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Raktiniai žodžiai: subjektyvi sveikata, slaugytojai, re-
struktūrizavimas, vadovų socialinė parama, nerimastingumas.

Santrauka
Struktūrines pertvarkas darbe patyrusių slaugytojų sveika-

ta yra svarbi teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
sąlyga.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip restruktūrizuotose ligoni-
nėse dirbančių slaugytojų subjektyvią sveikatą prognozuoja psi-
chosocialiniai darbo veiksniai ir nerimastingumas. 

Tyrimo medžiaga ir metodai.  Tyrimas atliktas 13-oje re-
struktūrizuotų Lietuvos ligoninių. Į duomenų analizę įtrauk-
ti 775 ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį turinčių 
slaugytojų duomenys. Subjektyvi sveikata vertinta vieno 
klausimo instrumentu, naudota Nerimo ir nerimastingumo 
aprašo (State-Trait Anxiety Inventory for Adults, Spielberger ir 
kt., 1968, 1977) Y-2 forma ir specialiai šiam tyrimui sudary-
tos psichosocialiniams darbo veiksniams bei subjektyviai su 
restruktūrizavimu siejamiems jų pokyčiams įvertinti skirtos 
skalės. Duomenų analizei taikyta aprašomoji statistika, suda-
rytas dvinarės logistinės regresijos modelis. 

Rezultatai. 46 proc. slaugytojų savo sveikatą vertino nei-
giamai. Aukšta vadovų socialinė parama darbe (GS = 0,74; 
95 proc. PI 0,55–0,98) buvo susijusi su teigiama subjekty-
via sveikata, o amžius (GS = 1,07; 95 proc. PI 1,03–1,13) ir 
stiprus nerimastingumo išreikštumas (GS = 1,12; 95 proc. PI 
1,08–1,17) buvo susiję su neigiamu sveikatos vertinimu.

Išvados. Beveik pusė restruktūrizuotose Lietuvos ligo-
ninėse dirbančių slaugytojų savo sveikatą vertina neigiamai. 
Vadovų socialinė parama atsiskleidė kaip prevenciniu povei-
kiu slaugytojų sveikatai pasižymintis psichosocialinės darbo 
aplinkos veiksnys. Slaugytojų amžius ir nerimastingumas atsi-
skleidė kaip rizikos veiksniai.

Įvadas
Slaugytojų sveikata yra svarbi jų teikiamų sveikatos prie-

žiūros paslaugų kokybės sąlyga. Literatūroje gausu mokslu 
grįstų įrodymų apie šių sveikatos priežiūros specialistų svei-
katos sąsajas tiek su individualiais veiksniais, tokiais kaip mi-
tyba, fi zinis aktyvumas, sveikatai žalingas elgesys ar kt., tiek 
su darbu susijusiais veiksniais, tokiais kaip darbas pamaino-
mis, ilgos darbo valandos, psichosocialinė darbo aplinka ir kt. 
[1–3]. Iškyla ir naujų rizikų slaugytojų sveikatai, viena jų – 

Ligoninių restruktūrizavimą išgyvenusių 
slaugytojų subjektyvios sveikatos 

prognozavimas pagal psichosocialinius darbo 
veiksnius ir nerimastingumą

sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas. Siekiant page-
rinti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą, ligoninių 
struktūrines pertvarkas įgyvendino daugelis pasaulio šalių. 
Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas truko 
beveik dešimt metų (2003–2012). Įvykdžius pertvarkas, ligo-
ninių skaičius sumažėjo nuo 104 iki 62, buvo sujungtos arba 
prijungtos 42 įstaigos, uždaryta 23 akušerijos ir 11 chirurgijos 
skyrių [4, 5]. Europos Sąjungos ekspertai restruktūrizavimą 
apibrėžia kaip sudėtingą ir ilgalaikį procesą, kuris neatsieja-
mas nuo pokyčių psichosocialinėje darbo aplinkoje bei gali 
kelti riziką darbą po struktūrinių pertvarkų įgyvendinimo iš-
saugojusių darbuotojų sveikatai [6]. Todėl ypač svarbu ištirti 
naujai kylančias rizikas slaugytojų sveikatai. Restruktūrizavi-
mą patyrusių slaugytojų sveikatos sąsajos su psichosocialiniais 
darbo veiksniais gali suteikti naujų žinių, leisiančių kurti šių 
sveikatos priežiūros specialistų sveikatai palankią darbo aplin-
ką pertvarkytose ligoninėse.

Slaugytojų sveikatos tyrimuose vertinami įvairūs sveikatos 
rodikliai, vienas jų – subjektyvi sveikata. Tai vertingas infor-
macijos apie sveikatos būklę šaltinis, ypač tais atvejais, kai pra-
sidėjus ligai jos fi zinių požymių dar negalima pastebėti. Sub-
jektyvi sveikata leidžia prognozuoti kitus sveikatos rodiklius, 
mirtingumą, todėl šis rodiklis plačiai taikomas populiacijos 
sveikatos ir gyvenimo kokybės stebėsenos studijose [7, 8].

Reikia pastebėti, kad vertinant subjektyvios sveikatos ry-
šius su psichosocialiniais darbo veiksniais svarbu atsižvelgti 
į šiems ryšiams galinčius turėti įtakos su darbu nesusijusius 
kintamuosius, tokius kaip asmenybės bruožai. Pavyzdžiui, 
tikėtina, kad darbuotojas, kuriam būdingas stipriai išreikš-
tas nerimastingumas, pasireiškiantis kaip polinkis jaudintis 
ir patirti stresą kasdienes gyvenimo situacijas suvokiant kaip 
gąsdinančias ir keliančias grėsmę [9], restruktūrizavimo metu 
psichosocialinę darbo aplinką vertins ypač neigiamai. Tokiu 
būdu nustatyti ryšiai tarp psichosocialinių darbo veiksnių ir 
subjektyvios sveikatos gali būti nerimastingumo, kuris tyrime 
nebuvo kontroliuotas, rezultatas. Tyrimų rezultatai atsklei-
džia, kad nerimastingumas kartu su psichosocialiniais darbo 
veiksniais leidžia geriau paaiškinti su restruktūrizavimu susi-
dūrusių darbuotojų subjektyvius sveikatos rodiklius [10, 11]. 
Svarbu atsižvelgti ir į kitus su darbu nesusijusius kintamuo-
sius, galinčius turėti įtakos subjektyviai sveikatai, tai – stiprūs 
gyvenimo sukrėtimai [3].

Apibendrinant galima teigti, kad ligoninių restruktūrizavi-
mas išryškėjo kaip nauja rizika slaugytojų sveikatai. Stokoja-

Justina Kymantienė
Vilniaus universitetas, Higienos institutas
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ma žinių apie darbą po struktūrinių permainų įgyvendinimo 
išsaugojusių slaugytojų sveikatos sąsajas su psichosocialiniais 
darbo veiksniais. Apžvelgtų tyrimų rezultatai leidžia teigti, 
kad psichosocialiniai darbo veiksniai darbuotojų sveikatos ne-
veikia izoliuotai – svarbus vaidmuo tenka pačių darbuotojų 
asmeninėms charakteristikoms, todėl šiame tyrime atsižvel-
giama į slaugytojų nerimastingumą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas 2011 m. gruodžio–2012 m. balandžio 

mėnesiais 13-oje atsitiktiniu būdu iš LR sveikatos apsaugos 
ministerijos respublikinio, regioninio ir rajoninio lygmens res-
truktūrizuojamų ligoninių sąrašo atrinktų ir sutikimą dalyvau-
ti tyrime davusių ligoninių. Buvo išdalyta 891 anketa (atsako 
dažnis – 91,25 proc.). Į duomenų analizę įtraukti 775 slau-
gytojų, turinčių ne mažesnę nei vienerių metų darbo restruk-
tūrizuojamoje ligoninėje patirtį, anketų duomenys: iš keturių 
respublikos (N = 289), trijų regiono (N = 207) ir šešių rajono 
(N = 279) ligoninių. Tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis – 44,97 
metų (SN = 8,38). Visos tyrimo dalyvės – moterys, beveik pusė 
respondenčių yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą (45,6 proc.), iš-
tekėjusios arba gyvena partnerystėje (73,2 proc.). Daugiau nei 
pusė tyrimo dalyvių turi nepilnamečių ar fi nansiškai išlaikomų 
vaikų (59,6 proc.). Vidutinė slaugytojų darbo patirties ligo-
ninėje trukmė – 20,85 metų. Dauguma respondenčių dirba 
pamainomis ir (ar) budėjimais (63,4 proc.), vidutinis darbo 
valandų skaičius per savaitę – 41,67 valandų. 

Subjektyvios sveikatos vertinimas. Siekiant įvertinti sub-
jektyvią slaugytojų sveikatą, tyrimo dalyvių buvo paprašyta 
pasirinkti vieną geriausiai jų esamą sveikatos būklę apibūdi-
nantį atsakymo variantą pagal penkiabalę Likerto tipo ska-
lę, kur 1 reiškia „labai prasta“, 2 – „prasta“, 3 – „vidutinė“, 
4 – „gera“, 5 – „labai gera“. Atliekant logistinę regresinę ana-
lizę, subjektyvios sveikatos kintamasis buvo dichotomizuo-
tas: 0 reiškė teigiamą sveikatos būklės vertinimą, atitinkantį 
„gera“ arba „labai gera“ atsakymų alternatyvas, o 1 – neigiamą 
vertinimą, atitinkantį „vidutinė“, „prasta“ arba „labai prasta“ 
atsakymų alternatyvas [12]. 

Nerimastingumo ir gyvenimo sukrėtimų patyrimo ver-
tinimas. Slaugytojų nerimastingumui įvertinti taikyta Nerimo 
ir nerimastingumo aprašo Y-2 forma (State-Trait Anxiety Inven-
tory for Adults, STAIAD) [13]. Šią formą sudaro 20 teiginių, 
atsakymai į juos vertinami pagal keturbalę Likerto tipo skalę, 
kurioje 1 reiškia „beveik niekada“, 4 – „beveik visada“. Keletas 
teiginių pavyzdžių: „Aš sunkiai priimu nusivylimus ir ilgai ne-
galiu jų pamiršti“, „Aš jaučiuosi savimi patenkintas (-a)“. Ne-
rimastingumo rodiklis yra atsakymų suma (skaičių intervalas 
nuo 20 iki 80): didesnis balas rodo stipresnį nerimastingumo 
išreikštumą. Gautas Mind Garden Inc® leidimas išversti Nerimo 
ir nerimastingumo aprašą į lietuvių kalbą ir naudoti šiame tyri-
me. Modelio tinkamumo kriterijai parodė, kad modelis yra ge-
rai suderintas su duomenimis: χ² = 196,68, ll = 56, p < 0,001; 
RMSEA = 0,05, CFI = 0,97, TLI = 0,94. Vidinis skalės sude-
rintumas yra geras – Cronbacho α koefi cientas lygus 0,88. 

Tyrime taip pat vertintas slaugytojų su darbu nesusijusių 
gyvenimo sukrėtimų per paskutinius 12 mėnesių patyri-
mas. Tyrimo dalyvių klausta: „Ar per paskutinius 12 mėnesių 

patyrėte stiprų gyvenimo sukrėtimą, tokį kaip skyrybos, arti-
mo žmogaus mirtis, sunki Jūsų ar Jums artimo žmogaus liga, 
ypatingai sunki fi nansinė padėtis ir kt.?“

Psichosocialinių darbo veiksnių ir su restruktūrizavimu 
siejamų šių veiksnių pokyčių vertinimas. Tyrime vertinti šie 
psichosocialiniai darbo veiksniai: darbo reikalavimai, darbo 
kontrolė (autonomija darbe ir galimybė panaudoti įgūdžius), 
socialinė parama (kolegų ir vadovų), nesaugumas dėl darbo, 
psichologinis smurtas ir suvoktas restruktūrizavimo proceso 
teisingumas. Psichosocialiniams darbo veiksniams bei su li-
goninių restruktūrizavimu siejamiems šių veiksnių pokyčiams 
įvertinti specialiai šiam tyrimui buvo sudaryta keletas skalių.

Psichosocialinių darbo veiksnių skalę sudaro 14 teiginių, 
skirtų darbo reikalavimams, darbo kontrolei, apimant autono-
miją darbe ir galimybę panaudoti įgūdžius, socialinei paramai, 
apimant kolegų ir vadovų paramą, bei nesaugumui dėl darbo 
įvertinti. Sudarant teiginius darbo reikalavimams, darbo kont-
rolei ir socialinei paramai įvertinti, remtasi Darbo reikalavimų-
kontrolės-(paramos) modeliu [14]. Nesaugumas dėl darbo, kaip 
besitęsiantis susirūpinimas dėl darbo ateityje, vertintas kognity-
viniu ir afektiniu aspektais: kaip suvokiama tikimybė prarasti 
darbą ir kaip baimė ar nerimas prarasti darbą [15]. Atsakymams 
skirta penkiabalė Likerto tipo skalė, kur 1 reiškia „visiškai ne-
sutinku“, 5 – „visiškai sutinku“. Keletas teiginių pavyzdžių: 
„Turiu dirbti labai sunkiai“, „Bijau netekti darbo per artimiau-
sius 12 mėnesių“. Principinių komponenčių faktorinės analizės 
su Varimax sukiniu rezultatai parodė, kad duomenys faktorių 
analizei tiko: Keiser, Meyer ir Olkin matas (toliau – KMO) ly-
gus 0,64, Bartletto sferiškumo testo p < 0,001 (χ² = 1235,29; 
df = 91) (duomenys faktorių analizei tinkami, kai KMO > 0,60, 
o Bartletto sferiškumo testo p < 0,05) [16]. Faktorių analizės 
rezultatai leido teigti, kad skalės teiginiai sudaro šešis faktorius 
ir paaiškina 71,85 proc. duomenų išsibarstymą. Patvirtinamoji 
faktorių analizė parodė, kad šešių faktorių – darbo reikalavi-
mų, autonomijos darbe, galimybės panaudoti įgūdžius, kolegų 
socialinės paramos, vadovų socialinės paramos ir nesaugumo 
darbe – modelis gerai tinka duomenims: χ² = 104,24, ll = 62, 
p < 0,01; RMSEA = 0,04, CFI = 0,96, TLI = 0,94. Autonomi-
jos darbe Cronbacho α koefi cientas = 0,76, kolegų ir vadovų 
socialinės paramos – atitinkamai 0,73 ir 0,84, nesaugumo dėl 
darbo – 0,75, todėl šių subskalių vidinis suderintumas yra ge-
ras. Darbo reikalavimų ir galimybės panaudoti įgūdžius subska-
lių vidinis suderintumas yra pakankamas – Cronbacho α koe-
fi cientas atitinkamai lygus 0,69 ir 0,61. Didesnis balas reiškė 
aukštesnius darbo reikalavimus, didesnę autonomiją darbe, di-
desnę galimybę panaudoti įgūdžius, stipresnę kolegų ar vadovų 
socialinę paramą, didesnį nesaugumą dėl darbo. 

Vertinant slaugytojų psichologinio smurto patyrimą tyri-
mo dalyvių klausta, ar per paskutinius 12 mėnesių teko dar-
be patirti kurią nors iš psichologinio smurto formų – žodinę 
prievartą, ujimą (bauginimą), priekabiavimą ir (ar) grasini-
mus. Remtasi Tarptautinių organizacijų rekomenduojamame 
Prievartos darbe klausimyne pateiktais psichologinio smurto 
formų apibrėžimais [17], kurie respondentėms buvo pateik-
ti anketoje. Tolimesnėje duomenų analizėje psichologinio 
smurto darbe patyrimu laikėme bent vienos iš psichologinio 
smurto formų patyrimą.  

Siekiant įvertinti, kaip slaugytojos suvokia ligoninių re-
struktūrizavimo proceso teisingumą, buvo sudarytos restruk-
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tūrizavimo proceso teisingumo ir bendro restruktūrizavimo 
proceso teisingumo skalės. Restruktūrizavimo proceso tei-
singumo skalė sudaryta pagal R. J. Burke ir E. Greenglass 
(2000) darbe po Kanados ligoninių restruktūrizavimo išsau-
gojusių slaugytojų tyrime restruktūrizavimo procesams įver-
tinti taikytas skales [18]. Šiam tyrimui sudaryta 6 teiginių 
skalė vertinti informacinio, tarpasmeninio ir procedūros (pro-
ceso kontrolės) teisingumo aspektai. Atsakymams buvo skirta 
penkiabalė Likerto tipo skalė, kur 1 reiškia „visiškai sutinku“, 
5 – „visiškai nesutinku“. Teiginių pavyzdys: „Nuo tada, kai su-
žinojau apie ligoninės restruktūrizavimą, gaunu atsakymus į 
visus man rūpimus klausimus.“ Principinių komponenčių fak-
torinės analizės rezultatai parodė, kad duomenys faktorių ana-
lizei tiko (KMO = 0,86, Bartletto sferiškumo testo p < 0,001 
(χ² = 1304,08; ll = 15), skalės teiginiai sudaro vieną faktorių ir 
paaiškina 66,30 proc. duomenų išsibarstymą. Atlikus patvir-
tinamąją faktorių analizę, nustatyta, kad pagal modifi kacijos 
indeksų pasiūlymus patobulinto modelio tinkamumo koefi -
cientai rodo neblogą modelio tinkamumą turimiems duome-
nims: χ² = 16,62, ll = 7, p < 0,05; RMSEA = 0,06, TLI = 0,98, 
CFI = 0,99. Skalės vidinis suderintumas yra geras – Cronba-
cho α koefi cientas = 0,89. Prieš tolimesnę duomenų analizę 
restruktūrizavimo proceso teisingumo kintamojo reikšmės 
buvo perkoduotos atvirkštine tvarka: didesnis balas reiškė 
aukštesnį restruktūrizavimo proceso teisingumą.

Siekiant įvertinti, kaip slaugytojos suvokia ligoninių re-
struktūrizavimu numatytų pokyčių įgyvendinimo proceso tei-
singumą apskritai, buvo sudaryta Bendro restruktūrizavimo 
proceso teisingumo skalė. Vertinant darbuotojų suvoktą tei-
singumą organizacinių pokyčių įgyvendinimo proceso metu, 
S. Oreg ir K. van Dam (2008) rekomenduoja atsižvelgti į tyri-
mo konteksto specifi škumą [19], todėl sudarant šią skalę buvo 
išskirti penki ligoninių restruktūrizavimo kontekste išryškėjan-
tys socialiniai lygmenys, kurių atžvilgiu tyrimo dalyvės turėjo 
įvertinti bendrą su restruktūrizavimu susijusių pokyčių įgyven-
dinimo teisingumą – tai darbuotojas (individualus lygmuo), 
skyrius, ligoninė, pacientai ir visa sveikatos priežiūros sistema. 
Skalę sudarė 5 teiginiai, atsakymams į kuriuos buvo skirta 
penkiabalė Likerto tipo skalė, kur 1 reiškia „teisingai“, 2 – 
„labiau teisingai nei neteisingai“, 3 – „nei teisingai, nei netei-
singai“, 4 – „labiau teisingai nei neteisingai“, 5 – „neteisingai“. 
Principinių komponenčių faktorinės analizės rezultatai paro-
dė, kad duomenys analizei tinka (KMO = 0,83, Bartletto sfe-
riškumo testo p < 0,001 (χ² = 1363,53; ll = 10), skalės teiginiai 
sudaro vieną faktorių ir paaiškina 75,67 proc. duomenų išsi-
barstymą. Patvirtinamosios faktorių analizės rezultatai parodė, 
kad pagal modifi kacijos indeksų pasiūlymus patobulintas mo-
delis yra gana gerai suderintas su duomenims: χ² = 9,62, ll = 3, 
p < 0,05; RMSEA = 0,06, TLI = 0,97, CFI = 0,99. Skalės 
vidinis suderintumas yra geras – Cronbacho α koefi cientas = 
0,86. Prieš tolimesnę duomenų analizę bendro restruktūriza-
vimo proceso teisingumo kintamojo reikšmės buvo perkoduo-
tos atvirkštine tvarka: didesnis balas reiškia aukštesnį bendrą 
restruktūrizavimo proceso teisingumą.

