis.

Aknė klasifikuojama pagal išbėrimo tipą – komedoniniai, 
papulopustuliniai, mazginiai, sunkūs susiliejantys mazginiai 
(konglobatiniai) spuogai, ir pagal sunkumo laipsnį – lengvo 
sunkumo, vidutinio, sunkaus ir labai sunkaus laipsnio.

Jaunatvinių spuogų (acne vulgaris) atsiradimą skatina: 
hormoniniai faktoriai – didelės reikšmės turi brendimo metu 
vykstantys hormoniniai pokyčiai; tai susiję su vyriškų lytinių 
hormonų – androgenų, skatinančių riebalų išsiskyrimą ir rie-
balinių liaukų padidėjimą, aktyvumu; genetiniai faktoriai  – 
60 proc. žmonių, kurių tėvai turėjo paprastųjų spuogų, taip 
pat vargina ši problema. Genetiniai faktoriai lemia riebalinių 
liaukų dydį, funkciją, jų sekreto sudėtį bei jautrumą hormo-
niniams veiksniams. 

Svarbūs ir patogenezės veiksniai: seborėja, arba sustiprėjusi 
odos riebalų liaukų veikla, plaukų folikulų hiperkeratiniza-
cija, pagausėjęs riebalų susidarymas raginiame sluoksnyje ir 
komedogenezė, odos mikrobiocenozės pažeidimas dėl Propio-
nibacterium acne suaktyvėjimo, uždegimas [8].

Seborėja – svarbiausias patogeninis faktorius, skatinantis 
spuogų vystymąsi. Padidėjęs riebalinių liaukų aktyvumas yra 
pagrindinė ir vienintelė grandinė tarp androgenų ir spuogų 
vystymosi. Seborėja ypač sustiprėja lytinio brendimo metu, 
prieš mėnesines. Dėl šios odos būklės dažnai atsiranda papras-
tųjų spuogų, kyla plaukų maišelių, odos uždegimas, susidaro 
palankios sąlygos veistis bakterijoms, grybeliams [8].

Suaugusiųjų aknė (acne tarda) – uždegiminė, pasikarto-
janti, trunkanti ilgą laiką riebalų liaukos ir plauko folikulo 
liga, pasireiškianti papulo ir pustuliniais ir (arba) cistiniais 
bėrimų elementais. Suaugusiesiems (dažniausiai moterims) 
suaugusiųjų aknė dažniausiai pasireiškia apie 30 metus. Mo-
terims būdingi bėrimai dažniausiai išsidėsto perioralinėje 
srityje, ant smakro, išilgai apatinio žandikaulio. Bėrimų gali 
atsirasti nėštumo, menopauzės laikotarpiais dėl hormonų 
koncentracijos pokyčių organizme. Didelės reikšmės suaugu-
siųjų spuogų atsiradimui turi genetika, dažniausiai paveldima 
per motinos liniją. Endokrinopatinių spuogų priežastis taip 
pat gali būti kiaušidžių, antinksčių liaukos susirgimai. Spuo-
gų gali atsirasti ir dėl hormonų sistemos disbalanso,  kon-
traceptinių priemonių nutraukimo. Būtent kontraceptikai, 
kurių sudėtyje yra estrogenų, stabdančių androgenų gamybą, 
dažnai skiriami acne tarda gydyti [2].
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Manoma, kad nemažą įtaką  suaugusiųjų aknės atsiradi-
mui  turi maistas, nes jame gausu hormonų, antibiotikų, įvai-
rių sintetinių papildų, nesubalansuota mityba, neracionalus 
papildų vartojimas, aktyvi fizinė veikla, prakaitavimas, stre-
sas, ligos, vaistų vartojimas [2].

Dažniausi vizualūs odos pokyčiai – aknės pasekmės:
•  odos randėjimas, kur uždegimas odą pažeidžia giliau, tose 

vietose lieka gilūs randai. Randelių gali likti ir po pa-
viršinių pažeidimų. Randai yra po traumos ar po ligos 
normalius audinius pakeičiantis fibrozinis audinys. Pri-
klausomai nuo uždegimo intensyvumo ir trukmės susi-
formuoja iškilūs hipertrofiniai ar keloidiniai randai arba 
įdubę atrofiniai randai. Atrofiniai yra dažnesni po aknės 
likę (postacne) randai. Skiriamos šios pagrindinės atrofi-
nės aknės randų kokybinės kategorijos: ,,ledo kirtiklio“ 
(peikenos) aknės randai – 2 mm skersmens, siekiantys 
dermos ir hipodermos sluoksnius; ,,banguojantys“ – iki 
4 mm skersmens, seklūs spuogų randai; „U“ pavidalo 
aknės randai – ovalūs ar apvalūs, statmenais kraštais; 
1,5–4 mm skersmens ir 0,1–≥ 0,5 mm gylio [9];

•  pigmentacija (postacne) – nepageidaujamas odos patam-
sėjimas (nuo rožinio, balkšvo iki tamsaus rusvo ir aiškiai 
pigmentuoto), susiformavęs po buvusio bėrimo, taip pat 
galima reakcija – cholasma, esant nėštumui ar vartojant 
kontraceptikus [2].

Siekiant padėti žmonėms, kenčiantiems nuo aknės, dažnai 
taikomas cheminis odos šveitimas. Tai vienas populiariausių ir 
geriausių kosmetologijos metodų, skirtų odos būklei gerinti, iš-
populiarėjęs dėl efektyvumo, galimybių akivaizdžiai atjauninti 
odą. Odos šveitimas rekomenduojamas esant padidėjusiai pig-
mentacijai, odos senėjimo problemoms ir norint padėti tiems, 
kurie kenčia dėl aknės. Cheminis odos šveitimas – tai negyvų 
epidermio odos ląstelių nusluoksniavimas, skatinant   naujos, 
sveikos odos atsinaujinimą. Hidroksi rūgštys buvo naudojamos 
dar senovės Egipte ir iki šiol yra vienas efektyviausių odos atjau-
ninimo metodų. Dėl eksfoliacinių ir stimuliuojančių rūgščių 
savybių pašalinamos negyvos odos ląstelės, išlyginama odos 
tekstūra, stimuliuojama kolageno ir elastino sintezė [3].

Salicilo rūgštis (salicylic acid) – tai beta hidroksi rūgštis 
(BHA), dažniausiai taikoma komedoninės ir uždegiminės 
aknės fazėms valdyti, po šios procedūros akivaizdus lėtesnis 
papulių ir pustulių formavimasis, slopinama riebalinių liaukų 
latakų hiperkeratinizacija, pasišalina raginiai kamščiai. Pavir-
šinį cheminį odos šveitimą salicilo rūgštimi patariama daryti 
esant riebiai odai su komedonais ar akne todėl, kad salicilo 
rūgštis gerai tirpsta riebaluose ir taip palengvina raginio odos 
sluoksnio nusisluoksniavimą, normalizuoja epidermio ląste-
lių ragėjimo procesus [7].

Salicilo rūgšties (BHA) paviršinį cheminį šveitimą daryti 
galima esant:  aknės spuogams; rožinei; melazmai; použdegi-
minei hiperpigmentacijai; strazdanoms, lentigo dėmėms; len-
gvai ir vidutiniškai pasireiškiančiam odos fotosenėjimui; odos 
paviršiaus šiurkštumui (pvz., Keratosis pilaris) [7].

Apibendrinant galima teigti, kad salicilo rūgšties cheminė 
eksfoliacija – tai negyvų epidermio odos ląstelių nusluoksnia-
vimas, po kurios prasideda natūralus gijimo procesas, vyksta 
epidermio ir dermos ląstelių regeneracija. Paviršiniai salicilo 
rūgšties cheminiai šveitimai yra vieni svarbiausių, kovojant su 
riebia ir problemine oda, nes rūgšties veikimas yra nukreiptas 
tiesiogiai į komedonus, spuogus, bėrimą. Pagrindinis salicilo 
rūgšties vaidmuo cheminėje eksfoliacijoje susijęs su keratoli-

tiniu aktyvumu ir gebėjimu pašalinti korneocitus, supančius 
tarp plokštelių esančius lipidus. Salicilo rūgščiai būdingos 
priešuždegiminės, antimikrobinės savybės, normalizuojama 
keratinizacija, sparčiai mažinamas bakterijų (Propionibacte-
rium acne) kiekis.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Šis tyrimas yra taikomasis, sprendžia konkrečias, praktines 
kosmetologo darbo problemas, nes tyrime naudotais meto-
dais lokalios tiriamųjų imties kontekstu analizuoti akne ser-
gančiųjų odos priežiūros ypatumai, dažniausiai inkorporuo-
jami kosmetologo veikloje. Kokybinis tyrimas vyko 2015 m. 
sausio–vasario mėn. kosmetologijos kabinete. Tyrimu siekta 
įvertinti salicilo rūgšties veiksmingumą aknės pažeistai odai.

Tyrime dalyvavo tikslinės atrankos būdu atrinkti tiriamie-
ji, kurių veido oda spuoguota. Tiriamieji geranoriškai sutiko 
dalyvauti tyrime ir pasirašė paciento sutikimą procedūrai su 
AHA-BHA, TCA rūgštimis atlikti. Tiriamieji atsakė į visus 
klausimus dėl sveikatos ir susipažino su pateikta informaci-
ja dėl procedūros svarbos, galimų komplikacijų, numatomų 
procedūrų eigos, trukmės ir reikalingų procedūrų skaičiaus.

Tiriamoji A – 20 metų amžiaus mergina, kurios odai bū-
dingi jaunatviniai spuogai (acne vulgaris). Pirmieji požymiai 
atsirado brendimo laikotarpiu, apie 12–14 gyvenimo metus. 
Spuogų atsiradimą skatina hormoniniai pokyčiai, tai susiję su 
vyriškų lytinių hormonų androgenų, skatinančių riebalų iš-
siskyrimą ir riebalinių liaukų padidėjimą, aktyvumu.

Tiriamoji B – 32 metų amžiaus moteris, kurios odai bū-
dingi suaugusiųjų spuogai (acne tarda). Paauglystėje ji turėjo 
jaunatvinių spuogų. Didelės reikšmės spuogų atsiradimui turi 
genetiniai faktoriai, tėvams buvo būdingi paprastieji spuogai 
ir tiriamąją taip pat vargina ši problema. 

Atsižvelgiant į tyrimo problemą, tyrimui pasirinkta atvejo 
analizė, siekiant kiek įmanoma konkrečiau ir giliau atskleisti 
analizuojamą probleminį  atvejį.

Atvejo analizės tyrimo klausimai. Atvejo analizės metu sie-
kiama surinkti informaciją ir atsakyti į šiuos tyrimo klausimus: 

1. Kaip aknė paveikusi odą? 
2. Kokie odos būklės skirtumai prieš ir po atliktų chemi-

nio šveitimo su salicilo rūgštimi procedūrų matyti?

TYRIMO REZULTATAI

Kiekvieną salicilo rūgšties paviršinio cheminio šveitimo 
procedūrų kursą sudaro 4 procedūros. Tarp procedūrų daro-
ma ne trumpesnė kaip 10 dienų pertrauka. Procedūrų kursą 
galima kartoti 2 kartus per metus.

Tiriamosios A atvejis. Tiriamoji A – 20 metų amžiaus mer-
gina, turinti jaunatvinių spuogų (acne vulgaris). Pirmieji aknės 
požymiai atsirado brendimo laikotarpiu, 12–14 metų amžiaus. 
Sveikatos sutrikimų nėra, vaistų tiriamoji nevartoja, į kosmeto-
logą ar dermatologą dėl spuogų nesikreipė, savarankiškai ban-
dė naikinti spuogus, spaudžiant ir naudojant neprofesionalias 
priemones. Atlikus manualinį ir vizualinį veido odos būklės 
įvertinimą, buvo nustatyta: pagal fototipų klasifikaciją Fitzpat-
rick, odos fototipas II, oda riebi, blizganti, visame odos plote 
matomos apvalios vidutinio dydžio poros. Oda nejautri, nes 
dermografizmas nepasireiškia, elastingumas, tonusas, turgo-
ras – geri. Pirminių neuždegiminių bėrimų elementų – atvirų 
ir uždarų komedonų > 20, uždegiminių bėrimų elementų – pa-
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pulių ir pustulių, kurie lokalizuojasi daugiausiai skruostų srity-
se, > 10. Matomi antriniai bėrimų elementai – pleiskanos, ran-
deliai. Pagal H. Gollnick, C. E. Orfanos supaprastintą aknės 
spuogų klasifikaciją, – II sunkumo laipsnis.

Tiriamosios A veido odos būklė po atliktų 2 valymo pro-
cedūrų pagerėjo. Pirmą dieną po pirmos procedūros salicilo 
rūgšties užtepimo buvo pastebėtas veido odos bėrimas, kuris 
truko trumpai – 3 dienas. Trečią dieną po procedūros tiriamo-
ji A pajuto odos išsausėjimą, pastebėjo silpną pleiskanojimą. 
Penktą dieną po procedūros, suaktyvėjus fiziologiniams odos 
procesams, odos drėgmės balansas normalizavosi. Po ant ros 
procedūros buvo pastebėtas priešuždegiminis, antimik robinis 
salicilo rūgšties poveikis, nes uždegiminių papulių ir pustulių 
kiekis pradėjo mažėti. Sumažėjo neuždegiminių bėrimo ele-
mentų – atvirų ir uždarų komedonų. Pašalinus suragėjusių 
ląstelių sluoksnį, prasidėjo natūralus gijimo procesas, vyko 
ląstelių regeneracija. Tiriamosios A oda atrodė lygesnė, pa-
kito spalva, oda tapo šviesesnė. Tiriamoji A vykdė visus nu-
rodymus ir veido odos priežiūros rekomendacijas namuose. 
Klientė gėrė 8–10 stiklinių vandens per parą. Naudojo ra-
minamuosius drėkinančius kremus (3–4 kartus per dieną) ir 
kremą, skirtą apsaugai nuo UVA ir (arba) UVB spindulių.

Atlikus visas keturias procedūras, tiriamosios A odos būklė 
buvo įvertinama manualiniu ir vizualiniu būdu. Po ketvirtos 
procedūros tiriamosios A odos struktūra labai pagerėjo, išsivalė ir 
susitraukė poros, oda tapo lygesnė, elastingesnė, švelnesnė, spalva 
pašviesėjo, sumažėjo neuždegiminių bėrimo elementų atvirų ir 
uždarų komedonų < 10. Prieš procedūrų kursą jų buvo > 20. 
Dešiniojo ir kairiojo skruostų srityse sumažėjo uždegiminių bė-
rimo elementų papulių ir pustulių < 10. Prieš procedūrų kursą 
papulių ir pustulių buvo > 10. Liko dėmelės po papulopustulių. 
Sumažėjus uždegiminiam procesui, sumažėjo randų susidarymo 
galimybė. Procedūros efektyvumui didelės įtakos turėjo kruopš-
čiai klientės vykdyti visi nurodymai ir veido odos priežiūros na-
muose rekomendacijos: naudojo kremą, skirtą aknės požymių 
kontroliavimui ir mažinimui, kartu pasižymintį drėkinančiu po-
veikiu ir suteikiantį matinį efektą (žr. 1 pav.).

   
                 (1)                                            (2)

1 pav. Tiriamosios A veido odos būklė prieš procedūras (1)  
ir po procedūrų  (2)  

Tiriamosios B atvejis. Tiriamoji B – 32 metų amžiaus 
moteris, turinti suaugusiųjų spuogų (acne tarda). Didelės 
reikšmės spuogų atsiradimui turi genetiniai faktoriai, nes tė-
vai turėjo paprastųjų spuogų ir ją taip pat vargina ši prob-
lema. Pirmieji spuogai atsirado brendimo laikotarpiu. Prieš 
kelerius metus dermatologė buvo paskyrusi medikamentinį 
aknės gydymą antibiotikais. Po gydymo situacija truputį pa-
gerėjo, tačiau, praėjus kuriam laikui, spuogų vėl ėmė atsirasti. 
Atlikus skydliaukės ir ginekologinius tyrimus, gydytojai ne-
nustatė, kad spuogų atsiradimo priežastis yra kurio nors orga-

no veiklos sutrikimai. Tiriamoji B šiuo metu vaistų nevartoja. 
Tokių procedūrų kaip cheminė eksfoliacija kosmetologo ka-
binetuose nebuvo atlikta.

Atlikus manualinį ir vizualinį veido odos būklės įvertini-
mą, buvo nustatyta: pagal fototipų klasifikaciją Fitzpatrick, 
odos fototipas II, oda riebi, stora, nelygi, matyti blizgėjimas 
visame odos plote, aplink nosį kapiliarų tinklai, didelės, užsi-
kimšusios poros, tonusas, turgoras, elastingumas geri, mato-
mi apgamai, pigmentacija. Pirminių neuždegiminių bėrimų 
elementų – atvirų ir uždarų komedonų > 20, uždegiminių 
bėrimų elementų, kurie daugiausiai lokalizuojasi apatinio 
žandikaulio srityje, – papulių ir pustulių > 20, mazgų < 10. 
Pastebimi antriniai bėrimų elementai – pleiskanos, randeliai. 
Pagal H. Gollnick, C. E. Orfanos supaprastintą aknės spuogų 
klasifikaciją, – III sunkumo laipsnis. 

Tiriamosios B veido odos būklė po antros procedūros ne-
pagerėjo. Atsirado naujų uždegiminių bėrimo elementų – pa-
pulių ir pustulių. Pirmą dieną po procedūros klientės veido 
oda buvo jautri, paraudusi. Trečią dieną po procedūros buvo 
jaučiamas perštėjimas, oda tapo sausesnė, pradėjo šerpetoti 
ir pleiskanoti. Penktą dieną po procedūros odos sausumas 
buvo jaučiamas mažiau. Tiriamoji B vykdė visus nurodymus 
ir veido odos priežiūros rekomendacijas namuose. Naudojo 
raminamuosius drėkinančius kremus (3–4 kartus per dieną) 
ir kremą, skirtą apsaugai nuo UVA ir (arba) UVB spindulių.

Po viso salicilo rūgšties cheminio šveitimo procedūrų 
kurso tiriamosios B odos būklė buvo įvertinta manualiniu ir 
vizualiniu būdu. Iš karto po salicilo rūgšties užtepimo buvo 
aiškiai matoma veido odos eritema, procedūros metu pasi-
reiškė vidutinio sunkumo deginimo pojūtis. Antrą dieną po 
procedūrų oda pradėdavo šerpetoti, pleiskanoti. Norėdama 
palaikyti odos hidrataciją, tiriamoji B išgerdavo 8–10 stikli-
nių vandens per parą, 2–3 kartus per dieną naudojo reko-
menduotą raminamąjį, drėkinamąjį kremą. Eidama į lauką, 
naudojo apsauginę priemonę nuo saulės spindulių. Užde-
giminių bėrimo elementų – papulių ir pustulių gijimas po 
trečios ir ketvirtos procedūros pagreitėjo, atsirasdavo šašų, 
kurie po poros dienų išnyko. Sumažėjus uždegiminiam odos 
procesui, sumažėja randų susidarymo galimybė. Tiriamosios  
veido oda po cheminio šveitimo mažiau blizgėjo, išsivalė ir 
susitraukė poros, šiek tiek sumažėjo atvirų ir uždarų kome-
donų. Po šveitimo, pašalinant suragėjusių epidermio ląstelių 
sluoksnį, skatinami atsinaujinimo procesai, todėl oda tapo 
lygesnė, elastingesnė, švelnesnė. Pakito odos spalva, ji tapo 
šviesesnė ir skaistesnė, pašviesėjo pigmentacija. Odos struk-
tūra pagerėjo, bet spuogai neišnyko. Žandikaulio ir smakro 
srityje atsirado naujų papulių ir pustulių < 10. Spuoguotumas 
suaktyvėja prieš mėnesines arba ovuliacijos metu, tai susiję 
su hormonų koncentracijos pokyčiais organizme (žr. 2 pav.).

