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Raktažodžiai: moterys, pogimdyvinės problemos, laiko-
tarpis, sveikata, gimdymas.  

Santrauka
Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) duomeni-

mis, daugiau nei 50 proc. moterų po gimdymo patiria įvai-
rių sveikatos sutrikimų. Po gimdymo moteriai gali sutrikti 
šlapinimasis, galimos obstipacijos arba vidurių užkietėjimas. 
Taip pat moteris gali priaugti svorio, gali kamuoti nemiga ir 
kūno patinimai. Pasaulyje dažnai susiduriama su tokiomis 
pogimdyvinėmis problemomis kaip pogimdyvinis liūdesys 
bei depresija. Nei liūdesys, nei depresija neturi įtakos kūdi-
kio sveikatai, bet gali padaryti didelės žalos moters fizinei ir 
psichoemocinei būklei. Moterys patiria daug problemų po-
gimdyviniais laikotarpiais. Nors apie tai informacijos galima 
rasti internete, spaudoje, ją suteikia ir sveikatos priežiūros
specialistai. 

Tyrime dalyvavo 250 moterų, kurioms po gimdymo buvo
praėję ne mažiau kaip metai. Nustatyta, kad tik nedidelis pro-
centas respondenčių nepatyrė jokių pogimdyvinių problemų. 
Pogimdyvinis laikotarpis skirstomas į ankstyvąjį ir vėlyvąjį.
Šiais laikotarpiais moterys patiria skirtingų negalavimų. Ypač
daug problemų moterims sukelia pooperacinis laikotarpis po 
cezario pjūvio ir tai turi įtakos rūpinantis kūdikiu. Apibendri-
nant galima teigti, kad gimdymas lemia moterų savijautą ir
psichoemocinę būklę.

Įvadas
Daugumai moterų gimdymas sukelia ilgalaikį neigiamą 

fizinį ir psichoemocinį poveikį sveikatai. Vyresnis amžius 
ir atlikta cezario pjūvio operacija turi didelę įtaką moterų 
išgyvenamumui ir tolimesniems gimdymams [1]. Cezario 
pjūvio operacija turi neigiamos įtakos sveikatai daugiau nei 
pusei (61,1 proc.) moterų. Dažniausios problemos, susijusios 
su šia operacija, buvo nugaros skausmai, dujų kaupimasis 
žarnyne, pjūvio vietos kraujavimas, žindymo bei judesio apri-
bojimo problemos [2].

Miego kokybė ir nuotaika turi įtakos moters psichoemoci-
nei būklei tiek nėštumo metu, tiek po nėštumo [3]. Daugu-
ma moterų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje patiria depresiją 
tiek nėštumo metu, tiek pogimdyviniu laikotarpiu [4].
Pogimdyvinė depresija pasireiškia po gimdymo praėjus
4–6 savaitėms. Tai gali lemti amžius, išsilavinimas, šeiminė 
padėtis [5]. Oksitocino koncentracija kraujo plazmoje lemia 
moters savijautą pogimdyviniu laikotarpiu. Šis hormonas turi
įtakos motinos ir kūdikio tarpusavio ryšiui. Oksitocino kon-
centracija kraujo plazmoje gerokai padidėja nuo 35 nėštumo 
savaitės iki 6 mėnesių po gimdymo visoms moterims. Mažėjant 
oksitocino kiekiui, nuo 38 nėštumo savaitės gali pasireikšti 

Moterų pogimdyvinės problemos ankstyvuoju ir
vėlyvuoju laikotarpiais 

1 Ligita Gukauskienė, Sabina Stasiulytė
1Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas
 2VĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

pogimdyvinė depresija. Tai rodo, kad šis hormonas turi įtakos 
depresijos atsiradimui [6]. Naujagimių žindymas krūtimi turi
teigiamą įtaką ne tik motinai, bet ir kūdikiui. Motinos piene
yra hormonų, skatinančių augimą, yra citokinų, imuninių 
ląstelių. Kuo ilgiau kūdikis žindomas, tuo labiau sumažinama 
nutukimo rizika tiek vaikystėje, tiek paauglystėje. Suaugus 
mažiau patiriama problemų dėl padidėjusio kraujo spaudi-
mo bei cholesterolio kiekio padidėjimo kraujyje. Maitinimas
krūtimi naudingas ir moteriai: sumažėja rizika susirgti krūties 
ir kiaušidžių vėžiu (premenopauziniu laikotarpiu) bei osteo-
poroze (pomenopauziniu laikotarpiu) [7]. Kūdikio maitini-
mas krūtimi turi įtakos moters kūno svoriui pogimdyviniu 
laikotarpiu, t. y. sumažėja tikimybė atsirasti antsvoriui [8].

Tyrimo tikslas – ištirti moterų problemas ankstyvuoju ir 
vėlyvuoju pogimdyviniais laikotarpiais. 

Uždaviniai:
1. Nustatyti moterų pogimdyvines problemas ankstyvuoju ir 

vėlyvuoju laikotarpiais.
2. Išsiaiškinti moterų pogimdyvines problemas tiek 

ankstyvuoju, tiek vėlyvuoju laikotarpiais.   
3. Nustatyti moterų informacijos šaltinius apie pogimdyvinių 

laikotarpių galimas problemas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Empirinei daliai atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyri-

mas, naudojant autorinę anoniminę anketinę apklausą. Ap-
klausta 250 moterų, gyvenančių Šiaulių mieste. 