Subjektyviai su restruktūrizavimu siejamų psichosocia-
linių darbo veiksnių pokyčių skalė apėmė 11 teiginių, skirtų 
įvertinti, kaip slaugytojos suvokia darbo reikalavimų (apimant 
darbo krūvį bei tempą), darbo kontrolės (apimant autonomi-
ją darbe ir galimybę panaudoti įgūdžius), socialinės paramos 

(kolegų ir vadovų), atsakomybių darbe aiškumo ir darbo rei-
kalavimų prieštaringumo, nesaugumo dėl darbo (afektinio 
ir kognityvinio) ir psichologinio smurto darbe pokyčius nuo 
tada, kai pirmą kartą sužinojo, kad ligoninė, kurioje dirba, bus 
restruktūrizuojama. Sudarant skalę remtasi R. Bourbonnais su 
kolegomis slaugytojų suvokiamiems psichosocialinių darbo 
veiksnių pokyčiams dėl restruktūrizavimo įvertinti skirta skale 
[20]. Atsakymams skirta penkiabalė Likerto tipo skalė, kur 1 
reiškia „sumažėjo“, 2 – „šiek tiek sumažėjo“, 3 – „nepakito“, 4 – 
„šiek tiek padidėjo“, 5 – „padidėjo“. Principinių komponen-
čių faktorinės analizės su Varimax sukiniu rezultatai parodė, 
kad duomenys faktorių analizei tiko (KMO = 0,69, Bartletto 
sferiškumo testo p < 0,001 (χ² = 427,07; ll = 36)), skalės teigi-
niai sudarė du faktorius ir paaiškino 45,97 proc. duomenų išsi-
barstymą. Pirmas faktorius paaiškino teigiamų, darbuotojams 
palankių psichosocialinių darbo veiksnių (autonomijos darbe, 
galimybės panaudoti įgūdžius, socialinės paramos iš kolegų ir 
iš vadovų bei atsakomybių darbe aiškumo) pokyčius, antras 
faktorius paaiškino neigiamų psichosocialinių darbo veiksnių 
(darbo reikalavimų ir jų prieštaringumo, nesaugumo dėl darbo 
ir psichologinio smurto darbe) pokyčius. Patvirtinamosios fak-
torių analizės rezultatai atskleidė, kad dviejų faktorių modelis 
yra gana gerai suderintas su duomenimis: χ² = 46,30, ll = 19, 
p < 0,001, RMSEA = 0,06, TLI = 0,92, CFI = 0,96. Teigiamų 
ir neigiamų psichosocialinių darbo veiksnių pokyčių subskalių 
teiginių vidinis suderintumas yra geras – Cronbacho α koefi -
cientas atitinkamai lygus 0,72 ir 0,74. Didesnis teigiamų psi-
chosocialinių darbo veiksnių pokyčių subskalės balas rodo tei-
giamų psichosocialinių darbo veiksnių išreikštumo stiprėjimą, 
o didesnis neigiamų psichosocialinių darbo veiksnių pokyčių 
subskalės balas rodo neigiamų psichosocialinių darbo veiksnių 
intensyvėjimą. 

Sociodemografi nių ir objektyvių su darbu susijusių 
charakteristikų vertinimas. Į tyrimo instrumentų rinkinį 
buvo įtraukti klausimai tyrimo dalyvių amžiui, išsilavinimui, 
šeiminei padėčiai, nepilnamečių ir (ar) fi nansiškai išlaikomų 
vaikų turėjimui, ligoninės lygmeniui, vidutiniam darbo va-
landų skaičiui per savaitę, darbo režimui ir darbo patirties 
restruktūrizuojamoje ligoninėje trukmei nustatyti. 

Prieš tolimesnę duomenų analizę patikrinome visų ska-
lių įverčių duomenų pasiskirstymo normalumą. Visų tyrime 
naudotų skalių įverčių Kolmogorov-Smirnov testo p reikš-
mės buvo reikšmingos (p < 0,05) ir tai rodytų, kad duome-
nys nėra normaliai pasiskirstę. Tačiau šis rodiklis yra jautrus 
imties dydžiui, todėl tokius rezultatus galima buvo numatyti 
dėl gana didelio mūsų tyrimo dalyvių skaičiaus [21]. Siekiant 
išsiaiškinti nuokrypio nuo normaliojo skirstinio dydį, buvo 
skaičiuojami asimetrijos ir eksceso koefi cientai. Didžioji dalis 
šių koefi cientų reikšmių pateko į intervalą nuo –0,5 iki 0,5, 
rodantį nedidelį nukrypimą nuo normaliojo skirstinio. Keletas 
asimetrijos ir eksceso koefi ciento reikšmių pateko į intervalą 
nuo –2 iki 2, rodantį liberalią ribą, kai duomenis galima laikyti 
pasiskirsčiusiais pagal normalųjį dėsnį [22]. Statistinę duome-
nų analizę atlikome SPSS.19 programų paketu: taikyta aprašo-
moji statistika, sudarytas dvinarės logistinės regresijos modelis. 
Patikrinus Kuko mato reikšmes, modelyje išskirčių nenusta-
tyta. Priklausomu kintamuoju į dvinarės logistinės regresijos 
lygtį buvo įtrauktas dichotomizuotas subjektyvios sveikatos 
rodiklis. Nepriklausomi kintamieji: visi psichosocialiniai dar-
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bo veiksniai, sociodemografi nės ir darbo charakteristikos bei 
kontroliniai (nerimastingumo ir gyvenimo sukrėtimo patyri-
mo) veiksniai. Pseudokintamieji (šeiminė padėtis, vaikų turė-
jimas, ligoninės lygmuo, darbo režimas, gyvenimo sukrėtimų 
patyrimas, psichologinio smurto patyrimas) buvo perkoduoti į 
dichotominius kintamuosius, vadovaujantis pseudokintamųjų 
panaudojimu daugialypės regresijos modelyje [23].

Rezultatai
Beveik pusė (46 proc.) tyrime dalyvavusių slaugytojų svei-

katą vertino neigiamai: respondentės savo sveikatą vertino 
kaip vidutinę arba prastą (1 pav.).
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1 pav. Slaugytojų pasiskirstymas pagal subjektyvios sveikatos 
vertinimą.

Slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimo vi-
durkiai pateikti 2 paveiksle.

Darbo reikalavimai

Autonomija darbe

Galimybė panaudoti įgūdžius

Kolegų socialinė parama
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2 pav. Slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimo 
vidurkiai.

Galimybę darbe panaudoti įgūdžius ir socialinę kolegų 
paramą slaugytojos vertino kaip aukštą. Darbo reikalavimų, 
vadovų socialinės paramos ir bendro restruktūrizavimo proce-
so teisingumo vidurkiai artimi vidutinei įvertinimui naudotos 
teiginių skalės reikšmei ir yra nedaug už ją aukštesni. Autono-
mijos darbe ir nesaugumo dėl darbo rodikliai taip pat artimi 
vertinimui naudotos skalės vidutinei reikšmei arba yra nedaug 
už ją žemesni. Iš visų tirtų psichosocialinių darbo veiksnių re-
struktūrizavimo proceso teisingumą slaugytojos vertino esant 
žemiausią. Nustatyta, kad 43 proc. tyrime dalyvavusių slau-
gytojų per paskutinius 12 mėnesių darbe patyrė bent vieną iš 
psichologinio smurto formų.

Slaugytojų subjektyvią sveikatą nuspėjantiems veiksniams 
nustatyti sudarytas logistinės regresijos modelis duomenims 
tiko: χ²  =  113,70, ll =  22, p  < 0,001. Taikant modelį im-

ties duomenims, teisingai klasifi kuota 72,6  proc. atvejų 
(78,5 proc. slaugytojų, kurios sveikatos būklę vertino teigia-
mai, ir 64,8 proc. slaugytojų, kurios sveikatos būklę vertino 
neigiamai). Nagelkerkės determinacijos koefi cientas R2 = 0,29 
rodo, kad dvinarės logistinės regresijos modelis yra suderintas 
su duomenimis. Slaugytojų subjektyvios sveikatos prognozi-
nių veiksnių regresinės analizės rezultatai pateikti lentelėje. 

Lentelė. Dvinarės logistinės regresijos, vertinančios, kaip psi-
chosocialiniai darbo veiksniai, sociodemografi nės ir objektyvios 
su darbu susijusios charakteristikos bei kontroliniai (nerimas-
tingumo ir gyvenimo sukrėtimų patyrimo) veiksniai progno-
zuoja slaugytojų subjektyvią sveikatą, rezultatai

Prognoziniai veiksniai
Subjektyvi sveikata

B SP GS p 95 proc. PI

Sociodemografi niai veiksniai

 Amžius 0,07 0,02 1,07 0,001 1,03–1,13

Išsilavinimas -0,10 0,12 0,90 0,388 0,71–1,14

Šeiminė padėtis (našlė, išsituokusi 
arba netekėjusi vs susituokusi arba 

gyvenanti partnerystėje)
-0,44 0,26 0,65 0,098 0,38–1,08

Nepilnamečiai arba fi nansiškai 
išlaikomi vaikai (neturi vs turi) 0,01 0,25 1,01 0,972 0,61–1,67

Objektyvūs su darbu susiję veiksniai
Ligoninės lygmuo 

(rajono vs respublikos) -0,22 0,22 0,80 0,319 0,52–1,24

Ligoninės lygmuo 
(rajono vs regiono) -0,11 0,28 0,90 0,712 0,51–1,57

Darbo valandų skaičius per savaitę 0,01 0,01 1,01 0,799 0,97–1,04

Darbo režimas (pamaininis / 
budėjimai vs nepamaininis) -0,35 0,24 0,71 0,161 0,43–1,15

Darbo patirtis ligoninėje metais 0,01 0,01 1,01 0,962 0,97–1,04

Kontroliniai veiksniai

Nerimastingumas 0,12 0,02 1,12 < 0,001 1,08–1,17

Stiprus gyvenimo sukrėtimas
(nepatyrė vs patyrė) 0,01 0,31 1,01 0,972 0,55–1,85

Psichosocialiniai darbo veiksniai

Darbo reikalavimai 0,02 0,13 1,02 0,867 0,78–1,33

Autonomija darbe 0,23 0,14 1,27 0,088 0,97–1,67

Galimybė panaudoti įgūdžius 0,36 0,23 1,43 0,124 0,91–2,25

Kolegų socialinė parama 0,08 0,13 1,08 0,526 0,84–1,42

Vadovų socialinė parama -0,30 0,14 0,74 0,040 0,55–0,98

Nesaugumas dėl darbo 0,01 0,11 1,01 0,900 0,82–1,25

Psichologinis smurtas 
(nepatyrė vs patyrė) 0,12 0,23 1,13 0,620 0,71–1,79

Restruktūrizavimo proceso 
teisingumas -0,02 0,14 0,98 0,887 0,74–1,29

Bendras restruktūrizavimo 
proceso teisingumas -0,09 0,17 0,91 0,602 0,64–1,29

Teigiamų psichosocialinių 
darbo veiksnių pokyčiai -0,27 0,23 0,77 0,263 0,48–1,22

Neigiamų psichosocialinių darbo 
veiksnių pokyčiai 0,19 0,21 1,20 0,391 0,79–1,84

Konstanta -7,43 2,14 0 0,001

Pastaba. SP – standartinės paklaidos, GS – galimybių santykis, PI – 
pasikliautinis intervalas. Statistiškai reikšmingi rezultatai pajuodinti.
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 Statistiškai reikšmingai slaugytojų subjektyvią sveikatą 
numatė vadovų socialinė parama, amžius ir nerimastingumas, 
kai modelyje atsižvelgiama į išsilavinimą, šeiminę padėtį, 
vaikų turėjimą, ligoninės lygmenį, darbo valandų skaičių 
per savaitę, darbo režimą, darbo patirties ligoninėje trukmę, 
stipraus gyvenimo sukrėtimo patyrimą, darbo reikalavimus, 
autonomiją darbe, galimybę panaudoti įgūdžius, kolegų 
socialinę paramą, nesaugumą dėl darbo, psichologinio smurto 
darbe patyrimą, suvoktą restruktūrizavimo proceso teisingumą 
ir su restruktūrizavimu siejamų psichosocialinių darbo veiksnių 
pokyčių vertinimą. Vadovų socialinei paramai galimybių 
santykis – 0,74 (95  proc. PI 0,55–0,98), amžiui  – 1,07 
(95 proc. PI 1,03–1,13), nerimastingumui – 1,12 (95 proc. PI 
1,08–1,17).

Rezultatų aptarimas
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad beveik pusės restruktūri-

zuotose ligoninėse dirbančių slaugytojų subjektyvi sveikata yra 
neigiama. Panaši dalis Lietuvos moterų savo sveikatos būklę 
vertina neigiamai. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos ty-
rimas atskleidė, kad 47  proc. moterų subjektyvi sveikata yra 
neigiama [24]. Tačiau tyrimo rezultatus palyginę su Lietuvoje 
atliktais slaugytojų subjektyvios sveikatos tyrimais išvystame 
nevienareikšmį vaizdą. Pavyzdžiui, K. Žalnieraitienės su kole-
gomis atliktas tyrimas atskleidė, kad neigiamai savo sveikatą 
vertino 41,4 proc. slaugytojų [25]. V. Malinauskienės ir kt. ty-
rimo duomenimis, neigiamai savo sveikatos būklę vertinusių 
slaugytojų dalis kiek didesnė – 60,4 proc. [3]. Reikia pastebėti, 
kad tyrimas restruktūrizuotose ligoninėse buvo atliktas iš karto 
po planuotų pokyčių įgyvendinimo. Tikėtina, kad galimas nei-
giamas restruktūrizavimo poveikis slaugytojų sveikatai nespėjo 
pasireikšti, todėl neigiamai savo sveikatą vertinančių šių sveika-
tos priežiūros specialistų dalis gali būti ir didesnė. Pavyzdžiui, 
R. Bourbonnais su kolegomis nustatė, kad restruktūrizuotose 
ligoninėse likusių dirbti slaugytojų subjektyvus sveikatos ver-
tinimas yra prastesnis nei permainų nepatyrusių, kontrolinę 
tyrimo dalyvių grupę sudariusių dirbančių moterų [26]. Todėl 
ateityje būtų svarbu atlikti naujus struktūrines pertvarkas paty-
rusių slaugytojų sveikatos tyrimus, kurie leistų stebėti šį rodiklį 
ir laiku atpažinti potencialias rizikas.

Slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimas išryš-
kino nepalankius ir palankius restruktūrizuotų Lietuvos ligo-
ninių psichosocialinės darbo aplinkos aspektus. Nepalankiems 
pertvarkytose ligoninėse dirbančių slaugytojų psichosocialinės 
darbo aplinkos aspektams priskirtinas aukštesnius darbo rei-
kalavimus, menkesnį suvoktą restruktūrizavimo proceso tei-
singumą, ganėtinai aukštą nesaugumą dėl darbo bei aukštą 
psichologinio smurto darbe paplitimo rodiklis. Palankiems re-
struktūrizuotų ligoninių psichosocialinės darbo aplinkos aspek-
tams priskirtina didesnė slaugytojų galimybė darbe panaudoti 
įgūdžius ir didesnė kolegų bei vadovų socialinė parama darbe.

Psichosocialinė darbo aplinka gali pasižymėti ir teigiamu 
poveikiu slaugytojų subjektyviai sveikatai. Mūsų tyrimo duo-
menimis, aukšta vadovų socialinė parama atsiskleidė kaip ap-
sauginis ligoninių restruktūrizavimą išgyvenusių slaugytojų 
subjektyvios sveikatos veiksnys. Socialinės paramos darbe ryšius 
su slaugytojų subjektyvia sveikata patvirtina ir užsienio autorių 

tyrimų duomenys [27]. Minėtini Švedijos restruktūrizuotų 
ligoninių slaugytojų subjektyvios sveikatos tyrimo rezulta-
tai, kurie parodė, kad prastesnį sveikatos vertinimą nuspėti 
leidžia mažesnė socialinė parama darbe [28]. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad tyrime nustatyti subjektyvios sveikatos ir vadovų 
socialinės paramos ryšiai išliko reikšmingi ir kontroliuojant 
slaugytojų nerimastingumą. Stipriai išreikštas nerimastingu-
mas atsiskleidė kaip rizikos veiksnys slaugytojų subjektyviai 
sveikatai. Kiti tyrimai patvirtina, kad aukštas su pertvarko-
mis susiduriančių darbuotojų nerimastingumas gali prisidė-
ti prie didesnio jų pažeidžiamumo restruktūrizavimo metu 
[10, 11]. 

Tyrimo ribotumai ir rekomendacijos tolimesniems 
tyrimams. Skerspjūvio tyrimo formatas neleidžia daryti iš-
vadų apie nustatytų ryšių tarp slaugytojų subjektyvios svei-
katos ir psichosocialinių darbo veiksnių bei nerimastingu-
mo priežastingumą. Ateityje būtų svarbu atlikti longitudinį 
restruktūrizavimą išgyvenusių slaugytojų sveikatos sąsajų su 
psichosocialiniais darbo veiksniais tyrimą, kuris leistų nu-
statyti priežastinius ryšius tarp aptariamų kintamųjų. Šio 
tyrimo rezultatams įtakos galėjo turėti tai, kad dalyvių imtį 
sudarė tik slaugytojos moterys. Todėl nors slaugytojai vyrai 
sudaro palyginti nedidelę šių sveikatos priežiūros specialistų 
dalį, tolimesniais tyrimais būtų svarbu įvertinti jų subjekty-
vią sveikatą bei ją prognozuojančius veiksnius. Tolimesniais 
restruktūrizavimą išgyvenusių slaugytojų tyrimais taip pat 
būtų svarbu įvertinti ne tik subjektyvių, bet ir objektyvių 
sveikatos rodiklių sąsajas su psichosocialiniais darbo veiks-
niais ir nerimastingumu.

Praktinės rekomendacijos. Restruktūrizuotose ligoni-
nėse svarbu formuoti slaugytojų sveikatai palankią psicho-
socialinę darbo aplinką. Remiantis šio tyrimo rezultatais, 
slaugytojų sveikatą teigiamai veikia didesnė vadovų socialinė 
parama. Kuriant sveikatai palankią darbo aplinką struktūri-
nes pertvarkas patyrusioms slaugytojoms svarbu išsiaiškinti, 
kokie vadovų veiksmai užtikrintų didesnį socialinės paramos 
prieinamumą. Tokiu būdu kiekviena ligoninė galėtų for-
muoti būtent jos darbuotojų poreikius atitinkančią sveikatai 
palankią darbo aplinką. 

Atskleisti subjektyvios sveikatos ir nerimastingumo ryšiai 
leidžia manyti, kad slaugytojos, kurių nerimastingumas yra 
stipriau išreikštas, gali būti pažeidžiamesnės restruktūriza-
vimo metu. Todėl būtų svarbu skirti didesnį dėmesį slau-
gytojoms, kurių nerimastingumas yra aukštas. Galima būtų 
organizuoti streso valdymui skirtus užsiėmimus, kurių metu 
šios sveikatos priežiūros specialistės galėtų gilinti žinias apie 
streso valdymo strategijas bei formuoti ir stiprinti tam rei-
kalingus įgūdžius. Kitų tyrimų rezultatai rodo, kad stipriai 
išreikšto nerimastingumo darbuotojų dalyvavimas streso 
valdymo programose gali būti efektyvi priemonė šių dar-
buotojų pažeidžiamumui restruktūrizavimo metu mažinti 
[29]. Esant galimybei, streso valdymui skirtus užsiėmimus 
galima būtų rengti visiems restruktūrizuotoje ligoninėje 
dirbantiems slaugytojams. Reikia pridurti, kad kuriant svei-
katai palankią darbo aplinką restruktūrizuotose Lietuvos 
ligoninėse, svarbu taikyti priemones, kurios būtų orientuo-
tos į vyresnio amžiaus slaugytojų sveikatos stiprinimą bei jų 
darbingumo išsaugojimą.
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Išvados
1. Beveik pusė restruktūrizuotose Lietuvos ligoninėse dirban-

čių slaugytojų savo sveikatą vertina neigiamai. 
2. Vadovų socialinė parama atsiskleidė kaip prevenciniu 

poveikiu slaugytojų sveikatai pasižymintis psichosocialinės 
darbo aplinkos veiksnys. Didesnė vadovų socialinė parama 
prognozavo teigiamą subjektyvią sveikatą.

3. Slaugytojų amžius ir nerimastingumas atsiskleidė kaip 
rizikos veiksniai. Vyresnis slaugytojų amžius ir didesnis 
nerimastingumo išreikštumas prognozavo neigiamą sub-
jektyvią sveikatą. 

PSYCHOSOCIAL WORK FACTORS 
AND TRAIT-ANXIETY AS PREDICTIVE 
FACTORS FOR SELF-RATED HEALTH 

OF NURSES SURVIVORS OF HOSPITAL 
RESTRUCTURING

Keywords: self-rated health, nurses, restructuring, social 
support from managers, trait-anxiety

Summary
Health of nurses who have experienced structural chan-

ges at work is the key factor for a high quality of health care 
services. 

Th e aim was to analyze how do psychosocial work factors 
and trait-anxiety predict self-rated health of nurses working. 

Material and methods. Research was conducted at 13 ran-
domly selected Lithuanian hospitals that underwent restruc-
turing. Th e study sample consisted of 775 nurses who had 
not less than a year of work experience. Self-rated health was 
measured using a single-item Likert scale, the survey included 
State-Trait Anxiety Inventory for Adults Y-2 form (Spielberger 
et al., 1968, 1977), several scales developed for this research 
to assess psychosocial work factors and restructuring-related 
changes of psychosocial work factors. Descriptive statistics and 
binary logistic regression were used to analyze the data. 

Results. About 46 percent of nurses rated their health 
negatively. In a fully adjusted model high social support from 
managers (OR=0.74; 95 %, PI 0.55-0.98) showed a preven-
tive eff ect for poor self-rated health, while age (OR=1.07; 95 
%, PI 1.03-1.13) and trait-anxiety (OR=1.12; 95 %, PI 1.08-
1.17) appeared as risk factors.  

Conclusions. About a half of nurses working at Lithua-
nian hospitals that underwent restructuring rated their health 
negatively. Social support from managers showed a preventive 
eff ect on nurses’ health. Nurses’ age and high trait-anxiety ap-
peared to be the risk factors for nurses’ health.
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Epilepsija sergančių vaikų tėvų žinių ir mokymo 
vertinimas

Eliana Jurgo, Jovita Grudzinskienė
Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų fi lialas

Raktiniai žodžiai: slaugytojo vaidmuo, šeiminė anamne-
zė, epilepsija, mokymas.