   
               (1)                                             (2)

2 pav. Tiriamosios B veido odos būklė prieš procedūras (1)  
ir po procedūrų  (2)  
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TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

Tyrimo metu, atliekant salicilo rūgšties cheminę eksfolia-
ciją, buvo siekiama sumažinti odos bėrimo elementų kiekį, 
pagerinti veido odos būklę bei įvertinti salicilo rūgšties veiks-
mingumą aknės pažeistai odai.

Tyrimas parodė, kad tiriamųjų odos struktūra pagerėjo, 
šalinant raginį negyvų ląstelių sluoksnį, skatinamas sveikos 
odos atsinaujinimas. Odos regeneracija – labai svarbi funk-
cija. Būtent dėl jos galima paveikti odos būklę, stimuliuojant 
ją kontroliuojamu epidermio pažeidimu cheminėmis medžia-
gomis. Regeneracijos metu organizmas išskiria elastiną ir ko-
lageną, kurie gerina odos stangrumą, taip oda patempiama, 
išlyginama ir atjauninama.

Dėl salicilo rūgšties priešuždegiminių, antimikrobinių sa-
vybių uždegiminės reakcijos silpnėjo, paveikiama riebalinių 
liaukų mikroaplinka, kuri greitai slopina bakterijų augimą ir 
pokyčius. Dėl to mažėja riebalų gamyba, stabdoma plauko fo-
likulo hiperkeratinizacija bei slopinama bakterijų kolonizacija.

Tyrimo metu tiriamosios namuose naudojo rekomenduo-
tą kremą, skatinantį odos būklės pagerėjimą, bei apsauginį 
kremą su saulės filtrais 30 SPF, kurie mažina ultravioletinių 
spindulių poveikį.

Po salicilo rūgšties eksfoliacijos buvo matyti ryškus tiria-
mosios A odos būklės pagerėjimas. Pagal H. Gollnick, C. E. 
Orfanos supaprastintą aknės spuogų klasifikaciją, pasikeitė 
aknės sunkumo laipsnis į I. Oda pašviesėjo, mažiau blizgėjo, 
sumažėjo atvirų ir uždarų komedonų, papulių ir pustulių kie-
kis. Tyrimas parodė, kad salicilo rūgšties šveitimo kursas buvo 
efektyvus. Jaunatvinių spuogų, kurie dažniausiai atsiranda ly-
tinio brendimo periodu dėl vyriškų hormonų androgenų bei 
riebalinių liaukų veiklos, gerokai sumažėjo.

Tiriamosios B tyrimo rezultatai parodė, kad salicilo rūgš-
tis skatina spuogų gijimą, reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, 
išvalo ir sutraukia poras. Po salicilo rūgšties eksfoliacijos kli-
entės odos struktūra pagerėjo, pašviesėjo pigmentinės dėmės, 
oda mažiau blizga, sumažėjo atvirų ir uždarų komedonų bei 
uždegiminių pakitimų, tačiau spuogai neišnyko. Procedūrų 
kursas buvo mažiau efektyvus, nes didelės reikšmės spuogų 
atsiradimui turi genetiniai faktoriai. Jie lemia riebalinių liau-
kų dydį, funkciją, jų sekreto sudėtį ir plaukų folikulų epitelio 
jautrumą hormoniniams veiksniams.

IŠVADOS

1. Atlikus manualinį ir vizualinį aknės įvertinimą, nustaty-
ta, kad tiriamosios A atveju  sunkumo laipsnis buvo II, nusta-
tyti pirminiai neuždegiminiai ir uždegiminiai bėrimo elemen-
tai. Prieš procedūrų kursą tiriamosios B veide buvo matyti 
pirminiai neuždegiminiai ir uždegiminiai bėrimo elementai, 
papulės ir pustulės, mazgai bei antriniai bėrimo elementai – 
pleiskanos, randeliai, aknės sunkumo laipsnis –  III. 

2. Ištyrus salicilo rūgšties poveikį tiriamosios A odai, nus-
tatyta, kad cheminio šveitimo procedūrų kursas buvo efek-
tyvus. Tiriamajai A, turinčiai jaunatvinių spuogų, bėrimo 
elementų gerokai sumažėjo, aknės sunkumo laipsnis – I. Ti-
riamosios B aknės pažeistai odai procedūrų kursas buvo ma-
žiau efektyvus. Tiriamajai B, turinčiai suaugusiųjų spuogų, 
po salicilo rūgšties eksfoliacijos labiau pagerėjo veido odos 
struktūra. 

3. Salicilo rūgšties šveitimo poveikis, sprendžiant aknės 
prob lemas, pirmu atveju buvo veiksmingas pačiai ligai ir odai, 
o antru atveju – didesnis poveikis buvo odos problemoms.

EFFECTIVENESS OF SALICYLIC ACID ON 
THE SKIN, AFFECTED BYACNE

Summary

Keywords: acne damaged skin, salicylic acid.
Acne is one of the most wide spread skin problems, 

producing a negative impact upon the client’s appearance 
and psychological state. Usually the first signs appear during 
puberty and they naturally disappear to the majority of 
people at the age of 25-35. But acne can cause troubles to the 
older people, especially – to women.

The salicylic acid surface chemical peeling is specially 
created for control of acne in its comedogenic and in 
flammatory phases, during which formation of papules and 
pustules is observed. Salicylic acid normalizes the processes 
of hardening of the epidermal cells, stimulates regeneration, 
singles out by its anti-phlogistic, antimicrobial properties 
and helps to get rid of acne. Aim of the research described 
in article is to assess effectiveness of salicylic acid on the skin, 
affected by acne. 

Two women with their skin, affected by acne, participated 
in the research. The respondent A was a 20-year old girl with 
the acne vulgaris on her skin; the respondent B was a 32-
year old woman with the acne tarda on her skin. There was 
an intention during the research to reduce the quantity of 
elements of the skin rash, to improve the facial skin condition 
as a result of salicylic acid chemical peeling, which was offered 
to the clients, and to evaluate effectiveness of salicylic acid on 
the skin, affected by acne. 

Results of the research: The results proved that the 
structure of the client‘s skin has improved after the salicylic 
acid exfoliation; the skin became more even, more elastic 
and more bright; it became less shiny; the quantity of 
inflammatory rash elements has reduced. However, the result 
with the respondent A was more effective; the quantity of 
acne vulgaris has significantly decreased. The treatment 
course, passed by the respondent B, was less effective as also 
the genetic factors significantly influence appearance of acne.
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Raktažodžiai: slaugytojų neformalusis švietimas, moky-
mo(si) metodai, bihevioristinė teorija, C. R. Rogers į asmenį 
orientuota teorija.

Įvadas

Reformuojama sveikatos priežiūros sistema, spartus naujų 
technologijų atsiradimas medicinoje kelia didesnius žinių bei 
profesinio pasirengimo reikalavimus slaugytojams. Daugelis 
naujovių slaugoje atsiranda dėl to, kad patys slaugytojai siekia 
tobulinti praktiką, keisdami ir gerindami slaugos specialistų 
neformalųjį švietimą efektyvesniam žinių bei mokėjimų vys-
tymui. 

Mokymasis – tikslinga veikla įsisavinant žmonijos sukaup-
tos patirties pagrindus, įvaldant teorinės ir praktinės veiklos 
mokėjimus bei įgūdžius [1]. Būtent dėl mokymosi kokybės 
keičiasi slaugytojo pažiūros ir elgesys perimant mokslo ir 
technikos pagrindus, taip formuojant protinių ir praktinių 
sugebėjimų bei įgūdžių sistemą. Anot Vitkūnienės (2009), 
slaugytojas turi būti atviras naujovėms: diegti naujus princi-
pus, metodus ir idėjas, todėl svarbu gauti informaciją apie 
naujus dalykus ir keistis patirtimi [2]. 

Slaugytojai dalyvauja formaliajame ir neformaliajame pro-
fesiniame mokyme(si). Pastarasis trunka visą gyvenimą, nes 
neformalusis švietimas – tai švietimas pagal įvairias švietimo 
poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos 
kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švieti-
mo programas [3]. Tokia mokymo(si) forma suteikia slaugy-
tojams galimybę nuolat profesionaliai tobulėti. 

Lietuvoje daug diskutuojama apie neformaliojo švietimo 
prieinamumą, patrauklumą, kokybę. Slaugytojų neformalaus 
švietimo efektyvumas visų pirma priklauso nuo tikslingai 
parinktų mokymo(si) metodų. Mokymo metodą edukolo-
gas S. Šalkauskis (1991) įvardija kaip racionalų, nuoseklų ir 
visuotinai reikšmingą mokomojo veikimo būdą, nukreiptą į 
mokymo tikslą, suderintą tiek su mokinio prigimtimi, tiek 
su mokomojo dalyko ypatybėmis [4]. Mokymo(si) metodai 
turi būti parenkami tikslingai ir prasmingai, t. y. kiekvienam 
besimokančiajam įgytos žinios bei patirtis turi būti asmeniš-
kai prasminga, susieta su realiu gyvenimo ir darbinės veiklos 
kontekstu [5]. 

Kiekvienu laikotarpiu egzistavo tradiciniai ir naujoviški, 
t. y. inovatyvūs mokymo(si) metodai. Autoriai J. Biggs ir 
C. Tang (2007), M. Lewis ir H. Reinders (2008), Cedefop 
(2008) išskiria pasyvius ir aktyvius mokymo metodus, pri-
skirdami juos skirtingoms mokymo koncepcijoms – tradici-
nei ir grįstai mokymo(si) rezultatais bei orientuotai į aktyvų 
ir savarankišką studentų mokymąsi [6]. Šiame straipsnyje 
slaugytojų podiplominiam mokymui(si) taikomi tradiciniai 

Tradicinių ir inovatyvių mokymo(si) metodų 
taikymo skirtumai slaugytojų neformaliajam 

švietimui
Irmina Bendinskaitė, Olga Riklikienė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra 

metodai analizuojami pasitelkiant bihevioristinės teorijos tei-
ginius (pagal ją mokymu(si) laikomas pasikeitęs individo išo-
rinis elgesys, kurį galima sustiprinti apdovanojimais ir baus-
mėmis), o inovatyvūs metodai ir jų atitikimas grindžiami C. 
R. Rogers į asmenį orientuota teorija (mokymo(si) procese 
tradicinis į mokytoją orientuotas supratimas keičiamas į stu-
dentą nukreiptu mokymu).

Lietuvos universitetuose medicinos studijos daugiausia 
orientuotos į disciplinas, o įgytos teorinės žinios pritaikomos 
tipinėse praktinėse situacijose. Tradiciniam mokymuisi bū-
dinga reproduktyvi studento veikla neišugdo įgūdžių savaran-
kiškai ieškoti informacijos bei problemos sprendimo būdų, 
studentai neskatinami išsiaiškinti, kokių žinių jiems trūksta. 
Todėl tradicinis požiūris nepadeda ugdyti savarankiško mąs-
tymo, formuoti mokymosi ir informacijos gavimo patirties, 
neskatina studentų iniciatyvumo bei siekio kuo daugiau suži-
noti ir turimomis žiniomis dalytis tarpusavyje [7]. 

Dauguma slaugytojų neformaliajame švietime taikomų 
mokymo(si) metodų yra tradiciniai. Tokia mokymo(si) samp-
rata neatitinka šių dienų slaugos poreikių, nes slaugytojų ži-
nios reikalingos ne „turėjimui“, o kokybiškai pacientų slaugai, 
praktikos inovacijoms. Siekiant tobulinti slaugytojų gebėjimus, 
nepakanka slaugytojų, kaip studentų, klausymo – tik aktyviai 
dalyvaujant veikloje, analizuojant, diskutuojant, lyginant ir 
vertinant skirtingas problemas, gaunama informacija įsisavina-
ma efektyviai. Atsiranda poreikis taikyti inovatyvius, pažanges-
nius mokymo(si) metodus, kurie didintų slaugytojų nuolatinio 
mokymo(si) ir tobulinimosi kokybę bei jų motyvaciją, garan-
tuotų veiksmingesnį pacientų poreikių tenkinimą.

Straipsnio tikslas – teoriškai išanalizuoti ir pagrįsti tradi-
cinių ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo skirtumus 
slaugytojų neformaliajam švietimui, remiantis bihevioristine 
ir C. R. Rogers į asmenį orientuota teorija.

Bihevioristinė teorija ir C. R. Rogers į asmenį 
orientuota teorija mokymo(si) kontekste

Biheviorizmas – psichologijos mokslo šaka, atmetanti są-
monę kaip mokslo pažinimo dalyką, susiformavo ir pradėjo 
veikti XIX–XX a. sandūroje. Bihevioristinio modelio pažini-
mo ir poveikio objektas yra elgesys, kurį galima determinuoti 
tinkama stimulų sistema [8]. Bihevioristai suformulavo teo-
riją apie elgesio dėsningumus, kurie gali būti pritaikyti bet 
kurio amžiaus bet kuriam individui. Pagrindiniai bihevioriz-
mo dėsniai (kartais jie vadinami išmokimo teorija) atsklei-
džia tarpusavio ryšius tarp įvykių, arba, kalbant bihevioristų 
terminais, tarp stimulo ir reakcijos. Dauguma elgesio pasi-
reiškimų (reakcijų) nėra įgimti, jie yra išmokti per gyvenimą. 
Bihevioristai žiūri į gyvenimą kaip į nesibaigiantį mokymąsi, 
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nes vienos reakcijos atsiranda, o kitos, nebetinkamos, dingsta 
[9]. Išmokstama dviem būdais:

1.  Klasikinės sąlyginės reakcijos. Rusų mokslininkas fiziolo-
gas I. Pavlovas studijavo stimulo ir reakcijos tarpusavio 
ryšį – neutralus stimulas susiejamas su prasmingu, reikš-
mingu stimulu. Kiekvienu atveju stimulas yra susijęs su 
kitu stimulu, kuris tokią reakciją sukėlė praeityje.

2.  Operantinis sąlygojimas. B. F. Skineris, vienas žymiausių 
bihevioristinės teorijos atstovų, sutiko su I. Pavlovo nuo-
mone, kad klasikinė sąlyginė reakcija gana dažnai padeda 
suprasti gyvūnų ir žmogaus elgesį. Tačiau jis teigė, kad 
žmogui mokantis svarbesnis yra kitas sąlyginės reakcijos 
tipas – operantinis sąlygojimas, t. y. procesas, kuriame re-
akcija iš lėto išmokstama taikant paskatinimus arba baus-
mes. Tinkamai pasirinktas paskatinimas ar bausmė ugdo 
savikontrolę ir modifikuoja elgesį pasirinkta linkme [8].

Bihevioristai ieško visuotinio mokymosi modelio, paaiš-
kinančio visų gyvų organizmų veiklą. Anot bihevioristų, stu-
dijuoti besimokančiojo mąstymą ir informacijos apdorojimą 
neįmanoma, nes tokių dalykų negalima tiesiogiai stebėti. 
Taigi tyrimo objektas yra mokymo organizavimas, mokinių 
elgesys ir jų tarpusavio priklausomybė. Pagrindinis dėmesys 
bihevioristinėje teorijoje tenka dėstymo turiniui ir patiems 
dėstytojams. Besimokantieji – dėstymo proceso objektai, 
bet ne dalyviai [10]. Didžiausia bihevioristinių mokymosi ir 
(arba) išmokimo sampratos problema ir yra ta, kad mokinys 
suvokiamas kaip pasyvus gavėjas, kuris neatsako už tai, kaip 
mokosi ir ko išmoksta [11]. Apskritai mokymas suprantamas 
kaip dalijimas iš anksto parengtos ir susmulkintos informa-
cijos mokiniams, kurie tik priima tą informaciją [11]. Taigi, 
pagal šią teoriją veiksmingiausias dėstymo būdas yra toks, kai 
mokiniams pateikiami faktai, kuriuos jie išmoksta atminti-
nai, o išmokimo lygis patikrinamas atsiskaitymo metu.

C. R. Rogers į asmenį orientuota teorija. Į asmenį orien-
tuotą teoriją C. R. Rogers pirmas pritaikė praktikoje 1951 m. 
kaip psichologinio konsultavimo metodą. Teorijos praktikai 
tiki asmenų patikimumu ir jų įgimtu gebėjimu judėti link 
savirealizacijos ir sveikatos, kai aplink yra tam tinkamos są-
lygos. Elgesys yra iš esmės į tikslą nukreiptos organizmo pa-
stangos patenkinti jo poreikį kaip patirtą suvokimo lauke 
[12]. C. R.  Rogers pritaikė savo patirtį suaugusiųjų švietimo 
procesui ir suformavo į studentą orientuoto mokymo sąvoką, 
todėl ir teorija šiandieniniame pasaulyje dažnai apibrėžiama 
ir vadinama į studentą orientuotu mokymu. Į studentą orien-
tuotas mokymas pakeičia tradicinį į mokytoją orientuotą su-
pratimą  – studentas tampa mokymosi proceso centru. Tai, 
ką studentas daro, yra svarbiau negu tai, ką daro mokytojas. 
Studentų patirtis tampa mokymosi branduoliu [13]. Kiekvie-
nas asmuo reaguoja ir atsako vadovaudamasis suvokimu ir 
patirtimi. Jei kurso turinys yra nesuderinamas su išankstine 
informacija, studentas mokysis, jei jis yra atviras įvairioms 
idėjoms. Jei studentai tiki, kad idėja jiems priverstinai pri-
metama, jie gali tapti suvaržyti ir baikštūs, sukuriama nejauki 
atmosfera klasėje. Baimė, kad būsi nubaustas, nes nesutikai su 
idėja, turi būti pašalinta. Priešingai, dėstytojas turi būti atvi-
ras mokymui(si) iš studentų, kad priartintų studentus prie 
dalyko medžiagos. Dažna sąveika su studentais padės pasiekti 
šį tikslą [13]. Didelis studento savarankiškumas – vienas pa-
grindinių į studentą orientuoto mokymosi bruožų. Šis bruo-
žas reikalauja slaugytojo iniciatyvos ir aktyvaus dalyvavimo 
tobulinimosi procese. 