Anketavimas yra vienas paprasčiausių taikomų tyrimo 
metodų. Jį sudaro klausimų sąrašas, kuris suformuojamas
atsižvelgiant į atliekamo tyrimo pobūdį. Apklaustos moterys, 
taikant šiuos atrankos kriterijus: 

1) po gimdymo praėjo ne mažiau kaip vieneri metai; 
2) gyvenančios Šiaulių mieste – miesto gyventojos ir nieka-

da nuo gimimo nėra gyvenusios kaime ar už miesto ribų; 
3) savo noru sutiko atsakyti į klausimus ir dalyvauti 

anketinėje apklausoje. 
Anketą sudaro 36 klausimai: iš jų – 2 atviri, 15 – pusiau 

atvirų, 19 – uždarų. Anketa sukurta pačių tyrėjų. Atliekant 
tyrimą buvo laikomasi etikos principų: prieš pradedant 
tyrimą, moterys supažindintos su tiriamojo darbo tikslais. Ty-
rimas atliktas laikantis tyrimo etinių aspektų: anonimiškumo, 
konfidencialumo, savanoriškumo, informuoto asmens sutiki-
mo, privatumo, kompetentingumo, sąžiningumo bei pagar-
bos principų. Moterims buvo paruošta ir išdalyta 300 anketų. 
250 anketų buvo grąžintos, visos jos užpildytos teisingai.

Rezultatai
Atliktame tyrime dalyvavo moterys nuo 18 iki 43 metų 

amžiaus. Dauguma respondenčių pirmą kartą gimdė su-
brendusios, tai sudarė 44,6 proc., o būdamos 16–17 metų 
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amžiaus – nepilnametės – vos 3,2 proc. Didesnė dalis mo-
terų gimdymo metu buvo ištekėjusios, t. y. 83,3 proc., nete-
kėjusios sudarė 16,7 proc. Našlių tarp apklaustųjų nebuvo. 
Pogimdyvinis laikotarpis turi didelę įtaką moters fizinei ir
psichoemocinei būklei. Daug įtakos turi tokie faktoriai kaip 
nėštumo planavimas, kūdikio gimimas natūraliai ar atlikus 
cezario pjūvio operaciją, gimdymo sėkmė. Analizuojant gau-
tus duomenis, nustatyta, kad 76,7 proc. respondenčių plana-
vo savo nėštumą, 23,3 proc. pastojo neplanuotai. Žinant, kad 
ne visi naujagimiai ateina į pasaulį natūraliu būdu, nustatyta, 
jog 82 proc. respondenčių gimdė natūraliai, o 18 proc. buvo
atlikta cezario pjūvio operacija. Aiškinantis moterų patiriamas 
problemas ankstyvuoju ir vėlyvuoju pogimdyviniu laikotar-
piais, nustatyta, kad 56,7 proc. respondenčių problemų nepa-
tyrė, o 43,3 proc. turėjo tam tikrų problemų.

Siekiant išsiaiškinti, po kurio gimdymo dažniau pasireiškia 
pogimdyvinės problemos, paaiškėjo, kad daugumai respon-
denčių problemų sukėlė pirmas gimdymas, t. y. 59,8 proc., o 
24,4 proc. moterų turėjo problemų po visų gimdymų, nesvar-
bu, ar tai buvo antras, ar trečias gimdymas. Tyrimo metu nu-
statyta, kokiu dažniu moterys jautė silpnumą ir diskomfortą 
ankstyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu. 46 proc. responden-
čių jautė silpnumą ir diskomfortą, 24 proc. – tik iš dalies, o 
30 proc. nejautė nei diskomforto, nei silpnumo (1 pav.). 

24 % Jautė šiuos požymius

Nejautė šių požymių

Jautė tik iš dalies
šiuos požymius

30 %

46 %

1 pav. Moterų silpnumo ir diskomforto pojūtis ankstyvuoju 
pogimdyviniu laikotarpiu (proc.)

Tokias problemas kaip karščiavimas ir kraujavimas jautė 
atitinkamai 12,7 ir 32,4 proc. respondenčių. Šių komplika-
cijų dažniau pasitaikė toms moterims, kurioms buvo atlikta 
cezario pjūvio operacija. Respondenčių dažniausios proble-
mos vėlyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu buvo šios: antsvoris 
(19,2 proc.) ir krūtų problemos (18,8 proc.). 76 proc. moterų 
naujagimį maitino krūtimi, o 24 proc. nemaitino arba tik iš
dalies nemaitino. 10,8 proc. respondenčių nemaitinimo prie-
žastimi įvardijo krūtų skausmą, 44,6 proc. turėjo nepakan-
kamai pieno, o 44,6 proc. nemaitino dėl kitų priežasčių, t. y. 
vartojo vaistus, turėjo psichologinių sutrikimų arba kū-
dikis tiesiog neėmė krūties. Abiem pogimdyviniams lai-
kotarpiams buvo būdingos šios sveikatos problemos: po-
gimdyvinis liūdesys (16,8 proc.), tuštinimosi sutrikimai
(15,8 proc.), šlapinimosi sutrikimai (12,7 proc.) ir kiti
(11,3 proc.), t. y. nugaros skausmai, tarpvietės prakirpimas,
nuovargis, pilvo skausmai ir nemiga, kuri sudarė 5,5 proc. 
Nustatyta, kad dažniausios šlapinimosi problemos yra skaus-
mingas (29,5 proc.) ir nevalingas šlapinimasis (28,4 proc.).
Mažiausiai respondentės skundėsi negalėjimu šlapintis 