Santrauka
Epilepsija sergančio vaiko gydymas, priežiūra ir ugdymas 

stipriai paveikia visą šeimą. Sergantieji turi ilgus metus var-
toti vaistus nuo epilepsijos. Artimiesiems dažnai trūksta in-
formacijos ir žinių, kaip padėti epilepsija susirgusiam vaikui. 
Jau nuo ligos pradžios svarbu formuoti teisingą sergančiojo 
bei jo šeimos narių požiūrį į ligą, išmokyti ją valdyti, skatinti 
aktyviai dalyvauti gydymo bei slaugos procesuose. Siekiama, 
kad tėvai mokėtų atpažinti ligos simptomus, vaistų šalutinį 
poveikį, mokėtų suteikti vaikui pirmąją pagalbą epilepsijos 
priepuolio metu. Visos šeimos dalyvavimas yra būtinas, todėl 
sergančiųjų epilepsija bei jų tėvų mokymas yra neatsiejama 
pagalbos dalis.

Tyrimo tikslas – įvertinti epilepsija sergančių vaikų tėvų ži-
nias ir mokymo poreikį. Tyrimas atliktas Vaikų ligoninėje, VšĮ 
Viliaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų fi liale, Vaikų 
neurologijos skyriuje. Apklausoje dalyvavo 100 tėvų, kurių vai-
kai serga epilepsija. Tėvai buvo apklausti naudojant anketą prieš 
mokymą, po to tėvams buvo taikomas mokymas ir jie buvo pa-
kartotinai apklausti po mokymo. Išanalizavus tėvų, auginančių 
epilepsija sergančius vaikus, žinias apie ligos pobūdį, priepuolių 
kilmę bei tipą, tyrimo rezultatai parodė, jog žinios apie epilepsi-
ją skyrėsi priklausomai nuo išsilavinimo – aukštąjį išsilavinimą 
turintys tėvai daugiau žinojo apie ligą. Daugiausiai tėvai žinojo, 
kas yra epilepsija, priepuolių kilmę ir jų rūšis. Dažniausiai tėvai 
nežinojo, kada kreiptis į greitąją medicinos pagalbą (toliau – 
GMP) ar gydytoją ir kada ir kokius medikamentus vartoti vaikui 
priepuolio metu. Mokymai reikšmingai pagerino tyrime dalyva-
vusių tėvų žinias apie ligą, priepuolių rūšis, kada patys gali padėti 
vaikui ir kada turi kreiptis pagalbos įvykus priepuoliui, pirmosios 
pagalbos algoritmą įvykus priepuoliui. Daugiausiai informacijos 
apie epilepsiją tėvai gavo iš gydytojo neurologo, todėl slaugytojai 
turėtų daugiau dalyvauti mokydami tėvus. Dauguma tėvų pripa-
žino, jog mokymas apie epilepsiją jiems yra reikalingas, ir teigė, 
kad norėtų daugiau sužinoti apie epilepsiją. Daugiau kaip pusė 
tėvų norėtų mokytis grupėje. 

Įvadas
Epilepsija Lietuvoje serga apie 4000 vaikų. Epilepsija – tai 

būklė, kuriai būdingi pasikartojantys centrinės nervų sistemos 
priepuoliai [3, 6]. Tai dažniausia vaikų lėtinė nervų sistemos 
liga, reikalaujanti ilgalaikio ir reguliaraus gydymo [4, 8]. Me-
dikai, analizuojantys epilepsinius ligos veiksnius, pripažįsta, 
kad epilepsija sergančio vaiko ir jo šeimos psichosocialiniai as-
pektai Lietuvoje mažai tirti ir medikams tenka spręsti patiems 
socialines ir psichologines šių vaikų ir jų šeimų problemas [2]. 

Sergančio vaiko gimimas šeimoje yra išbandymas visiems 
jos nariams. Sergančio vaiko gimimas sutrikdo tėvų lūkesčių 
procesą. Gimus sergančiam vaikui, tėvai sutrinka, pasijunta 
bejėgiai, patiria stresą, ir tai jiems tampa didžiuliu gyvenimo 
netikėtumu bei „iššūkiu“ [1, 19]. Mokymas skirtas padėti pa-
cientams ir jų šeimoms suprasti ligą ir jos gydymą, bendra-
darbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir palaikyti bei 
pagerinti gyvenimo kokybę [5].

Temos aktualumas. Sėkmingai prižiūrėti vaiką, kuris ser-
ga epilepsija, įmanoma tik tada, kai vaikas ir jo šeimos nariai 
reguliariai bendradarbiauja su kvalifi kuotais sveikatos priežiū-
ros specialistais. Jų bendradarbiavimo tikslas – mokymas apie 
ligą ir jos valdymą. Mokymo metu tėvams suteikiama pagrin-
dinių žinių apie ligą, kad tėvai ir jų vaikas suprastų ligos esmę 
ir jaustųsi saugūs.

Darbo naujumas. Epilepsija sergančių vaikų Lietuvoje ir 
visame pasaulyje daugėja, o tyrimų apie epilepsija sergančių 
vaikų tėvų žinias ir mokymą Lietuvoje atlikta labai mažai. 

Šiuo tyrimu norima išsiaiškinti, kokių žinių apie ligą trūks-
ta tėvams, kurių vaikai serga epilepsija, ar mokymas pagerins 
respondentų žinias apie ligą ir pagalbą vaikui priepuolio metu 
bei tėvų nuomonę apie mokymo poreikį.

Darbo tikslas – įvertinti epilepsija sergančių vaikų tėvų 
žinias ir mokymo poreikį.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas Vaikų ligoninėje, VŠĮ Vilniaus universi-

teto ligoninės Santariškių klinikų fi liale, Vaikų neurologijos 
skyriuje, 2015 m. lapkričio–2016 m. vasario mėnesiais. Tyri-
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mo metu apklausti Vaikų neurologijos skyriuje besigydančių 
vaikų, kurie serga epilepsija, tėvai. Buvo vykdomas kiekybinis 
tyrimas, pateiktos dvi anketos: Nr. 1 (prieš mokymą), Nr. 2 
(po mokymo). Pagal mokslinę literatūrą buvo sudaryta mo-
kymo programa tėvams, kurių vaikai serga epilepsija. Tyrimui 
atlikti gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos 
centro leidimas (Nr. BEC-KS(M)-21). 

Iš viso buvo išdalyta 112 anketų Nr. 1 (prieš mokymą) ir 
100 anketų Nr. 2 (po mokymo). Tolimesnei duomenų analizei 
buvo tinkamos 100 anketų Nr. 1 (prieš mokymą) ir 100 an-
ketų Nr. 2 (po mokymo). Pagal nustatytus įtraukimo į tyrimą 
kriterijus dalyvavo 100 respondentų, kurių vaikai serga epi-
lepsija, – 87 moterys (87 proc.) ir 13 vyrų (13 proc.). Tyrimo 
metu naudotas netikimybinis tiriamųjų grupių atrankos meto-
das, tikslinė tiriamųjų atranka, kuria siekta apklausti tėvus, ku-
rių vaikai serga epilepsija ir yra hospitalizuoti Vaikų ligoninėje, 
VšĮ VUL SKF Vaikų neurologijos skyriuje. Mokymas vyko 
grupėse po 2–5 žmones. Tiriamiesiems buvo paaiškintas ty-
rimo tikslas ir tyrimo anonimiškumo užtikrinimas. Mokymai 
vyko Vaikų ligoninėje, VšĮ VUL SKF Vaikų neurologijos sky-
riuje, Epilepsijos mokyklėlėje, pagal skyriuje patvirtintą moky-
mo programą. Abi anketos buvo koduojamos eilės numeriu. 
Anketos Nr. 1 eilės numeris turėjo atitikti tokį pat anketos 
Nr. 2 eilės numerį. Tokiu būdu buvo galima atlikti skaičiavi-
mus ir palyginti tėvų žinias prieš mokymą ir po mokymo. 

Dauguma respondentų turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsi-
lavinimą. Didesnė dalis tyrime dalyvavusių tėvų, auginančių 
epilepsija sergančius vaikus, gyvena santuokoje. Du trečdaliai 
šeimų gyvena mieste ir daugiau nei pusė jų  augina du ir dau-
giau vaikų. 

Įvertinus šeimines anamnezes, buvo nustatyta, jog didžio-
sios dalies respondentų giminėje epilepsijos atvejų nepasitai-
kė. Kiti respondentai teigė, jog šeimoje, be vaiko, yra sergan-
čiųjų epilepsija arba nežino šeiminės anamnezės (1 lentelė).

1 lentelė. Šeiminė epilepsijos anamnezė
Tyrimo dalyviai, 

n / proc. Iš viso
(N = 100) p*

Vyrai 
(n = 13)

Moterys 
(n = 87)

Yra sergančių 3 / 23,1 13 / 14,9 16 / 16,0

0,169Nėra sergančių 6 / 46,2 62 / 71,3 68 / 68,0
Nežino, ar yra sergančių 4 / 30,8 12 / 13,8 16 / 16,0
  * χ² testas

Epilepsija sergančiu vaiku dažniausiai rūpinasi abu t ėvai 
(45 proc.) arba mama (42 proc.).

Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant programinį 
paketą SPSS 17.0 ir „MS Excel 2007“. Nagrinėjamų požymių 
pasiskirstymui pagal pasirinktą imtį įvertinti taikyta aprašo-
moji duomenų statistika – absoliučių (n) ir procentinių daž-
nių (proc.) pasiskirstymas. Kiekybiniai duomenys pateikiami 
kaip aritmetiniai vidurkiai (m) su standartiniu nuokrypiu 
(sn). Požymių ryšiams įvertinti sudarytos susijusių požymių 
lentelės. Požymių priklausomybei nustatyti skaičiuotas Chi 
kvadrato (χ²) kriterijus, proporcijų lygybei tikrinti skaičiuo-
tas Z statistinis kriterijus. Dviejų nepriklausomų imčių para-
metrinių kintamųjų vidutinėms reikšmėms palyginti taikytas 

Stjudento t-testas, dviejų priklausomų imčių kartotinių ban-
dymų, kai kiekvienas tiriamas objektas testuojamas prieš ir po 
tam tikro poveikio, rezultatams įvertinti taikytas McNemaro 
testas. Požymių ryšio stiprumui įvertinti skaičiuotas Spearma-
no koreliacijos koefi cientas (r). Jei 0 < |r| ≤ 0,3, dydžiai silpnai 
priklausomi, jei 0,3 < |r| ≤ 0,8 – vidutiniškai priklausomi, jei 
0,8 < |r| ≤ 1 – stipriai priklausomi. Koreliacijos koefi cientas 
laikomas teigiamu, kai vienam dydžiui didėjant, didėja ir ki-
tas, neigiamu, kai vienam dydžiui didėjant, kitas mažėja. Kai 
reikšmingumo lygmuo p < 0,05, požymių skirtumas tiriamų-
jų grupėse laikomas statistiškai reikšmingu.

Rezultatai
Išanalizavus tyrimo rezultatus nustatyta, kad vaikų, ser-

gančių epilepsija, vidutinis amžius buvo 5,6 ± 2,9 metų. Liga 
diagnozuota, kai vaikams buvo vidutiniškai 3,9 ± 2,6 metų. 

Analizuojant tėvų, auginančių epilepsija sergančius vaikus, 
žinias, kas yra epilepsija, apie priepuolių kilmę bei rūšis, nu-
statyta, jog didžioji dalis skirtingą išsilavinimą turinčių res-
pondentų žinojo, kad epilepsija – lėtinė liga, pasireiškianti 
pasikartojančiais priepuoliais. Žinios apie epilepsijos priepuo-
lius skyrėsi priklausomai nuo išsilavinimo. Aukštąjį išsilavini-
mą turintys tėvai geriau žinojo priepuolių kilmę, palyginti su 
vidurinį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą turinčiais tėvais 
(p < 0,05). Tai, kad epilepsijai būdingi židininiai ir genera-
lizuoti priepuoliai, geriau žinojo aukštesnįjį išsilavinimą tu-
rintys respondentai nei tėvai, turintys vidurinį išsilavinimą 
(p < 0,05) (2 lentelė).

2 lentelė. Respondentų žinios apie ligos pobūdį, priepuolių 
kilmę bei tipą

Teiginiai

Tyrimo dalyvių išsilavinimas, 
n / proc.

p*Vidurinis / 
spec. vidurinis 

(n = 13)

Aukštesnysis 
(n = 32)

Aukštasis 
(n = 55)

Epilepsija – lėtinė 
liga, pasireiškianti 
pasikartojančiais 
priepuoliais

12 / 92,3 30 / 93,6 52 / 94,5 0,952

Priepuolis ištinka 
esant  labai stipriai ir 
staigiai CNS žievės 
neuronų elektrinei 
iškrovai

9 / 69,2 28 / 87,5 51 / 92,7 0,044

Epilepsijai 
būdingi židininiai 
ir generalizuoti  
priepuoliai

8 / 61,5 30 / 93,8 51 / 92,7 0,002

  * χ² testas

Skirtingą išsilavinimą turinčių respondentų žinios apie 
priepuolį galinčius sukelti veiksnius taip pat skyrėsi. Vidurinį 
arba specialųjį vidurinį išsilavinimą turintys tėvai apie šiuos 
veiksnius žinojo mažiausiai (69,2 proc.), palyginti su aukštes-
nįjį (90,6 proc.) ir aukštąjį (94,5 proc.) išsilavinimą turinčiais 
respondentais (p < 0,05).

94 proc. epilepsija sergantį vaiką auginančių tėvų žino-
jo, kad priešepilepsinius vaistus, kuriuos paskyrė gydytojas, 
reikia vartoti reguliariai, nekeičiant dozės, vartojimo laiko ir 
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94 proc. tyrime dalyvavusių tėvų, auginančių epilepsija ser-
gantį vaiką, teigė, jog mokymas apie epilepsiją jiems yra reika-
lingas, 6 proc. respondentų tokio mokymo nereikia. Daugiau 
kaip pusė respondentų norėtų mokytis grupėje, ketvirtadaliui 
reikėtų individualaus mokymo (4 pav.).
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Respondentai turėjo galimybę įvertinti Vaikų neurologijos 
skyriuje, Epilepsijos mokyklėlėje, vykstantį mokymą įvairiais 
aspektais (kalbos aiškumas, atsakymai į rūpimus klausimus, 
nuoširdumas, teorijos išdėstymas, praktinių priemonių nau-
dojimas) pagal 10 balų sistemą. Nustatyta, kad respondentai 
aukštais balais įvertino visus su mokymu susijusius aspektus 
(bendras vidurkis 9,8 balo).

Rezultatų aptarimas
Auginant epilepsija sergantį vaiką, būtina turėti pakanka-

mai žinių apie šios ligos eigą bei pagalbą ištikus epilepsijos 
priepuoliui. Išsilavinimas yra svarbus veiksnys, turintis įtakos 
žinioms ir formuojantis požiūrį į daugelį gyvenimo aspektų. 
Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, išsilavinimas turi įta-
kos tėvų žinioms apie ligas bei jų valdymą. Serbijos moksli-
ninkai, apklausę 213 tėvų, auginančių epilepsija sergančius 
vaikus, nustatė, kad aukštesnis tėvų išsilavinimas lemia geres-
nes žinias apie vaikų ligą [14]. Saudo Arabijos mokslininkai, 
tyrę tėvų žinias ir požiūrį į epilepsija sergančius vaikus, nusta-
tė, kad daugiau nei pusė (53 proc.) tėvų su sergančiais vaikais 
elgiasi išskirtinai, ypač vengdami juos nuliūdinti ar bausti. 
Tyrimo rezultatai patvirtino, kad toks elgesys buvo mažiau 
būdingas tėvams su aukštesniu išsilavinimu [18]. N. A. Asi-
ri su bendraautoriais tyrė epilepsija sergančių vaikų motinų 
žinias ir elgesį ūmaus epilepsijos priepuolio metu (N = 92). 
Tyrimo rezultatai atskleidė, jog motinos, turėjusios aukštąjį 
išsilavinimą, reikšmingai dažniau jautėsi išmanančios apie 
epilepsijos priepuolius bei veiksmus jų metu nei žemesnį iš-

dažnumo. Ne visi tėvai, auginantys epilepsija sergantį vaiką, 
žinojo, kada kviesti GMP (62,6 proc.) ir kada kreiptis į gy-
dytoją. Skirtingą išsilavinimą turinčių tėvų žinios, kaip var-
toti vaistus, kada kviesti GMP ar kreiptis į gydytoją, skyrėsi 
statistiškai nereikšmingai. Kada ir kokius pirmosios pagalbos 
medikamentus duoti vaikui priepuolio metu, žinojo tik 58,5 
proc. respondentų. 

Palyginus tėvų, kurių vaikai serga epilepsija, žinias prieš ir 
po mokymo, nustatyta, jog mokymas reikšmingai pagerino 
respondentų žinias apie priepuolių rūšis bei žinias, kada reikia 
kreiptis į specialistus dėl užtrukusio epilepsijos priepuolio ar 
priepuolių pobūdžio pasikeitimo (p < 0,05).

Nustatyta, kad po mokymo reikšmingai pagerėjo tėvų, au-
ginančių epilepsija sergančius vaikus, žinios apie generalizuo-
tų priepuolių išraišką, savaiminę priepuolio baigties galimybę 
bei sutrikimus priepuolio metu (p < 0,05). Žinios pagerėjo 
taip pat ir apie židininių priepuolių rūšis, priepuolį galinčius 
sukelti veiksnius, tačiau pokytis nebuvo statistiškai reikšmin-
gas (1 pav.).

Priepuolį gali sukelti mirganti šviesa, miego stoka,
staigus nubudimas, nuovargis, alkoholio,
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Ypač svarbu tinkama elgsena epilepsijos priepuolio metu. 
Tyrimo metu nustatyta, kad reikšmingai pagerėjo tėvų žinios, 
kaip elgtis norint padėti epilepsijos priepuolio ištiktam vaikui 
(p < 0,05) (2 pav.).

Priepuolo metu stebėti veido išraišką, kūno
judesius, akių padėtį ir vyzdžių išsiplėtimą,

priepuolio trukmę ir pabaigą
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2 pav. Respondentų žinių apie elgseną epilepsijos priepuolio 
metu pokytis po mokymų

Didesnė dalis tyrime dalyvavusių tėvų po mokymo žinojo, 
kokius vaistus vartoti epilepsijos priepuoliui užsitęsus ilgiau 
kaip 5 minutes (3 pav.). 
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silavinimą turinčios motinos [12]. Sakalauskaitė-Juodeikienė 
ir Mameniškienė [9] atliko tyrimą, kuriame vertino epilepsija 
sergančių pacientų žinias apie jų ligą. Tyrimo duomenimis, 
pacientų, turinčių aukštąjį universitetinį arba nebaigtą aukš-
tąjį universitetinį išsilavinimą, epilepsijos klausimyno balai 
buvo reikšmingai aukštesni nei turinčiųjų žemesnį išsilavini-
mą. Šio tyrimo rezultatai taip pat patvirtino aukštesnio išsi-
lavinimo įtaką geresnėms tėvų žinioms. Aukštąjį išsilavinimą 
turintys tėvai geriau žinojo epilepsijos priepuolių kilmę ir tai, 
kad jie gali praeiti savaime, o aukštesnįjį – epilepsijos prie-
puolių tipą palyginti su kitokį išsilavinimą įgijusiais tėvais. 
Vidurinį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą turėjusių tėvų 
žinios apie epilepsijos priepuolių kilmę, rūšis ir priepuolius 
provokuojančius veiksnius buvo prasčiausios. 

N. A. Asiri ir kt. atlikto tyrimo duomenimis, beveik 
penktadalis motinų (26 proc., N = 92) nesijautė išmanan-
čios, kokią ir kaip teikti pagalbą vaikui ūmaus epilepsijos 
priepuolio metu. Tyrimo rezultatai parodė, kad tik 10 proc. 
motinų žinojo, kokius medikamentus duoti vaikui, kai prie-
puolis užtrunka, o 35 proc. respondenčių pažymėjo, jog 
GMP kviestų tik praėjus 15 minučių nuo priepuolio pra-
džios [12]. Šio tyrimo duomenimis, tėvai, auginantys epi-
lepsija sergantį vaiką, taip pat gerai nežinojo, kada kreiptis 
į GMP ar gydytoją bei kada ir kokius medikamentus duo-
ti vaikui priepuolio metu. Kada ir kokius pirmosios pagal-
bos medikamentus duoti vaikui priepuolio metu, žinojo 
tik 58,5 proc. respondentų, o priepuoliui užsitęsus ilgiau 
nei 5 minutes, GMP kviestų 62,6 proc. respondentų. 28,1 
proc. tėvų klaidingai manė, jog ištikus priepuoliui vaikui 
į burną reikia įkišti medinį šaukštą, kad neužkristų liežu-
vis. Panašūs rezultatai gauti ir Sakalauskaitės-Juodeikienės 
bei Mameniškienės atliktame tyrime, parodžiusiame, kad 
19,4 proc. sergančių epilepsija ligonių manė, jog ištikus epi-
lepsijos priepuoliui reikia į burną įdėti kietą daiktą [9]. 