Tradicinių ir inovatyvių mokymo(si) metodų 
taikymo palyginimas

Sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms atsiran-
da daugiau galimybių rinktis tokius mokymos(si) metodus, 
kurie yra labiau individualizuoti, patrauklesni, patogesni, 
leidžiantys laisvai pasirinkti mokymosi medžiagą. Kad išsiaiš-
kintume, kokie metodai – tradiciniai ar inovatyvūs  – būtų 
priimtiniausi ir tinkamiausi slaugytojų profesiniam tobulini-
mui(si) ir leistų taikyti įgytas žinias bei gebėjimus darbinės 
praktikos kontekste, sugretinkime ir palyginkime abi nagri-
nėtas teorijas pagal jų įtaką mokymui(si). Mokymosi būdų 
skirtumai atsiskleidžia, kai naudojami tradiciniai ir inovaty-
vūs mokymo(si) metodai (žr. lentelę). 

Lentelė. Mokymo(si) taikant tradicinius ir inovatyvius metodus nefor-
maliajam švietimui palyginimas (analizuojamu atveju studentas yra 
slaugytojas)

Mokymas(is) taikant  
tradicinius metodus 

(bihevioristinės teorijos įtaka)

Mokymas(is) taikant  
inovatyvius metodus 
(į studentą orientuoto  

mokymo(si) teorijos įtaka)
Tikslai, dėmesys grupei Tikslai, dėmesys  

individualiam asmeniui
Retai taikomas darbo vietoje Dažnai taikomas darbo vietoje

Neugdo savarankiškumo, 
atsakingumo

Ugdo savarankiškumą,  
atsakingumą

Mokytojas – žinių teikėjas, 
kontrolierius

Mokytojas – stebėtojas,  
patarėjas

Metodą parenka mokytojas Metodą gali pasirinkti pats 
studentas

Neugdo kūrybiškumo Ugdo kūrybiškumą
Mokymosi aplinka  

auditorinė
Studentas pasirenka  
mokymosi aplinką  

Studentas yra pasyvus  
informacijos priėmėjas

Studentas aktyviai dalyvauja 
tobulindamas save

Studentai vertinami  
individualiai

Taikoma savianalizė, grupinis 
vertinimas

(Sudaryta autorių, remiantis bihevioristine teorija ir į  
studentą orientuotu mokymusi pagal C. R. Rogers)

Tradicinis mokymasis dažniausiai organizuojamas audito-
rinėje aplinkoje, skaitant paskaitas visam pasyviai klausančių 
studentų srautui. Toks mokymo būdas retam studentui pa-
lieka prasmingos veiklos įspūdį [14]. Todėl mokslinėje lite-
ratūroje aptinkama idėjų, kad edukacinę, dėstytojo kuriamą 
aplinką būtina modeliuoti kuo lankstesnę, priartinti prie mo-
kymosi aplinkos, kurią studentai įsisavina kaip sau naudingą 
[10]. Pozityvi ir konstruktyvi mokymosi aplinka svarbi slau-
gytojui, dirbančiam įtemptu darbo grafiku. Inovatyvūs pro-
fesinio ir asmeninio tobulėjimo metodai, pagrįsti informaci-
nėmis technologijomis (el. mokymas, mokymasis naudojant 
elektroninės bibliotekos tinklus, nuotolinis mokymas), nerei-
kalauja papildomo laiko nuvykti iki mokymo(si) vietos, nes 
tai įmanoma atlikti darbe ar namuose, kursai lengvai prieina-
mi virtualioje erdvėje patogiausiu laiku.

Dauguma tradicinių metodų nėra itin tinkami naudo-
ti darbo vietoje (paskaita, demonstravimas, konferencijos, 
stažuotės, imitacija, grupės diskusija). Tokiu būdu tobuli-
nimas(is) gali vykti tik už darbo ribų, o tai susiję su papil-
domais kaštais ir darbo organizavimo sunkumais, kai reikia 
laisvadienių, kelionės išlaidų apmokėjimo, kartais – apgyven-
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dinimo kitame mieste. Inovatyviems mokymo(si) metodams 
darbo vietoje (darbo rotacija, projektų metodas, ugdantysis 
vadovavimas, mokymasis naudojant elektroninės bibliotekos 
tinklus) teiktina pirmenybė, nes tikėtina, kad šis mokymas 
labiau pritaikytas individui ir bus labiau susijęs su darbu. 

Tradiciniame mokymosi procese kaupiamos žinios retai 
siejamos su turima patirtimi, dalyvavimu socialinėje aplinko-
je. Slaugytojui, kaip praktikui, ypač yra svarbu mokėti naujas 
žinias pritaikyti darbinėse situacijose, nuolat komunikuoti su 
pacientais ir jų artimaisiais, nes tai tiesiogiai susiję su geres-
ne paciento savijauta. Todėl „sausas“ informacijos pateikimas 
paskaitos, seminaro ar konferencijos metu slaugytojui nega-
rantuos gebėjimo spręsti realios klinikinės problemos, neduos 
reikiamo rezultato. Pagal bihevioristinę teoriją, mokymosi 
tikslai ir dėmesys yra nukreipti į grupę, vadinasi, taikant tra-
dicinius metodus slaugytojų tobulinimui, jie praranda gali-
mybę pasiekti asmeninius mokymosi tikslus ir užpildyti indi-
vidualias spragas praktikoje, nes dalis pateiktos informacijos 
gali būti neaktuali, jau anksčiau įsisavinta ir pritaikyta prak-
tiškai. Priešingai, į studentą orientuoto mokymo(si) tikslai ir 
dėmesys skirti individualiam žmogui, todėl inovatyvūs mo-
kymo(si) metodai, tokie kaip darbo rotacija, el. mokymasis, 
mokomosios pareigybės, ugdantysis vadovavimas ir kt., padė-
tų slaugytojams gauti tų žinių ar ugdyti tuos įgūdžius, kurių 
jiems labiausiai trūksta, taigi mokymas taptų kokybiškesnis. 

Tradicinis dėstymas nepadeda formuoti studijavimo ir in-
formacijos gavimo patirties, neskatina studentų iniciatyvumo. 
Į dėstymą žvelgiama kaip į dėstytojo supratimo apie mokomą-
jį dalyką perdavimą studentams. Mokytis ir tobulintis slaugy-
tojus motyvuoja sukurta licencijų pratęsimo sistema, baimė 
patirti nesėkmę ar prarasti darbą. Kaip teigia P. Batesel (1994), 
naujos žinios įgyjamos: 10 proc. – skaitant, 20 proc. – klausant 
(paskaitos), 30 proc. – matant, 50 proc. – klausant ir matant, 
70 proc. – pačiam dalyvaujant pokalbyje, 90 proc. – pačiam 
aktyviai dirbant [15]. Akivaizdu, kad naudingiau yra taikyti 
aktyvius, t. y. inovatyvius, mokymo(si) metodus.

Slaugytojas savo profesinėje veikloje dažnai patenka į nenu-
matytas situacijas, kurios reikalauja ne tik greitos reakcijos, bet 
ir kūrybiškumo, siekiant patenkinti pacientų poreikius. Taigi, 
slaugytojų mokymui(si) naudingesni būtų inovatyvūs moky-
mo(si) metodai, skatinantys kūrybiškumą, t. y. tinkantys naujų 
metodikų išbandymui ir praktikavimui (simuliacijos metodas), 
mokymuisi ir darbui mažose grupėse (projektų metodas). 

Dar vienas analizuojamų mokymo(si) metodų taikymo 
skirtumas susijęs su išmokimo ar įgytų žinių, gebėjimų įver-
tinimu. Bihevioristinėje mokykloje dėstytojas yra atsakingas 
už studentų rezultatų vertinimą ir jie vertinami individualiai. 
Tai gali lemti studentų mokymąsi dėl aukštesnio įvertinimo 
balais, bet ne dėl žinių gavimo ir asmeninio tobulėjimo. Į stu-
dentą orientuoto mokymo šalininkai mano, kad savianalizė 
ar grupinis vertinimas yra tinkamiausi mokymosi rezulta-
tams nustatyti. Savų mokymosi rezultatų vertinimas padėtų 
slaugytojams įgyti kritinį, kūrybinį mąstymą, geriau suvokti 
mokymosi rezultatus, nustatyti, kokių žinių jiems trūksta ir 
ką dar galima išmokti, kad būtų lengviau adaptuotis nuolat 
kintančioje darbo aplinkoje.

Nepaisant inovatyvių mokymo(si) metodų išaukštinimo 
šiame straipsnyje, neketiname galutinai sukritikuoti tradicinių 
metodų ir tradicinio mokymo(si) apskritai. Tradiciniam moky-
mui(si) parankūs tie metodai, kurie padeda rasti galutinį atsaky-

mą, nurodo, kur konkrečiai jo ieškoti. Aiškumą suteikia auto-
ritetingas dėstytojas, pasitelktas paskaitų metodas su adekvačia 
iliustracine medžiaga, konkrečiai nurodomos užduotys, saviruo-
šos darbai ir studijuojami šaltiniai [14]. Net ir tradicinė paskai-
ta, tinkamai organizuota, įvairių slaugytojų neformaliojo moky-
mo(si) metodų paletėje gali tapti patraukli ir vertinga.

Išvados

Slaugytojų tobulinimas(is) taikant tradicinius mokymo(si) 
metodus yra labiau susietas su žinių perdavimu ir retai ke-
lia aukštesnės pakopos tikslus, nesukuria individualizuotos ir 
motyvuojančios mokymo(si) aplinkos, neskatina besimokan-
čiojo savarankiškumo, atsakomybės bei kūrybiškumo.

Inovatyvių mokymo(si) metodų, grįstų į studentą orien-
tuotu mokymusi, taikymas neformaliajam slaugytojų švie-
timui, tikėtina, leistų išugdyti aukštesnio lygio jų mąstymo 
gebėjimus, mokymąsi darytų patrauklesnį, labiau motyvuo-
jantį, prieinamesnį laiko ir vietos atžvilgiu.

Tradicinių mokymo(si) metodų taikymas neformaliajame 
slaugytojų švietime padėtų mokytis ir išliktų priimtinas kul-
tūriškai, todėl nereikėtų jo visiškai atsisakyti; svarbu įsisavin-
ti vis daugiau inovatyvių mokymo(si) metodų ir pirmenybę 
teikti jiems, papildant mokymąsi tradiciniais metodais.
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Šiuolaikinė kompresinė terapija
5 tema. Kaip užvynioti kompresinį tvarstį

Pagal Paul  Hartmann AG „Ratschläge zur Kompressionstherapie bei Venenleiden“ 
parengė Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“

1. Laikykite koją iškėlę tinkamu kampu. Tvarstis pradeda-
mas vynioti nuo pėdos kelties sąnario ir vyniojamas aukštyn 
kelio link. 

2. Du tris kartus apvynioję pėdą tvarsčiu, apvyniokite kul-
ną ir vyniodami per kulkšnį vėl grįžkite iki kelties. 

3. Dar kelis kartus apvyniokite kulną, taip dar labiau jį už-
tvirtindami. Toliau tvarstis vyniojamas virš pirmojo tvarsčio 
sluoksnio aplink kulkšnį. 

4. Toliau tvarstis vyniojamas per apatinį kraštą iki pėdos 
skliauto. Apvynioję pėdos vidurį, vėl apvyniokite kulkšnį per 
jos sąnarį. 

5. Dabar pagal kojos formą stačiais tvarsčio sūkiais apvy-
niokite blauzdą.

6. Svarbu: tvarstis išvyniojamas ištiestu delnu ir tvirtina-
mas tik išvyniojimo kryptimi. Tvarstis turi tampriai priglusti 
prie kojos. 
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7. Apie 2 cm (pirštų pločio) nuo kelio linkio tvarstis apvy-
niojamas vieną kartą aplink koją. Jis turi atkartoti kojos for-
mą, vyniojant jį žemyn ir uždengiant visus prieš tai paliktus 
tarpelius. 

8. Antrasis tvarstis vyniojamas priešinga kryptimi nuo iš-
orinės kulkšnies dalies į jos vidinę pusę, pirmąjį tvarsčio sūkį 
darant nuo kulno iki kelties. 

9. Paskesnieji du sūkiai pirmiausiai užfiksuoja viršutinį, o 
tuomet apatinį pėdos tvarsčio kraštą.

10. Dabar tvarstis vėl vyniojamas aplink pėdos vidurį, tuo-
met kaip ir pirmasis – stačiai aukštyn ir vėl žemyn. 

11. Apie 2 cm (pirštų pločio) nuo kelio linkio tvarstis ap-
vyniojamas vieną kartą aplink koją. Jis turi atkartoti kojos 
formą, vyniojant jį žemyn ir uždengiant visus prieš tai pa-
liktus tarpelius. Užvyniotą tvarstį būtina sutvirtinti lipniąja 
juostele. 

Čia aprašytas modifikuotas „Pütter“ tvarstymo būdas, kai 
naudojami du vienas kitą dengiantys tvarsčiai. Tvarsčiai vy-
niojami priešinga kryptimi. Ši tvarstymo technika užtikrina 
puikų kojos suspaudimą ir tvarsčio patvarumą. 

Faktai, kuriuos pravartu žinoti  
apie kompresinius tvarsčius 

Teisingai apvyniotas kompresinis tvarstis turi tvirtai sus-
pausti koją, kad išsiplėtusios venos pradėtų siaurėti. Kuo stan-
desnė tvarsčio medžiaga, tuo geriau koja suspaudžiama ir tuo 
geriau spaudžiamos kojų venos. 

Mažo tamprumo tvarsčiai, pvz.,  „Pütter“ ar „Pütter-Flex“, 
įtempiami taip, kad tolygiai paskirstytų spaudimą. Kadangi 
jie ne itin tąsūs, gaunama labai stipri kompresija, kuri pasie-
kia net ir giliąsias venų sritis. Be to, jie puikiai prisitaiko prie 
kintančių kojos apimčių tinimui mažėjant. 

Iš dviejų sluoksnių sudaryti tvarsčiai yra naudojami tiek 
gydymo pradžioje, tiek vėliau tęsiant gydymą, pvz., iki visiško 
kraujotakos kojoje sugrąžinimo ir opų sugijimo. Tokius tvars-
čius paprastai apvynioja gydytojas. Tačiau, jei gydytojas su-
teiks pacientui reikalingas rekomendacijas ir pamokys jį, kaip 
apvynioti tvarstį, tai pastarasis galės atlikti pats ar paprašęs 
šeimos nario pagalbos.
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Pacientų su kolostomomis psichinės ir fizinės 
sveikatos darna

Genė Dabkevičienė, Danutė Kazakevičienė
Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Raktažodžiai: kolostoma, depresija, meteorizmas, autoge-
ninė treniruotė.

SANTRAUKA

Stomos suformavimo operacija – viena labiausiai trau-
muojančių asmenį psichologiškai, todėl labai svarbu, kad  
pacientas būtų tinkamai paruoštas pokyčiams, įvyksiantiems 
po operacijos, bei gyvenimui su stoma. Dažniausia stomos 
suformavimo priežastis – tai onkologinės ligos, kai pacientas 
patiria psichologinių išgyvenimų dėl esamos ligos. Kiekviena 
chirurginė intervencija turi įtakos žmogaus organizmo  funk-
cionavimui. Kolostomos suformavimas sutrikdo normalią 
virškinimo trakto funkciją, sukelia fizinių, socialinių  proble-
mų, pagilina psichologines, seksualines  problemas, nukenčia 
žmogaus gyvenimo kokybė.

Pacientams trūksta informacijos apie gyvybinių veiklų po-
kyčius po operacijos, mitybos režimą, kasdieninio gyvenimo 
ypatumus. Paciento psichologinei reabilitacijai, jo integracijai 
į socialinį gyvenimą skiriama per mažai dėmesio. Dėl infor-
macijos stokos pacientai po stomos suformavimo operacijos 
patiria ne tik fizinę, bet ir psichologinę traumą. Slaugytojui 
derėtų paskatinti pacientą bendradarbiauti ir būti lygiaverčiu 
komandos nariu: išklausyti, parodyti pacientui jautrumą, su-
sidomėjimą, padrąsinti išreikšti jausmus, derinti nuomones, 
rasti priimtinas išeitis ir kartu priimti sprendimus.

ĮVADAS

Žmogaus gerovė glaudžiai susijusi su jo sveikata. Užtikri-
nus fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, individas turi opti-
malias galimybes gyventi visuomenėje, dalyvauti visuomeni-
niame gyvenime, dirbti ir realizuotis. Medicininiu aspektu 
gyvenimo kokybė yra siejama su liga, jos gydymu, gydymo 
efektyvumu bei ligos keliamais apribojimais įprastam žmo-
gaus funkcionavimui.

Onkologinės ligos yra viena aktualiausių visuomenės svei-
katos problemų, todėl reikia mokytis patiems medikams ir 
ugdyti onkologinių ligonių gebėjimus socializuotis bei integ-
ruotis visuomenėje. Keli dešimtmečiai medicinos paslaugų 
kokybė ir pacientų saugos užtikrinimas yra pripažinti svei-
katos priežiūros prioritetai. Šiai problemai daug dėmesio 
skiria ne tik atskirų valstybių vyriausybės, bet ir tarptautinės 
organizacijos, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), 
Europos Sąjungos (ES) struktūras. Onkologinio ligonio pa-
ruošimas ir nuteikimas kokybiškai gyventi bei išvengti įvairių 
problemų labai priklauso nuo slaugytojų pasirengimo, paci-
entų  mokymo ir gebėjimo dirbti komandoje. Ypatingos prie-
žiūros reikalauja ligoniai, kuriems po onkologinės ligos pilvo 
sienoje  suformuojama stoma [11]. Pats procesas pacientui 
sukelia psichologinių, fizinių, socialinių, slaugos problemų. 
Respublikoje šiuo metu gyvena apie 2500 stomuotų žmonių 
nuo 24 iki 78 metų amžiaus.

Pagrindinė slaugytojo užduotis – nustatyti paciento porei-
kius ir slaugos problemas, suplanuoti ir atlikti slaugos veiks-
mus, kritiškai vertinti ir analizuoti slaugos rezultatus. 

Straipsnio tikslas – apžvelgti pacientų su kolostomomis 
psichinės ir fizinės sveikatos darną.

Pacientų teisė į informaciją

Chirurginė operacija, kai formuojama dirbtinė anga, pri-
skiriama vienai sunkesnių operacijų, o ligoniui ir jo šeimai 
tai yra didelis išbandymas. Tinkama ligonių priežiūra prieš 
operaciją turi lemiamos įtakos tolesnei ligonių reabilitacijai, 
kurios tikslas – grąžinti žmogų į normalų gyvenimą [9]. 

Vienas svarbių veiksnių yra paciento teisė į informaciją. 
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
įstatymą „Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimas“, iš-
leistą 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562, nauja įstatymo redak-
cija 2005 m. sausio 1 d., 6 straipsnyje deklaruojama paciento 
teisė į informaciją. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo 
sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duome-
nis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informacija pa-
cientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos 
būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medici-
nos terminus.