(7,4 proc.). Dažniausias tuštinimosi sutrikimas buvo obs-
tipacija (45,4 proc.). 28,6 proc. respondenčių įvardijo ki-
tas tuštinimosi problemas: retas tuštinimasis, noro tuštintis
nebuvimas, hemorojus. 26,1 proc. moterų paminėjo skaus-
mą tuštinimosi metu. Kita problema, kurią nurodė respon-
dentės, buvo antsvoris. Moterys priaugo nuo 5 iki 30 kg ir 
daugiau. 33,3 proc. respondenčių priaugo 10–15 kg svorio,
27,3 proc. – 15–20 kg, 25,3 proc. – 20–30 kg ir daugiau 
svorio, 14 proc. moterų priaugo 5–10 kg. Tyrimo metu 
nustatyta ir pacienčių miego kokybė. Puikiai arba gerai
miegojo 45,4 proc. respondenčių tiek ankstyvuoju, tiek 
vėlyvuoju laikotarpiais. Blogai arba patenkinamai miegojo
54,6 proc. respondenčių. Labiausiai moterims trukdė pail-
sėti naujagimis (50,8 proc.), stresas (19,8 proc.) ir skausmai
(18,2 proc.), 11,2 proc. moterų įvardijo kitus veiksnius: bai-
mė, kūdikio maitinimas, nerimas. Nustatyta, kad 22 proc.
respondenčių patyrė momentų, kai nesinorėjo rūpintis nau-
jagimiu, 11,3 proc. iš dalies nenorėjo juo rūpintis. Tačiau 
daugiau nei pusė respondenčių (66,7 proc.) įvardijo, kad to-
kios būsenos nepatyrė. 25 proc. respondenčių pažymėjo, jog 
po gimdymo pastebėjo depresijos požymių: ilgai trunkanti
prislėgta, bloga nuotaika, nepasitenkinimas, sulėtėjęs mąsty-
mas. Iš dalies depresijos požymius pastebėjo 23,3 proc., šių 
požymių nepastebėjo 52 proc. respondenčių (2 pav.).

23 % Pastebėjo

Nepastebėjo

Tik iš dalies pastebėjo25 %

52 %

2 pav. Depresijos požymių atsiradimas po gimdymo (proc.)

Nustatyta, kad 66,7 proc. respondenčių, atsiradus sveika-
tos problemų, niekur nesikreipė ir teigė, jog problemos praėjo
savaime, o 33,3 proc. moterų kreipėsi į sveikatos priežiūros 
specialistus.

Pastebėta, kad daugiau nei pusė moterų (52 proc.) iki gim-
dymo nesidomėjo pogimdyvinio laikotarpio problemomis, o
48 proc. ieškojo informacijos (televizija, internetas, radijas,
knygos, sveikatos priežiūros specialistai ir t. t.) apie galimas
šio laikotarpio problemas.

1 lentelė. Moterų nuomonės pasiskirstymas dėl informacijos 
šaltinių apie pogimdyvines problemas (proc.)

Informacijos šaltinis Proc.

Televizija, internetas, radijas, knygos 56 

Sveikatos priežiūros specialistai 16,7 

Aplinkiniai žmonės 12 

Žinojo pati 8

Kita (lankė specialius kursus) 7,3 
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Moterys, kurios domėjosi ir ieškojo informacijos apie ga-
limas pogimdyvinio laikotarpio problemas, kaip informaci-
jos šaltinį dažniausiai rinkosi internetą, televiziją ir knygas 
(56 proc.). 16,7 proc. respondenčių kreipėsi į sveikatos prie-
žiūros specialistus, t. y. į gydytojus ir į slaugytojus. 12 proc.
apklaustųjų informacijos gavo iš aplinkinių, o 8 proc. moterų 
niekur neieškojo informacijos, nes viską žinojo iš prieš tai bu-
vusių gimdymų. 7,3 proc. moterų pažymėjo, kad lankė spe-
cialius kursus (1 lentelė). 54,7 proc. respondenčių teigė, kad 
ligoninėje slaugytojai neinformavo apie galimas problemas po
gimdymo, 45,3 proc. manė kitaip, t. y. slaugytojas suteikė in-
formacijos arba informavo iš dalies apie galimas problemas. 