Vokietijos mokslininkai atliko tyrimą, kuriuo vertino kon-
krečios mokymo programos veiksmingumą vaikų ir paauglių, 
sergančių epilepsija, bei jų tėvų bendravimo įgūdžiams ir ži-
nioms apie ligą. Tyrimo rezultatai parodė, jog taikyta moky-
mo programa gerokai pagerino vaikų ir tėvų žinias apie ligą 
bei sumažino su epilepsija susijusius rūpesčius [15]. Turkijos 
mokslininkai įrodė, jog net greitas informavimas turi ilgalaikį 
efektą motinų žinioms apie jų vaikui atliekamas procedūras. 
E. Arhan ir kt. atliko tyrimą, kuriame vertino motinų žinias 
apie vaikui atliekamą elektroencefalografi ją (EEG). Tyrimo 
rezultatai parodė, kad nors didžioji dalis motinų jautėsi ži-
nančios, kas yra EEG ir kodėl ji atliekama jų vaikui, daugelio 
jų įsitikinimai buvo klaidingi. Motinų žinios labai pagerėjo 
perskaičius informacinį lankstinuką ir nepakito po mėne-
sio [11]. Šio tyrimo rezultatai taip pat patvirtino teigiamą 
mokymo įtaką tėvų, auginančių epilepsija sergančius vaikus, 
žinioms. Atlikti mokymai respondentų žinias apie ligą, epi-
lepsijos priepuolių klasifi kaciją, kada kreiptis į GMP ar gy-
dytoją bei pirmosios pagalbos algoritmą įvykus priepuoliui, 
pagerino 30–50 proc. 

Gydytojas yra dažniausiai su tėvais apie vaikų ligas kalban-
tis asmuo. Krutulienė ir Mameniškienė, vertindamos epilep-
sija sergančių suaugusių asmenų gyvenimo kokybę sveikatos 
pajėgumo aspektu, nustatė, kad pagrindiniai epilepsija ser-

gančių asmenų informacijos šaltiniai apie ligą yra specialistų 
konsultacijos (73,6 proc.) bei internetinės žiniasklaidos por-
talai ir forumai (36,8 proc.) (N = 220) [7]. Akinytės-Žalienės 
atlikto tyrimo apie tėvų žinias apie epilepsiją duomenimis, 
daugiausiai informacijos apie ligą tėvams suteikė gydytojai 
ligoninėje (76,3 proc.), internetas (50,0 proc.) bei kiti tėvai, 
auginantys epilepsija sergančius vaikus (21,1 proc.) (N = 80) 
[13]. Šio tyrimo rezultatai apie tėvų informacijos šaltinius 
buvo panašūs. Daugiausiai informacijos apie epilepsiją tėvai, 
auginantys šia liga sergantį vaiką, gavo iš gydytojo neurolo-
go (84 proc.), mokslinių straipsnių ir medicinos knygų (38 
proc.) bei bendro likimo draugų – kitų tėvų, kurių vaikai 
serga epilepsija (40,3 proc.). 

I. Larson ir kt. teigimu, žinios apie sveikatą naudingos tiek 
sveikiesiems, tiek turintiesiems sveikatos problemų, taip pat 
sergančiaisiais besirūpinantiems asmenims. Tėvų, auginan-
čių epilepsija sergantį vaiką, mokymo poreikis išlieka didelis 
[17]. N. A. Asiri ir kt. tyrimo rezultatai parodė, kad 93 proc. 
apklaustų motinų norėtų gauti daugiau informacijos apie 
epilepsiją [12]. Panašius rezultatus atskleidė ir mūsų tyrimas 
– 94 proc. tėvų, auginančių epilepsija sergantį vaiką, teigė, 
jog mokymas jiems yra reikalingas, be to, visi tėvai norėjo 
daugiau sužinoti apie epilepsiją.

Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, miesto gyventojai 
yra geriau informuoti apie epilepsiją nei kaime gyvenantys 
asmenys. Sakalauskaitės-Juodeikienės ir Mameniškienės 
atlikto tyrimo duomenimis, mieste gyvenančių epilepsija 
sergančių asmenų epilepsijos klausimyno balai buvo reikš-
mingai aukštesni nei kaimo gyventojų [9]. Tą patvirtino ir 
Turkijos mokslininkai A. Kartal ir A. Akyıldız, teigdami, kad 
neigiamas požiūris į epilepsiją buvo dažnesnis tarp žemesnį 
išsilavinimą turinčių asmenų bei kaimo gyventojų [16]. Šis 
tyrimas atskleidė, kad miesto gyventojai labiau jaučia žinių 
poreikį – 10,4 proc. miestiečių teigė gavę nepakankamai ži-
nių mokymo metu, o visi respondentai, gyvenantys kaime ir 
lankę mokymus, teigė gavę pakankamai žinių.

Išvados
1. Dauguma tėvų, auginančių vaiką, sergantį epilepsija, 

žinojo apie ligą. Daugiausiai tėvai žinojo, kas yra epilepsija, 
priepuolių kilmę ir jų klasifi kaciją. Žinios apie epilepsijos 
priepuolius skyrėsi priklausomai nuo išsilavinimo. 
Vidurinį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą turintys tėvai 
apie epilepsijos priepuolius žinojo mažiausiai. Dažniausiai 
tėvai nežinojo, kada kreiptis į GMP ar gydytoją ir kada ir 
kokius medikamentus vartoti vaikui priepuolio metu.

2. Tėvų mokymas turėjo teigiamą reikšmę, tėvų žinios 
pagerėjo. Mokymai labai pagerino tyrime dalyvavusių 
tėvų žinias apie ligą, priepuolių rūšis, kada gali vaikui 
padėti patys ir kada turi kreiptis į medikus bei pirmosios 
pagalbos algoritmą įvykus priepuoliui. 

3. Visi tėvai, kurių vaikas serga epilepsija, slaugytojo 
pravestus mokymus apie epilepsiją vertino aukštais balais 
ir norėtų įgyti daugiau žinių apie ligą. Daugiau kaip pusė 
tėvų norėtų mokytis grupėje. Daugiausiai informacijos 
apie epilepsiją tėvai gavo iš gydytojo neurologo, todėl 
slaugytojai turėtų daugiau dalyvauti mokant tėvus.
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EVALUATION OF PARENTS OF 
CHILDREN WITH EPILEPSY 

KNOWLEDGE AND TRAINING

SUMMARY
Th e treatment and care of a child suff ering from epilepsy 

strongly aff ects the whole family. Th e suff erers have to take 
medication from epilepsy for many years. Relatives often 
experience the lack of information and knowledge on how to 
help a child suff ering from epilepsy. It is signifi cant to form 
a correct attitude of the suff erer and his/her family members 
towards the disease, teach how to control it, encourage acti-
ve participation in the process of treatment and care already 
from the start of the disease. We seek that parents were able 
to recognize the symptoms of the disease, side eff ects of me-
dications, knew how to provide fi rst aid for a child during the 
epileptic seizure. Participation of the whole family is relevant, 
therefore, education of those suff ering from epilepsy and their 
parents is an integral part of the aid. 

Th e goal of this research was to evaluate the knowledge 
and the need for training of parents of children with epilepsy. 
Th e research was carried out in the Children Neurology De-
partment of PI VUHSK. Th e survey involved 100 parents of 
children with epilepsy. Parents had to fi ll in a survey before 
the training, when they participated in the training course, 
and, fi nally, parents had to fi ll in another survey of the author 
after the training. After the analysis of knowledge on the na-
ture of this disease, origins and types of seizures, known by 
parents of children with epilepsy, the research results showed 
that knowledge on epilepsy diff ered depending on parents’ 
education: parents, who had a university degree, knew more 
about this disease. Th e research showed that the majority 
knew the concept of epilepsy, knew the origins and types of 
seizures. Usually, parents do not know when to call paramed-
ics or the doctor, when and which medication to administer 
in case of seizure. Th e training course signifi cantly increased 
parents’ knowledge about the disease, types of seizures, and 
the fi rst-aid algorithm in case of seizure. Th e majority of in-
formation on epilepsy is provided by a neurologist; therefore, 
nurses should participate more in teaching parents. More 
than a half would like to learn in a group.
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Santrauka
Nepageidaujamų įvykių mastas sveikatos priežiūros srityje 

rodo netobulą sveikatos sistemą, dėl kurios nukenčia pacientai 
tiek fi nansiškai, tiek moraliai, pvz., netekdami sveikatos. Tyrė-
jai jau keletą dešimtmečių siekia išsiaiškinti klaidų medicinoje 
priežastis, tačiau realūs problemų sprendimo būdai dar mažai 
veiksmingi, o šių klaidų mastas nemažėja. Stinga suvokimo, 
koks būtent yra nepageidaujamo įvykio atsiradimo mechaniz-
mas. Todėl šio straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti teiginį, jog 
medicinos klaida yra ne vien specialisto atsakomybė, bet kartu – 
sveikatos priežiūros organizavimo spragų pasekmė. Publikaci-
joje pagal J. Reasono „Šveicariško sūrio“ modelį analizuojamas 
nepageidaujamo įvykio nuoseklus procesas kiekviename jo at-
siradimo lygmenyje  bei pateikiami sveikatos priežiūros specia-
listų saugios veiklos ribų sprendimai pacientų saugai užtikrinti.

Įvadas
 Šiuolaikinė medicina sparčiai tobulėja diegiant naujausias, 

bet kartu ir itin sudėtingas sveikatos priežiūros technologijas. 
Todėl sveikatos sektorius turi didelę klaidų riziką. Žinoma, 
kad 8–12 proc. Europos Sąjungos ligoninėse gydomų paci-
entų, gaudami sveikatos priežiūros paslaugas, patiria nepa-
geidaujamą įvykį. Nepageidaujami įvykiai (NĮ) medicinoje 
kartojasi, jų dažnis bei sukeliami fi nansiniai nuostoliai tampa 
nepakeliami net tokioms valstybėms kaip Jungtinės Ameri-
kos Valstijos (JAV), Jungtinė Karalystė arba Australija. JAV 
nepageidaujami įvykiai medicinoje kasmet kainuoja 17–29 
mlrd. dolerių. Jungtinėje Karalystėje Nacionalinė sveikatos 
tarnyba teisminiams ieškiniams patenkinti išleidžia apie 400 
mln. svarų sterlingų, o sveikatos priežiūros sistema dėl ligoni-
nėse įvykusių infekcijų praranda daugiau kaip 1 mlrd. svarų 
sterlingų [1]. Vien JAV klaidos medicinoje nulemia 44–98 
tūkst. išvengtinų mirčių ir apie 1 mln. pacientų sužalojimų 
kiekvienais metais. Australijoje dėl medikų klaidų atsitinka iki 
18 tūkst. mirčių per metus, o daugiau kaip 50 tūkst. pacientų 
kasmet tampa neįgalūs [2]. Taip pat vienas iš dešimties Euro-
pos Sąjungoje (ES) į ligoninę paguldytas pacientas kiekvienais 
metais patiria vienokią arba kitokią su gydymu susijusią žalą; 
apytikriai 37 tūkst. pacientų miršta nuo su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų, kurių neretai galima išvengti. Vien hospi-
talinės infekcijos ES kiekvienais metais kainuoja 7 mlrd. eurų. 
Taigi, pacientų sauga ir priežiūros kokybė yra svarbiausi Euro-
pos Sąjungos sveikatos priežiūros klausimai.

Nepageidaujamų įvykių tyrimai sveikatos priežiūroje rodo, 
kad dažniausia klaidų medicinoje priežastis yra ne individu-
alūs sveikatos  priežiūros darbuotojo veiksmai, o sisteminiai, 
t. y. organizaciniai veiksniai [1]. Organizacija –  žmonių ko-
lektyvas, kuris sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui atlikti bei 

bendram tikslui pasiekti [13]. Sveikatos  priežiūros organiza-
cijose siekiama kurti atvirumu ir pasitikėjimu paremtą atmos-
ferą, kurioje darbuotojai drąsinami pranešti apie įvykusį arba 
galėjusį įvykti incidentą, sukėlusį arba galėjusį sukelti žalą pa-
ciento, slaugytojo ar kito asmens sveikatai bei gyvybei. Taip 
išaiškinamos vidinės – organizacinės sistemos problemos ir 
randama būdų joms spręsti [1].       

Pacientų sauga, kuri apibrėžiama kaip pacientų teisė apsi-
saugoti nuo galimos žalos, susijusios su  sveikatos  priežiūros 
paslaugomis, tampa itin aktuali viso pasaulio sveikatos  prie-
žiūros sistemoje ir yra viena kertinių kokybiškos sveikatos 
priežiūros dedamųjų [1].

Straipsnio tikslas – atsižvelgiant į sisteminių veiksnių teo-
riją ir „Šveicariško sūrio“ modelį, teoriškai pagrįsti sveikatos 
priežiūros organizavimo spragų poveikį medicinos klaidoms 
atsirasti. 

Tikslui pasiekti taikyta antrinių rašytinių dokumentų 
(straipsnių, institucijų veiklos ataskaitų) bei mokslinės litera-
tūros paieška, analizė ir interpretacija.

Sisteminių veiksnių teorija ir 
„Šveicariško sūrio“ modelis

Sisteminių veiksnių teorija [4] pagrindinį dėmesį skiria ne 
žmogaus asmeninėms savybėms, bet darbo sąlygoms, aplin-
kai, organizacijos struktūrai ir procesams, kurie sudaro sąlygas 
pasireikšti nepageidaujamam įvykiui. Todėl pagal sisteminių 
veiksnių teoriją medikas nelaikomas potencialiu nusikaltėliu, 
kurį reikėtų bausti arba kaltinti, bet greičiau jis yra  sudėtin-
gos sistemos dalis, glaudžiai susijusi su kitais sveikatos priežiū-
ros sistemos elementais [4].

Sisteminių veiksnių teoriją britų mokslininkas  J. Reasonas 
adaptavo  „Šveicariško sūrio“ modeliui (1 pav.). Pagal modelį, 
NĮ nutinka pavojui praėjus pro nustatytus apsaugos barjerus 
arba saugiklius [5]. Taigi, modelio esmė ta, kad aiškinantis 
nepageidaujamo įvykio priežastis svarbiausia yra ne tai, kas 
suklydo, bet kodėl nesuveikė sistemos apsauginiai barjerai ir 
kodėl saugikliai neužkirto kelio žalingam veiksniui sukelti ne-
pageidaujamas pasekmes [3].

Pasak J. Reasono, klaidų medicinoje priežastys susijusios 
su  komandos, situacijos, užduoties ir organizaciniais veiks-
niais. Toks priežasčių grupavimas dar kartą įrodo, kad klaidą 
lemia ne vieno žmogaus neteisėti veiksmai, bet įvairūs veiks-
niai. Todėl siekiant išvengti arba sumažinti klaidas medicino-
je, J. Reasonas rekomenduoja: 

• sutikti su faktu, kad klaidų yra ir jų gali atsirasti;
• įvertinti blogas sąlygas arba klaidos atsiradimą 

skatinančius veiksnius prieš pradedant užduotį; 
• būti pasirengusiems susidoroti su nenumatytais atvejais 

ir problemomis. 
 Pagal J. Reason „Šveicariško sūrio“ modelį sistemos ap-
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sauginių komponentų silpnosioms vietoms išsirikiavus tiesia 
linija, pavojus nekliudomas pro jas praeina ir tada pasireiškia 
nepageidaujamas įvykis [3]. Kad būtų išvengta nelaimės, turi 
būti sukurta keletas apsauginių barjerų (inžinerinių, organiza-
cinių, žmogiškųjų). Tačiau, jei vykdant organizacijos valdymą 
ir priežiūrą, padaroma klaidų, klaidos sukelia plyšius sienose 
ir paveikia žemesnius sistemos lygius. Šios klaidos gali būti 
tiek aktyvios, tiesiogiai darančios įtaką įvykiui, tiek pasyvios – 
neturinčios tiesioginio kontakto ir sunkiai pastebimos [6]. 

Atsižvelgdami į „Šveicariško sūrio“ modelį, galime teigti, kad 
jei organizacija palieka spragų valdyme bei neužtikrina tinka-
mos priežiūros ir nesukuria tinkamų prevencinių sąlygų, kurios 
užkirstų kelią incidentams, – įvyksta nelaimingas įvykis. Pagal 
žmogaus veiksnių analizės ir klasifi kavimo sistemą, organizacija, 
norėdama numatyti tendencijas, privalo analizuoti jau įvykusias 
nelaimes bei tinkamai identifi kuoti priežastis. Tik atliekant siste-
mingą analizę galima palyginti jau įvykusių nelaimių priežastis 
bei sukurti efektyvias prevencines priemones. Didžiausia „Švei-
cariško sūrio“ modelio dalis – organizacinė įtaka, kuri apima 
išteklių valdymą, organizacijos klimatą bei organizacinius proce-
sus. Analizuojant nelaimių arba incidentų priežastis per šių trijų 
veiksnių prizmę, organizacija gali ir turi numatyti, kur yra jos 
silpnoji vieta ir kur reikalingas tobulinimas [7].

 Šiandien ekonominis spaudimas mažesniais ištekliais pa-
siekti daugiau rezultatų skatina sveikatos priežiūros darbuo-
tojus priimti sprendimus ir judėti didesnio ekonominio efek-
tyvumo kryptimi reglamentuotos saugos ribų link. Ilgainiui 
dėl to paties spaudimo darbuotojų elgsena ir veikla pereina 
reglamentuotos saugos ribas ir juda link praktikoje priimtinos 
(išbandytos) elgsenos ir veiklos ribos. Ši darbuotojų elgsenos 
ir veiklos translokacija padidina rizikų ir nepageidaujamo įvy-
kio tikimybę. Peržengus praktikoje priimtinas saugias ribas, 
veikiant nepalankiems veiksniams bei susilpnėjus kontrolei, 
gali įvykti nepageidaujamas įvykis. Todėl,  J. Rasmussenas pa-
žymi, kad būtina nustatyti aiškiai suprantamas saugios veiklos 
ribas, su jomis supažindinti darbuotojus bei užtikrinti jų elg-
senos ir veiklos kontrolę, kad šios ribos nebūtų peržengtos [3].

Aiškėja, kad sisteminių veiksnių teorija ir „Šveicariško sū-
rio“ modelis sukuria modernų požiūrį į klaidas medicinoje. 
Dėmesio centre atsiduria ne klaidą padaręs žmogus, o bando-
ma aiškintis įvykusios klaidos priežastis sisteminiu organizaci-
niu požiūriu. Jei visos sveikatos priežiūros įstaigos analizuotų 

įvykusias klaidas pagal „Šveicariško sūrio“ modelį, būtų suku-
riama nebausminė aplinka. Tai paskatintų darbuotojus atvi-
riau kalbėti apie pacientų saugą ir aiškintis padarytų klaidų 
priežastis bei būdus jų išvengti.

Medicinos klaidos analizė pagal 
J. Reasono „Šveicariško sūrio“ modelį
        Nėra tobulos visuomenės ir tobulos sveikatos priežiū-

ros sistemos, sudėti saugikliai neužtikrina šimtaprocentinio 
patikimumo, kad klaida neįvyks. Todėl britų mokslininko J. 
Reasono sukurtame „Šveicariško sūrio“ modelyje kiekvienas 
veiksnys turi spragų, kai susidaro sąlygos įvykti nepageidauja-
mam įvykiui:  pvz., slaugytoja suleido pacientui netinkamus 
vaistus ir jis mirė. Šioje situacijoje aptariant organizacinį 
veiksnį (1 pav.) pacientų sauga ir pacientų saugos kultūra bus  
susijusi su lyderių (įstaigų ir institucijų vadovų) gebėjimais. 
Pacientų saugos kultūra – tai  individualaus ir organizacinio 
elgesio modelis, nukreiptas nuolat mažinti žalą pacientui, kuri 
gali būti padaryta teikiant sveikatos priežiūros paslaugas [12]. 
Sveikatos priežiūros organizacijos, turinčios tą pačią infras-
truktūrą, tačiau skirtingai vertinančios pacientų saugos reikš-
mę sveikatos priežiūros procese, pasiekia skirtingų rezultatų. 
Ne tik turimos patalpos ir naujausios sveikatos priežiūros 
technologijos nulemia gydymo įstaigos sėkmę, bet daugiausia 
– specialistai, jų darbo stilius ir vertybių sistema [8]. Todėl 
sveikatos priežiūros organizacijos turi detaliai analizuoti or-
ganizacijos lyderių savybes, darbo organizavimo bei techno-
logijų įdiegimo procesus, kad sukurtų pacientų pasitikėjimą 
turinčios organizacijos įvaizdį. 

Sveikatos priežiūros organizacijos pasiskolino komandinio 
darbo mokymo strategijas (daugiausia iš aviacijos), tačiau šie 
mokymai vis dar neturi plataus poreikio sveikatos priežiūroje 
arba šis poreikis yra formalus. Akreditavimo tarnybos neskiria 
tinkamo dėmesio darbuotojų komandinio darbo įgūdžiams, 
darbo komandoje kompetencija nevertinama ir priimant į 
darbą naują sveikatos priežiūros specialistą. Nors sveikatos 
priežiūros organizacijų lyderių vaidmuo vis dažniau siejamas 
su pacientų sauga, tačiau pačių lyderių supratimas apie saugą 
dažnai yra ribotas. Tikrosios lyderystės sveikatos sektoriuje 
trūksta: kaip įkvėpti ir nukreipti kiekvieną sveikatos priežiū-
ros specialistą taip, kad jis suprastų savo asmeninį vaidmenį 
ir indėlį gerinant pacientų saugą. Lyderiai privalo pateikti 
aiškumo apie organizacijos viziją ir pokyčius, formuodami 
pacientų saugos kultūrą. Taip pat lyderiai privalėtų nuolatos 
domėtis, kiek išteklių skiriama saugos vadybai ir personalo 
tobulinimui, nepageidaujamų įvykių registravimo sistemai, 
saugos kultūros matavimui ir tobulinimui organizacijoje [9].   