Turėdamas informaciją, pacientas galės išsiaiškinti ne tik 
iškilusias slaugos problemas, bet labiau pasitikės slaugytojais, 
nes sėkmingam ligonių slaugymui, ypač sunkių ir lėtinių ligų 
atvejais, buvo ir tebėra svarbus pasitikėjimas jų žiniomis ir 
kompetencija [8]. Slaugos praktinė veikla orientuojama ne 
tik į pacientų fizinės, psichinės, socialinės gerovės užtikri-
nimą, bet ir į visuomenės mokymą bei sveikos gyvensenos 
formavimą. Visi šie aspektai yra reikšmingi organizuojant li-
gonių, kuriems suformuota kolostoma, priežiūrą. 

Pacientų, turinčių kolostomą, gyvybinių veiklų 
pokyčiai ir sprendimo būdai

Kiekviena chirurginė intervencija turi įtakos žmogaus 
organizmo funkcionavimui, stomos suformavimas sutrikdo 
normalią virškinamojo trakto veiklą, pacientui sukelia sociali-
nių bei psichologinių problemų, dėl kurių pakinta jo gyveni-
mo kokybė [12]. Slaugytojas turėtų atkreipti dėmesį į psicho-
logines, socialines,  fizines ir seksualines slaugos problemas. 
Tikslingas slaugytojo bendravimas priešoperaciniu periodu 
padės pacientui nugalėti baimes dėl pooperaciniu periodu 
kolostomos priežiūros sukeliamų problemų. Atliekant tyri-
mą taikytas struktūruoto interviu metodas, tyrime dalyvavo 
11 pacientų, kuriems suformuota kolostoma. Pagal pateik-
tus respondentų atsakymus išgyvenimus po operacijos galima 
skirstyti į tris semantines kategorijas. Respondentams labai 
svarbu, kaip pavyks prisitaikyti ir gyventi supančioje aplin-
koje, bendrauti su pažįstamais, todėl teigtina, kad ir sufor-
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mavus stomą, ligoniams labai aktualus kokybiškas gyvenimas 
bei galimybė bendrauti [6]. Labai svarbu po operacijos ir tai, 
kokie rūpesčiai užgrius artimuosius ir namiškius, nes iš kar-
to pačiam prižiūrėti stomą būna gana sudėtinga. Ligoniams 
taip pat rūpi, ar sugebės susitvarkyti ir prižiūrėti stomą patys. 
Vadinasi, tuoj po operacijos žmonės galvoja apie gyvenimo 
pokyčius, kaip jiems pavyks prisitaikyti ir bendrauti su ap-
linkiniais. Todėl galima daryti prielaidą, kad šioje situacijoje 
žmonės nenori likti vieni ir jiems labai svarbus ne tik slaugy-
tojų, bet ir artimųjų psichologinis palaikymas.

Dažniausiai kolostoma formuojama onkologiniams ligo-
niams, o jiems ypač aktualios psichologinės problemos, nes 
patiria didelį emocinį stresą. Dominuoja dvi pagrindinės re-
akcijos – depresija ir nerimas. Šiuo periodu labai svarbu ste-
bėti paciento būklę, padėti sušvelninti neigiamas reakcijas ar 
jų išvengti [5].

Bendravimas su sergančiuoju turi būti individualus, pa-
renkamas veiksmingiausias gydymo ir slaugos metodas, su-
švelninantis neigiamas reakcijas. Rekomenduojama taikyti 
individualią, grupinę psichoterapiją arba autogeninę treni-
ruotę. Taikant pastarąjį metodą dėl saviįtaigos iš lėto gerėja 
pozityvus ligonio nusiteikimas, tai padeda įveikti sunkumus, 
sužadina norą gyventi. Pacientų emocinei sveikatai pagerinti 
sudaromos savitarpio pagalbos grupės, kurių nariai dalijasi 
savo išgyvenimais, patiriamų problemų sprendimu, trūksta-
ma jiems informacija, gebėjimu prisitaikyti prie sutrikusių 
gyvybinių veiklų pakitusioje gyvenimo situacijoje [2].    

Pacientai po kolostomos suformavimo turi išmokti ją pri-
žiūrėti, priprasti prie jos bei stengtis kuo greičiau grįžti prie 
įprastos veiklos, kuri anksčiau buvo neatskiriama jų gyveni-
mo dalis. Analizuojant respondentų atsakymus, nustatyta, 
kad po kolostomos suformavimo visi jautė panašius sveikatos 
sutrikimus. Skausmo pojūtį ir sumažėjusį apetitą įvardijo visi 
respondentai. Aktualus sveikatos sutrikimas – meteorizmas 
[3]. Nė vienas pacientas nenurodė, kad išgyveno dėl baimės 
tuštintis neįprastomis sąlygomis,  pacientams labai sunku pa-
sakyti, kad jų organizmo funkcija yra pasikeitusi ir jiems su 
tuo susitaikyti  labai nelengva.

Kiekvienas žmogus, net ir medikai, vengia su pacientais 
kalbėti apie stomą, tokį elgesį sukelia baimė įskaudinti ar 
įžeisti, todėl pacientas turi pats pradėti pokalbį apie kasdie-
niniame gyvenime kylančias problemas [5]. Paciento, kuriam 
suformuota kolostoma, ir jo šeimos gyvenimas labai pasikei-
čia. Dažniausiai žmogus negali dirbti tiek kiek įprastai, suma-
žėja socialinės veiklos galimybės, socialiai tampa priklausomas 
nuo kitų, o tai mažina savivertę. Nesvetimi tokie jausmai kaip 
baimė dėl gydymo, ateities, išgyvenamumo, nerimas, įtampa. 
Tai keičia paciento gyvenimo kokybę [1]. Absoliuti dauguma 
respondentų nurodė, kad esamoje situacijoje ligoniui labai 
reikia šeimos, draugų, medikų paramos. 

Vienas svarbiausių kasdieninių veiklų yra pacientų mity-
ba. Apklausus respondentus paaiškėjo, kad dažnai kyla prob-
lemų dėl nemalonaus kvapo. Tokius pat rezultatus pateikia 
ir J. Gulbinienė [7], teigdama, kad  būtent po kolostomos 
operacijos labiausiai vargina nemalonus išmatų kvapas. Paci-
entai nėra įgudę tinkamai maitintis, nežino, kokių produktų 
virškinimas sukelia nemalonų kvapą, todėl tikėtina, kad tokių 
problemų kyla pacientams negebant greitai pakeisti valgymo 
įgūdžių ar nežinant, kokie produktai yra netinkami valgyti 
stomuotiems ligoniams.

Dujų kaupimąsi ir vidurių užkietėjimą kaip nuolatinę 
prob lemą mini daugiau nei trečdalis respondentų, net 7 paci-
entai skundėsi atsirūgimu rūgščiu turiniu, rėmeniu.

Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad labai 
svarbu sudaryti tinkamas mitybos rekomendacijas pacientai, 
turintiems suformuotą stomą, ir ne tik patarti, ką valgyti, bet 
nurodyti argumentuotas priežastis, dėl ko reikia atsisakyti ar 
vengti vienokių ar kitokių maisto produktų.

Pateikiamos skysčių vartojimo rekomendacijos ligoniams, 
kuriems suformuota stoma:
• Gerti pakankamai vandens, nes vanduo organizme regu-

liuoja įvairių medžiagų pašalinimą iš organizmo, viso orga-
nizmo funkcijų pusiausvyrą (būtinas minimalus kiekis yra 
8–10 stiklinių per dieną, bent pusę to kiekio turi sudaryti 
mineralinis vanduo arba kiti nesaldinti gėrimai). Vanduo 
taip pat yra vienas vidurių užkietėjimo gydymo būdų.

• Sveikiausia gerti negazuotą mineralinį vandenį, iki soties 
galima gerti arbatą, bet atsargiau vartoti vaistažoles. Žole-
lių nuovirai yra populiarūs tarp stomą turinčių pacientų, 
tačiau juos vartojant taip pat būtina paisyti normos: 1–2 
puodeliai per dieną. Pažymėtina, kad populiariausios žole-
lės yra ramunėlės, mėtos ir jonažolės.

• Saldintų gėrimų reikėtų atsisakyti visiškai. Vartojant na-
tūralias sultis, rekomenduojama stebėti savo organizmą ir 
vengti tų sulčių, kurių išgėrus prasideda negalavimai.
 Geriausiai pacientams, turintiems stomą, tinka daržovių 
sultys [4].
Dauguma pacientų nurodė, kad dažniausiai naudojasi sky-

riuose parengta mitybos instrukcija, o į  kylančius klausimus 
atsako ir patarimų suteikia slaugytojai. 

Dauguma pacientų teigė, kad pagrindinė priežastis, daran-
ti įtaką gyvenimo kokybei, siejama su fizinės veiklos ir judė-
jimo apribojimu, daug sunkumų ligoniai patiria dėl sumažė-
jusių fizinių galių.

Viena svarbių problemų, kuri išskiriama mokslinėje lite-
ratūroje, yra lytinio gyvenimo kokybė. Reikėtų akcentuoti, 
kad šis klausimas nėra aktyviai diskutuotinas tarp slaugytojo 
ir paciento.

Stomos suformavimas yra vienas tų atvejų, kai pasikeičia 
aplinkybės ir reikia priprasti prie esamos fizinės būklės. Sufor-
mavus stomą, lytinis gyvenimas keičiasi ir niekada nebus toks, 
koks buvo. Kartais tai lemia fizinės, kartais – psichologinės 
priežastys, bet dažniausiai abiejų derinys. Kiekvienas ligonis, 
kuriam suformuota stoma, turi apsispręsti, ar vengti proble-
mų, ar prisitaikyti prie pokyčių. Vienas problemų sprendi-
mo būdų yra gebėjimas prisitaikyti prie naujos situacijos ir 
pakeisti lytinio gyvenimo šablonus [10]. Pacientas, turintis 
stomą, turėtų pasakyti partneriui, kokių gali kilti problemų, 
ką dabar geba lytiniame gyvenime ir kokių turi pageidavimų, 
nes tik išsiaiškinus problemas, galima tikėtis rasti būdų, kaip 
padėti vienas kitam. Todėl galima išskirti ypač svarbų mo-
mentą – bendravimą su partneriu, išmokti atsipalaidavimo 
technikos, palaikyti ryšius su kitais panašaus likimo žmonė-
mis bei ieškoti alternatyvų  lytiniams santykiams. 

Daugelis pacientų po šios operacijos susilaukia vaikų ir turi 
puikius, visaverčius santykius su partneriu. Kartais dėl įvairių 
komplikacijų, paciento fizinės ir psichinės būklės nestabilumo 
sveikimo periodas gali trukti ilgiau, todėl lytinių santykių pra-
džia turėtų būti apkabinimas, lietimas, glamonės, bučiniai ir 
miegojimas kartu. Svarbu žinoti, kad „jei artimas žmogus nuo 
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pat pradžių dalyvavo pooperacinėje priežiūroje, susitaikymas su 
pasikeitusia kūno išvaizda daug lengvesnis, nes rūpinimasis vie-
nas kitu suartina, sustiprina tarpusavio santykius“ [7].

Siekiant darnaus ir kokybiško lytinio gyvenimo suforma-
vus stomą, pacientams reikia paaiškinti, kad svarbu išmokti 
gyventi turint stomą ir žinoti, jog lytiniai santykiai yra gali-
mi. Prieš lytinius santykius reikia ištuštinti turinio surinkimo 
maišiuką, vengti valgyti maisto produktų, kurie skatina dujų 
kaupimąsi žarnyne ar sustiprina stomos turinio kvapą. Lyti-
nių santykių metu galima dėvėti elastinę juostą, kuri paslėps 
stomos surinkimo maišiuką. Būtina kurti intymią, jaukią 
atmosferą klausantis muzikos ir nepamiršti, kad humoras pa-
deda įveikti bendravimo sunkumus.

Svarbu žinoti, kad lytinio gyvenimo problemos yra iš-
sprendžiamos, tačiau tai priklauso nuo paciento jausmų, part-
nerio supratimo ir poreikio gyventi aktyvų lytinį gyvenimą.

Išvados

Pacientams, kuriems suformuotos kolostomos, ypač aktu-
alios psichologinio pobūdžio problemos: nepasitikėjimas, su-
sierzinimas, baimė dėl ateities, dėl galimybės gyventi visavertį 
gyvenimą.

Tolimuoju pooperaciniu periodu pacientams vis dar trūko 
žinių apie mitybos ypatumus, parastominės odos priežiūrą, 
dujų kiekio ir išmatų kvapo mažinimą, maudymosi bei fizinio 
aktyvumo galimybes. 

Lyties raiškos gyvybinėje veikloje pacientai taip pat turi 
problemų. Jie bijo pasidalyti savo jausmais, baimėmis, pa-

miršdami, kad artimas žmogus taip pat gali jausti stresą, 
baimę, nerimą dėl nežinojimo, kaip padėti vienas kitam. 
Abipusis pasitikėjimas, nuoširdus bendravimas, savitarpio su-
pratimas pagerintų seksualinį gyvenimą.

Šioje situacijoje svarbu gauti reikalingą informaciją, nes 
psichologinė savijauta ne visada sutampa su fizine sveikatos 
būkle. 
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Naudinga žinoti

Šlapimo nelaikantis asmuo susiduria ne tik su medicini-
nėmis, bet ir su psichologinėmis, socialinėmis, ekonominė-
mis problemomis. Šlapia, sudirgusi, paraudusi oda, nemiga, 
dažnos šlapimo takų infekcijos, pragulos, depresija, garbės ir 
orumo praradimas, priklausomybė nuo slaugančiojo, sociali-
nio gyvenimo suvaržymas, seksualinės problemos, finansiniai 
sunkumai – visa tai turi didelės įtakos gyvenimo kokybei. Ga-
limybė būti sausam – vienas iš gyvenimo kokybės rodiklių. 
Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per parą viduti-
niškai sunaudoti 3 vienetus šlapimą sugeriančių gaminių, kad 
žmogus būtų sausas. Nelaikantis šlapimo asmuo, naudodamas 
tinkamas šlapimą sugeriančias priemones (teisingai parenkant 
tipą, sugėrimą bei dydį), gali gyventi visavertį gyvenimą.

Šiuo metu galioja 2009 m. lapkričio 28 d. Lietuvos 
Respub likos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-953 
„Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąra-
šo (C sąrašo) patvirtinimo“. 

Medicinos pagalbos priemonių, sergantiems 
inkontinencija, kompensavimas ir išrašymas

Jurga Misevičienė
VšĮ „Inkocentras“

Medicinos pagalbos priemonės (sauskelnės, įklotai, 
vienkartinės paklodės) 30 vnt./mėn. kompensuojamos 
esant šlapimo arba išmatų nelaikymui:
• dėl CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padarinių (T90.5, 

T91.3);
• dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus (G80) reiškinių;
• dėl galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų 

(I61–64, I69, G95.1);
• dėl išsėtinės sklerozės (G35);
• dėl galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05);
• asmenims, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas spe-

cialusis nuolatinės slaugos poreikis.
45 vnt./mėn. sauskelnių arba įklotų, arba vienkartinių 

paklodžių kompensuojama esant šlapimo arba išmatų ne-
laikymui:
• pacientams, turintiems specialųjį nuolatinės slaugos porei-

kį, kai nustatyti šie susirgimai:
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Naudinga žinoti

Daugiau kaip 100 milijonų žmonių visame pasaulyje mig-
ruoja į svečias šalis, bėgdami nuo karo, vedami svajonės ge-
riau gyventi ar tiesiog paskatinti kitų pavyzdžio.

Su kokiomis problemomis susiduriama nusprendus emig-
ruoti? Teks atsisveikinti, nutraukti kontaktus, palikti namus, 
mylimus žmones, tai beveik tas pats, kas iš karto palaidoti ir 
gedėti keleto mylimų mirusių žmonių. Patiriamos visos gedu-
lo stadijos. O gal šiuolaikinės ryšio priemonės padės išlaikyti 
santykius – galime kalbėti telefonu, bendrauti „Skype“, rašyti 
elektroninius laiškus. Tačiau gyvo žmogaus prisilietimo, ap-
kabinimo jos neatstos. Per atstumą draugai nepaplekšnos per 
petį, mylimas žmogus neapkabins, neužuosite mamos pyrago 
kvapo. Visa tai bus gyva atmintyje ir nepasiekiama dabartyje. 

Vilioja atsiveriančios naujos galimybės, bet kad ir kur nu-
keliautum, visur būsi vienas, atskirtas nuo savo socialinio lau-
ko. Trūks priklausymo tautai, bendruomenei jausmo. Visiškai 
pilna integracija sunkiai pasiekiama. Emigrantai, iškeliavę net 
su šeima, patiria atskirties ir vienatvės jausmus. 

Teks daug laiko praleisti galvojant apie ateitį, kuriant pla-
nus, o tai reiškia, kad negyvensite čia ir dabar. Teks rūpintis 
asmeniniu saugumu, nes pakeitus aplinką šis jausmas neiš-
vengiamas. Dažnai emigrantams tenka gyventi po kelis vie-
name būste, tad susidursite su privatumo stoka, savo erdvės 
neturėjimu. Neužtikrintumas rytojaus diena, nestabilumas, 
nerimas dėl ateities veda prie tikimybės, kad tapsite labai 
neurotiškas, jautrus. Psichinė sveikata patirs didžiulį krūvį, o 
gal ir žalą. Teks užmegzti naujus kontaktus, kalbėti nauja kal-
ba, mokytis etninių subtilybių, ieškoti naujo savo identiteto. 
Tavo tapatybė pakis, būsi emigrantas, kurio statusas dažnai 
yra miglotas. Į emigrantus žiūrima su nepasitikėjimu, kartais 
ir su panieka. Teks praeiti testavimo stadiją, kai aplinkiniai į 
jus žiūrės kaip į ateivius iš svetimos planetos. Pajusite nerimą 

Emigracija – smūgis tavo psichinei sveikatai
Daiva Žukauskienė

Geštalt  psichoterapijos konsultantė-praktikė

kaip prieš egzaminus, nes teks įsivertinti savo žinias, gebėji-
mus. Buvę kažkuo savo tėvynėje, galite tapti niekuo svečioje 
šalyje. Tai didžiulis smūgis savivertei. Neišvengiamas ir kultū-
rinis šokas. Tenka pripažinti, kad po viena saule gyvena labai 
daug skirtingų žmonių, kurie tiki skirtingais dievais, skirtin-
gai valgo prie stalo ir „keistai“ bendrauja vienas su kitu. Dar 
didesnis emocinis krūvis laukia, jei esate kitos rasės, jei jūsų 
odos spalva skiriasi nuo vietinių. Galimai patirsite stigmatiza-
cijos jausmą, pasijusite antrarūšiu. Jei būtumėte tik turistas, 
tai būtų puikus nuotykis, spalvingi įspūdžiai ir netektų prie 
to taikstytis. Svečiui svetimuose namuose galioja šeimininko 
taisyklės.