Rezultatų aptarimas
Šiame tyrime dalyvavusios moterys jau buvo gimdžiusios 

ir turėjo bent vieną vaiką. Dauguma gimdė pakankamai su-
brendusios. Vieną vaiką augina 62 proc. moterų, 2 arba 3
vaikus – 36 proc. ir tik 2 proc. – 4 ir daugiau vaikų. Reikia 
pripažinti, kad moterų sveikatai įtakos turi ir vedybinis sta-
tusas, ir nėštumo planavimas. Tyrimas atskleidė, kad didesnė 
dalis respondenčių (56,7 proc.) tiek ankstyvuoju, tiek vėly-
vuoju pogimdyviniais laikotarpiais problemų nepatyrė, bet 
43,3 proc. moterų turėjo nusiskundimų. Dažniausios šių 
moterų problemos buvo pirmo gimdymo metu. Galima teig-
ti, kad nemažai moterų neturi patirties ir žinių apie pogim-
dyvinio laikotarpio galimas problemas. Ankstyvuoju pogim-
dyviniu laikotarpiu moterys jautė silpnumą ir diskomfortą, 
karščiavimą bei kraujavimą, pastaruosius du po cezario pjū-
vio operacijos. Dažniausios problemos vėlyvuoju pogimdyvi-
niu laikotarpiu buvo šios: antsvoris ir krūtų problemos, po-
gimdyvinis liūdesys, tuštinimosi bei šlapinimosi sutrikimai, 
nugaros skausmai, tarpvietės prakirpimo problemos, nuovar-
gis, pilvo skausmai ir nemiga. Vis dėlto daug moterų šiuo
laikotarpiu patiria depresiją ar bent kai kuriuos jos požymius. 
Tai rodo ne tik šis, bet ir užsienyje atlikti tyrimai [4]. Tyrimas
atskleidė, kad, atsiradus sveikatos problemų, dauguma res-
pondenčių niekur nesikreipė. Tai rodo, kad šeiminė padėtis 
ir vaiko planavimas užima svarbią vietą moters gyvenime. Pa-
stebėta, kad dauguma moterų iki gimdymo nesidomi šiomis
sveikatos problemomis.

Išvados
1. Ankstyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu moterys patyrė šias

problemas: silpnumą, diskomfortą, po cezario pjūvio ope-
racijos – karščiavimą bei kraujavimą. Vėlyvuoju laikotar-
piu respondentės patyrė antsvorio bei krūtų problemas. 

2. Tiek ankstyvuoju, tiek vėlyvuoju laikotarpiais moterys 
patyrė šias problemas: pogimdyvinį liūdesį, tuštinimosi,
tarpvietės prakirpimo bei šlapinimosi sutrikimus, nugaros 
skausmus, nuovargį, pilvo skausmus, nemigą ir depresijos 
požymius. 

3. Moterys daugiausiai informacijos apie pogimdyvinių lai-
kotarpių galimas problemas ieškojo televizijoje, internete, 
radijo laidose, knygose bei kreipėsi į sveikatos priežiūros 
įstaigose dirbančius specialistus. 

WOMEN POSTNATAL EFFECTS OF EARLY 
AND LATE PERIODS

Keywords: females, postpartum problems, postpartum
period, health, delivery.

Summary

The aim of this study was to investigate the problems of 
the women in the early and late postnatal periods. The goals 
of this study: 1. identify the problems of the women early 
and late postnatal periods; 2. determine the problems of the 
women, which caused in both postnatal periods; 3. identify 
the sources of the information for women who are given 
knowledge about the postnatal periods of the potential pro-
blems. Worldwide is the postnatal problems but special atten-
tion should be to sadness and depression after the childbirth. 
Neither sadness nor depression do not affect the baby‘s health 
but it can cause serious damage to a woman‘s physical and
psycho-emotional condition. Women were experienced a lot 
of problems in the postnatal periods although information 
can be found online, in print and it provides the health care 
professionals. The study was included 250 women with post-
partum was not less than a year. It was found that only a small 
percentage of the respondents did not experience the postnatal 
problems when compared with it suffered. The postnatal peri-
od is divided into early and late periods. During these periods,
women were experienced different ailments. Especially Caesa-
rean section caused a lot of postnatal problems of the women. 
In summary, the procreation influences the well-being of the 
women and their psycho-emotional condition too.
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenci-
jų centras (toliau – Kompetencijų centras), siekdamas gerinti
vykdomų mokymų įgyvendinimo kokybę, 2016 m. balandžio–
gruodžio mėn. atliko tyrimą, kurio metu buvo apklausiami 
dėstytojai, skaitantys paskaitas profesinės kvalifikacijos tobu-
linimo kursuose. Dėstytojų prašyta įvertinti esamą situaciją ir 
numatyti priemones tikslingai gerinti organizuojamų mokymų 
įgyvendinimą. 

Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis metodas – anke-
tinė apklausa pagal standartizuotą klausimyną, kuris sudarytas 
atsižvelgiant į Europos kokybės ženklo (EQM) įsivertinimo forMM -
moje nurodytus kriterijus ir tyrimo metu išsikeltus uždavinius:
1. Išsiaiškinti, kaip mokymo programos įgyvendinimą vertina 

dėstytojai.
2. Sužinoti, kokios Kompetencijų centro pagalbos ir paramos 

dėstytojai pageidauja.
Norint visiems dėstytojams suteikti galimybę dalyvauti mo-

kymų kokybės užtikrinimo procesuose, respondentų atranka 
nebuvo atliekama. 

Gauti duomenys suvesti ir apdoroti PSPP programa. Gra-
fikai parengti „MS Excel 2010“ programa. Tiriamų požymių 
priklausomumui ir statistiškai reikšmingam ryšiui nustatyti
naudojamos požymių dažnių lentelės (Crosstabs) ir Chi kvadras -
to ((( ²)²² kriterijus. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo – p < 0,05.

Mokymo programų įgyvendinimo kokybei  įvertinti  buvo
apklausti 282 dėstytojai, skaitantys paskaitas pagal profesinės
kvalifikacijos tobulinimo programas. Beveik pusė tyrime da-
lyvavusių dėstytojų paskaitas skaitė Vilniaus krašte, penktada-
lis – Klaipėdos (1 pav.). 80 proc. respondentų yra įgiję aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, 11 proc. – aukštąjį neuniversitetinį,
9 proc. – aukštesnįjį. Praktinės patirties vidurkis – 21 metai. 
Daugiausia dėstytojų turi 16–30 metų praktinio darbo patirtį. 