Įvykusią klaidą medicinoje anksčiau minėtoje slaugytojos 
situacijoje galbūt paskatino netinkamai organizuotas darbas, 
darbo vadovo ir personalo nesusikalbėjimas, gal vyravo vado-
vo neatsakingas požiūris į nuolat pasikartojančias pacientų 
saugos problemas arba nuolatinis raginimas dirbti greičiau, 
net jei dėl to nukenčia darbo kokybė.    

Analizuojant socialinį veiksnį (1 pav.), tenka konstatuo-
ti, kad sveikatos priežiūroje vis dar vyrauja baudimo kultūra, 
sutelkianti dėmesį baudimui, o ne mokymuisi ir sveikatos 
priežiūros paslaugų tobulinimui. Personalas dažnai susiduria 
su užgauliu elgesiu, jaučiasi demoralizuojamas ir atsiduria 
stresinėse situacijose [9]. Todėl būtina ir toliau formuoti ži-

1 pav. J. Reason „Šveicariško sūrio“ modelis

Apsaugos barjerų, saugiklių
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niasklaidos, visuomenės ir pacientų požiūrį į nepageidauja-
mus įvykius sveikatos priežiūroje, skleidžiant informaciją apie 
nepageidaujamų įvykių medicinoje dažnį, priežastis bei tai-
komas priemones paslaugų saugumui gerinti, taip mažinant 
visuomenės ir sveikatos priežiūros specialistų susipriešinimą 
ir didinant pasitikėjimą sveikatos priežiūra [1]. Mūsų minėtą 
slaugytoją padaryti klaidą galbūt paskatino šiame lygmenyje 
esantys neigiami aspektai: vyraujantis visuomenės nepasiti-
kėjimas sveikatos priežiūros specialistais, dažnai pasitaikantis 
užgaulus pacientų bendravimas su specialistais bei įstaigoje 
galiojanti baudimo kultūra, kuri sukuria stresinę aplinką.

Aptariant techninį veiksnį (1 pav.), galima teigti, kad išau-
gęs veiklos sudėtingumas yra neatsiejamai susijęs su netikrumu 
ir rizika, kuri kelia problemų ir meta iššūkį net profesionalams. 
Kasdien reikia priimti sprendimus neturint pakankamos infor-
macijos [10]. Todėl būtina skatinti sveikatos priežiūros darbuo-
tojų lavinimą ir mokymą pacientų saugos klausimais: 
• įtraukti pacientų saugos temas į ikidiplominių ir 

podiplominių studijų bei sveikatos priežiūros specialistų 
nuolatinio profesinio tobulinimo programas;

• teikti ir platinti visiems sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojams informaciją apie nepageidaujamų įvykių 
riziką, saugos lygius ir taikomas priemones klaidų skaičiui 
mažinti arba jų išvengti [11].  

Minėta slaugytojos klaida praėjo pro šį apsauginį barjerą 
todėl, kad buvo nesilaikoma diplominėse studijose išmoktų 
slaugos technikos įgūdžių ir reikalavimų, t. y. prieš atskie-
džiant vaistus svarbu žiūrėti ir garsiai skaityti kelis kartus vais-
tinio preparato pavadinimą; prieš leidžiant vaistus pacientui 
dar kartą pažiūrėti į įtraukto vaisto pavadinimą.

Pagal J. Reasono „Šveicariško sūrio“ modelį žmogaus veiks-
niai (1 pav.) yra fi ziologiniai ir psichologiniai, darbo vietos ir 
aplinkos, žmogaus ir technikos sąsajos. Didžiausias šio lygmens 
problemas lemia: net ir sergantys darbuotojai eina į darbą, per-
sonalo trūkumas, didelis darbo krūvis, konfl iktinės situacijos su 
kolegomis darbo vietoje, tvyranti stresinė įtampa tarp gydytojų 
ir slaugytojų ir kt. Vadinasi, norint išvengti šių problemų, bū-
tina mažinti darbo krūvį, įdarbinti naujų darbuotojų, suteikti 
galimybę ir skatinti psichologinę pagalbą darbuotojams darbo 
vietoje. Nesudėtinga suprasti, kokie žmogiškieji veiksniai sąly-
gojo, kad slaugytoja padarė klaidą. Galbūt ji buvo išvargusi dėl 
didelio darbo krūvio, gal slėgė šeiminės problemos bei, galimai, 
pati slaugytoja turėjo sveikatos problemų. 

Saugių veiklų ribų sprendimai pacientų 
saugai užtikrinti

Norint išvengti klaidų medicinoje, būtina asmens sveika-
tos priežiūros įstaigoje taikyti tokį vadovų ir darbuotojų elgesį 
[11]:
• pripažinti riziką, susijusią su sveikatos priežiūra;
• prisiimti atsakomybę už rizikos sumažinimą;
• orientuoti organizacinę struktūrą, procesą ir rezultatus 

pacientų saugai gerinti; 
• palaikyti atvirą komunikaciją, pranešant apie klaidas ne 

bausmių aplinkoje (ne baudimo požiūris į klaidą);
• mokytis iš klaidų; 
• registruoti įvykių dažnį; 
• skatinti darbą komandoje tarp padalinių ir padalinyje;
• didinti personalo suvokimą apie pacientų saugą;

• vykdyti organizacijos mokymąsi apie saugą ir tęstinį 
tobulėjimą.
       Atvirumas ir sąžiningumas – pagrindiniai saugos kul-

tūros prioritetai. Kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas 
privalo būti atviras su kolega ir su pacientu, kritiškai vertinti 
savo veiksmus ir prisiimti atsakomybę už kiekvieną iš jų [8]. 
Svarbu suprasti, kad žmogus yra klystanti asmenybė, o už pa-
darytą klaidą taikoma bausmė neatneš teigiamų rezultatų, nes 
drausminės nuobaudos sukelia  baimę prisipažinti padarius 
klaidą, verčia ją slėpti. Neišanalizuota klaida tampa kitos klai-
dos priežastimi. 

Išvada
Saugios veiklos ribos – ne kas kita kaip reglamentuota 

sveikatos priežiūros veikla, skirta saugiai ir kokybiškai teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas. Be sveikatos priežiūros saugios 
veiklos ribų, vyrauja praktikoje priimtinos ribos – tam tikra 
darbuotojų įprasta elgsena, jiems reaguojant į esamas aplin-
kos ir darbo sąlygas. Praktikoje priimtinos ribos vis dar yra 
saugios, nes paciento sveikatai žalos nepadaro. Tačiau, nesilai-
kant praktikoje priimtų saugios veiklos ribų ir jas peržengiant, 
įvyksta nepageidaujamas įvykis. „Šveicariško sūrio“ modelis 
parodo, kad klaidą medicinoje lemia ne vieno žmogaus netei-
sėti veiksmai, o daugelis kitų veiksnių: organizacinių, ekono-
minių, darbo vietos ir aplinkos, žmogiškųjų.
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Slaugos planas esant šlapimo nelaikymui
Jurga Misevičienė 
VšĮ „Inkocentras“

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šlapimo ne-
laiko nuo 4 iki 8 proc. žmonių. Lietuvoje tokių asmenų gali 
būti priskaičiuojama iki 300 tūkstančių. Bendroje geriatrinėje 
populiacijoje nuo 35 iki 40 proc., nuo 50 iki 95 proc. ilgalai-
kės slaugos ir priežiūros įstaigų gyventojų (pacientų) nelaiko 
šlapimo. Trečdaliui iš jų pasireiškia ir išmatų nelaikymas. 

Pasekmės, su kuriomis susiduriama slaugant tokį pacien-
tą: šlapia, paraudusi, iššutusi oda, pragulos, ypač kryžkaulio 
srityje, nemiga naktį dėl dažno šlapinimosi, dažnesni griuvi-
mai, dažnesnės šlapimo takų infekcijos, depresinės būklės dėl 
savigarbos ir orumo praradimo, priklausomybės nuo slaugan-
čiojo. 

Šlapimą nelaikančių žmonių slaugos planą sudaro:
1. ištekančio šlapimo kiekio bei skysčių balanso 

užtikrinimas; 
2. pažintinių funkcijų įvertinimas;
3. vartojamų vaistų įvertinimas;
4. asmens higienos palaikymas bei odos būklės įvertinimas;
5. šlapim ą sugeriančių priemonių parinkimas;
6. šlapimo pūslės treniruotės bei žarnyno funkcijos 

užtikrinimas;
7. pagalbinės priemonės. 

Ištekančio šlapimo kiekio bei skysčių balanso užtikrinimas

Svarbu nustatyti, kokiu paros metu ir koks kiekis šlapimo 
išteka ir kaip dažnai. Tai svarbu pacientams, kurie dar patys 
naudojasi tualetu. Vyresniame amžiuje būdinga tai, kad šla-
pimo gamyba intensyvesnė antroje dienos pusėje. Apribojant 
skysčių vartojimą antroje dienos pusėje, galima išvengti arba 
sumažinti nikturijos epizodus. Rekomenduojamas skysčių 
kiekis yra 30 ml/kg kūno masės. Užtikrinus reikalingą skysčių 
pusiausvyrą, galima sumažinti skubos nelaikymo simptomus. 
Įvertinus tokio paciento šlapinimosi ypatumus, prireikus gali-
ma parinkti šlapimą sugeriančią priemonę tinkamo sugėrimo 
laipsnio ir ją pakeisti reikiamu laiku, kad būtų išvengta šlapi-
mo pratekėjimo. 

Pažintinių funkcijų įvertinimas

Nykstant pažintinėms funkcijoms, nyksta ir gebėjimas 
pasiprašyti į tualetą, suvokimas, ką tualeto patalpoje veikti. 
Vystosi arba funkcinis šlapimo nelaikymas, kuomet pacien-
tas pamiršta, kad reikia nueiti į tualetą, neranda jo, sumaišo 
klozetą su kriaukle, pamiršta nusimauti kelnes, arba skubos 
nelaikymas, kai dėl demencijos smegenys nebesugeba slopinti 
šlapinimosi refl ekso, arba persipildymo šlapimo nelaikymas 
dėl neuroleptikų vartojimo. Tokiam pacientui labai svarbu 
užtikrinti šlapinimosi rutiną: reguliariai priminti, kad reikia 
šlapintis, palydėti į tualetą, prireikus pagelbėti tualete. Kuo 
ilgiau pavyksta išlaikyt šlapinimosi įpročius, tuo lengviau slau-
gytojui. 

Vartojamų vaistų įvertinimas

Kai kurie medikamentai, veikdami įvairias šlapinimo-
si refl ekso grandis, lemia ir šlapimo nelaikymo simptomus, 
sutrikdydami rauko funkciją, judėjimą, skysčių pusiausvyrą. 
Slaugant pacientą, svarbu tai įvertinti ir prireikus naudoti šla-
pimą sugeriančias priemones. Šlapimo gamybai ir šlapinimosi 
dažniui, skysčių pusiausvyrai gali turėti įtakos diuretikai, teo-
fi linas, kofeinas; pažinimo funkcijai – antispichotiniai, trici-
kliai antidepresantai, prieštraukuliniai; judėjimo funkcijai – 
antispichotiniai, tricikliai antidepresantai, nitratai; šlapimo 
pūslės kontraktiliškumui – antispichotiniai, tricikliai antide-
presantai, antiparkinsoniniai, kalcio kanalų blokeriai; sfi nkte-
rio funkcijai – AKF inhibitoriai, Alfa adrenerginiai agonistai.

Asmens higienos palaikymas bei odos būklės įvertinimas

Oda turi būti švari ir sudrėkinta. Vyresnio amžiaus asme-
nims ji ypač linkusi išsausėti. Būtina naudoti emolientus, 
kurie drėkina odą. Ypač svarbu palaikyti asmens higieną tar-
pvietės srityje, kūno raukšlėse. Šios vietos turi būti valomos 
specialiai tam skirtomis valomosiomis priemonėmis, kurios 
pakeičia vandenį ir muilą, kiekvieną kartą keičiant sauskelnes 
ar įklotą. Jei pacientas viduriuoja, patartina naudoti apsau-
ginius kremus ir jais plonu sluoksniu tepti odą apie išangę, 
kirkšnis, ten, kur galimas kontaktas su išmatomis. Paraudus 
odai ar atsiradus iššutimų, rekomenduojami kremai, kurių su-
dėtyje yra cinko. Kartą per savaitę pacientą rekomenduojama 
numaudyti.

Šlapimą sugeriančių priemonių parinkimas

Šlapimą sugeriančios priemonės parenkamos kiekvienam 
pacientui individualiai. Parenkant priemonę reikia atkreip-
ti dėmesį į šiuos punktus: gaminio tipą, sugėrimo laipsnį ir 
dydį. Tinkamai parinkus, priemonė užtikrina kvapo bei drėg-
mės kontrolę 8 valandas. Pacientui pasituštinus priemonė 
tuoj pat keičiama. 

Šlapimo pūslės treniruotės bei žarnyno funkcijos užtikrinimas

Tai ypač svarbu esant skubos nelaikymui. Reguliarus šlapi-
nimasis kas 2 valandas sumažina pratekėjimų skaičių. Žarny-
no funkcijai palaikyti ir išvengti obstipacijų padeda daug skai-
dulų turinčio maisto vartojimas: vaisiai, daržovės, rupių miltų 
produktai, kefyras, jogurtas, esant disbiozei, gerųjų bakterijų 
preparatai. Pakankamas vandens vartojimas – 30 ml/kg kūno 
masei. 

Pagalbinės priemonės

Tualeto kėdės, esant apribotam judrumui, širmos – pri-
vatumo išsaugojimui, basonai, klozeto paaukštinimai – prie-
monės, padedančios kuo ilgiau išlaikyti šlapinimosi rutiną ir 
išsaugoti paciento savarankiškumą, kas, slaugant pacientą, 
turintį šlapimo nelaikymą, yra labai svarbu. 
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Seniai laukta naujovė – integrali 
pagalba namuose

Geroji patirtis

Elvyra Laučiuvienė 

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo 
šių metų pradžios vykdo projektą „Integralios pagalbos teiki-
mas Druskininkų savivaldybėje“. Projektas fi nansuojamas pa-
gal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiks-
mų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir 
kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-
V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose 
neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei 
konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Integrali pagalba namuose
Slaugos ir socialinių paslaugų kompleksu, kurį teikia specia-

listų komanda, nuo šių metų pradžios gali naudotis Druskinin-
kų savivaldybės gyventojai. Šiuo metu Druskininkų integralios 
pagalbos komandą sudaro po vieną socialinį darbuotoją ir 
slaugytoją, šeši lankomosios priežiūros specialistai ir trys slau-
gytojo padėjėjos. Pagalba teikiama 17 savivaldybės gyventojų, 
kurių vyriausiam 93, jauniausiam – 36 metai. Kad integralios 
pagalbos komanda suteiktų kuo kokybiškesnes paslaugas, yra 
įsigyti du lengvieji automobiliai (paslaugos teikiamos ir kai-
mų gyventojams), čiužinys-vonia, keltuvai į vonią, porolono 
čiužiniai pragulų profi laktikai ir gydymui, vartymo ir perkėli-
mo paklodės, universalūs neįgaliųjų vežimėliai bei kita slaugos 
įranga, palengvinanti darbą su neįgaliais asmenimis.

Kaip sekasi bendradarbiauti ir ką duoda dalyvavimas tokia-
me bendrame projekte darbuotojams, kaip specialistams, pa-
pasakojo Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro 

integralios pagalbos komandos slaugytoja Jurgita Grudzins-
kienė: „Ligoniams teikiama visokeriopa pagalba – rūpinamasi 
maitinimu, asmens higiena, buitimi, atliekama pragulų prie-
žiūra ir profi laktika, injekcijos, stebima bendra sveikatos būk-
lė. Skirtingų sričių darbuotojai kiekvienas atlieka savo funk-
cijas, kurios yra vienodai svarbios. Kartu dirbdami slaugytojai 
ir lankomosios priežiūros darbuotojai nėra konkurentai, bet 
siekia vieno tikslo – padėti mūsų bendruomenės nariams, ku-
riems reikalinga ypatinga pagalba.“ 

Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, slaugyto-
ja teikia individualias konsultacijas įvairiais klausimais. Jurgita 
Grudzinskienė teigia: „Neilga patirtis rodo, jog aktualiausia – 
pragulų profi laktika ir gydymas, mitybos klausimai, kaip pa-
skatinti ligonį pajudėti.“

Socialinių ir slaugos darbuotojų bendrai teikiamos paslau-
gos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, 
pagerina ligonių gyvenimo kokybę bei suteikia jų šeimos na-
riams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. 
Integrali pagalba suteikia šeimos nariams galimybę neatsisa-
kyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo įsi-
pareigojimus. Projektas prisideda prie socialinių problemų 
sprendimo, Druskininkų bendruomenės narių gyvenimo ko-
kybės užtikrinimo.

Komandinis darbas
Teikdami integralios pagalbos paslaugas slaugos ir sociali-

niai darbuotojai dirba išvien. Pagal savo kompetencijas slau-
gytoja ir socialinė darbuotoja nustato poreikį ir sudaro paslau-
gų teikimo planą. 

Slaugytoja Jurgita Grudzinskienė: „Lankomosios priežiūros 
darbuotojo Dariaus Lukausko ilgametė patirtis labai padeda 
užmegzti kontaktą su klientu.“

Lankomosios priežiūros darbuotoja Aušra Vilkienė (kairėje) ir 
slaugytoja Jurgita Grudzinskienė dažnai pas klientus lankosi 
kartu
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Funkcijų pasiskirstymą slaugytoja Jurgita Grudzinskienė 
trumpai apibūdina taip: „Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai 
rūpinasi žmogaus kūnu, sveikatos būkle, socialinis darbuoto-
jas ir lankomosios priežiūros darbuotojai – buitimi, sociali-
niais poreikiais.“  

Integralios pagalbos paslauga – naujovė, kuria, pasak Jurgi-
tos, „klientai ir jų artimieji labai patenkinti, komandos darbuo-
tojai jų namuose yra ypač laukiami. Juk, be gyvybiškai svarbių 
fi zinių poreikių, sveikatos priežiūros bei slaugos paslaugų, žmo-
nėms reikalingas bendravimas, kito žmogaus dėmesys“.

Paprašyta apibūdinti slaugos namuose paslaugą, Jurgita 

pasakoja: „Pirmiausiai apsilankius kliento namuose įvertinu, 
kokių paslaugų jam pagal sveikatos būklę ir gydytojų reko-
mendacijas reikia (matuoti kraujospūdį, cukraus kiekį kraujy-
je, vartoti geriamuosius ar injekcinius vaistus, papildus, keisti 
sauskelnes, kiek klientas yra savarankiškas, ar pajėgus pats 
pavalgyti, atlikti kitus veiksmus, koks reikalingas judėjimo, 
maitinimosi režimas, ar turi pragulų ir pan.). Tuomet su pa-
cientu ar jo artimaisiais aptariame, kokias paslaugas teiksime, 
suderinamas komandos narių apsilankymų laikas. Jeigu reikia 
leisti vaistus ar atlikti kitas intervencines procedūras, tuomet 
kartu su slaugytojo padėjėja ateinu aš. Jeigu nustatomas po-
reikis paslaugų, nereikalaujančių intervencijos (sauskelnių 
keitimas, vartymas, trynimai, lengvas pamankštinimas), paro-
dau padėjėjoms, kaip reikia atlikti tuos veiksmus konkrečiu 
atveju, toliau moterys dirba savarankiškai. Pavartyti, pakeisti 
patalus padeda lankomosios priežiūros darbuotojai.“

Integralios pagalbos paslaugos Druskininkų savivaldybė-
je teikiamos dar tik keturis mėnesius, ar galima būtų daryti 
kokias nors išvadas, apibendrinimus? Į šį klausimą Jurgita at-
sako nuoširdžiai ir paprastai: „Tokia paslauga seniai buvo rei-
kalinga mūsų bendruomenei. Labiausia, ko reikia žmonėms, 
neturintiems galimybės išeiti iš namų, – dėmesio, bendravi-
mo. Kai paslaugas teikia komanda, daugiau žmonių, pasi-
skirsčiusių funkcijas, darbas nevyksta skubotai, procedūros ir 
patarnavimai atliekami su didesne atida, lieka daugiau laiko 
pabendrauti, nuo to visiems yra tik geriau. Žinoma, malo-
nu stebėti konkrečius rezultatus (užsitraukė žaizdelė, išveng-
ta pragulų atsiradimo, nustojo tirpti galūnės ir pan.), jaustis 
prisidėjus prie geresnės kliento savijautos. Tačiau ne mažiau 
malonu kartais tiesiog pamatyti šypseną, pašviesėjusį žvilgsnį, 
išgirsti „ačiū“ – už tai, kad mes esame, ateiname, pasirūpina-
me. Žodžiais to nenusakysi, bet mūsų lankomi žmonės ir mes 
tą jaučiame ir branginame.“

   
Slaugytojo padėjėja Kastė Vaičaitienė pas savo globotinę

Mielos kolegės,
Gyvenimas – kaip lietuviška vasara: tai iš tamsių debesų prapliumpa lietus su žaibais, 

tai vėl žydras dangus kviečia grožėtis sodria žaluma, margaspalviais žiedais, kvėpuoti lauko gėlių aromatu 
ir pilna sauja semti vasaros gėrybes. Tegu Jūsų gyvenime būna daugiau giedros ir mažiau niūrių dienų, 

tegu subrandinti vaisiai džiugina Jūsų ir Jūsų artimųjų, kolegų širdis. 
Jubiliejinio gimtadienio proga sveikiname gimusias:

liepos mėnesį
Vigitą Čekauskaitę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus ergoterapeutę

Editą Povilionienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Akių ligų skyriaus gydytoją oftalmologę
Editą Siriūnienę, VšĮ Panevėžio miesto GMP slaugytoją

rugpjūčio mėnesį
Aušrą Nikolajevienę, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorę

Danguolę Koloskovienę, Klaipėdos globos namų vyr. slaugytoją
Danutę Globienę, Palangos reabilitacijos ligoninės FMR slaugytoją

Daivą Uksienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės socialinę darbuotoją sveikatos priežiūrai
Rūtą Ramoškienę, VšĮ Panevėžio miesto GMP direktorę

Liudmilą Švedienę, Lietuvos sporto medicinos centro fi zinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją
Raimondą Steikūnienę, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vyriausiąją slaugos administratorę

Nataliją Pauliukaitienę, VšĮ Naujininkų poliklinikos laborantę

Liudmilą Švedienę, Lietuvos sporto medicinos centro fi zinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją
Raimondą Steikūnienę, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vyriausiąją slaugos administratorę
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Meninės veiklos poveikis sveikatai

Ieva Petkutė, Simona Karpavičiūtė 
VšĮ „Socialiniai meno projektai“

Tarptautinėje konferencijoje „Kultūra, sveikata ir gerovė“ pristatytas 
Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojų gerovės tyrimas

2017 m. birželio 19–21 d. Bristolyje (Didžioji Britanija) 
vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Kultūra, sveikata ir 
gerovė“ (angl. Culture, Health and Wellbeing) dr. Simona Kar-
pavičiūtė ir Ieva Petkutė skaitė pranešimą tema „Meno veiklos 
poveikis subjektyviai slaugytojų sveikatai, patiriamam stresui 
ir nuovargiui: poveikio darbovietėje tyrimas“.