Važiuojate ne atostogauti, o dirbti? Susitaikykite, kad dar-
bo krūvis bus didesnis nei įprasta, iš jūsų bus reikalaujama 
kokybės, kiekybės ir tempo. Neverta tikėtis bendradarbių pa-
ramos, jiems jūs svetimas. Šypsena jų veide dar nereiškia gera-
noriškumo jūsų atžvilgiu. Nepasitikėjimo ir įtarumo jausmai 
lydės, susidūrus su kitos šalies valstybinėmis institucijomis, 
įstatymais. Stresą patirsite kasdien, didesnį ar mažesnį. Stre-
sas – tai normali reakcija į pasikeitusias gyvenimo sąlygas, į 
nežinomybę. Žingsnis iš savo komforto zonos – tai stresas. 
Nuolatinio streso pasekmes pajus jūsų kūnas ir psichika. „Kas 
mūsų nenužudo, tas daro mus stipresnius“ (F. Nyčė). Stresas 
veikia priešingai, jis nežudo iš karto, jis graužia mūsų sveikatą 
pamažu. 

Psichologai ir medikai emigraciją traktuoja kaip traumą. 
Migracijos traumų nulemtos problemos: premigracija, post-
migracija, deportacija. Traumuota psichika mus baudžia de-
presiniais, nerimo sutrikimais, nemiga, atminties nusilpimu, 
potrauminio streso simptomais. Emigruodami dedame savo 
psichikos sveikatą ant svarstyklių lėkštutės. Kokią sveikatos 
kainą sumokėsime, ieškodami geresnio gyvenimo?

–   dėl liekamųjų kūdikių cerebrinio paralyžiaus reiškinių 
(G80);

–  dėl išsėtinės sklerozės (G35);
–  dėl galvos ar nugaros smegenų displazijos (Q05). 
60 vnt./mėn. sauskelnių arba įklotų, arba vienkartinių 

paklodžių išrašoma vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. 
nustatyta visiška negalia ir galiojimas yra nepasibaigęs, arba 
vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1d. nustatytas sunkaus 
neįgalumo lygis. 

Medicinos pagalbos priemones gali išrašyti tiek bendrosios 
praktikos gydytojas, tiek slaugytojas. 

Išrašomos priemonės neprivalo būti vienos rūšies. Jei per 
mėnesį kompensuojama 30 priemonių, tai gali būti, pvz., 
15 sauskelnių ir 15 įklotų arba 15 vienkartinių paklodžių ir 
15 sauskelnių ir pan.

Vaistinėje už kompensuojamąsias priemones reikia šiek 
tiek primokėti. Valstybė kompensuojamą sumą apskaičiuoja 
pagal specialią formulę, o priemoką, t. y. valstybės kompen-
suojamos sumos ir realios produkto kainos skirtumą, turi su-
simokėti pacientas.

Kaip išrašyti receptą kompensuojamosioms 
medicinos pagalbos priemonėms gauti?

Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės 
(MPP) išrašomos MPP grupės pavadinimu, nurodytu Kom-
pensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skil-
tyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“ vienu iš dviejų 
būdų: pvz.: Sauskelnės suaug., juostinės, didelės, suger. 
Daugiau kaip 2500 ml, arba prekės pavadinimu, pvz.: 
TENA Flex Super L. 

Reikalingas kompensuojamųjų MPP kiekis išrašomas at-
sižvelgiant į C sąraše nustatytus kiekius ir laikotarpius. Visų 
MPP, kurios gali būti skiriamos pakartotinai, pirmą kartą 
išrašoma ne daugiau kaip vienam mėnesiui. Įsitikinus, kad 
šios MPP tinkamos, galima jas skirti pakartotinai išrašant  
3 mėnesių gydymo kursui reikalingą kiekį, jei C sąraše nenu-
rodyta kitaip. Skiriant tos pačios MPP grupės, bet skirtingo 
prekės pavadinimo MPP, vienu metu gali būti išrašoma tiek  
3 formos receptų, kiek reikia gydymo kursui. 
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Skelbimas

Biudžetinei įstaigai Laisvės atėmimo vietų ligoninei naujai įsteigtiems  
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų skyriams  

Pravieniškėse, adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių II k., Kaišiadorių r., reikalingi 

bendrosios praktikos slaugytojai, psichikos sveikatos slaugytojai,  
anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai.

Informacija apie įsidarbinimną teikiama Laisvės atėmimo vietų ligoninės Personalo skyriuje  
tel. (8 346) 56296 arba el. p: ligonine.prav@lavl.lt

Apdovanojimai

Mielos kolegės,
Jubiliejinio gimtadienio proga linkime Jums geros nuotaikos, artimųjų ir kolegų dėmesio,  

profesinės sėkmės. Tegu dienas užpildo ne tik darbai ir rūpesčiai,  
bet ir malonios atokvėpio valandėlės.  

Tegu širdis visad išlieka jauna, o siela nepaliauja džiaugtis dosniai  
gamtos mums dovanojamais vasaros žiedais.

Sveikiname
Liepos mėnesį gimusias: 

Lilitą Kuodienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vyresniąją slaugytoją
Galiną Nesterovič, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės slaugytoją 

Mariją Skvarčevskają, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus pavaduotoją slaugai 

Rugpjūčio mėnesį gimusias: 
Dianą Kuprijaškinienę, UAB „Biomedicinos centras“ klausos protezavimo specialistę,  

Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos bendrosios praktikos slaugytoją
Audronę Vaiškūnienę, sanatorijos „Pušyno kelias“ slaugytoją

Daivą Čižauskaitę, Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo gydytoją
Vilmą Pugžlienę ir Jolitą Štarienę, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų slaugytojas 

Liepos 6-osios – Valstybės dienos proga už nuopelnus 
Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasau-
lyje profesorius Arvydas Šeškevičius apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 
Prezidentės dekrete pažymima, kad Arvydas Šeškevičius – il-
gametis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, 
daktaras; paliatyviosios pagalbos sistemos įkūrėjas Lietuvoje, 
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas; akty-
vus Šalčininkų rajono lietuviškų mokyklų rėmėjas.

Pasak Prezidentės, šiandien daug mąstome ir kalbame apie 
savo valstybę – stiprėjančią, gražėjančią ir saugesnę. Tada, kai 
netrūksta principų, pareigos ir atsakomybės jausmo, sulaukiame 
rezultatų, kurie pranoksta visus lūkesčius, įkvepia ir pakylėja.

„Būtent Jūs, dirbdami įvairiose srityse, šiandien lemiate 
valstybės ateitį. Jos saugumą, jos mokslo ir kultūros pažangą, 
visuomenės brandą. Tai – nepaliaujamas kūrybos procesas“, – 
teikdama apdovanojimus sakė šalies vadovė.

Nuopelnų įvertinimas
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Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 
(http://greitojipagalba.lt/savanoryste/) tinklalapyje sako-
ma: „Savanoriai – tai asmenys, kurie laisva valia atlieka 
naudingą darbą, negaudami už tai atlygio.“ Savanorystė 
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje 
(toliau – GMPS), – neatlygintinas darbas kartu su GMPS 
medikų brigada išvykstant pas pacientus, kuriems teikiama 
būtinoji pagalba. Tai galimybė padėti ūmiai susirgusiems 
ar nelaimių ištiktiems žmonėms, taip pat budėti masinių 
renginių metu. 

Savanoriu galima tapti nuo 14 metų amžiaus (jaunesniems 
kaip 18 metų reikia tėvų sutikimo). Pageidaujantys tapti sa-
vanoriais turėtų būti fiziškai tvirti ir motyvuoti, tolerantiški ir 
gailestingi. Savanorystę pasirinkęs asmuo negali turėti blogų 
įpročių ar savanaudiškų ketinimų, turi vadovautis nešališku-
mu, saugoti pacientų paslaptis.

Savanorystės, kaip ir kiekvienos laisvo ir kūrybingo žmo-
gaus veiklos, neįmanoma nusakyti vienu visoms šalims ir 
visuomenėms tinkamu apibrėžimu. Jos mastas, forma ir 
teisinis reglamentavimas kiekvienoje šalyje kitoks. Vienur 
savanoriška veikla reglamentuojama įstatymais, kitose valsty-
bėse ją apibrėžia ir reglamentuoja taisyklės ar tiesiog įprastos 
visuomenės gyvenimo normos. Daugelyje šalių savanorystė 
yra labai svarbi visuomenės gyvenimo dalis, o kitur dar nėra 
pakankamai pripažįstama (N. Kurapkaitienė, M. Kėžaitė-Jak-
niūnienė, 2011).

Yra sakoma: „Jei turi svajonę, gyvenk pagal savo gyvenimo 
lekalą, susikirpk save. Tada pamilsi save.“ Dabartinis laikas 
yra labai kibernetiškas, šalia viena kitos gyvena keturios skir-
tingos kartos:  

1. Prarastoji, arba kūdikių bumo, karta (1943–1960 m.)
2. X karta (žinomieji, maištingieji, arba pragmatiškieji) 

(1960–1982 m.)
3. Y karta (interneto, socialinių tinklų, tūkstantmečio) 

(1982–2004 m.)
4. Z, dar vadinama „Google“, karta (jauniausia karta) 

(2002–2023 m.)
Skirtingos kartos turi skirtingas vertybes, skirtingai mąsto, 

skirtingai perka ir valgo, skirtingai rengiasi ir skirtingai mo-
kosi. Prarastosios, arba kūdikių bumo, kartos atstovams 
būdinga komandinė dvasia, optimizmas, kitų pripažinimas ir 
t. t. Tai karta, kuriai labai svarbu būti su kitais, jiems padėti, 
jausti kitų palankumą. Geriausiai tai galima atskleisti sava-
noriaujant. 

Savanorystė GMPS yra naudinga tiek savanoriui, tiek or-
ganizacijai. Nauda savanoriui:

· teigiami jausmai;  
· emocijos savanoriavimo metu.  

Savanorystė Kauno miesto greitosios  
medicinos pagalbos stotyje

¹Biruta Švagždienė, ²Irena Dabulskienė
¹Lietuvos sporto universiteto Sporto vadybos ekonomikos ir sociologijos katedra, 

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis,
²VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos slaugos padalinys 

Savanoriai prisipažįsta, kad atlikdami savanorišką dar-
bą jaučiasi laimingi, nes daro tai, kas reikalinga kitam. Tai 
teikia palaimos pojūtį. Kiekviena diena GMPS savanoriui 
yra „džiaugsmas“, „laimė“, „reikšmingas gyvenimas“. Savęs 
atidavimas kitiems savanoriaujant suteikia gyvenimui pras-
mingumo.

Savanoriavimas ne tik suteikia teigiamų emocijų, bet ir 
duoda galimybę savirealizacijai. GMPS yra daugybė veiklų, 
įvairiose savanorių, brigadų komandose galima pritaikyti tu-
rimus įgūdžius ir taip realizuoti save, net ir atliekant vieną pa-
prasčiausių užduočių – rūpinimąsi ligoniais. Taip kiekvienas 
savanoris gali realizuoti save, nes tai „vieno žmogaus buvimas 
su kitu žmogumi“, abipusis džiaugsmas. Taip patenkinamas 
tiek ligonių, tiek savanorių poreikis priklausyti žmonių gru-
pei, užmegzti draugiškus ryšius, bendrauti, dalytis mintimis, 
padėti vieni kitiems. „Žmogaus buvimas su kitu žmogumi“ 
ligoniams suteikia reikiamą draugiją, pagalbą, o savanoris pa-
tenkina bendravimo poreikį. 

Savanorio veikla yra labai įvairi: būti su ligoniais iškvie-
timo metu, padėti medikams ligonį apžiūrėti, padėti ligo-
niui apsirengti, padėti išeiti su juo į lauką, atvykus pas ligonį 
bend rauti su šeimos nariais, juos nuraminti.

Sutikdami daugybę skirtingų žmonių ir bendradarbiau-
dami su jais, savanoriai turi galimybę tapti lankstesni – taip 
ugdoma asmenybė. Dirbant grupelėse, stengiamasi priimti 
bendrą sprendimą, negalima paisyti tik savo nuomonės. Pri-
sitaikymas, lankstumas, įgytas GMPS, gali būti naudingas ne 
tik kasdieninėje veikloje, bet ir asmeniniame gyvenime.  

Kita svarbi savanoriavimo teikiama nauda – užimtumas. 
Nors savanoriai ir negauna piniginio atlygio, tačiau di-

džiausias atlygis yra galėjimas padėti kitiems ir kolegoms. 
Gaunami pagyrimai yra labai vertingi, skatinantys motyvaciją 
dirbti bei pasididžiavimą savimi. Atlyginimas, kurį gauna sa-
vanoris, yra grįžtamasis ryšys ir pasitenkinimas tuo, kad dirbi 
savanorišką darbą. 

Kauno miesto GMPS administracija daug dėmesio skiria 
šiai veiklai ir nuolat organizuoja mokymus naujiems savano-
riams.

Norint suprasti, kaip jaučiasi savanoriai, buvo atliktas tyri-
mas. Jo tikslas – ištirti savanorių pasitenkinimą veikla. Buvo 
parengtas klausimynas ir išdalytas savanoriams. Tyrimas vyko 
2015 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais. Apklausta 87 savano-
riai. Tyrimo rezultatai apdoroti „Microsoft Office Excel“ 
prog rama, duomenys pateikiami procentine išraiška.  

Pirmas klausimų blokas buvo skirtas sužinoti, kaip suvo-
kiama savanorystės prasmė ir apie vadovo vaidmenį (atsaky-
mų variantai: 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku; žr. 
1 pav.).
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1 pav. Pasitenkinimo savanoryste pasiskirstymas (I)

Matyti, kad dauguma savanorių visiškai sutinka, jog sava-
noriavimas sustiprina Kauno miesto GMPS organizacijos vi-
ziją ir misiją, ir patvirtina, kad jie buvo apmokyti savanoriauti 
(87 proc.). Taip pat dauguma (73 proc.) savanorių teigia, kad 
vadovai padeda silpnesniems, kad jie jaučiasi komandos da-
limi (64 proc.). 

Apibendrinant galima teigti, kad savanoriai lojalūs orga-
nizacijai, supranta savanorystės prasmę ir šią misiją priima 
kaip svarbią užduotį atstovauti organizacijai ir būti organiza-
cijos dalimi. Supranta, kas šioje organizacijoje atlieka vadovo 
vaidmenį (vadovas savanoriui yra  brigados vadas, savanorius 
koordinuojantis darbuotojas ir administracijos personalas, at-
sakingas už jų vaidmenį). 

Kitais klausimais norėta sužinoti apie pasitenkinimą sava-
noryste (žr. 2 pav.). 

2 pav. Pasitenkinimo savanoryste pasiskirstymas (II)

Beveik visi savanoriai teigia, kad jie yra patenkinti bū-
dami Kauno miesto GMPS savanoriu (91 proc.). Net 84 
proc. savanorių pripažįsta, kad GMPS rūpinasi savanoriais, 
82  proc.  – kad jų darbas atitinka užduotis, kurias prašo-
ma atlikti. Kiek mažiau (73 ir 71 proc.) teigia, jog vadovas 
parodo esąs patenkintas jų atliekamu darbu ir gauna visą 
reikiamą informaciją darbui atlikti. Nė vienas savanoris ne-
pažymėjo, kad visiškai nesutinka su GMPS organizuojama 
veikla ir vadovų požiūriu.

Taigi, savanoriai darbo organizavimą vertina teigiamai ir 
yra patenkinti būdami savanoriais GMPS.

Kauno GMPS savanorių dirbtas laikas yra apskaitomas, tad 
buvo įdomu sužinoti, kaip patys savanoriai mano, kiek viduti-
niškai laiko per mėnesį praleidžia savanoriaudami? Atsakymai 
pasiskirstė taip: daugiausia (29 proc.) per mėnesį savanoriauja 
nuo 41 iki 80 val., po 4 proc. respondentų teigia, kad savano-
riauja daugiau nei 160 val. bei 10 val. ir mažiau (žr. 3 pav.).

3 pav. Vidutiniškai praleidžiamo laiko per mėnesį savanoriaujant 
pasiskirstymas

4 pav. Savanoriavimo trukmės pasiskirstymas

Savanoriavimo trukmės duomenys pateikti 4 pav. Matyti, kad 
daugiau nei pusė savanorių (60 proc.) savanoriauja 6 mė nesius 
ir mažiau, 36 proc. savanoriauja nuo 7 iki 11 mėn., 4 proc.  
pažymėjo, kad jie savanoriauja daugiau nei vienerius metus.

Respondentų prašyta įvertinti teiginius, ką jiems suteikia 
savanorystė (nuo 1 iki 5 balų: 1 – visiškai nesutinku, 5 – vi-
siškai sutinku).

5 pav. Savanorystės suteikiamos  prasmės pasiskirstymas

Dauguma respondentų visiškai sutinka, kad savanorystė 
juos skatina įsitraukti į visuomenės gyvenimą, didina suvoki-
mą apie visuomenės poreikius, skatina bendravimą bei didina 
pasitikėjimą savimi (nuo 80 iki 87 proc.). Net 93 proc. teigia, 
kad savanoriavimas suteikia galimybę lavinti įgūdžius, susiju-
sius su darbu (žr. 5 pav.). 
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Respondentų nuomonė apie savanoriavimo veiklos valdy-
mą GMPS organizacijos požiūriu pateikta 6 pav.

6 pav. Savanoriavimo veiklos valdymas organizacijos požiūriu

Beveik visi respondentai organizacijos požiūrį į savanoria-
vimą ir veiklos valdymą vertina teigiamai. Keli respondentai 
atsakė, kad neturi nuomonės, tačiau nė vieno atsakymo nebu-
vo visiškai neigiamo. Tik po 2 proc. respondentų teigia, kad 
jie nesupažindinti su GMPS vizija, organizacine struktūra. 

Į klausimus „Kokius įgūdžius ir kokią patirtį Jūs tikėjotės 
įgyti savanoriaudami? Ar įgijote tai? Gal įgijote papildomų 
įgūdžių, kurių net nesitikėjote įgyti? Pateikite pavyzdžių“ 
dauguma respondentų atsakė, kad savanorystė jiems suteikė 
galimybę praktiškai pamatyti pagalbos teikimą. Taip jie įgijo 
žinių, kurios gali lemti tolimesnės veiklos pobūdį. Paaiškė-
jo, kad dalis savanorių jau studijuoja ir kaip praktinę patirtį 
įvardijo savanoriavimą. Jie teigia, kad lūkesčiai pasiteisino. Be 
to, pažymėjo, kad įgijo papildomų įgūdžių, kad jiems buvo 
svarbus komandinis darbas, bendravimas su ligoniu ir bri-
gada. Naujos patirtys (įvykiai, situacijos ir pan.) jiems taip 
pat svarbios. Kaip naujas patirtis savanoriai įvardijo išmoki-
mą naudotis pulsoksimetrais, pamatuoti ir stebėti paciento 
kraujo hemoglobino įsotinimą deguonimi – saturaciją (taip 
pat kaip ir tiesiogiai matuojant kraujo įsotinimą deguonimi 
iš kraujo mėginio) bei širdies susitraukimo dažnį. Susipažino 
ir išstudijavo esamą įrangą automobilyje. Taip pat teigia, kad 
jiems buvo labai svarbu padėti gaivinti ligonį. 

Respondentai, paprašyti įvertinti ir pasakyti savo nuo-
monę apie kai kuriuos savanorystės Kauno GMP aspektus, 
teigia, kad jiems tai asmeninio tobulėjimo galimybė (pagal-
bos teikimas, komunikacija, bendras pasitenkinimas savano-
riavimu) (žr. 7 pav.: 1 – visiškai nepatenkintas, 5 – visiškai 
patenkintas).