43,73%

11,83%

20,43%

6,45%

17,56%

Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys

1 pav. Dėstytojų pasiskirstymas pagal mokymų vietą

2016 metų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
kokybės vertinimo ataskaita. Dėstytojų nuomonė

Raimondas Natka, Karolina Rastenytė
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Mokymo programos įgyvendinimo procesas

Tyrimo dalyvių klausta, kokie veiksniai juos skatina skai-
tyti paskaitas ar vesti praktinius užsiėmimus Kompetencijų 
centro organizuojamuose mokymuose. Didžioji dalis res-
pondentų (84 proc.) teigė, kad nori pasidalyti profesinėmis
žiniomis ir įgūdžiais su kitais (2 pav.), 65 proc. minėjo norą 
tobulėti, įgyti naujos patirties. Trečdalis dėstytojų kaip vieną 
veiksnių nurodė galimybę papildomai užsidirbti.

64,9%

15,1%

83,9%

18,3%

29,7%

2,5%

noras
tobulėti,

naujos
patirties

šios veiklos
prestižas

noras
pasidalinti

profesinėmis
žiniomis ir
įgūdžiais su

kitais

darbdavio
siūlymas

papildoma
galimybė
užsidirbti

kita

įgyti

2 pav. Veiksniai, skatinantys skaityti paskaitas ar vesti praktinius 
užsiėmimus

Išanalizavus tyrimo duomenis galima teigti, kad mokymo
programos įgyvendinimą dėstytojai vertina puikiai. Dauguma 
teigė, kad yra susipažinę su dėstytojo funkcijomis ir atsako-
mybe, taip pat mokymo programos tikslais bei mokymo re-
zultatais. 75 proc. dėstytojų sutiko, kad mokymo programose 
nustatytas skaitomų temų teorinių ir praktinių valandų santy-
kis yra geras. Paklausti apie mokymo aplinką, 82 proc. teigė, 
kad auditorijos pritaikytos mokymui, jose yra visa reikalinga 
įranga ir priemonės numatomiems rezultatams pasiekti, o da-
lyvių skaičius grupėse tinkamas mokymuisi. Verta paminėti,
kad su šiais teiginiais nesutiko ar iš dalies nesutiko maža dalis 
respondentų (taip atsakė po kiek daugiau nei 3 proc.). Kad 
mokymo patalpos nėra tinkamai parinktos, dažniau teigė Pa-
nevėžio krašte paskaitas skaitantys dėstytojai (p = 0,000).

Kokybiškam mokymo programos įgyvendinimui didelę 
įtaką turi individualių mokymo dalyvių poreikių išsiaiškini-
mas ir mokymo metodai. Beveik 74 proc. dėstytojų teigė,
kad mokymo pradžioje stengiasi išsiaiškinti mokymo daly-
vių lūkesčius, nes tai leidžia koreguoti dėstomą medžiagą ir 
taikomus metodus (3 pav.). Kiek daugiau nei 5 proc. res-
pondentų teigė, kad mokymo tikslai ir rezultatai yra nuro-
dyti mokymo programoje, todėl dėstomos medžiagos neko-
reguoja. 81 proc. tyrime dalyvavusių dėstytojų mano, kad 
skaitydami paskaitas naudoja tinkamus mokymo metodus, 
kurie leidžia pasiekti mokymo programoje nurodytų tikslų. 
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Paprašyti nurodyti taikomus metodus, respondentai dažniau-
siai rinkosi paskaitą (88 proc.), grupinę diskusiją (73 proc.),
atvejų ir situacijų analizę (69 proc.), taip pat demonstravi-
mą (58 proc.) ir pratybas (58 proc.). Nedidelė dalis (2 proc.)
dėstytojų teigė taikantys kitus mokymo metodus. Paprašyti
pakomentuoti įvardijo minčių lietų, taip pat minėjo indivi-
dualias konsultacijas per pertraukas.

neatsakė

taip, nes tai leidžia man koreguoti

dėstomą medžiagą ir mokymo metodus

17,73 %

5,32 %
2,84 %

73,76 %

iš dalies, nes mokymo metu sudėtinga

suderinti skirtingus besimokančiųjų

poreikius

ne, nes mokymo tikslai ir mokymo

rezultatai nurodyti mokymo programoje

3 pav. Mokymo dalyvių poreikių išsiaiškinimo svarba mokymo 
pradžioje

Dėstytojų ir Kompetencijų 
centro bendradarbiavimas

Dėstytojų darbo kokybės užtikrinimui ir jų poreikių paten-
kinimui svarbus nuolatinis dėstytojų ir Kompetencijų centro
bendradarbiavimas. Didžioji dalis dėstytojų (84 proc.) teigė,
kad žino, į ką kreiptis atsiradus problemų ar iškilus klausimų, 
susijusių su mokymo programos įgyvendinimu. Su teiginiu, 
kad iš Kompetencijų centro gauna visą reikalingą informaciją 
dėl paskaitų ir praktinių užsiėmimų, nesutiko beveik 7 proc. 
respondentų. Dėstytojų paklausus, kokią paramą ar pagalbą 
mokymui galėtų suteikti Kompetencijų centras, pusė apklau-
sos dalyvių nurodė norintys dėstytojams skirtų mokymų apie 
suaugusiųjų mokymo motyvaciją ir metodus bei galimybės 
naudotis elektroninėmis mokslo leidinių bazėmis (4 pav.). 
Trečdalis minėjo norintys mokymų, kaip naudoti šiuolaikines
technologijas mokymo procese, mažesnė dalis prašė geresnio 
aprūpinimo vaizdo ir garso priemonėmis bei galimybės nau-
dotis spausdinimo paslaugomis. Išanalizavus tyrimo duome-
nis, statistiškai reikšmingų skirtumų pagal kraštą, kuriame
vyko mokymai, nenustatyta (p > 0,05).