Tarptautinė konferencija „Kultūra, sveikata ir gerovė“ 
yra viena didžiausių meno poveikio sveikatai (angl. Arts for 
Health) praktikos renginių pasaulyje. Šių metų konferenci-
joje pristatyti įkvepiantys meno poveikio sveikatai praktikos 
pavyzdžiai, aptartos politinės gairės bei naujausi moksliniai 
tyrimai kultūros, meno poveikio sveikatai ir gerovės srityje. 
Buvo analizuota meno ir kūrybiškumo svarba sveikimo pro-
cesams, sveikatos priežiūros paslaugoms ir gerovės didinimui. 
Konferencija skatino tyrėjus, praktikus ir politikos formuo-
tojus diskutuoti, mokytis ir keistis patirtimi. Konferencijos 
sveikatos priežiūros darbuotojų gerovei skirtoje sekcijoje buvo 
pristatytas VšĮ  „Socialiniai meno projektai“ įgyvendinamas 
projektas „Menas žmogaus gerovei“ bei jame atlikto meno 
veiklos poveikio subjektyviai slaugytojų sveikatai, patiriamam 
stresui ir nuovargiui tyrimo rezultatai. 

„Slaugos specialistai darbe kasdien susiduria su įvairiais svei-
katos ir saugos rizikos veiksniais, kurie neigiamai veikia jų svei-
katą ir teikiamų paslaugų kokybę. Darbe patiriamas stresas ir 
nuovargis didina darbuotojų kaitą, kuri turi neigiamos įtakos 
pacientų gerovei“, teigia dr. Simona Karpavičiūtė. Projektas 
„Menas žmogaus gerovei“ yra meno sveikatai iniciatyva, pradėta 
įgyvendinti 2012 m. ir skirta sveikatos priežiūros darbuotojų ge-
rovei stiprinti pasitelkiant meninę veiklą kaip priemonę. Iki šiol 
projekte dalyvavo gausus būrys sveikatos priežiūros personalo 
Kauno, Panevėžio ir Vilniaus miestų ligoninėse. Nuo 2013 m. 
projektas „Menas žmogaus gerovei“ pagrindinį dėmesį skiria 
slaugos personalo gerovei, streso ir nuovargio, patiriamo darbe, 
mažinimui ir bendruomeniškumo stiprinimui. 

Projekte „Menas žmogaus gerovei“ yra įgyvendinamos kū-
rybinės tapybos ant šilko dirbtuvės, skirtos slaugos persona-
lui. Kūrybinių dirbtuvių programą sudaro 10 meninių veiklų, 
kurios yra rengiamos slaugytojų ne darbo metu jų darbovietė-
je. Dirbtuvėms vadovauja profesionali (-us) menininkė (-as). 
Projekte yra įgyvendinamas dalyvavimo meninėje veikloje po-
veikio slaugytojų gerovei tyrimas, kuriame taikomi kokybiniai 
ir kiekybiniai tyrimo metodai. 

Projekte atlikto kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė tei-
giamą dalyvavimo meninėje veikloje poveikį slaugytojų svei-
katai ir gerovei. Slaugytojai teigė, kad dalyvavimas projekte 
suteikė daug teigiamų emocijų, padėjo atsipalaiduoti, skatino 
asmeninį tobulėjimą, padidino savivertę ir kūrybiškumą. 

Slaugytojai įvardijo teigiamą dalyvavimo meninėje veiklo-
je poveikį darbe patiriamo streso ir nuovargio mažinimui bei 
darbingumo didinimui.

Slaugytojai projekte galėjo išbandyti save, įgyti naujų žinių 
ir įgūdžių, geriau pažinti save ir darbo kolegas. Slaugytojų tei-
gimu, dalyvavimas meninėse veiklose turėjo teigiamą poveikį 
jų tarpusavio santykiams ir bendravimui su kolegomis (tiek su 
dalyvavusiais meninėse veiklose, tiek su nedalyvavusiais) bei 
bendruomeniškumo stiprinimui darbe. Slaugytojos teigė, kad 
bendravimas tapo ne toks ofi cialus, draugiškesnis, atsirado 
naujų pokalbio temų, viena kitą pradėjo vadinti menininkė-
mis ar dailininkėmis. 

Taip pat slaugytojos pastebėjo teigiamą meninių veiklų po-
veikį tarpusavio santykiams ir bendravimui su pacientais. Da-
lis slaugytojų teigė, kad jos pasakodavo pacientams apie savo 
dalyvavimą tapybos ant šilko dirbtuvėse, rodydavo savo kūry-
bos rezultatus, tai suteikdavo impulsą naujai pokalbio temai. 

Dalyvavimas meninėse veiklose turėjo teigiamos įtakos ir 
namų aplinkos kontekste. Slaugytojos teigė, kad po meni-
nės veiklos grįždavo namo pakilios nuotaikos, rodydavo ar-
timiesiems savo kūrinius ir pasakodavo apie tapybos ant šilko 
dirbtuves, o ne apie darbe kilusius sunkumus. Atsirado naujų 
pokalbių ir diskusijų temų, pastebėta, kad pagerėjo tarpusavio 
santykiai su artimaisiais. 

Visi dalyviai pažymėjo, kad tokia meninė veikla yra reika-
linga jų darbovietėse ir išreiškė norą tęsti kūrybinę veiklą bei 
ketinimą dažniau lankytis kultūros renginiuose. 

Tarptautinės konferencijos „Kultūra, sveikata ir gerovė“ 
sveikatos priežiūros darbuotojų gerovės temai skirtoje sekcijo-
je, be Lietuvoje atlikto tyrimo, buvo pristatytos kelios Didžio-
sios Britanijos iniciatyvos, pasitelkiančios įvairias meninės vei-
klos priemones skatinti kūrybinę raišką sveikatos priežiūros 
įstaigose. Kaip įprasta, tokio pobūdžio projektai, taip pat ir 
šios britų iniciatyvos, turėjo ribotas galimybes vykdyti povei-
kio vertinimą. Dėl šios priežasties projekte „Menas žmogaus 
gerovei“ įgyvendintas tyrimas yra inovatyvus ir aktualus ne 
vien Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tyrimo rezultatai suteikia sva-
rių argumentų, kad kuo skubiau būtų skiriamas daug didesnis 
dėmesys sveikatos priežiūros darbuotojų gerovei. 

VšĮ „Socialiniai meno projektai“ įgyvendina meno iniciaty-
vas, mokymus ir tyrimus, kuriais siekiama stiprinti asmenų ge-
rovę ir skatinti kultūros paslaugų kūrimą. Daugiau apie VšĮ „So-
cialiniai meno projektai“ ir projektą „Menas žmogaus gerovei“: 
www.menasgerovei.lt, „Facebook“: Socialiniai meno projektai. 

Nuotraukas, kuriose užfi ksuotos projekto ,,Menas žmogaus 
gerovei“ akimirkos, žr. 4-ame žurnalo viršelyje.

Geroji patirtis
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Žmogaus atrankos 
į darbo vietą procese 

asmens ir organizacijos vertybių 
sutapimas – svarbiausias aspektas

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Darbuotojas į organizaciją atsineša savo asmenines verty-
bes. Organizacijos turi savo vertybių sistemą. Labai svarbu, 
kad organizacija, priimdama darbuotoją į darbą, išsiaiškintų 
ne tik asmenines jo vertybes, bet ar jos dera su organizacijos 
vertybėmis. Vertybių kongruencija reiškia, kad darbuotojas 
ne tik pritaria organizacijos vertybėms, bet ir saugos jas, puo-
selės ir jomis vadovausis. Svarbiu reiškiniu tampa asmeninių 
ir organizacinių vertybių kongruencija. Taigi, darbo pokalby-
je kalbėkime ne tik apie asmens vertybines nuostatas, bet ir 
koks jo požiūris į vienas ar kitas vertybines nuostatas, kurios 
būdingos organizacijai.

Nuo individualių asmens savybių priklauso, kiek jis gali 
„prigesinti“ savo asmenines vertybes ir pripažinti organiza-
cines. Darbuotojai geriau jaučiasi toje aplinkoje, kur verti-
namos, gerbiamos jų vertybės arba kur jų ir organizacijos 
vertybės sutampa. Jei stipriai neišreikštos individo vertybės 
kertasi su organizacinėmis, tų vertybių gali darbuotojas ir 
neišreikšti, gali dirbti organizacijoje, tačiau jis bus nepa-
tenkintas ir nelojalus darbuotojas. Neįmanoma darbuotojų 
priversti būti lojaliais organizacijai, kūrybiškais, kurti naujas 
žinias ir jomis dalytis, nes vertybės raiška grindžiama laisva 
valia, asmeniniu apsisprendimu. Darbuotojai į organizaciją 
ateina kaip asmenybės, turinčios savitą vertybinę orientaciją, 
tačiau tai dar nereiškia, kad bendrybių paieška yra pasmerkta 
nesėkmei. Žmonės puoselėja palankius jausmus asmenims, 
neformalioms grupėms, kuriose atpažįsta tapačias vertybes. 
Tapatumo paieška paremtas žmogaus egzistavimas – šeimos 
kūrimas, jungimasis į visuomeninius darinius.

Dauguma organizacijų vertybių yra universalios, o asme-
niui ir organizacijai būdingos charakteristikos – panašios. 
Organizacijos normos ir vertybės yra organizacijoje dirbančių 
asmenų grupės produktas. Net jei ne visi organizacijos nariai 
puoselėja nevienodas vertybes, dauguma jų vis tiek vertina 
panašias vertybes bei suvokia, kokias vertybes palaiko grupė, 
kuriai jie priklauso. Vertybės – tai pagrindinės organizacijos 
koncepcijos, suformuojančios kultūros pagrindą, kuriam pri-
valo pritarti dauguma organizacijos narių.

Kuo sutelktesnė organizacija, tuo ji veiksmingesnė, tuo 
pasiekiamas didesnis efektas. Vertybių kongruencija užtikrina 
teigiamą organizacijos mikroklimatą, padeda išvengti tarpas-
meninės trinties, sutelkia darbuotojus, įkvepia juos bendrai 

veiklai. Kai sumažėja darbuotojų kaita ir padidėja dirban-
čiųjų pasitenkinimas darbu, organizacija pasiekia geriausių 
rezultatų. Vertybių kongruencija svarbi tiek asmens gerovei, 
tiek ir organizacijos rezultatams.

Organizacijos privalo turėti gerai apmąstytas vertybes, 
įprasminančias tą darbą, kurį žmonės atlieka. Tačiau nepri-
klausomai nuo to, ar jos sukurtos sąmoningai ar susiformavo 
atsitiktiniu būdu, vertybės visuomet yra organizacijos ir jos 
grupių veiklos idealai, kurie nulemia misijos ir vizijos for-
mavimą, suponuoja veiklos vertinimo proceso pobūdį bei 
turinį. Darbuotojai ne tik turi pažinti organizacijos verty-
bes, būti susipažinę su jų sąvadais, tačiau šias vertybes turi 
įžvelgti kasdieniniuose organizacijos procesuose. Atvirumas, 
pasitikėjimas, tolerancija ir sąžiningumas individo ir organi-
zacijos santykiuose – tai tos vertybės, kurios padeda palaiky-
ti dialogą su darbuotoju kaip su partneriu. Priešingu atveju 
individo ir organizacijos vertybės liks nesusisiekiančiais in-
dais, nors ir su tapačiu turiniu.

Jei organizacijos narių vertybės inkogruencinės, priešin-
gos, yra didelė tikimybė, kad kils konfl iktų, silpnės motyva-
cija, prastės darbų atlikimo kokybė, kuri sukelia nepasiten-
kinimą, stresą ir menkina rezultatus. Vertybių nesutapimą 
gali sukelti nevienodos darbuotojų pareigos, istorinių sąly-
gų, tradicijų, savitos kultūros pagrindu susiformavusios skir-
tingos individų vertybės.

Dauguma asmeninių ir organizacinių vertybių, tiek ver-
tinamų teigiamai, tiek neigiamai, semantiškai sutampa – 
yra potencialiai kongruentiškos, tačiau jų identifi kavimo 
ir derinimo galimybės priklauso nuo individualių psicho-
loginių, kultūrinių, socialinių kontekstų. Galima išskirti 
tokius stambius bendrus asmeniui ir organizacijai vertybių 
blokus: dorovinės, dvasinės, ekonominės, estetinės, fi zinės, 
profesinės, socialinės vertybės. Šiuose blokuose talpinamos 
konkrečios bloką atspindinčios vertybės gali būti prasmingai 
palygintos priimant darbuotoją į darbą.

Parengta pagal Eveliną Gulbovaitę 
(„Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos 

jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai“ 2012/15)

Naudinga žinoti
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Buvimo šalia beprotybės fenomenas
Daiva Žukauskienė 

Geštalto terapeutė, psichikos sveikatos specialistė

Visuomenė drąsiau ėmė kalbėti apie depresiją. Liūdnumas, 
prasta nuotaika, nenorėjimas nieko veikti priskiriama depresi-
jai. Čia baimės debesys sklaidosi ir liga nebėra mįslinga. Štai 
šizofrenija yra būtent ta liga, kurios net pavadinimo garsiai tar-
ti nevertėtų. Psichozė, šizofrenija, beprotybė – tai užribis, su 
kuriuo susidūrus ar į jį patekus, normalaus gyvenimo taisyklės, 
rodos, netenka prasmės. 

Susidūrimas su bet kuria pakitusios sąmonės būsena – tai 
susidūrimas su kažkuo visiškai kitokiu, neįprastu. Šis santykis 
visiškai nenuspėjamas, būtent todėl toks ir baisus. Kas nors 
gali paprieštarauti, kad čia nėra nieko baisaus. Tačiau tiesa 
yra ta, kad susidūrimas su beprotybe yra baisus, nes sveikas 
žmogus pajunta savo paties baimę išprotėti. Išprotėti – tai pra-
rasti kontrolę, adekvatumą, tikrovės suvokimą. Išprotėti – tai 
būti priešingoje nei norma stovykloje. Pakitusi sąmonės bū-
sena mįslinga, nepaklūstanti fi zikos ar kitiems tikrovės dės-
niams. Būsenos keistumas verčia šalia esantįjį suabejoti savo 
paties protu, suvokimais. Sveiko žmogaus pasaulis susvyruoja, 
jaučiamas nesvarumo, dezorientacijos jausmas. Gal ne jis be-
protis, o aš pats, nes nematau ar negirdžiu, ką mato ir girdi 
kitas? Pakitusi sąmonė žadina smalsumą, kiekvienas šizofreni-
jos atvejis kitoks, niekur ir niekada neaprašytas. Nuostaba – 
dar vienas jausmas, kurį sukelia beprotybė, „ar dar taip gali 
būti?“ Loginėmis sąsajomis nesujungti samprotavimai, kūno 
jutimams nepaklūstanti fi ziologija kelia daugiau klausimų nei 
atsakymų. Vartant psichiatrijos vadovėlius apima iliuzija, kad 
visus simptomus galima priskirti vienai ar kitai kategorijai. 
Juos galima atpažinti ir suklasifi kuoti.

Noriu kalbėti ne apie tai, ne apie šizofreniją ar jos diagnos-
tiką, o apie žmogišką buvimą šalia beprotybės fenomeno. Ne 
apie gydymą, diagnostiką ar slaugą, o apie kasdieninę reakciją, 
susidūrus su kitokybės fenomenais. Sutrikimas ir sumišimas iš-
tinka kiekvieną, kuriam tenka būti šalia kitaip pasaulį suvo-
kiančio asmens. Gali pasirodyti, kad beprotybė užkrečiama, 
nes būnant, stebint ir bendraujant su psichotišku žmogumi, 
kvestionuojama savo paties psichinė sveikata. Protas ieško 
įprastinių veiksmų, objektų, į kuriuos būtų galima įsikibti. 
Svarbia užduotimi tampa neišprotėti kartu. Kokį bendravimo 
ir buvimo modelį pasirinkti, kad nepakenktum nei sau, nei 
kitam? Esminis atspirties taškas tokioje situacijoje yra išlikti sa-
vimi ir pozicionuoti savo realybės išgyvenimus: „Girdžiu, ką tu 
man sakai, bet mano realybėje tokie dalykai nevyksta.“

Žmogaus raidos specialistai kelia hipotezę, kad kūdikiai, 
kurių psichika tik pradeda vystytis, yra panašios į šizoidinę ar 
psichozės būsenas. Panašias būsenas patiria žmonės, vartojan-
tys tam tikras psichotropines medžiagas, praktikuojantys tran-
so būsenos prieš užmiegant, būdravimo ar sąmoningo sapnavi-
mo metu. Akimirkos beprotybę yra patyręs kiekvienas. Tokias 
būsenas gali sukelti garsi, tranki muzika, 120 dūžių per sekun-
dę, mirgantys, besisukantys šviesos atspindžiai, badavimas. Są-
monė pakinta esant aukštai temperatūrai, dehidratuojant, ilgą 
laiką nemiegant, esant šoko būsenai. Visas šias būsenas vienija 
tai, kad pakitusios sąmonės būsenos žmogus panyra į savo vi-
dinį pasaulį, iškreiptai mato ir reaguoja į aplinką. 

Sunku ne tik išbūti šalia beprotybės, dar sunkiau ją aprašy-
ti. Siužetai, panašūs į Salvadoro Dali paveikslus, įsuka į asme-
ninio chaoso suvokimą ir žodžiais sunkiai apibūdinami. 

Prisimenu vieną atsitikimą iš savo vaikystės, kai pasikly-
dau savo kieme. Rūke neberadau kelio namo, suabejojau, kad 
esu savo miestelyje, net tuo, kad aš esu aš. Išgyvenimas buvo 
kupinas baimingo sumišimo, sutrikimo, galvos svaigimo, abe-
jojimo savo žiniomis. Atstumai kito, daiktų kontūrai liejosi, 
sudarydami keistas vizualines iliuzijas, kurios kėlė mistinio 
išgyvenimo jausmą. Daug metų praėjo nuo šios patirties, bet 
ir šiandien ją aprašydama jaučiu vidinį sutrikimą ir sumaištį, 
kankinantį klausimą, tai kas man nutiko?

Kūryba, genialumas ar beprotybė? Šios ribos labai išplau-
kusios. Menininkai, genijai ar bepročiai? Visi jie kelia didelį 
susidomėjimą. Vidiniai tų žmonių išgyvenimai nėra tokie ro-
mantiški ir žavūs, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Menas, su-
kurtas beprotybės fone, įspūdingas, bet jo kaina – dvasinis kū-
rėjo skausmas ir nepakeliama kito būtis šalia tokio menininko. 

Beprotybė – marginalų bruožas. Neprognozuojamas elge-
sys ir pasisakymai sveiką žmogų glumina ir kelia baimę dėl 
savo paties saugumo. Sąmonės sutrikimas laužo galiojančias 
taisykles ir normas ir šalia esantiems kelia realų pavojų. Žmo-
gus, kenčiantis dėl tokios būsenos, pats bijo pasaulio, savo 
paties impulsų ir jausmų. Sveikam – normaliam – žmogui 
(įvardijimas su išlyga) norisi beprotį paprotinti, įrodyti jam, 
kad jis klysta, kad jo suvokimai klaidingi, o elgesys neteisingas. 
To nepavykus padaryti, visuomenei kyla noras izoliuoti kitaip 
pasaulį matantį žmogų nuo savęs, apsaugoti save nuo nemalo-
nios, sukrečiančios patirties, išgyvenimo šalia jo. Priprasti prie 
beprotybės, adaptuotis, tolerantiškai būti šalia gana sunku ir 
daugumai žmonių sunkiai įveikiama užduotis. 