7 pav. Tam tikrų savanorystės Kauno GMP aspektų pasiskirstymas

Respondentai turėjo įvertinti, kaip jie jaučiasi (1 – nepa-
tenkinamai, 5 – puikiai).

8 pav. Savijautos savanoriaujant dėl tam tikrų dalykų  
pasiskirstymas (I)

Dauguma respondentų visiškai sutinka (60–40 proc.) arba 
sutinka (47–40 proc.), kad tai galimybė išbandyti naujus 
dalykus, motyvacija, naudingas įsiliejimas į visuomenę, pa-
sitikėjimo savimi stiprinimas, kad dalyvaudami šioje veikloje 
daro poveikį ir visuomenei (rodo pavyzdį, skleidžia informa-
ciją apie tokią galimybę leisti laiką ir t. t.). Tik keli responden-
tai pareiškė, kad neturi nuomonės (žr. 8 pav.).

Daugiau rezultatų tęsiant anketoje pateiktų klausimų ana-
lizę, kaip savanoriai jaučiasi dėl tam tikrų dalykų, pateikiama 
9 pav.

9 pav. Savijautos savanoriaujant dėl tam tikrų dalykų  
pasiskirstymas (II)

Paaiškėjo, kad dauguma respondentų visiškai sutinka (69–
49 proc.) arba sutinka (49–36 proc.), jog svarbu gebėti laikytis 
darbotvarkės, vykdyti nurodymus, priimti sprendimus, dirbti 
komandoje, komunikuoti su kitais žmonėmis, laisvumo jaus-
mas komunikuojant ir dirbant su kitais žmonėmis. Gebėjimo 
vadovauti atsakymai pasiskirstė nevienodai, net keli responden-
tai nurodė, kad šis aspektas yra nesvarbus (7–4 proc.).

Tęsiant toliau anketos klausimų analizę ir vertinant rezul-
tatų pasiskirstymą, kaip savanoriai jaučiasi dėl tam tikrų daly-
kų, duomenys pateikiami 10 pav.

Gauti rezultatai rodo, kad dauguma respondentų visiš-
kai sutinka arba sutinka, jog jų socialinėje veikloje atsiran-
da draugiškumo pojūtis, siekis ir noras dirbti bei studijuoti. 
Gerėja protinė savijauta ir pati gerovė, taip pat fizinė svei-
kata, techniniai įgūdžiai, raštingumo ir skaičiavimo įgūdžiai 
(67–47 proc.). 
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10 pav. Savijautos savanoriaujant dėl tam tikrų dalykų  
pasiskirstymas (III)

Tik 2 proc. respondentų pažymėjo, kad nesutinka dėl fizi-
nės sveikatos ir gerovės.

Kitų anketos klausimų, kaip savanoriai jaučiasi dėl tam 
tik rų dalykų, rezultatai pateikiami 11 pav.

11 pav. Savijautos savanoriaujant dėl tam tikrų dalykų  
pasiskirstymas (IV)

Ši grupė klausimų buvo labiau orientuota į tolimesnę pers-
pektyvą. Dauguma (60–33 proc.) pritarė šiems teiginiams: 
susidomėjimas prisijungti prie įvairių projektų, prie vykdo-
mų akcijų ir veiklų, dar daugiau savanoriauti. Pritaria įsitrau-
kimo į savanorystę lygiui. Pažymėtina, kad visi respondentai 
(60–40 proc.) pasitiki organizacija, kurioje savanoriauja.

Išvados

Savanoriška veikla – tai savanorio neatlyginamai atliekama 
visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos sava-
norio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanorys-
tė – tai veiksmai, kylantys iš sąmoningo žmogaus noro atlikti 
darbą nesitikint už tai gauti materialinės naudos. Savanoris 
yra asmuo, kuris neatlygintinai skiria savo laiką ir energiją 
visuomenei naudingiems tikslams. Jis negauna tiesioginės 
naudos iš atliekamos veiklos, tik pasitenkinimą savo darbu, 
patirties bei naujų įgūdžių ar žinių. Savanoriu galima laikyti 
tokį asmenį, kuris vykdo naudingą veiklą, skirtą tretiesiems 
asmenis, t. y. nesusijusiems su juo pačiu ar jo aplinka. Pa-

vyzdžiui, jei žmogus padeda savo kaimynui, su kuriuo gerai 
sutaria, – tai nelaikytina savanoriška veikla, nes ši pagalba yra 
draugiška ir kaimyniška. 

Savanoriu gali būti bet kuris sąmoningas ir už savo veiks-
mus gebantis atsakyti asmuo, priklausomai nuo jo turimų ge-
bėjimų, psichinės sveikatos, turimo ir galimo šiai veiklai skirti 
laiko bei turimos kompetencijos lygio.

Savanoriškos veiklos metu pats savanoris gali: įgyti naujų 
įgūdžių; susirasti naujų draugų ir kolegų; įsitraukti į prasmin-
gą veiklą ar net susirasti sau tinkamą darbą; pakeisti ar pratur-
tinti savo asmeninį socialinį gyvenimą.  

Savanoriavimas yra teisėta veikla, dažniausiai vykdoma per 
nevyriausybines (pelno nesiekiančias) organizacijas, kurios 
organizuoja savanorišką veiklą; tai priemonė, kuria pavie-
niai asmenys ar jų grupės gali atkreipti dėmesį į socialines, 
aplinkosaugines ar kitas bendruomenei aktualias problemas ir 
prisidėti prie jų sprendimo; savanoriavimas nėra apmokamas 
ir nėra apmokamo darbo pakaitalas; savanoriai nepakeičia 
apmokamų darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms; 
rodo pagarbą kitų teisėms, žmogiškajam orumui ir kultūrai.

Pagrindinis savanoriško darbo GMP stotyje specifišku-
mo kriterijus yra pagalba pacientams ir brigadai. Atsiran-
da galimybė gebėti priimti esamą situaciją kaip natūralų 
reiškinį.  

Didžiausia savanorystės nauda GMP stotyje yra užimtu-
mas, pasitenkinimas gyvenimu bei savirealizacija. Savanoriau-
jantis asmuo gali panaudoti savo turimas žinias ir įgūdžius bei 
dalytis įgyta patirtimi su kitais savanoriais ir spręsti iškilusias 
problemas, tobulindamas praktinius įgūdžius. Teigiamas grįž-
tamasis ryšys iš ligonio, jo artimųjų bei darbuotojų suteikia 
vidinę motyvaciją tolimesniems darbams. 

Bendraudami su aplinkiniais savanoriai patiria teigiamų 
emocijų. GMP stoties darbuotojai dalijasi savo darbo patir-
timi, skatina bendradarbiauti.  

Savanoriai savanoriavimą vertina labai teigiamai ir visiškai 
pasitiki organizacija, kurioje jie tai daro.

Duoti ir gauti

Savanorystė yra ir davimas, ir gavimas, gali pasverti, ko yra 
daugiau. Tam reikės apmąstyti ir įvardyti. Davimo ir gavimo 
alegorija gali būti svarstyklės: 

1. Pabandykite įsivaizduoti, kuri svarstyklių lėkštelė būtų 
sunkesnė – ar ta, kuri matuoja tai, ką atiduodi, ar ta, kuri 
matuoja tai, ką gauni? 

2. O dabar, paėmę rašymo priemonę, dviejose lapo pusėse 
surašykite, kaip manote, ką duodate (ar tikitės duoti) savano-
riaudami ir ką gaunat (ar tikitės gauti). Palyginkite abi puses 
ir pamąstykite, kaip papildyti tą pusę, kuri mažiau „sveria“. 
Mintis užrašykit čia pat – štai ir turėsite artimiausius tikslus 
savanoriškai veiklai.
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2016 m. birželio 7 d. Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centras kartu su Klaipėdos univer-
sitetine ligonine sukvietė Klaipėdos slaugos specialistus į se-
minarą „Slaugos administravimo problemos ir iššūkiai 2016 
metams“. Į seminarą susirinko 120 asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų slaugos administratorių iš Klaipėdos regiono.

Sveikindamas seminaro dalyvius Klaipėdos universitetinės 
ligoninės vyriausiasis gydytojas habil. dr. prof. Vinsas Janušo-
nis pabrėžė slaugytojų ir slaugytojų administratorių vaidmens 
svarbą pacientų gydymo ir sveikimo procese. Prof. Vinsas Ja-
nušonis perskaitė pranešimą apie pacientų griuvimus ligoni-
nėse. Įvardijo dažniausias griuvimų priežastis, nurodė slaugy-
tojų vaidmenį šiuose nepageidaujamuose įvykiuose.

Seminare dalyvavo ir pranešimą skaitė Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro Juro Poželos patarėja Dalia 
Guobužienė. Ministro patarėja pristatė parengtus teisinius 
dokumentus ir jų projektus slaugos srityje, aptarė Nacionali-
nės slaugos politikos  2016–2025 m. gaires ir numatytus at-
likti darbus, jų terminus. Akcentavo slaugos proceso vadybos 
reikšmę asmens sveikatos įstaigose ir pristatė naują sveikatos 
apsaugos ministro įsakymą „Dėl minimalių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ 
pakeitimo, kuriuo vadovaudamiesi slaugos administratoriai 
nuo 2017 m. gegužės 1 d. turės pasirengti slaugos proceso 
valdymo aprašą, patarė, kokį asmenį skirti įstaigoje atsakingą  
už slaugos proceso valdymą, pabrėžė vadybos kompetencijų 
tobulinimo svarbą. Patarėja sulaukė daug seminaro dalyviams 
rūpimų klausimų apie darbo krūvį, atlyginimą, slaugytojų 
rengimą, akušerių galimybę gauti bendrosios praktikos slau-
gytojo licenciją ir verstis slaugos praktika, nes gimdymų Lietu-
voje mažėja, ir daug kitų administratoriams svarbių klausimų.

Seminare dalyvavo trys pranešėjai iš Valstybinės akredi-
tavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos. Specialistų licencijavimo skyriaus ve-
dėja Audra Knyvienė apžvelgė sveikatos priežiūros specialis-
tų licencijavimo aktualijas. Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja 
Jolanta Sruogienė perskaitė pranešimą apie asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų licencijavimo reikalavimus teikiant licenci-
juotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Medicinos prie-
taisų rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Saulė 
Dainiuvienė priminė nepageidaujamų įvykių bei incidentų, 
susijusių su medicinos prietaisų naudojimu įstaigose, regist-
ravimo bei perdavimo Valstybinei akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministe-
rijos tvarką.

VšĮ Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės Infekci-
jų kontrolės tarnybos vedėja Ieva Kiselienė pristatė medicini-
nių atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.

Vyriausiųjų slaugos administratorių  
seminaras Klaipėdoje

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Pranešimus parengė dvi Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro specialistės. Kompetencijų 
ugdymo skyriaus vedėja Elena Ramelienė pristatė Centro 
veiklą, priminė, kad vadovaujantis SAM teisės aktais nuo 
2016 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d. priimami prašymai 
mokytis 2017 metais. Paragino slaugos administratorius skir-
ti dėmesį savo darbuotojų kompetencijų ugdymui ir atvykti 
mokytis į Kompetencijų centrą. Dėstytoja, vyr. specialistė Ri-
mantė Kasiulaitytė įvardijo psichologinius slaugytojų darbo 
sunkumus, paragino slaugos administratorius nepamiršti ir 
skirti dėmesį sveikatos priežiūros specialistų psichinei sveika-
tai tausoti.

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis  
gydytojas habil. dr. prof. Vinsas Janušonis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
patarėja Dalia Guobužienė
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Antibakterinį gydymą paskyrus neracionaliai, pacientas 
ilgiau nesveiksta, liga gali progresuoti arba įgauti lėtinę eigą. 
Gali būti maskuojama sunki infekcija, apsunkinamas mikro-
biologinis tikrojo sukėlėjo nustatymas ir tinkamiausio anti-
biotiko parinkimas. 

Be to, antibiotikai turi daug nepageidaujamų reakcijų. 
Gali išsivystyti sunkios alerginės reakcijos (anafilaksinis šokas, 
Kvinkės edema), pasireikšti toksinis (neurotoksinis, ototoksi-
nis, hepatotoksinis, hematotoksinis) poveikis, jie gali būti te-
ratogeniški. Viena dažniausių antibiotikų vartojimo pasekmė 
yra disbakteriozė – sutrikusi žarnyno normalios mikrofloros 
pusiausvyra ir antibiotikų sukeltas viduriavimas, kuris gali 
būti grėsmingas gyvybei (pvz., Clostridium difficile antrinės 
infekcijos atveju).

Neracionalus antibiotikų vartojimas ne tik sąlygoja atsparių 
antimikrobiniams vaistams bakterijų padermių vystymąsi ir 
plitimą, bet kartu sukelia papildomų grėsmių pacientų saugu-
mui dėl toksiškumo, kitų nepageidaujamų reakcijų bei didina 
su tuo susijusias nereikalingas sveikatos priežiūros išlaidas.

Todėl prieš paskirdamas antibiotiką, gydytojas turi įvertin-
ti potencialios žalos pacientui tikimybę ir antimikrobinį gy-
dymą skirti vadovaudamasis klinikiniais simptomais pagrįsta 
diagnoze ir mikrobiologinių tyrimų rezultatais, leidžian čiais 
numanyti, kokie mikroorganizmai sukėlė infekciją [4]. 
Norint pasirinkti tinkamą antibiotiką reikia žinoti ir lokaliai 
cirkuliuojančius ligų sukėlėjus bei jų jautrumą ar rezistentiš-
kumą antimikrobiniams vaistams [5]. 

Kuriant strategijas, kontroliuojančias antimikrobinio 
atsparumo didėjimą, ir vertinant taikomų priemonių efek-
tyvumą, Pasaulio sveikatos organizacija ir Europos ligų pre-
vencijos ir kontrolės centras pagrindiniu prioritetu nurodo 
šalyse vykdomas nacionalines antimikrobinio atsparumo ste-
bėsenas [7]. 

Mikroorganizmų atsparumo stebėseną Lietuvoje koordi-
nuoja Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros labora-
torija (NVSPL), kuri metodiškai vadovauja mikroorganizmų 
atsparumo stebėsenai šalyje, vykdo mokymus, rengia ataskai-
tas, planuoja ir vykdo mokslinius praktinius tyrimus, teikia 
duomenis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Euro-
pos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklui ir kt. [15]. 

Mikroorganizmų atsparumo stebėseną nacionaliniu lyg-
meniu vykdo mikrobiologinės laboratorijos, kurios renka ir 
teikia duomenis NVSPL, atsako už pateiktą duomenų pati-
kimumą, kokybę ir pateikimą laiku [15]. Tyrimų rezultatai, 
sudarantys antimikrobinio atsparumo stebėsenos duomenų 
bazes, leidžia aptikti naujai atsiradusias atsparumo anti-
mikrobiniams vaistams išraiškas ir atitinkamai formuoti na-
cionalines antimikrobinių vaistų vartojimo gaires [7].

Lietuvoje mikrobiologinių tyrimų laboratorijas turi tik 
didžiosios šalies ligoninės. Mažesnėms sveikatos priežiūros 
įstaigoms tai nenaudinga ekonomiškai [4].

Antibiotikai. II-as ciklas
2 tema. Racionalios antibiotikoterapijos principai

Rasa Marinskienė
 Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Lietuvos mikrobiologinių tyrimų laboratorijos, veikian-
čios asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar teikiančios joms 
paslaugas, labai skiriasi dirbančių specialistų skai čiumi, ty-
rimų apimtimis, darbo organizavimu, galimybe teikti patiki-
mus tyrimų rezultatus [7].

Tikslūs ir patikimi laiku atliktų jautrumo antimikrobiniams 
vaistams tyrimų rezultatai padeda paskirti tinkamą gydymą, 
mažina sergamumą ir mirtingumą nuo infekcinių ligų [7].

Gali atrodyti, kad darbas mikrobiologinių tyrimų labo-
ratorijose nesudėtingas. Vieną dieną padaromas infekuotos 
medžiagos pasėlis, kitą dieną patikrinama, kas išaugo, nus-
tatomas sukėlėjas, ant jų kolonijų uždedami antibiotikų 
diskeliai ir atsakymas gautas. Tačiau ne viskas taip paprasta. 
Dirbama su gyvais organizmais, kurie, šios srities specialistų 
žodžiais, turi savo charakterį (nori – auga, nori – ne). „Juos 
pažinti ir atskirti įmanoma tik įgudusia žmogaus akimi, ku-
riai padeda uoslė, protas  ir netgi... nuojauta. [...] Reikia ne 
tik žinoti apie mikroorganizmus, būtina juos gerai pažinti, 
kad iš taškelio ant standžios terpės Petri lėkštelėje galėtume 
pasakyti, jog tai – auksinis stafilokokas, o tai – Staphylococcus 
epidermidis, normali flora“ [4].

Profesionaliai ir atsakingai tokiose laboratorijose gali dirbti 
tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kuriems pasiekti tokį 
lygmenį reikia ne mažiau kaip 3 metų praktikos pabaigus stu-
dijas [4]. Mikrobiologinėse laboratorijose dirba laboratorinės 
medicinos gydytojai, pagal kompetenciją turintys teisę konsul-
tuoti ne tik tyrimų, bet ir antimikrobinės terapijos klausimais. 
Medicinos biologai konsultuoja tik diagnostikos klausimais. 
Laborantai atlieka visas technines procedūras, tyrimus [4].

Lietuvoje atlikti mokslinai tyrimai pateikia nemažai ne-
racionalaus antibiotikų vartojimo pavyzdžių. Antibiotikų 
Lietuvos ligoninėse ir poliklinikose skiriama per dažnai, per 
ilgai, per plataus spektro, jų skyrimas dažnai nepagrįstas mik-
robiologinių tyrimų rezultatais, tuo pat metu antibiotikai 
nepaskiriami laiku. Labai paplitusi savigyda antibiotikais (di-
džiausias rodiklis Europoje) [10, 11]. Antibiotikų skiriama 
virusinėms peršalimo ligoms (ūminėms viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijoms – VKTI) gydyti, nors klinikiniais tyrimais 
įrodyta, kad antibiotikai peršalimo simptomų nepalengvina 
ir nuo bakterinių komplikacijų neapsaugo [9]. Antibiotikai 
dažnai nebūtini sergant bakterijų sukeltomis VKTI, tokiomis 
kaip rinosinusitas, gerklės uždegimas, bronchitas ar ausies už-
degimas. Nekomplikuotais atvejais šios ligos praeina savaime. 
Neracionalus antibiotikų vartojimas visuomenėje paplitu-
sioms virusinėms peršalimo ligoms gydyti yra svarbi bakterijų 
atsparumo antimikrobiniams vaistams priežastis [2, 9, 11].

Gydytojų sprendimą skirti antibiotikų VKTI gydyti lemia: 
ligos sunkumas, komplikacijų baimė, abejonė dėl diagnozės ir 
paciento noras gauti receptą antibiotikams [2, 9]. 