50,0%

30,6%

48,9%

17,9%
19,8%

8,6%

dėstytojams
skirtų mokymų

apie suaugusiųjų
mokymo

motyvaciją ir
metodus

mokymų
naudoti

šiuolaikines
technologijas

mokymo
procese

galimybės
naudotis

elektroninėmis
mokslo
leidinių
bazėmis

galimybės
naudotis

spausdinimo,
kopijavimo ir
skenavimo

paslaugomis

geresnio
aprūpinimo

vaizdo,
garso ir
kitomis

mokymo
priemonėmis

kita

4 pav. Parama ir pagalba, kurios iš Kompetencijų centro pageidauja 
dėstytojai

Dėstytojų taip pat klausta, kokiose Kompetencijų centro 
veiklose jie norėtų dalyvauti. Iš pateikto sąrašo dėstytojai 
dažniausiai rinkosi, kad norėtų dalyvauti rengiant mokymo 
programas (39 proc.), įgyvendinant projektus (37 proc.), or-
ganizuojant konferencijas ir rengiant pranešimus (31 proc.) ar
atliekant mokymo programų vertinimą (22 proc.). Paminėti-
na, kad penktadalis dėstytojų nenorėtų dalyvauti Kompeten-
cijų centro vykdomose veiklose. Beveik 42 proc. taip teigusių 
dėstytojų paskaitas skaitė Vilniaus krašte, 29 proc. – Klaipė-
dos, 20 proc. – Panevėžio kraštuose.

Norint išsiaiškinti silpnąsias ir stipriąsias mokymo puses, 
dėstytojų prašyta pažymėti, kas, jų nuomone, lemia mokymo 
paslaugų kokybę. 88 proc. dėstytojų nurodė kompetenciją, 
61 proc. teigė, kad svarbu mokymui sudarytos sąlygos ir mo-
kymo programų turinys. Tinkamą psichologinį mikroklimatą 
minėjo 48 proc. respondentų, o darbo užmokestį – 35 proc. 
Įsidėmėtina, kad 3 proc. dėstytojų nurodė kitą veiksnį. Dau-
guma jų įvardijo mokymo dalyvių motyvaciją: „besimokančių-
jų motyvacija (vidinė)“, „dalyvių motyvacija (kai besimokantieji 
ateina į kursus motyvuoti, aktyviai dalyvauja diskusijoje, o ne 
tik surinkti valandas, nes licencija baigiasi)“. Siekiant įvertinti “
esamą situaciją bei nuolatos gerinti mokymų kokybę, svar-
bus grįžtamasis ryšys. 64 proc. dėstytojų teigė, kad gali teikti 
siūlymus programos įgyvendinimo ir gerinimo klausimais, su 
teiginiu nesutiko ar iš dalies nesutiko tik 7 proc. respondentų.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose paskaitas 
skaitančių dėstytojų buvo prašoma išsakyti turimas pastabas ir 
pasiūlyti, ką reikėtų keisti, siekiant gerinti mokymo kokybę. Į 
klausimą atsakė 33 proc. tyrime dalyvavusių dėstytojų. Gauti 
atsakymai suskirstyti į septynias pagrindines kategorijas: 
1. Programų atnaujinimas. Šiai kategorijai priskirti atsa-

kymai, kuriuose dėstytojai siūlė pakoreguoti programas.
Pavyzdžiui: „<...> reikia peržiūrėti programas ir kažkiek jas 
pakoreguoti, pakonkretinti, nes kartojasi visose temose, ski-
riasi tik pavadinimai. Kas ruošia programą turėtų pamąstyti, 
kaip padaryti aiškiau, konkrečiau ir trumpiau.“; „Atnaujin-
ti mokymo programą įtraukiant naujų temų.“

2. Mokymo priemonių atnaujinimas. Dėstytojai kaip 
vieną iš mokymo kokybės gerinimo sričių minėjo moky-
mams skirtų priemonių atnaujinimą. Pavyzdžiui: „Inves-
tuoti į praktinio mokymo priemones“; „Skirti lėšų mokymo 
priemonėms“.

3. Dalijamoji medžiaga. Šiai atsakymų kategorijai priskirti 
dėstytojų pasiūlymai mokymo dalyviams paruošti dali-
jamąją medžiagą. Pavyzdžiui: „Reikėtų padalomosios me-
džiagos įvairiomis temomis, lankstinukų“; „Aprūpinti biuro 
popieriumi dalomajai medžiagai paruošti“.

4. Grupės dydis. Pasiūlymuose dėstytojai minėjo, kad ge-
resniam praktinių įgūdžių įsisavinimui reikėtų formuoti 
mažesnes mokymų grupes. Pavyzdžiui: „Mokymus formuo-
ti mažesnėmis grupėmis (iki 10 žmonių) – lengviau organi-
zuoti diskusijas ir praktiką <...>“; „Ne daugiau 10 žmonių 
vienoje grupėje, jei kursams reikalinga praktika“.