Geštalto psichoterapija apie beprotybę kalba kaip apie savęs 
susiliejimą su savimi, panirimą į save. Net sąmonei nušvitus, 
žmogus lieka abejojančiu savimi ir nuolat tikrinančiu save ir 
savo realybę. Išėjus iš tokios būsenos, pasveikus, išlieka nuola-
tinė baimė ir įtarumas sau pačiam, kada esu normalus, o kada 
išprotėjęs? Nuolatinis bandymas išlaikyti sveiką protą eikvoja 
labai daug gyvybinės energijos, verčia vengti tam tikrų dvipras-
miškai suvokiamų veiksmų ar situacijų. Dažnai vietoj laisvos 
minčių, nuomonių raiškos pasirenkama imituojanti normą 
elgsena. Šalia esantieji išlieka budrūs ir atidūs, nepaleidžia di-
dinamojo stiklo iš rankų ir atidžiai stebi kitokią – psichozinę – 
patirtį turintį žmogų. 

Psichoterapija gali būti geras įrankis stengiantis sugrąžinti 
komunikaciją tarp abiejų pusių. Terapija padeda integruoti 
chaotišką beprotybės patirtį į kasdieninį žmogaus gyvenimą, 
priimti savo patirtį kaip chaotišką, neteisti ir nekaltinti nei 
savęs, nei kitų. Moko iš naujo kurti socialinius santykius, edu-
kuoja nebijoti atskleisti savo jausmų, jais dalytis ir pasitikėti 
kitais. Grąžina tikėjimą pasauliu ir kitais. Moko tolerancijos 
kitaip mąstantiems ir veikiantiems žmonėms, simpatijos be-
protybės meninėms išraiškoms ir adekvatumo bei atsakomy-
bės būnant ir bendraujant vieniems su kitais. 
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Tyliai tykantis pavojus  
Milda Žygutienė

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro Epidemiologinės priežiūros skyrius

Erkės – antrasis po uodų žmonių užkrečiamųjų ligų platin-
tojas pasaulyje. Kiekviena erkių rūšis paplitusi tam tikruose 
biotopuose ir tai nulemia erkių, taip pat ir jų platinamų ligų 
geografi nį pasiskirstymą. 

Erkės yra krauju mintantys nariuotakojai, parazituojantys 
kiekvieną stuburinių klasę beveik kiekviename pasaulio regi-
one. Jų savybės (ilgas maitinimosi periodas, neskausmingas 
įsisiurbimas, nepastebimas šliaužiojimas po kūną, kiekvienoje 
stadijoje maitinimasis tik vieną kartą, platus maitintojų ratas) 
padidina ligų platinimo potencialą.

Erkės – vieni seniausiai žinomi parazitai pasaulyje, aprašyti 
dar antikinės Graikijos rašytojų Homero ir Aristotelio. Nors 
jos buvo tiriamos ilgą laiką, tačiau erkių sugebėjimą perduoti 
infekcinę ligą mokslininkai įrodė tik XIX a. pabaigoje. XX a. 
pradžioje erkės įtrauktos ir į bakterinių ligų platintojų sąrašą. 
Po Antrojo pasaulinio karo buvo aprašyta daug virusų, pir-
muonių ir bakterijų, sukeliančių žmonių ir gyvulių ligas, ku-
rias platina erkės. 1980 m. nustatyta, kad Laimo ligą sukelia 
Borrelia burgdorferi. Šiuo metu Laimo liga – viena plačiausiai 
paplitusių Europoje ir JAV transmisinių ligų. Vėliau, suakty-
vėjus tyrimams, visame pasaulyje aprašytos įvairios erkių pla-
tinamos riketsiazės, erlichiazės. Erkės gali būti ne tik sukėlėjų 
platintojos, bet ir erkių platinamų bakterijų rezervuaras. 

Yra daug erkių rūšių. Jos gali būti ir maisto kenkėjos; nie-
žus sukelia taip pat erkė. Tačiau iksodinės erkės – pagrindi-
niai žmonių užkrečiamųjų ligų platintojai. Suaugusios erkės 
ir nimfos turi 4 poras kojų, o lervos – 3. Prieš pradėdamos 
siurbti aukos kraują, jos odą praduria burnos organais, įsitvir-
tina odoje ir kraują siurbia dantytu straubliuku. 

Erkėms būdingas trijų vystymosi stadijų ciklas (lerva, 
nimfa, suaugėlis). Kiekvienoje stadijoje būtinas vienkartinis 
maitinimasis (tam kraujasiurbys ieško šeimininko, prisitvir-
tina ir maitinasi keletą dienų). Prisisotinęs parazitas palieka 
maitintoją, nukrenta ant dirvos paviršiaus ir tinkamoje vie-
toje virškina kraują bei neriasi į kitą vystymosi stadiją arba 
šaltuoju metų laiku įpuola į diapauzę (miegą), kurios metu 
sumažėja medžiagų apykaita, sustoja vystymasis. Patinai mai-
tinasi trumpai ir negausiai arba visai nesimaitina. Poravimasis 
paprastai vyksta ant maitintojo. Patelė, suvirškinusi kraują, 
sudeda kiaušinius į palankią jiems aplinką ir žūsta. 

Iksodinės erkės > 90 proc. savo gyvenimo praleidžia išorinė-
je aplinkoje be maitintojo. Jų aktyvumui būdingas sezonišku-
mas – maitintojo pradeda ieškoti, esant tinkamoms aplinkos 
sąlygoms. Gyvenimo ciklas gali užtrukti 2–3 metus, bet gali 
trumpėti arba ilgėti, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, t. y. 
temperatūros, santykinės drėgmės, fotoperiodo.

Kokios gi yra tos tinkamos erkei sąlygos? Drėgmė ir tempera-
tūra – svarbiausi faktoriai, lemiantys erkių aktyvumą ir išgy-
venimą. Erkių egzistencijai būtina gausiai augalais apaugusi, 
su suirstančios augmenijos danga teritorija, kai drėgmė sau-
siausiu sezono periodu siekia ne mažiau kaip 80 proc. Esant 
sausrai ar šalčiui, erkės pasitraukia po paklote, kad apsisaugo-

tų nuo išdžiūvimo ar sušalimo. Geografi nį Ixodes ricinus, arba 
europinės miško erkės, kuri yra pagrindinė erkinio encefalito 
ir Laimo ligos platintoja Europoje ir Lietuvoje, išplitimą į 
šiaurę riboja temperatūra, o į pietus – drėgmė. Dėl priklauso-
mybės temperatūrai ir drėgmei skirtingose geografi nėse terito-
rijose stebima jų aktyvumo sezono įvairovė.

Klimatas tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai lemia erkes, erkių 
buveines, šeimininkus ir gyvūnus – infekcijų šaltinius. Klima-
tas keičiasi ir šie pokyčiai gali būti susiję su žmonių užkrečia-
momis, erkių platinamomis ligomis. 

Ixodes ricinus erkių aktyvusis periodas Lietuvoje trunka nuo 
kovo iki lapkričio, o kartais ir gruodžio pradžios – tai klimato 
šiltėjimo padarinys. Aktyvumo trukmę nulemia sezono klima-
tinės sąlygos. Pavasarinio erkių aktyvumo metu didžiausias jų 
skaičius registruojamas nuo balandžio iki gegužės vidurio.

Erkėms labiausiai tinkama aplinka – lapuočių ir mišrūs 
miškai, kuriuose yra pakankamai drėgmės ir gera miško pa-
klotė. Pušynuose taip pat randama šių erkių, bet čia jų gausa 
mažesnė. Alkana erkė paprastai tyko ant augalų, nepakilda-
ma nuo žemės aukščiau kaip 1–1,5 metro, ir laukia tinkamos 
aukos. Aktyvioje pozoje erkė iškelia į viršų pirmą porą kojų, 
kurių letenėlėse yra jutimo receptoriai, reaguojantys į šilumą. 
Dėl šio ir kitų sugebėjimų erkė gali judėti aukos link.

Erkės įsisiurbimas neskausmingas, nes erkės seilėse yra 
skausmą malšinančių medžiagų, todėl žmogus ar gyvūnas jo 
beveik nepajunta. Mikroorganizmai (riketsijos, virusai), su 
krauju patekę į erkės organizmą, perduodami transovariniu 
(patelė perduoda ligų sukėlėjus savo palikuonims) ir transfazi-
niu (sukėlėjai išsilaiko erkei besineriant iš vienos vystymosi sta-
dijos į kitą) būdu. Tai reiškia, kad užsikrėtusi erkė bet kurioje 
vystymosi stadijoje ligos sukėlėją nešioja visą likusį gyvenimą.

Prieš pradėdama siurbti kraują, erkė suvilgo žaizdelę savo sei-
lėmis. Seilėse, kaip jau minėta, yra skausmą malšinančių, kraujo 
krešėjimą stabdančių bei cementinį kamštį formuojančių me-
džiagų. Dėl tokių savybių erkė netrukdoma gali maitintis jai rei-
kiamą laiką. Žmogus įsisiurbimo nejaučia, atsitiktiniu judesiu 
erkės nepašalins, nes ji stipriai įsitvirtina odoje. Be to, jei žmogui 
įsisiurbė lerva ar nimfa, jas sunkiau aptikti dėl mažo jų dydžio.

Žmonės erkių platinamomis ligomis suserga, įkandus in-
fekuotai erkei. Erkiniu encefalitu galima užsikrėsti ir maistui 
vartojant nepasterizuotą ožkų ar karvių pieną. Lietuvoje be-
veik kasmet registruojama erkinio encefalito atvejų, išplitusių 
per pieną. Patarimas – vartoti tik pasterizuotą pieną (virusas 
žūsta 70 °C temperatūroje per 5 minutes). 

Lietuvoje erkių platinamomis ligomis kasmet suserga 2–3 
tūkst. žmonių. 2016 m. užregistruota 633 susirgimai erkiniu 
encefalitu ir 2915 – Laimo liga, 2006 m. atitinkamai 462 ir 
2029 susirgimai.

Kaip turėtume saugotis erkių įsisiurbimo? Labai patikimas 
apsisaugojimo nuo erkių būdas – skiepai nuo erkinio encefali-
to, tinkami drabužiai ir repelentai (erkes atbaidančios chemi-
nės priemonės).
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Repelentai – tai cheminės medžiagos, kvapu ar skoniu nu-
baidančios nariuotakojus, graužikus, paukščius, kitus gyvū-
nus. Paprastai repelentai užgožia žmogaus kvapą arba tai būna 
kvapas, kurio nariuotakojai natūraliai vengia. 

Efektyviausia repelentų veikliąja medžiaga laikoma DEET 
(N,N-dietil-meta-toluamidas  –  C12H17NO),  kuri įeina į 
skirtingų pavadinimų repelentų sudėtį. Tačiau yra ir kitų (pi-
karidinas, citrinžolės aliejus, IR3535) veikliųjų medžiagų, ap-
saugančių nuo kraujasiurbių.

DEET yra gelsvos spalvos aliejaus konsistencijos skystis. 
Kaip ir kiti repelentai, naudojamas ant odos ar aprangos. 
DEET buvo sukurtas JAV kariuomenei ir naudotas Vietna-
mo bei Artimųjų Rytų karuose. Preparatas nuo 1946 m. buvo 
bandomas gyvulių fermose, o nuo 1957 m. naudojamas žmo-
nių apsaugai. 

Privalumai:
• pasaulyje vertinamas kaip auksinis repelento standartas;
• vertinamas kaip pats efektyviausias ir ilgiausią poveikį 

turintis repelentas. Priklausomai nuo sudėties veikimo 
intervalas gali siekti iki 14 val.;

• naudojamas daugiau kaip penkis dešimtmečius. Daug 
kartų tirtas šalutinis poveikis, nenustatyta jokia grėsmė 
žmogaus sveikatai;

• tinkamas vaikams nuo 2 mėn. amžiaus, bet ne didesnės 
negu 30 proc. koncentracijos.

Trūkumai:
• DEET yra „plastifi katorius“. Jis gali neigiamai veikti 

daugelį sintetinių audinių, automobilių dažus, lakuotus 
paviršius, odą ir plastikus. DEET nepažeidžia medvilnės, 
vilnos ar nailoninių audinių;

• nemalonus kvapas. Įdomu tai, kad grynas N,N-dietil-
meta-toluamidas neturi jokio kvapo. Tačiau repelento 
gamybos procese, maišant jį su kitomis medžiagomis, 
atsiranda specifi nis nemalonus kvapas. Kai kurie 
gamintojai, siekdami sumažinti repelento kvapą, jį 
papildomai fi ltruoja, atskirdami priemaišas, tačiau kvapo 
visiškai pašalinti nepavyksta.

Kalbant apskritai apie repelentus, paminėtina, kad yra ir 
„natūralių“ repelentų, bet sintetiniai repelentai veiksmingesni 
ir ilgesnio poveikio, tačiau kai kurios augalinės medžiagos taip 
pat gali suteikti efektyvią apsaugą. Eterinių aliejų veiksmingu-
mas trumpalaikis, t. y. kol šie išgaruoja. Visų sintetinių repe-
lentų 100 proc. veiksmingumas trunka pirmas dvi valandas, o 
gamtinės medžiagos efektyviausios pirmas 30–60 min. 

Vaikams nepageidaujamų reakcijų į repelentą tikimybė yra 
didesnė, tad neleistina jiems patiems naudotis šiomis medžia-
gomis, netepkite jų rankų, naudokite tik nedidelius kiekius. 
Nėščios moterys repelentų turėtų vengti, kad nepakenktų vai-
siui. Visada būtina perskaityti produkto etiketę ir jį naudoti, 
kaip nurodyta. 

Taigi, susiruošus į gamtą, būtina apsivilkti šviesiais drabu-
žiais: viršutinė aprangos dalis turėtų būti su ilgomis rankovė-
mis ir prispaustais gumele arba užsegtais sagomis rankogaliais; 
geriausia mūvėti kelnes, kurių klešnės sukištos į kojines arba 
aulinukus; galvą aprišti skarele arba užsidėti prigludusią kepu-
rę, gobtuvą. Tokiu būdu erkei bus sudėtinga patekti prie žmo-
gaus kūno, o kai ji šliaužios ant rūbų, bus lengviau ją pastebėti.

Grįžus iš miško, būtina gerai apžiūrėti savo kūną. Erkės 
būna įsisiurbusios į tas vietas, kur švelnesnė oda, plaukuotose 

kūno dalyse, dažnai už ausų, ypač vaikams. Patartina iššukuo-
ti plaukus, išsimaudyti duše, nes kol erkė suranda įsisiurbimui 
vietą, gali praeiti net valanda. Vilkėtus drabužius reikėtų pa-
kabinti negyvenamoje patalpoje arba saulėtoje vietoje (sausa-
me ore erkės išgyvena labai trumpai). Nepastebėta erkė kraują 
siurbti gali net savaitę. Kuo greičiau pastebėsite, kad ji įsisiur-
bė, – tuo geriau.

Aptikus įsisiurbusią erkę, ją reikia pašalinti nedelsiant. 
Teisingas erkės ištraukimas daromas taip – pincetu sučiupti 
erkę kaip galima arčiau galvos ir truktelėti atgal, jokiais būdais 
nesukiojant. Nereikia erkės tepti riebalinėmis arba alkoholio 
turinčiomis medžiagomis. Įsisiurbimo vieta patepama dezin-
fekuojančiu tirpalu, žaizdelė nuplaunama vandeniu su muilu 
ar dezinfekatoriumi. Jei liko erkės dalelė, nedraskyti žaizdelės, 
kūnas pašalins ją pats. Kalendoriuje pažymima įsisiurbimo 
data. Stebime save visą mėnesį. 

Jeigu po erkės įsisiurbimo odoje atsiranda rausva, nuo ke-
lių iki keliolikos centimetrų diametro plintanti dėmė, galvos, 
raumenų skausmai, pakyla temperatūra, jaučiamas bendras 
silpnumas, būtina kreiptis į gydytoją ir neužmiršti nurodyti 
apie kontaktą su erke. Tai gali būti Laimo ligos ar erkinio en-
cefalito pradiniai simptomai.

Erkinis encefalitas – pavojingiausia erkių platinama liga, 
galinti pažeisti smegenis. Trečdalis sirgusiųjų ligos pasekmes 
jaučia visą gyvenimą. Erkinio encefalito virusu užsikrėtęs 
žmogus po dviejų ar trijų savaičių gali pajusti panašius į gri-
po simptomus: galvos skausmą, nedidelį karščiavimą ir mau-
džiančius kūno skausmus. Šie simptomai trunka apie savaitę, 
po to pasijuntama geriau. Tačiau jei virusas išplito ir pasiekė 
smegenis, po 2–7 dienų vėl pakyla kūno temperatūra, atsiran-
da stiprus galvos skausmas, vėmimas, galvos svaigimas, gali 
sutrikti pusiausvyra, sąmonė, ištikti paralyžius. 

Deja, specialaus šios ligos gydymo nėra. Maždaug trečda-
liui užsikrėtusiųjų pavyksta visiškai pasveikti, kitam trečda-
liui atsigauti prireikia 1–3 metų, o likusiam trečdaliui visam 
gyvenimui išlieka psichoneurologiniai simptomai: galvos 
skausmas, miego, dėmesio sutrikimai, emocinis dirglumas, 
elgesio pokyčiai. Apie 9 proc. susirgusiųjų tampa nedarbin-
gi. Persirgus erkiniu encefalitu įgyjamas imunitetas šiai ligai. 
Veiksmingiausia prevencija – skiepai.

Pagrindinę skiepijimosi schemą sudaro trys dozės: po pir-
mosios dozės praėjus 1–3 mėn., skiepijamasi antra doze, po 
jos praėjus 5–12 mėn. – trečiąja. Vėliau:
• I palaikomoji dozė skiepijama po 3 metų po bazinės 

vakcinacijos;
• kitos palaikomosios dozės  įskiepijamos: kas 5 metus 

žmonėms iki 60 metų amžiaus; kas 3 metus vyresniems 
nei 60 metų.

Kita liga – boreliozė, arba Laimo liga, – nėra tokia pavo-
jinga, tačiau daug dažniau pasitaikanti nei erkinis encefalitas. 
Jai būdingiausias simptomas – odos bėrimas įsisiurbimo ar ki-
toje vietoje praėjus 1–4 savaitėms. Bėrimas būna didesnis nei 
3 cm diametro ir plinta toliau. Tačiau bėrimo gali ir nebūti. 
Žmogui gali skaudėti galvą, raumenis, sąnarius, gali kilti tem-
peratūra, imti svaigti galva. Taip pat kai kuriems asmenims 
pasireiškia nervų sistemos, sąnarių, širdies, kraujagyslių siste-
mos pažeidimo simptomų. Užsikrėtus šia liga net ir po kelerių 
metų įsisiurbimo vietoje gali pakisti odos spalva.

Laimo liga išlieka labiausiai paplitusia nariuotakojų plati-
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nama liga šiaurinio pusrutulio vidutinio klimato juostos re-
gione. Nepaisant didelių pastangų, per pastarąjį dešimtmetį 
pagerintos šios ligos priežiūra ir kontrolė. Erkių užsikrėtimo 
lygis Laimo ligos sukėlėjais yra labai skirtingas ne tik šaly-
se, bet ir nedidelėse administracinėse teritorijose. Naujausios 
epidemiologinės priežiūros duomenų metaanalizė parodė, 
kad Europoje bendras erkių užsikrėtimas borelijomis yra 13,7 
proc. (0–49,1 proc.). Didesnis borelijų paplitimas stebimas 
suaugusiose erkėse (18,6 proc.) nei nimfose (10,1 proc.). Er-
kių sugebėjimą įvairiems šeimininkams platinti borelijas le-
mia daugybė faktorių, įskaitant tik erkėms būdingus (aukos 
paieškos elgesys, diapauzės trukmė, šeimininko prioritetai, 
poravimosi strategija, erkių gausa) bei išorinius biotinius ir 
abiotinius faktorius (klimatinės sąlygos, augalijos tipas ir jos 
tvarkymas, šeimininkų elgesys, imlumas, gausa, erkių kaip 
rezervuaro kompetencija). Erkės ir šeimininko tarpusavio 
sąveika ypač svarbi borelijų plitimo dinamikai. Perdavimo 
efektyvumas gali varijuoti dėl borelijų genotipo bei šeimi-
ninko užsikrėtimo trukmės. Europinėse erkėse dažniausiai 
cirkuliuoja B. afzelii ir B. garinii genotipai, rečiau aptinkama 

B. burgdorferi s.s. ir B. valaisiana. Erkėse tuo pačiu metu 
galima aptikti kelis borelijų genotipus. Nors visi patogenai 
gali sukelti erythema migrans, skirtingi genotipai siejami su 
skirtinga ligos klinika: B. burgdorferi s.s. dažniausiai siejama 
su artritais ir neuroborelioze, B. garinii su neuroborelioze, 
B. afzelii su lėtiniu atrofi niu akrodermatitu. Genotipų pa-
siskirstymas varijuoja tiek vietiniu, tiek regioniniu mastu ir 
laiku, ir erdvėje.

Laimo ligos rizika yra tiesiogiai susijusi su erkių gausa ir 
kontakto su jomis galimybe, ypač laisvalaikiu medžiojant, 
grybaujant, uogaujant bei dirbant miškuose ir fermose.

Vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Laimo liga gydoma antibi-
otikais. Tačiau ja persirgus imunitetas neįgyjamas.