Žinoma, kad apie 90 proc. visų VKTI sukelia kvėpavimo 
takus pažeidžiantys virusai ir antibiotikai tokiais atvejais ne-



Mokymai24

skiriami. Tačiau nustatyti, ar ligą sukėlė virusai, ar bakterijos, 
nėra paprasta. Neaiškiais atvejais, kai vis dėlto abejojama, ar 
tikrai infekcijos sukėlėjas yra virusas ir paciento būklė ne-
reikalauja antibakterinį gydymą pradėti nedelsiant, siūloma 
uždelsto antibiotikų skyrimo taktika (1, 3, 5). Taikant šią tak-
tiką pacientas yra stebimas, o vaistai skiriami vėliau, gavus 
mikrobiologinio tyrimo rezultatus ar išryškėjus bakterinės 
infekcijos klinikai. Daliai pacientų antibiotikų neprireikia 
(1). Uždelsto antibiotikų skyrimo taktika taikoma nekompli-
kuotais atvejais suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus vaikams. 
Svarbu su pacientais aptarti, kodėl antibiotikas neskiriamas 
tuoj pat (minimalus poveikis ligos eigai, potenciali antibioti-
kų žala dėl nepageidaujamų reakcijų, didėjantis antimikrobi-
nis atsparumas) [1, 5]. Receptas pacientui gali būti išrašomas 
pirmojo vizito pas gydytoją metu, jam paaiškinus, kaip reikia 
stebėti bendrą būklę, galimus komplikacijų požymius, arba 
išrašomas ir atiduodamas vėliau, esant reikalui [1, 3]. Tyrimai 
rodo, kad šis metodas sumažina antibiotikų vartojimą, sudaro 
sąlygas į sprendimo priėmimą įsitraukti ir pacientams, jų tė-
vams, aptarti galimą naudą ir rizikas, jeigu antibiotikas būtų 
paskirtas nedelsiant [5]. Tai leidžia saugiau jaustis ir pacien-
tui, ir, neaiškiais atvejais, gydytojui bei taip apriboti nereika-
lingą antibiotikų skyrimą [16]. 

Sprendžiant, ar reikalingi antibiotikai VKTI atvejais, kyla 
klausimas, ar yra diagnostinių tyrimų, kurie padėtų greitai ir 
tiksliai atskirti bakterinę infekciją nuo virusinės. Ūmaus fa-
ringotonzilito atveju tokia galimybė yra. Tai greitasis strepto-
koko testas (GAST). 

Ūmus faringotonzilitas yra viena iš viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijų. Tai vienas dažniausių pasikartojančių susirgi-
mų, sudarantis 5 proc. visų vizitų pas gydytojus priežasčių  
[6]. Apie 70 proc. visų atvejų ūmus faringotonzilitas yra viru-
sinės kilmės ir tik 10–30 proc. sukelia bakterijos, dažniausiai 
A grupės beta hemolizinis streptokokas [4, 5, 6, 13]. Strepto-
kokinis ŪFT gali pasireikšti bet kurio amžiaus žmonėms, bet 
dažniausiai serga 5–15 m. amžiaus vaikai [1, 6]. Netinkamai 
gydomas bakterinis A grupės beta hemolizinio streptokoko 
sukeltas ūmus faringotonzilitas gali komplikuotis paraton-
ziliniu ir parafaringiniu pūliniu, otitu, sinusitu, sepsiu, me-
ningitu ir kt. Gali išsivystyti vėlyvosios komplikacijos, tokios 
kaip reumatinė karštinė, reaktyvus artritas, postreptokokinis 
glomerulonefritas, pasireikšti vaikų autoimuniniai ir neuro-
psichiatriniai sutrikimai [6, 13].

Ūmaus faringotonzilito, kurį sukėlė A grupės beta hemo-
lizinis streptokokas, diagnozę nustatyti nėra lengva, nes liga 
neturi specifinių klinikinių požymių. Panašiais simptomais 
pasižymi ir kitos peršalimo ligos, todėl dažniausiai skiriamas 
empirinis gydymas antibiotikais [13]. 

A grupės beta hemolizinio streptokoko infekcijos diagnozę 
patvirtina 2 mikrobiologiniai tyrimai: tonzilių ir užpakalinės 
ryklės sienelės nuograndų pasėlis bei greitasis streptokoko tes-
tas (1, 5, 6, 13).

Sekreto iš ryklės pasėlis laikomas auksiniu standartu diag-
nozuojant A grupės beta hemolizinio streptokoko sukeltą 
ūmų faringotonzilitą, nes jo jautrumas siekia 90 proc. Tačiau 
šis tyrimas brangus, rezultatai gaunami po 48 val., todėl reikia 
pakartotinio paciento vizito pas gydytoją, laiku nepradeda-
mas antibakterinis gydymas [6, 13]. 

Greitasis streptokoko testas – imuninis tyrimas A grupės 
beta hemolizinio streptokoko antigenui nustatyti iš pacien-
to ryklės tepinėlio. Pasižymi aukštu diagnostiniu specifišku-

mu (89,7–99,0 proc.), tačiau jo jautrumas gali svyruoti nuo  
55 iki 99 proc., priklausomai nuo paciento amžiaus ir ligos 
sunkumo [1, 6, 13]. Jei testas neigiamas, bet klinikinis vaiz-
das kelia A grupės beta hemolizinio streptokoko infekcijos 
įtarimą, rekomenduojama atlikti pasėlį. Dėl greito atsakymo, 
gaunamo per 5–10 min. pirmo apsilankymo pas gydytoją 
metu, GAST yra pranašesnis už sekreto pasėlį iš ryklės. Tuoj 
pat paskirtas tinkamas gydymas sutrumpina gydymo trukmę 
1–2 dienomis, apsaugo nuo galimų komplikacijų, sumažina 
nereikalingą antibiotikų vartojimą [5, 13]. 

Lietuvoje nuo 2016 m. sausio 1 d. SAM įsakymu patvirtinta 
diagnostinė naujovė – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros skatinamoji paslauga – greitojo A grupės beta hemoli-
zinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2–7 metų 
vaikams, susirgusiems viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis 
ligomis [12]. Iki šiol šiam mikrobiologiniam tyrimui siuntimą 
galėjo duoti tik antrinės grandies gydytojas [4].

Tai didelis palengvinimas šeimos gydytojams, kurie galės 
tiksliau nustatyti ligos sukėlėją ir laiku paskirti tinkamą gy-
dymą. Tikimasi, kad įsigaliojus šiai tvarkai, žymiai sumažės 
antimikrobinių vaistų vartojimas. Prancūzijoje įdiegus grei-
tuosius STREP testus per 5 metus suaugusiems išrašytų re-
ceptų antibiotikams sumažėjo 26,5 proc., o 6–15 m. vaikų 
grupėje – net 35,8 proc. [8].

Nevartojant nereikalingų antibiotikų didėja pacientų sau-
gumas, nes daliai jų tenka sugrįžti pas medikus dėl antibioti-
kų nepageidaujamo poveikio [5]. Antibiotikų nepageidauja-
mas poveikis gali svyruoti nuo pilvo skausmo, viduriavimo, 
vėmimo, bėrimų iki sunkaus Stivenso ir Džonsono sindromo 
bei gyvybei pavojingų (anafilaksija ar staigi mirtis) reakcijų. 
Be to, sparčiai daugėja įrodymų, kad antibiotikai, gauti vai-
kystėje, gali suardyti mikroorganizmų pusiausvyrą žarnyne 
ir kituose organuose ir taip prisidėti prie ilgalaikio neigiamo 
poveikio sveikatai, pavyzdžiui, uždegiminių žarnyno ligų, nu-
tukimo, egzemos ar astmos išsivystymo [5].

Skatinant racionalų antibiotikų skyrimą, kaip pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams rengiami empirinio gy-
dymo antibiotikais algoritmai. Tai metodinės rekomenda-
cijos, kuriose nurodomi ligos sukėlėjai, jų mikrobiologinei 
diagnostikai naudojami tyrimai, gydymo taktika pirmojo 
pasirinkimo vaistais ir, esant alergijai ar jų netoleravimui, 
antrojo pasirinkimo vaistais. Metodinės rekomendacijos pa-
rengtos atsižvelgiant į racionalios antibiotikoterapijos prin-
cipus, mikro organizmų jautrumo antibiotikams situaciją 
Lietuvoje, mokslinius tyrimus, kitų šalių metodines reko-
mendacijas ir geros praktikos pavyzdžius [1, 4].
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Mokymai

1. Nurodykite neracionalaus antibiotikų vartojimo 
pasekmes:

a)  atsparių antibiotikams mikroorganizmų padermių vys-
tymasis ir plitimas;

b)  papildomos grėsmės pacientų saugumui dėl antibioti-
kų toksiškumo, disbakteriozės ir kitų nepageidaujamų 
reakcijų;

c) didėjančios nereikalingos išlaidos sveikatos priežiūrai;
d) tinka visi atsakymai.

2. Nurodykite neracionalaus antibiotikų skyrimo ar 
vartojimo pavyzdžius:

a) antibiotikai skiriami virusinėms ligoms gydyti;
b) skiriama per plataus spektro antibiotikų;
c)  antibiotikų skyrimas nepagrįstas mikrobiologinių tyri-

mų rezultatais;
d) tinka visi atsakymai.

Mokymų 2-o ciklo

2 temos „Racionalios antibiotikoterapijos principai“ 

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę (raides) apveskite raudonos spalvos rašikliu.

Klaus imai

3. Nurodykite dažniausius ŪVKTI (ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų) sukėlėjus:

a) virusai;
b) bakterijos;
c) pirmuonys;
d) tinka visi atsakymai.

4. Kuo svarbus greitojo A grupės beta hemolizinio strep-
tokoko antigeno nustatymo testo (GAST) įdiegimas į 
pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas?

a)  greitas atsakymas per 5–10 min., nereikalauja pakarto-
tinio vizito pas gydytoją;

b)  leidžia laiku paskirti tinkamą gydymą, apsaugo nuo 
komplikacijų;

c)  sumažina nereikalingą antibiotikų skyrimą, didina pa-
ciento saugumą, mažina bakterijų antimikrobinio rezis-
tentiškumo vystymąsi;

d) tinka visi atsakymai.

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Gerbiami sveikatos priežiūros specialistai, prašome registruotis į 3-ią mokymų „Antibiotikai“ ciklą  
„Antibiotikų grupių apžvalga“, kuris vyks spalio–lapkričio mėn. 

Registruotis galima iki rugsėjo 20 dienos.

Mokymosi ciklo kaina – 5 eurai. 
Atkreipiame dėmesį, kad mokytis galės tik užsiprenumeravusieji žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“.

 

Mokymų „Antibiotikai“ registravimosi tvarka
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Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami 8 val. mokymosi trukmės  
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro tobulinimosi pažymėjimai.

Mokymai skirti sveikatos priežiūros specialistams.

Visiems užsiregistravusiems bus suteiktas identifikavimo numeris (ID),  
kurį vėliau reikės nurodyti savo atsakymų (dalyvio) kortelėse.

Mokestį už mokymus prašome pervesti į SEB banką.
Sąskaitos Nr. LT227044060000322130

Nepamirškite, kad užpildytą registracijos kortelę ir  
mokėjimo kvitą būtina atsiųsti iki rugsėjo 20 dienos paštu, adresu: Mokymai „Antibiotikai“, Rugių g. 1, Vilnius,  

arba atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą Rugių g. 1, Vilnius,  
ir įdėti į tam skirtą dėžutę pirmame aukšte (prie įėjimo).

Visais rūpimais klausimais dėl mokymų „Antibiotkai“ 
prašome skambinti Elonai Steckienei tel.: (8-5) 277 9932; 8 686 23 283

Mokymų „Antibiotikai“ dalyvio registracijos kortelė

Vardas
Pavardė

Gimimo data*

Adresas korespondencijai

Tel. Nr. 

El. paštas

* Gimimo datos pildymo pavyzdys:

2 0 0 1 0 9 0 9

 

Mokymų „Antibiotikai“  
2-o ciklo dalyvio kortelė

Vardas

Pavardė

Dalyvio numeris (ID)

Adresas ir telefonas

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį.  
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą  

iki 2016 m. rugsėjo 5 d. adresu: Mokymai „Antibiotikai“, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų  
centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą.  

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2016 m. rugsėjo 5 d., nebus tikrinami.  
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą,  

palikite juos I aukšte langelyje „Informacija“ arba įdėkite į atsakymų dėžutę I aukšte prie skelbimų lentos.

Kirpimo linija

Kirpimo linija

SVARBU! Visi mokymų „Antibiotikai“ dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo 
nurodytoje vietoje priklijuoti Vilniaus kolegijos logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje.  
Jį iškirpkite ir priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo
vieta

2



27Žodis gydo, žodis žeidžia

Atostogos raštingai
Diana Žėkienė 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Žodis atostogos kilęs iš veiksmažodžio atostogauti. Tad 
mokyti tokiu laikotarpiu, ypač mokytis, visai nesinori. Tačiau 
dažnai  prieš mūsų valią, net ir per atostogas, iškyla kai kurių 
klausimų:

Ar taisyklingas sakinys „Jis dabar yra atostogose“?
Taisyklingas. Kurį laiką ne visai tinkamu laikytas ir todėl 

taisytas vietininkas atostogose dabar pripažįstamas bendrinės 
kalbos norma.

Ar galima „eiti atostogų“?
Taip, tikslui reikšti su veiksmažodžiais, kurie turi judėjimo 

reikšmę, vartojamas kilmininkas, bet tinkamos ir kitos for-
mos – atostogauti, eiti į atostogas, tik ne atostogoms!

Ar taisyklingas pasakymas „leisti atostogų“?
Taisyklingas. Leisti atostogų reiškia atostogų davimą ir 

įforminimą: Prašau leisti 7 kalendorinių dienų kasmetinių atos-
togų (arba 7 kalendorines dienas kasmetinių atostogų) nuo xxxx 
metų birželio xx iki xx dienos įskaitytinai.

Pasakymas suteikti atostogas vartojamas apibendrintai 
kalbant apie atostogas kaip apie privalomą dalyką: Darbuoto-
jui suteikiamos 28 dienų atostogos.

Gali būti vartojama išleido atostogauti, išleido į atosto-
gas, bet netinka pasakymai su naudininku: Išleido atostogoms 
(taisoma atostogų). Kai įvardijamas dienų skaičius (kiek die-
nų išeinama atostogų), galimas ir laiko naudininkas: Prašau 
leisti atostogų 7 dienoms.

Ar galima „išvykti atostogoms“?
Išvykti, žinoma, galima, net būtina, tačiau ne atostogoms! 

Naudininkas nevartojamas tikslui reikšti su judėjimo veiks-
mažodžiais. Taigi vykstame atostogų, atostogauti. 

Ar taisyklingas sakinys „Atostogos aukštame lygyje“?
Netaisyklingas. Daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti 

vietininkas nevartotinas, taisoma buvo aukšto lygio; vyko 
puikiai; buvo gerai organizuotos).

Ar taisyklinga sakyti: „atostogų bėgyje, laikotarpyje, 
laike atostogų“?

Netaisyklinga. Vietininkas nevartotinas kaip prielinksnis 
ar polinksnis laiko tarpui reikšti, pvz.: metų bėgyje (taisoma 
per metus; šiais metais), laiko bėgyje (taisoma laikui bėgant; 
ilgainiui) mėnesio bėgyje (taisoma mėnesį; visą (šį) mėnesį; 
per mėnesį). Todėl atostogaudami taip pat sakykime: per 
atostogas, atostogų laikotarpiu…

Ar taisyklingas sakinys „Išleidžiu apmokamų atostogų“?
Netaisyklingas. Terminas yra mokamos atostogos. Taigi 

ir leisti reikia mokamų atostogų, na, tiesa, mūsų atostogos 
ne visada būna mokamos, tada prašome išleisti nemokamų 
atostogų. 

Kas  yra „mokomosios atostogos“?
Terminas taisyklingas, tik gali painiotis su mokamomis 

atostogomis. Geriau tiktų mokymosi atostogos.  Rašte galima 
formuluoti ir taip: Išleisti (Leisti) atostogų mokytis.

„Pailgintos atostogos“ ar „prailgintos atostogos“?
Terminas yra pailgintos atostogos. Prailgintos atosto-

gos – netaisyklingas pasakymas

„Atostogas už praeitus metus“ ar „praeitų metų atos-
togos“?

Atostogos už ką – tinka, kai pabrėžiamas laikas, už kurį 
atostogos suteikiamos: Atostogos už šį laikotarpį neteikiamos. 
Gavo atostogas už praeitus metus. Šiaip atostogoms apibū-
dinti vartojamas kilmininkas: praeitų metų atostogos.

„Atšaukti iš atostogų“ ar „atšaukti į darbą“?
Atšaukti iš atostogų – įprastas kanceliarizmas, reiškiantis 

nurodymą grįžti į darbą.
Veiksmažodžiu atšaukti paprastai nurodoma, iš kur rei-

kia grįžti, bet galima pasakyti ir kur atšaukiama: atšaukia iš 
atostogų, atšaukia iš komandiruotės, atšaukia į darbą.

Ar taisyklingi tokie dūriniai „atostogpinigiai“, „ko-
mandiruotpinigiai“?

Taisyklingi. Atostogpinigiai (taip pat vadinami atostogų, 
atostoginiais pinigais arba tiesiog atostoginiais)  – darbo 
užmokestis, mokamas už atostogų laiką; komandiruotpini-
giai – pinigai, mokami komandiruotės išlaidoms atlyginti. 

Per atostogas „gulėti ant lovos“ ar „lovoje“?
Gali būti ir taip, ir taip. Tačiau nelinkėčiau. Prielinksni-

nės konstrukcijos ir vietininko reikšmės skiriasi, plg.: Ligonis 
gulėjo ant lovos (t. y. paviršiuje, neapklotas) ir Ligonis gulėjo 
lovoje (t. y. viduje, apklotas); Rašo ant sąsiuvinio (t. y. viršelyje) 
ir Rašo sąsiuvinyje (t. y. vidiniuose jo puslapiuose); Plūduriuo-
ja ant vandens (t. y. paviršiuje) ir Plūduriuoja vandenyje (t. y. 
apsemtas).

Ar taisyklingas sakinys „buvau ne nuotaikoje“?
Netaisyklingas. Daikto būviui, būsenai ar požymiui reikš-

ti vietininkas nevartotinas, taisoma: be nuotaikos; prastos 
nuotaikos; prastai nusiteikęs. 

Be to, tai, sakyčiau, nelogiška. Atostogos – toks metas, kai 
privalome būti geros, pakilios, puikios nuotaikos, gerai 
nusiteikę, geros formos… Tai poilsio metas, būtinas mūsų 
organizmui ir psichikai kaip oras, vanduo ar miegas. Poilsis 
ne tik suteikia malonumą, bet ir „įkrauna“ visą organizmą 
teigiama energija. Tad visaverčio ir harmoningo poilsio...

Informacija parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos rekomendacijas
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Nuo birželio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl tiesiogiai stebimo 
trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“(2016 m. vasario 12 d. Nr. V-237).