5. Darbo užmokestis. Šiai kategorijai priskirti atsakymai, 
kuriuose minima, kad dėstytojus reikėtų motyvuoti at-
lygiu, pagal galimybę keisti apmokėjimo sistemą. Pavyz-
džiui: „Aukštos kvalifikacijos dėstytojų įdarbinimui reika-
lingas atitinkamas darbo užmokestis“; „Motyvuoti lektorius 
atlygiu, įskaitant laiką paskaitų pasiruošimui“.
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6. Nieko keisti nereikia, pasiūlymų neturiu. Savo atsa-
kymuose dėstytojai minėjo, kad mokymų kokybė gera ir 
nieko keisti nereikėtų. Pavyzdžiui: „Šiuo metu pasiūlymo
neturiu. Vykstantys pokyčiai jau yra gerai“; „Keisti nereikia 
nieko, tik reikia norėti dalyvauti ir pačiai domėtis“.

7. Kita. Šiai kategorijai priskirti atsakymai, kurie netiko nė
vienai iš anksčiau minėtų kategorijų. Pavyzdžiui: „Nesu 
susipažinusi su visomis programomis ir jų turiniu, todėl ne-
galiu teigti, kad reikia kažką keisti. Bendra tendencija, kad 
besitobulinantieji įgautų daugiau praktinių įgūdžių, tad 
tam sudaryti geriausias sąlygas“; „Suteikti galimybę patiems 
dėstytojams tobulinti savo sugebėjimus paskaitų skaitymui“.

Išvados

Pagrindiniai veiksniai, skatinantys dėstytojus skaityti pas-
kaitas Kompetencijų centro vykdomuose mokymuose, yra 

noras pasidalyti profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais su kitais 
bei noras tobulėti, įgyti naujos patirties.
Beveik 74 proc. dėstytojų teigė, kad mokymo pradžioje 
stengėsi išsiaiškinti individualius mokymo dalyvių porei-
kius ir turimus lūkesčius, nes tai leidžia koreguoti dėstomą 
medžiagą. Paprašyti nurodyti dažniausiai taikomus moky-
mo metodus, dėstytojai rinkosi paskaitą, grupinę diskusiją, 
atvejų ir situacijų analizę.
Dėstytojų paklausus, kokią paramą ar pagalbą mokymui
galėtų suteikti Kompetencijų centras, pusė apklausos daly-
vių nurodė norintys dėstytojams skirtų mokymų apie su-
augusiųjų mokymo motyvaciją ir metodus bei galimybės 
naudotis elektroninėmis mokslo leidinių bazėmis.
Pagrindiniai veiksniai, kurie, dėstytojų nuomone, lemia mo-
kymo paslaugų kokybę, yra dėstytojų kompetencija, mokymui
sudarytos tinkamos sąlygos ir mokymo programų turinys. 

Medikų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūra – nemokama paslauga

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tar-
nyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akredi-
tavimo tarnyba) atkreipia gydytojų, slaugytojų ir akušerių, 
teikiančių dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laiky-
mosi priežiūrai, kitaip tariant, pratęsiant jau turimą licenciją, 
dėmesį į tai, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūra yra nemokama paslauga ir nereikia mokėti valstybės
rinkliavos mokesčio.

Tuo atveju, jei įmoką visgi sumokėjote – ji yra nepanau-
dota ir grąžintina. Dėl įmokos grąžinimo turite kreiptis į 
Valstybinę mokesčių inspekciją pagal savo gyvenamąją vietą. 

Jei būtų reikalingas ant Jūsų mokėjimo kvito specialisto 
parašu patvirtintas įrašas apie nepanaudotą ir grąžintiną 
mokestį, turėtumėte atvykti (Jūs ar Jūsų įgaliotas asmuo)
į Akreditavimo tarnybą, informacija apie nepanaudotą ir 
grąžintiną mokestį bus įrašyta ant Jūsų ar Jūsų įgalioto as-
mens pateikto mokėjimo kvito. 

 Aktuali informacija gydymo įstaigoms 
bei jose dirbantiems slaugos specialistams

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-
ba prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad 2018 m. 
sausio 1 d. visos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos 
(išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika, nes jos
atitinka akušerijos praktikos licenciją), taps negaliojančiomis, 
o slaugytojai, kurie ketina ir toliau verstis slaugos praktika ir 
kurie vis dar neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos 
licencijos, privalo suskubti kreiptis dėl  bendrosios slaugos 
praktikos licencijos išdavimo.

Kartu atkreipiame asmens sveikatos priežiūros įstaigų va-

dovų dėmesį į tai, kad labai svarbu iki 2018 m. sausio 1 d. Pri-
valomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos ,,SVEI-
DRA“ Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo 
posistemėje ,,METAS“ tinkamai sutvarkyti įrašus apie įstai-
goje įdarbintus slaugos specialistus: slaugos specialisto įdarbi-
nimo įrašas turi būti susietas su bendrosios slaugos praktikos 
licencija, o ne specialiosios praktikos slaugytojo licencija. Iš-
kilus klausimų dėl tinkamo įrašų posistemėje „METAS“ tvar-
kymo prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus 
vedėją Liną Nausėdienę, tel. (8 5) 261 5177.