Veiksniai, paremti detaliomis žiniomis apie šeimininko-
parazito ciklą vietinėje, regioninėje ir Europos teritorijoje, 
borelijų genotipų paplitimą ir pasiskirstymą, supratimą apie 
simptomų sąsajas su borelijų genotipu, padeda tobulinti Lai-
mo ligos epidemiologinę priežiūrą, ligą veikiančių abiotinių 
ir biotinių faktorių įvertinimą, pagerina rizikos įvertinimą ir 
profi laktikos priemonių tikslingumą.

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Gydytojas, kuris negali nerašyti
Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka

Gydytojas Juozapas Mickevičius sako: „Nerašyti negaliu.“ 
Visą gyvenimą dirbęs chirurgu, J. Mickevičius, sulaukęs pensi-
jos, pasinėrė į kūrybą. Jis apdainuoja gimtojo krašto grožį. Eilė-
raščiai labai melodingi, jiems kompozitorius Tadas Daškevičius 
pritaikė muziką. Jau daugiau kaip šešiasdešimt J. Mickevičiaus 
eilėraščių virto dainomis. Jis rašo apie Butkiškės kaimą, nuos-
tabios Dubysos krantus ir klonius, miškus, ežerus, apie my-
limus žmones. Pasak literatūrologo Rimanto Klibavičiaus, jo 
eilėraščiai – subtili, jautri sielos išpažintis, nes autorius, nuėjęs 
ilgą ir prasmingą gydytojo onkologo chirurgo profesinį kelią, 

kupiną sunkių gyvenimo sukrėtimų, tad dažnas eilėraštis gimė 
iš dvasinio nerimo. Poetas eiliuoja labai lengvai, posmai pana-
šūs į dainingą vyturėlio giesmę, o jo temos – tėviškė, artimieji, 
laiko bėgsmas, praradimai ir kitos artimos dažnam skaitytojui.

J. Mickevičius gimė 1936 m. liepos 25 d. Butkiškės k., Ra-
seinių r., 1964 m., baigęs studijas Kauno medicinos institute, 
penkerius metus dirbo chirurgu Raseinių ligoninėje. Sveikatos 
apsaugos ministerijos nurodymu buvo paskirtas į Kauno mies-
to 3-iąją ligoninę. 1974 m. pradėjo dirbti Vilniaus Antakalnio 
ligoninėje. 1980–2004 m. dirbo Onkologijos centre, septyne-

Naudinga žinoti

Butkiškių kapela – centre Angelė Kiliuvienė ir Juozapas Mickevičius
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rius metus – Abdominalinės chirurgijos skyriaus vedėju. Skai-
tė pranešimus Lietuvos chirurgų suvažiavimuose, Belgijoje, 
Šveicarijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir kt. Apdovanotas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro garbės raštu. 

Per daugiau kaip keturiasdešimt darbo metų atliko apie 8 
tūkstančius sudėtingų operacijų. Mokykloje pradėjęs rašyti ei-
les, J. Mickevičius išleido net keletą poezijos knygelių: „Prabė-
gusio laiko lašai“ (2008), „Dainuok, širdie, pavasarį“ (2009), 
„Gimtinė – gyvenimo uostas“ (2010), „Mamai“ (2012), „Eilės 
meilei“ (2017). Savo kūrybą spausdino poezijos almanachuo-
se „Sugrįžusi šviesa“ (20013), „Ten, sidabro vingy...“ (2007, 
2008), „Meilės išpažintys“ (2008), „Jaunystės lieptai“ (2009), 
„Po rudenėjančiu dangum“ (2014). J. Mickevičius apdova-
notas Lietuvos Vinco Kudirkos medikų literatų draugijos 
2008 m. respublikinio poezijos pavasario diplomu. 2010 m. 
pelnė Medikų poezijos pavasario laureato vardą. 2011 m. Lie-
tuvos kultūros fondas už aktyvią visuomeninę bei kultūrinę 
veiklą jam pareiškė padėką. „Mediciną ir poeziją sieja ryšys. 
Diagnozuoti ligą, ją gydyti – tauri misija. Pakylėti žmogų nuo 
kasdienybės, atverti jam nežemiškus pasaulius, suteikti tokią 
dvasinę energiją, kuri pastūmėtų dideliems darbams, – ne 
mažesnės reikšmės pašaukimas. Profesionalas medikas ir jaut-
rus, stiprios dvasinės kultūros žmogus viename asmenyje – 
reiškinys“, – apie poetą gydytoją yra rašęs rašytojas Jonas Ma-
čiukevičius. 

Birželio 22 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje pristatyta 
naujausia gydytojo J. Mickevičiaus poezijos knyga „Eilės mei-
lei“ (2017). Joje – posmai, skirti meilei – tėviškei, artimam 
žmogui. Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus 
vedėja Regina Vaišvilienė sakė: „Pažintis su J. Mickevičiumi 
prasidėjo praėjusiais metais, kai Sveikatos radijo laidų vedėja 
Angelė Kiliuvienė mums apie jį papasakojo. Tuomet pakvie-
tėme gerbiamą gydytoją ir poetą dalyvauti Medikų poezijos 
pavasario renginyje.“ Knygos redaktorė Regina Musteikienė 
papasakojo užaugusi daug girdėdama apie stebuklingąjį dėdę 
daktarą Juozą. Visi, ne tik giminės, norėjo pas jį operuotis ir 
važinėjo paskui jį, kai gydytojas dirbo Raseiniuose, Kaune, 
Vilniuje. Meilės temai J. Mickevičiaus kūryboje tenka svarbi 
vieta. Pasak redaktorės, eilėraščių rinkinyje „Mamai“ didelė 
duoklė atiduodama mamai, o naujausioje knygelėje meilė 
apjungia viską – meilę tėvynei, gimtajam kraštui, mamai, 
žodžiui, gimtajai kalbai. Diktorė Angelė Kiliuvienė perskaitė 
eilėraštį „Gimta kalba“:

[...]
Nors išeinu į žvarbų lietų,

Į vėlų rudenį einu...
Širdis jauna man pasilieka,
Nes gimtą kalbą aš menu.

Brangiausią turtą aš gimtinei
Savoj širdyje vis nešu –

Gražiausią kalbą prigimtinę,
Nėra pasauly panašių.

[...]

Gerbiamo chirurgo, poeto 80-mečio proga išleistos kny-
gos „Lancetas ir lyra“ autorius Vytautas Šiaudytis teigė, kad 
Juozapas Mickevičius – tai žmogus, arčiausiai priartėjęs prie 
Maironio. „Chirurgas turi turėti erelio akis, mergelės rankas, 

gyvatės išmintį, liūto širdį, nes chirurgija, anot Juozo, yra 
medicinos poezija“ – rašoma knygos pratarmėje. Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Leopoldas Stanevi-
čius neatsitiktinai artėjant Joninėms atkreipė dėmesį į eilėraštį 
„Jaunyste, sugrįžki“: 

Sugrįžk iš Joninių nakties,
Paparčio žiedo balto.

Sugrįžk, kai niekas netikės,
Kaip angelas nekaltas.

[...]

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Iš kairės: Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė, 
knygos autorius Juozapas Mickevičius, 

diktorė Angelė Kiliuvienė
Nuotraukos iš bibliotekos archyvo

Dainas autoriaus eilėmis atliko Andriaus Bautronio va-
dovaujama Butkiškės kaimo kapela. Vadovas džiaugėsi savo 
kolektyve turėdamas poetą ir kompozitorių. Muziką J. Mic-
kevičiaus eilėms kuria jo pusbrolis Česlovas Radvilavičius. 
Knygos autorius padėkojo visiems susirinkusiesiems, kole-
goms, mokslo draugams, giminėms, bibliotekai, kapelai. 

Poetas skaitė savo eiles, tarp kurių ir daina tapusias „Tu, 
Dubysa, kalta“:

Ir mėnulis štįsęs,
Ir ievužė balta,

O, gimtoji Dubysa,
Ar ne Tu čia kalta?

Lauksiu meilės ateinant
Pro ievužės šakas.

Kad širdy gimsta dainos,
Tu, Dubysa, kalta.

Man atbėgs Ji iš sodžiaus
Geltonplaukė, greita.
Kad gražiai Ji atrodys,

Tu, Dubysa, kalta.

Mes klajosime lieptais,
Išbraidysim brastas,
Mėnesienoje slėpsim

Mūs jausmus ir aistras.
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Informacija apie prenumeruojamas 
duomenų bazes

Patikima informacija – geresnė sveikata

Lietuvos medicinos biblioteka (LMB) įgyvendina Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveika-
tos stiprinimo programos priemonę „Užtikrinti vartotojų prieigą 
prie medicinos informacijos išteklių bei stiprinti LMB informa-
cinę bazę“. Siekdama įgyvendinti šią priemonę, LMB dalyvauja 
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) vykdomame 
projekte „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (2016 09 20–2021 03 
31). Projekto tikslas – užtikrinti MTEPI (mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklai vykdyti reikalingų 
tarptautinių elektroninių mokslo duomenų bazių prieinamumą. 
Atsižvelgdama į vartotojų reikmes, LMB šiame etape prenume-
ruoja 11 elektroninių mokslo duomenų bazių.

Duomenų bazėmis galima naudotis nuotoliniu būdu užpil-
džius nutolusio vartotojo (VPN) registracijos formą, kuri pateik-
ta prie duomenų bazių, http://www.lmb.lt/duomenu-bazes/

Kviečiame asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialistus bei mokslininkus naudotis šiomis Lietuvos medi-
cinos bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis:

O mėnulis ištįsęs
Pagrūmos nepiktai.

Ech, gražioji Dubysa, –
Tu dėl visko kalta.

Knygos autoriaus pasveikinti atvykęs poetas, gydyto-
jas Jonas Tertelis kalbėjo: „Kai pasaulyje vis mažiau šviesos, 
meilės, Juozapas Mickevičius išleidžia knygą meilei. Tai dar 
viena meilės rūšis – meilė poezijai, kuri išauga į vis didesnę, 
subręsta. Išauga į meilę tėvynei. Meilė visuomet pakelia ir 
neša ant sparnų.“ Padėkojo J. Mickevičiui, prieš Rasos šven-
tę padovanojusiam mums po lašelį meilės. Sveikino ir viena 
pirmųjų medikų literatūrinio judėjimo atstovių dr. Laisvūnė 
Petkevičienė. Studijų draugai, bendrabučio kambariokai oto-
rinolaringologas Kęstutis Liudvikas Kudžma ir dr. Regiman-
tas Skarulis prisiminė, kaip jie stebėjosi, kaip lengvai Juozapas 
kuria, o šis šmaikštavo rodydamas į dangų: „Gaunu iš ten, aš 
tik užrašau.“ Pirmame kurse, ruošiantis kupletų konkursui, 
draugai, žinodami, kad Juozas mokykloje rašydavo, tikėjosi 
iš jo kupletų. Bet likus dviem dienoms kupletų vis nebuvo. 
Vakare, einant miegoti, mato, kad Juozas pasiima sąsiuvinu-

ką, o rytą jau skaito beveik Kauno medicinos instituto himnu 
tapusius žodžius:

Kauno miesto vidury
stovi rūmai KMI.

Čia beveik jau prieš metus
suvažiavom pusantrus.

Suvažiavom iš visos
Gintarinės Lietuvos.

Pediatras Algimantas Vingras studijų grupės draugą trum-
pai apibūdino: „Šiltas, nuostabus ir geras.“ Gydytoja odonto-
logė Vitalija Karalienė po medicinos studijų Kaune, atvykusi į 
Vilnių, gyveno pas gydytoją J. Mickevičių. Ji papasakojo, kad 
po naktinių budėjimų namuose rasdavusi išmėtytus ant re-
ceptų ir lapo skiaučių užrašytus eilėraščius. Rinkusi juos ir ke-
tinusi kada nors išleisti, tačiau tie ketinimai taip ir liko ketini-
mais. Dabar džiaugiasi, kad atsirado draugų, kurie pasirūpino 
J. Mickevičiaus kūryba ir išleido knygas. Kauno klinikų gydy-
toja oftalmologė prof. Jūratė Jankauskienė ne tik pasveikino 
savo eilėmis, bet ir pasiskolinusi iš kapelos armoniką pagrojo. 

Cohrane Library. Įrodymais pagrįstos medicinos (Eviden-
ce-based medicine) duomenų bazė, kurią sudaro: visatekstės 
Cochrane sisteminės apžvalgos (Cochrane Database Of Sys-
tematic Reviews), efektyvumo apžvalgų santraukos (Data-
base of Abstracts of Reviews of Eff ectiveness), kontroliuoja-
mų tyrimų registras (Cochrane Controlled Trials Registers), 
Cochrane apžvalgų metodologijos (Cochrane Review Met-
hodology Database), sveikatos technologijų įvertinimas (He-
alth Technology Assessment Database), sveikatos ekonominio 
ekonominio įvertinimo (NHS Economic Evaluation Databa-
se) ir kt. informacija apie Cochrane bendradarbiavimo grupes.

BMJ Best Practice. Įrodymais pagrįstos klinikinės infor-
macijos ir klinikinių sprendimų duomenų bazė, padedanti 
sveikatos priežiūros specialistams, mokslininkams, studen-
tams rasti atsakymus į klinikinius klausimus, pasirinkti tinka-
miausius, ekspertų rekomenduojamus, diagnostikos, progno-
zės, prevencijos ir gydymo būdus. 

BMJ Journals Online Collection. Visateksčių žurnalų 
rinkinys medicinos, sveikatos priežiūros, klinikinių tyrimų, 
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klinikinės praktikos, įrodymais pagrįstos medicinos naujienos 
ir kt. sveikatos priežiūros klausimais.

Micromedex. Ekspertų atrinkta ir įrodymais pagrįsta infor-
macija apie vaistus ir kitas chemines medžiagas, vaistų dozavi-
mą, farmakokinetiką, vaistų saugumą, tarpusavio sąveiką, klini-
kinį pritaikymą, šalutinį poveikį, santykinį veiksmingumą ir kt.

EBSCO Publisching (dešimties skirtingų duomenų bazių 
paketas):

Academic Search Complete (per EBSCOhost). Visa-
tekstė ir bibliografi nė duomenų bazė medicinos, sveikatos 
priežiūros, viešojo administravimo, vadybos, teisės, ekono-
mikos, socialinio darbo, psichologijos, sociologijos, polito-
logijos, fi losofi jos, kompiuterijos, viešojo administravimo ir 
kt. klausimais.

Health Source-Consumer Edition (per EBSCOhost). 
Patikima informacija sveikatos klausimais visuomenei. 
Žurnalai, laikraščiai, ataskaitos ir kt.

Health Source: Nursing/Academic Edition (per EBS-
COhost). Medicina, slauga. Moksliniai žurnalai.

MEDLINE (per EBSCOhost) Bibliografi nė duomenų 
bazė su nuorodomis į visateksčius medicinos ir sveikatos 
mokslų žurnalus.

Business Source Complete (per EBSCOhost). Eko-
nomika, vadyba, rinkodara, fi nansų apskaita. Moksli-
niai žurnalai, konferencijų medžiaga, mokslinių tyri-
mų atsakaitos, informaciniai leidiniai.

GreenFILE (per EBSCOhost). Bibliografi nė duomenų 
bazė aplinkos apsaugos klausimais.

Library, Information Science&Technology (per 
EBSCOhost). Bibliografi nė duomenų bazė informacijos 
mokslų, bibliotekininkystės, informologijos klausimais su 
nuorodomis į visateksčius leidinius: mokslinius žurnalus, 
knygas, konferencijų pranešimus ir kt.

MasterFILE Premier (per EBSCOhost). Viešasis 
administravimas, vadyba, teisė, ekonomika, socialinis dar-
bas, psichologija, sociologija, politologija, kompiuterija, 
švietimas ir kt. Žurnalai, informaciniai leidiniai ir kt.

Regional Business News (per EBSCOhost). Verslo in-
formacija.

Newspaper Source (per EBSCOhost). Straipsniai iš 
regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, 
naujienų agentūrų.

Emerald Management eJournals Collection. Visatekstė 
sociologijos ir antropologijos, fi nansų, teisės, ekonomikos, 
žmogiškųjų išteklių valdymo, inovacijų, informacijos ir ko-
munikacijos, informacinių technologijų, sveikatos apsaugos 
vadybos ir kt. 

SpringerLink. Medicinos, ekonomikos, aplinkosau-
gos, teisės, matematikos, kompiuterijos ir kt. sričių mokslų 
žurnalai bei knygų dalys.

Sage Journals Online. Sveikatos mokslų, gyvybės ir bio-
medicinos, socialinių bei humanitarinių mokslų, medžiagotyros 
ir medžiagų inžinerijos ir kt. sričių mokslo žurnalai.

Taylor & Francis. Medicinos, sveikatos apsaugos 
socialinių, humanitarinių, fi zinių, mokslų žurnalai.

Wiley Online Library (STM Collection). Fizinių, bio-
medicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų 
žurnalai.

RefWorks.  Bibliografi nės informacijos tvarkymo pro-
grama, leidžianti išsaugoti informacijos šaltinių bibliografi nę 
informaciją, juos rūšiuoti, redaguoti, atlikti įvestų įrašų 
paiešką, naudoti juos tekste, sudaryti literatūros sąrašus. 
Vartotojai gali RefWorks įrankius integruoti į MS Word 
programą: nuorodas įterpti į tekstą ir rengti literatūros sąrašus 
pagal įvairius citavimo stilius. 

Dėl duomenų bazių kreiptis: Regina Vaišvilienė 
regina.vaisviliene@lmb.lt

Ingrida Tomaševskienė ingrida.tomasevskiene@lmb.lt
Tel. (8 5) 261 7396

Parengė Janina Valančiūtė

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą

SLAUGA
MOKSLAS IR PRAKTIKA

Užsiprenumeruoti žurnalą galite:
• bet kuriame pašte ar „PayPost“ skyriuje
• per Lietuvos pašto laiškininką
• paskambinę informacijos tel. 8 700 55 400
• internetinėje svetainėje: www.prenumeruok.lt

Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Svarbu žinoti:
Lietuvos leidinių 2016 m. kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėnesio 26 d., 

kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – iki kiekvieno mėnesio 22 d. (jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip).
Daugiau informacijos – tel. 8 700 55 400 arba el. paštu prenumerata@post.lt

Prenumeratos kaina:
1 mėn. – 1,45 Eur, 
3 mėn. – 4,35 Eur, 
6 mėn. – 8,70 Eur, 
12 mėn. – 17,40 Eur
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Baltijos vasaros mokykla 2017 metais Latvijoje

2017 m. birželio 27–29 d. į Baltijos vasaros mokyklą, 
vykusią Aizkrauklėje (Latvija), susirinko būrys andragogų iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Šių metų mokymosi tema – „Ne-
formalūs suaugusiųjų mokymosi metodai, mokymasis Baltijos 
šalių kalbų kartu“. Baltijos vasaros mokyklą organizavo Latvi-
jos suaugusiųjų švietimo asociacija. Lietuvai atstovavo dalyviai 
iš organizacijų, priklausančių Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijai (toliau – LSŠA).

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras (toliau – Kompetencijų centras) LSŠA narys yra nuo 
2011 metų. 

Kompetencijų centras į Baltijos vasaros mokyklą delega-
vo Kompetencijų vertinimo skyriaus vyriausiąsias specialistes 
Karoliną Rastenytę, Agnę Arlauskaitę ir Tarptautinio bendra-

darbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėją Loretą Gudelienę-
Gudelevičienę, kurios mokė dalyvius lietuviškai skaičiuoti, 
taisyklingai kvėpuoti ir atsipalaiduoti. Loreta Gudelienė-Gu-
delevičienė pristatė ERASMUS+ projektą „Andragogų meist-
riškumo tobulinimasis – suaugusiųjų mokymosi kokybei di-
dinti“, atsakė į dalyvių klausimus apie Kompetencijų centro 
atitikimą Europos kokybės ženklo neformaliojo mokymosi 
teikėjų kokybės kriterijams (EQM – Europen Quality Mark). 

Buvo pasiūlyta ir dalyvių džiaugsmingai sutikta idėja arti-
miausioje Baltijos vasaros mokykloje (2018 m. Estijoje arba 
2019 m. Lietuvoje) pristatyti Kompetencijų centro neforma-
lųjį švietimą. 

Baltijos vasaros mokykloje apsikeista informacija apie vyk-
domus projektus, EPALE naudojimąsi Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje, apie suaugusiųjų švietimo situaciją.

Vakarais Baltijos vasaros mokyklos dalyviai bendravo ne-
formalioje aplinkoje: aplankė muziejų, dailės mokyklą, kultū-
ros centrą, plaukiojo laivu Dauguvos upe.

Daugiau žr.: www.sskc.lt
www.facebook.com/sskc.lt

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro informacija 

ERASMUS+ programos mobilumo projektą „Andragogų 
meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei 
didinti“ pristato Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų 
ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gdelevičienė
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Projektas vykdomas: 2016–2018

Andragogų meistriškumo tobulinimas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti.

Projekto partneriai

Tarptautinis bendradarbiavimas

Didinti konsorciume dalyvaujančių institucijų suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę,  
tobulinant šių institucijų personalo andragogines kompetencijas.

Bendravimas neformalioje aplinkoje

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošiūnienė moko 
lietuviškai pasisveikinti

Baltijos vasaros mokyklos lietuvių grupė prie 
Aizkrauklės simbolio

Vasaros stovyklos Latvijoje akimirkas už�ksavo Loreta Gudelienė-Gudelevičienė



Nuotraukose užfi ksuotos projekto 
,,Menas žmogaus gerovei“ akimirkos

Nuotr. autorius 
Remigijus Ščerbauskas