Šis aprašas reglamentuoja tuberkulioze sergančių pa-
cientų ambulatorinio gydymo, tiesiogiai stebint asmens 
sveikatos priežiūros specialistui, organizavimo ir gydymo 
tvarką. Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kursas (su-
trumpintai DOTS) – Pasaulio sveikatos organizacijos stra-
tegija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekono-
miškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, 
leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės (toliau – TB) 
gydymo rezultatų.

Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas – tuberkuliozės 
gydymo kursas, kurio metu tuberkulioze sergantis  pacientas 

Baigę mokymus bendrosios praktikos slaugytojai 
gali dirbti DOTS kabinetuose

antituberkuliozinius vaistus išgeria DOTS kabinete stebint 
asmens sveikatos priežiūros specialistui.

DOTS kabinete gali dirbti bendrosios praktikos slaugy-
tojas, išklausęs 4 val. paskaitų ciklą apie TB profilaktiką ir 
kontrolę bei kontroliuojamo gydymo ypatumus.

Seminarus tema „Tuberkuliozės diagnostikos, gydymo kont-
rolės ir profilaktikos pagrindai“ (trukmė 4 val.) organizuoja Svei-
katos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. 
Iki rugsėjo mėnesio TB mokymus baigs apie 100 bendrosios 
praktikos slaugytojų. Jie turės teisę dirbti DOTS kabinetuose. 

Mokymai vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus inf.

Didesnis dėmesys slaugos vadybai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsaky-

mu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl minimalių 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų 
aprašo tvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d. Nr.V-680) dides-
nis dėmesys skiriamas slaugos proceso vadybai.

Reikalavimų aprašo tikslas – nustatyti pagrindines asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – įstaigų) veiklos kryptis 
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerin-
ti ir vidaus medicininio audito darbo principus.

Slaugos proceso vadyba – slaugos proceso planavimas, pa-
laikymas, vykdymas, veiklos tikrinimas ir vertinimas, slaugos 
proceso gerinimo ir veiksmingumo vertinimas. Apraše nuro-
dyta vesti slaugos protokolus. Slaugos protokolas – dokumen-
tas, kuriame nustatoma nuosekli slaugos veiksmų eiga. Nesant 
šalies mastu parengtų ir patvirtintų diagnostikos ir gydymo 
metodikų ar slaugos protokolų, įstaiga pati pasirengia diagnos-

tikos ir gydymo ar slaugos protokolus, skirtus įstaigoje teikia-
mų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti.

Įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslau-
gas, nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei teisinės formos, 
pavaldumo, teikiamų paslaugų rūšies, lygio ir apimties, pri-
valės turėti slaugos proceso valdymo aprašą, kuriame turi 
būti nustatyta slaugos proceso vadyba. Įstaigoje turi būti 
už slaugos proceso valdymą atsakingas asmuo, kuris privalo 
būti išklausęs ne trumpesnę kaip 16 val. kvalifikacijos to-
bulinimo programą „Slaugos proceso kokybės valdymas“, 
suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nisterija, ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą. Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas įsigalioja 
2017 m. gegužės mėn. 1 d.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro 
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus inf.

Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia jau tradicija tapusį Geriausio socialinio darbuotojo konkursą.

Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai vėl startuoja, kad būtų įvertinti puikiai dirbantys specialistai.  
Į geriausius gali pretenduoti visi įstaigų socialiniai darbuotojai, taip pat dirbantys gydymo įstaigose.
Nugalėtojai bus renkami 6 skirtingose nominacijose pagal klientų grupes: už darbą su vaikais, senjorais,  

neįgaliaisiais, šeimomis, bendruomene bei už darbą su patiriančiais krizę. 

Nugalėtojus išrinks Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta vertinimo komisija.
„Geriausio socialinio darbuotojo“ vardą pelnę socialiniai darbuotojai iškilmingo renginio metu  

bus apdovanoti aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu – „Gerumo Žvaigžde“  
ir ministrės A. Pabedinskienės Padėkos raštais.

Savo kandidatūras galima teikti nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 rugsėjo 2 d. imtinai,  
adresu post@socmin.lt (laiško temos laukelyje įrašykite „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“).

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro  
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus inf.
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„Jau metai, kai gyvename be profesoriaus 
Valmanto Budrio“, – šiais žodžiais į susirinku-
sius kolegas ir profesoriaus artimuosius kreipėsi 
Santariškių klinikų Neurologijos centro vado-
vas prof. Dalius Jatužis vasario 19-osios vakarą 
Lietuvos medicinos bibliotekoje. Ryškų pėdsa-
ką moksle, kultūroje ir visuomenėje palikusio 
prof. habil. dr. Valmanto Budrio (1958–2015) 
veiklą pristatė dr. Rūta Kaladytė-Lokominie-
nė, prof. Dalius Jatužis. Eugenijos ir Leonido 
Pimanovų Alzheimero ligos paramos fondo 
atstovė perskaitė valdybos pirmininko Kęstu-
čio Mozerio prisiminimus apie profesorių, o 
prof. Gintaras Kaubrys pakvietė pažiūrėti fo-
tonuotraukų iš profesoriaus asmeninio ir Neu-
rologijos klinikų archyvo. Renginyje buvo pristatyta Lietuvos 
medicinos bibliotekos parengta prof. V. Budrio bibliografijos 
rodyklė, kurią sudarė LMB Leidybos sektoriaus vedėja Danu-
tė Malakauskienė. Bibliografijoje užfiksuoti 635 įrašai. Nuo 
1996 m., kai bibliotekoje buvo įkurtas Leidybos sektorius, pa-
rengtos 64 gydytojų bibliografijos, iš kurių 4 jau galima skaityti 
skaitmeninėje publikavimo platformoje issuu (žr.: www.lmb.lt  
> Naujienos > issuu arba https://issuu.com/lmbtau).

Valmantas Budrys, gimęs ir augęs Vilniaus centre, rašė: 
„Man nebūtinas miško ošimas, tačiau meilė gimtajam miestui 
ir šaliai – mano širdyje. Neįsivaizduoju, kad galėčiau gyventi 
kitur.“ 1983 m. jis su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultetą, 1987 m. – aspirantūros studijas. 1988–
1990 m. dirbo Vilniaus miesto 6-osios klinikinės ligoninės 
Terapijos katedros dėstytoju, asistentu. 1989 m. apgynė di-
sertaciją „Bendra ir regioninė hemodinamika bei segmentinės 
refleksinės krioterapijos taikymo rezultatai sergantiems arte-
rine hipertenzija“. 1991–1997 m. dirbo Vilniaus universite-
to ligoninės Santariškių klinikų Vidaus ligų ir neurologijos 
klinikos vyr. asistentu, Neurologijos skyriaus vyr. ordinato-
riumi. 1997 m. jam suteiktas docento vardas. 1997–2001 m. 
V. Budrys buvo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Neurologijos klinikos vadovas, nuo 2002 m. – Neurologijos 
centro direktorius, o nuo 2007 m. – taip pat ir Neurologi-
jos ir neurochirurgijos klinikos vadovas. 2007 m. V. Budriui 
suteiktas profesoriaus, habilituoto medicinos mokslų daktaro 
laipsnis. Profesorius habilitacijos procedūrai pateikė mokslo 
darbų apžvalgas „Neurologija pasaulio ir Lietuvos kultūroje“ 
ir „Kognityviniai sutrikimai sergant epilepsija. Neurologiniai 
sutrikimai literatūros ir vaizduojamojo meno kūriniuose“. Jis 
stažavosi Geterborgo ir Linčiopingo universitetų ligoninėse 
(Švedijoje), Lojolos universiteto Stričo medicinos mokykloje 
Čikagoje (JAV), Oksfordo universiteto J. Radklifo ligoninėje. 

Prof. V. Budrys buvo Pasaulinės neurologų federacijos  ir 
Europos neurologijos akademijos atstovas Lietuvai, Karališ-
kosios medicinos draugijos narys, Vilniaus krašto vyriausias 
neurologas, Lietuvos insulto asociacijos prezidentas, Vilniaus 
krašto neurologų draugijos, Lietuvos epileptologijos draugijos 
valdybos narys, E. ir L. Pimonovų Alzheimerio ligos paramos 
fondo tarybos narys. Prof. V. Budrys – vadovėlių „Klinikinė 

Neurologijai paskyręs gyvenimą
Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka

neurologija“ (2013, 2009) bei „Urgentinė 
neurologija“ (2011), „Neurologijos vado-
vas gydytojui praktikui“ (2004) sudarytojas 
ir mokslinis redaktorius, daugelio mokymo 
metodinių priemonių ir daugiau kaip 120 
mokslinių straipsnių autorius ir bendraau-
toris. Jis buvo keturių medicinos žurnalų 
redakcinių kolegijų narys. Pasak prof. D. Ja-
tužio, profesoriaus nuopelnai neurologijai yra 
neišmatuojami. Prof. V. Budrio pastangomis 
Lietuvoje susikūrė kokybiška, specializuota, 
daugiadisciplininė, Vakarų Europos šalių di-
agnostikos ir gydymo standartus atitinkanti 
neurologinė pagalba ligoniams. O pats pro-
fesorius sakydavo: „Visi šie darbai ir pareigos 

yra mano gyvenimo dalis, dirbu niekieno neverčiamas, negal-
vodamas apie uždarbį ir tikiu tuo, ką darau.“

Svarbią vietą profesoriaus veikloje užėmė medicinos ir meno 
istorijos tyrinėjimai. Jo straipsniai sulaukė didelio tarptautinio 
susidomėjimo ir buvo publikuoti prestižiniuose Europos neu-
rologų žurnaluose. 2005 m. žurnale „European Neurology“ 
išspausdintame straipsnyje „Neurological Eponyms Derived 
from Literature and Visual Art“ pirmąkart buvo surinkti ir ap-
rašyti neurologiniai literatūrinės, meninės kilmės eponimai, o 
„Journal of the Royal Society of Medicine“ straipsnyje „Parkin-
son‘s disease before Parkinson, Vilnius 1814“ nagrinėta XIX a. 
pr. Vilniaus universiteto dėstytojo I. Weisso graviūra, vaizduo-
janti Parkinsono liga sergantį pardavėją. Straipsnyje „A Portrait 
of Myasthenia Gravis?“ profesorius nagrinėjo žymaus lietuvių 
dailininko K. Rusecko 1823 m. nutapytą miastenija sirgusio 
vyro portretą („European Neurology“, 2006). 2007 m. prof. 
V. Budrys su kolegomis pirmąkart aprašė demencijos, neuronų 
tarpinių filamentų intarpų ligos, įtaką profesionalaus meninin-
ko kūrybiškumui, stiliaus raidai, kaitai ir galiausiai žlugimui. 
Profesorius tyrinėjo žymiausių Renesanso dailininkų Mikelan-
dželo, Leonardo da Vinčio,  Rafaelio meno kūrinius, susiju-
sius su nervų sistemos anatomija ir nervų ligomis. Tarp ver-
tingų prof. V. Budrio mokslinių straipsnių – neurologinių ligų 
XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Marijos 
Stebuklų knygoje apraiškų nagrinėjimas, A. Škėmos romano 
„Balta drobulė“ pagrindinio herojaus neurologinės ligos anali-
zė, kunigaikščio Vytauto mirties priežasčių tyrinėjimai.

Greta labai intensyvios mokslinės ir visuomeninės veiklos 
profesoriaus laisvalaikio pomėgis buvo tapyba. Dar mokyda-
masis vidurinėje mokykloje jis lankė Vilniaus vaikų dailės mo-
kyklą. Profesorius prisiminė, kad didelę įtaką jam tuomet turėjo 
mokytojas tapytojas Arvydas Šaltenis. Prieš tris dešimtmečius 
prof. V. Budrys pradėjo kolekcionuoti tapybos kūrinius. Jis tei-
gė: „Kolekcionavimas – nesibaigiantis, tęstinis procesas, kaip ir 
pats menas, kaip ir mano aistra jam. Tai jis nuskaidrina kasdie-
nybę ir įprasmina būtį.“ Profesoriaus kolekcijoje yra žymiausių 
lietuvių dailininkų (A. Žmuidzinavičiaus, K. Šimonio, A. Gu-
daičio, J. Švažo, A. Švėgždos, V. Kisarausko, M. Dobužinskio ir 
kt.) paveikslų. Prof. V. Budrys dar spėjo parengti meno albumą 
„Lietuvoje ir už jos“, kurį 2015 m. išleido jo žmona.
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2016 m. birželio 27–29 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacija ir Zarasų švietimo pagalbos tarnyba Zarasuose or-
ganizavo penktąją Lietuvoje Baltijos vasaros mokyklą „Netra-
dicinės suaugusiųjų mokymosi aplinkos ir formos“. Į Baltijos 
vasaros mokyklą buvo pakviesti Baltijos šalių neformalaus 
suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai iš Estijos, Latvi-
jos ir Lietuvos. Baltijos vasaros mokykloje dalyvavo Sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Tarp-
tautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja 
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė ir Kompetencijų ugdymo 
organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė dėstytoja Vera 
Šiktorova.

Pagrindinis šios vasaros mokyklos tikslas – stiprinti Balti-
jos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimą, susipažinti 
su įvairių Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų suaugusiųjų ug-
dymo patirtimi ir ugdymo formomis netradicinėje suaugu-
siųjų ugdymo aplinkoje, susipažinti su praktinio emocinio 
intelekto ugdymo priemonių taikymu.

Baltijos vasaros mokykloje buvo galimybė ne tik susipažin-
ti su dalyviais iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, apžvelgti pristaty-
tas programas, išgirsti dalyvaujančiųjų teorinius pamąstymus 
apie neformalaus suaugusiųjų mokymosi netradicinėse erdvė-
se galimybes, bet ir susipažinti su Baltijos vasaros mokyklos 
dalyvių netradicinio mokymosi aplinkų ir (arba) formų pa-

vyzdžiais, akcentuojant neformalaus suaugusiųjų mokymosi 
netradicinėse erdvėse kokybę.  

Europoje vykdomas neformalaus mokymosi įstaigų koky-
bės įsivertinimo procesas ir išorinio vertinimo mechanizmas, 
įpareigojantis siekti Europos kokybės ženklo (EQM – Euro-
pean Quality Mark).

Baltijos vasaros mokykloje vyko praktinės užduotys netra-
dicinėse suaugusiųjų mokymosi erdvėse Zarasuose: bibliote-
koje, muziejuje, Dusetų dailės galerijoje, Sartų regioniniame 
parke, Antazavės dvare.

Baltijos vasaros mokykla pademonstravo puikias bendradar-
biavimo perspektyvas, atskleidė Baltijos šalių dalyvavimo Euro-
pos suaugusiųjų švietėjų platformoje EPALE portale galimybes.

Neformalus bendravimas ežero pakrantėje, galimybė pa-
sivaikščioti Zarasų apžvalgos ratu, gėrėtis ežero šlaitais ir 
pakrančių vaizdais, paplaukioti katamaranu Zaraso ežere, 
pasimėgauti ežero bangų, saulės spindulių ir vėjo gaivos tei-
kiamais malonumais – tai įsimintini visų neformalaus suau-
gusiųjų švietimo organizacijų atstovų iš Baltijos vasaros mo-
kyklos  įspūdžiai.

Belieka stiprinti bendradarbiavimo galimybes tarp Lietu-
vos ir užsienio šalių mokymosi įstaigų. Žinias, patobulintas ir 
sukauptas Baltijos vasaros stovykloje, – išsaugoti ir pritaikyti, 
tolimesnėje kasdieninėje andragoginėje praktikoje. 

2016 metų Baltijos vasaros mokykla
Vera Šiktorova 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 

Profesinis tobulinimasis

Sigita Puodžiūtė gimė ir augo nuostabiame gamtos kam-
pelyje Labanoro girios kaime. Vidurinį išsilavinimą įgijo 
Molėtuose, Utenoje baigė medicinos mokyklą, o 1986 m. – 
biologijos mokslų studijas Vilniaus universitete. Dirbdama 
mikrobiologe, mokėsi Vilniaus Justino Vienožinskio dailės 
mokykloje pas Mariją Teresę Rožanskaitę, Ričardą Vaitiekūną.

Jau aštuoniolika metų dirba Santariškių klinikose.
Nuo 2009 m. rengia autorines parodas. Pirmąją parodą, 

surengtą Lietuvos medicinos bibliotekoje, Sigita paskyrė ma-
mai. 2012 m. bibliotekoje veikė tapybos darbų paroda „Dan-
gus“. Savo darbus eksponavo Santariškių klinikose, Žemės 
ūkio ministerijoje ir kt. 2014 m. Onkologijos institute ir VU 
bibliotekoje veikė paroda „Aš dirbu Santariškėse“.   

Spalvomis išreikšti tai, kas svarbiausia
Liepos 12 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje, Vilniuje, atidaryta 
Sigitos Puodžiūtės tapybos paroda „Peizažai – miesto ir kaimo“.

Janina Valančiūtė 
Lietuvos medicinos biblioteka

Ankstesniuose autorės darbuose karaliavo gėlės, vėliau 
atsirado dangaus motyvas, gimė augalų ciklas „Botanika“. 
Keitėsi spalvų gama. Pirmuose darbuose vyravo ryškios spal-
vos, vėliau atsirado ramūs tonai – melsvi, pilki, gelsvi ar sod-
riai žali. Dar vienas S. Puodžiūtės kūrybos etapas – darbai 
medicinos tematika. 

„Šiuose paveiksluose daug erdvės, mažai spalvų, nedaug 
objektų. Tik tai, kas svarbiausia. Norėjosi, kad peizažai būtų 
atpažįstami, tarsi vietovė pamatyta kitaip“ – naujausią ekspo-
ziciją pristato autorė.

Paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje veiks iki rugpjūčio 
31 d.
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Sigita Puodžiūtė ir jos darbai



EQM yra kokybės ženklas, kuriuo remiantis nustatoma moky-
mo teikėjo ir jo veiklos kokybė Europos kontekste.

EQM taikomas visoms neformaliojo mokymo ir mokymosi 
sritims.

EQM padeda įstaigai pasitikrinti, kaip jų veikla atitinka bend-
rai nustatytus kokybės užtikrinimo kriterijus.

EQM skatina mokymo paslaugų plėtrą ir tobulėjimą.

Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis ir 
patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:

•  Mokymo paslaugų administravimas – patvirtina, kad institu-
cijos organizacinė struktūra, mokymo administravimo procesai 

Informacinis pranešimas
2016 m. liepos 29 d. Nacionalinė EQM tarnyba, kuriai atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, išdavė sertifikatą 

Nr. 01-2016, patvirtinantį, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras atitinka Europos kokybės 
ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.

ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo medžiaga ir kt.) bei mo-
kymo planavimo procesai užtikrina mokymo paslaugų kokybę.

•  Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas – 
patvirtina mokymosi aplinkos, konsultantų (dėstytojų) pro-
fesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų, turinio ir 
metodų atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) poreikiams bei 
tikslams.

•  Mokymosi pasiekimų įvertinimas – patvirtina, kad yra 
įdiegtos mokymosi pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio 
užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.

•  Kokybės valdymas – patvirtina, kad institucijoje yra įdiegtos 
tinkamos kokybės proceso valdymo procedūros.