Akreditavimo tarnyba informuoja
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Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-
ba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo 
tarnyba) kviečia aktyviai naudotis sukurtomis elektroninėmis
paslaugomis ir paraiškas spaudo numeriui, praktikos licencijai 
gauti (deklaracijos ir prašymo pagrindu) ar patikslinti, panai-
kinti licencijos galiojimo sustabdymą, pranešimus dėl licen-
cijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros ir pranešimus
dėl licencijavimo dokumentų papildymo po deklaracijos pa-
teikimo teikti elektroniniu būdu. Savo vartotojo paskyroje ir
elektroniniu paštu galėsite gauti pranešimus apie prašymų,
paraiškų nagrinėjimo eigą ir rezultatus, galėsite matyti suteik-
tus spaudo numerius, išduotas licencijas bei jų duomenis.

Akreditavimo tarnyba įgyvendino projektą „Sveikatos 
priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licenci-
javimo elektroninės paslaugos“ (pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė 
visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-
10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“). Įgyvendinus
projektą sudarytos sąlygos sveikatos priežiūros specialis-
tams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų 
priemonėmis laiku gauti kokybiškas elektronines paslaugas, o 
Akreditavimo tarnybai – elektroninėmis priemonėmis saugiai 

Akreditavimo tarnyba kviečia 
naudotis elektroninėmis paslaugomis

keistis informacija bei operatyviai bendradarbiauti su kitomis 
įstaigomis. 

Naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, nebeprivalėsite
vykti į Akreditavimo tarnybą, planuoti laiko, kada tai pada-
ryti, ar laukti klientų eilėje. Tokiu būdu bus taupomas lai-
kas, pinigai bei tausojama gamta – mažinamas kenksmingų 
išmetamųjų dujų poveikis aplinkai, sunaudojama mažiau
popieriaus dokumentams.

„Kviečiame slaugos specialistus naudotis elektroninėmis
paslaugomis, kurios padeda taupyti laiką bei materialinius 
išteklius, mažina socialinę atskirtį, ypač kalbant apie regio-
nus, kurių atstovams nebereikia vykti į sostinę dėl reikalingų 
dokumentų pateikimo, o iškilus problemų, esame pasirengę 
paaiškinti, patarti, padėti“, – sako Akreditavimo tarnybos 
direktorė Nora Ribokienė.

Elektroninės paslaugos teikiamos prisijungus prie
elektroninių paslaugų teikimo portalo adresu https://licenci-
javimas.vaspvt.gov.lt/.

Paslaugų gavėjams skirtas prisijungimo prie sistemos ir 
dokumentų pateikimo instrukcijas galite rasti Akreditavimo
tarnybos interneto svetainės skyrelyje LICREG.

Akreditavimo tarnybos inf. 

Akreditavimo tarnyba informuoja

 Naujovės dėl sveikatos pažymų 
Akreditavimo tarnybai

Sveikatos pažymos Akreditavimo tarnybai su įrašais „Sveikas“, „Z00“ ir pan. nebus priimamos.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-
ba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip medicinos, slau-
gos ir akušerijos praktikos licencijas išduodanti ir licencijuo-
jamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdanti institucija,
kuriai gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, be kitų dokumentų,
reikiamų licencijai gauti ar licencijuojamos veiklos sąlygų lai-
kymuisi patvirtinti, privalo pateikti ir ne anksčiau kaip prieš 
3 mėnesius išduotą medicininį pažymėjimą, atkreipia Jūsų 
dėmesį į teisės aktais apibrėžtus reikalavimus, kuriuos turi
atitikti šis dokumentas.

Šis medicininis pažymėjimas turi būti išduodamas
atsižvelgiant į Ligų, trukdančių verstis bendrosios slaugos 
praktika, akušerijos praktika ar medicinos praktika, sąrašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010  m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl ligų, 
trukdančių verstis bendrosios slaugos praktika, akušerijos 
praktika ar medicinos   praktika, sąrašo patvirtinimo“.

    Vadovaujantis atitinkamomis licencijavimo taisyklėmis, 
reguliuojančiomis medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos
licencijavimą, tinkama pateikti yra medicininio pažymėjimo 
forma F-046/a. Medicininiame pažymėjime neturi būti jokių 
diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos
išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal
profesinę kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokie gy-
dytojo ar gydytojų komisijos įrašai kaip „Sveikas“, „Z00“ ir pan. 
negali būti ir nebus prilyginami įrašui „Dėl sveikatos būklės gali 
verstis atitinkama (medicinos, slaugos, akušerijos) praktika“.
   Prašome Jūsų įstaigoje užtikrinti tinkamą medicininių 
pažymėjimų (forma Nr. 046/a), kurie turi įrodyti, kad svei-
katos priežiūros specialistas gali verstis atitinkama (medicinos, 
slaugos, akušerijos) praktika išdavimą, nes aukščiau nurodytų 
reikalavimų nesilaikant išduoti medicininiai pažymėjimai 
bus vertinami kaip neatitinkantys teisės aktų nustatytų 
reikalavimų.
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Medicinos ir pacientų priežiūros sritis nuolatos keičiasi, 
pasiūlydama naujovių. Modernesnė tampa ir tobulėja ne
tik diagnostika, intervencinė medicina, tačiau net pacientų 
slauga, kurioje svarbiausiu išlieka personalo darbas. Slaugan-
tiesiems pacientus tenka spręsti daugybę jų priežiūrai aktualių 
klausimų ir susidurti su įvairiausiomis situacijomis – nuo 
paprasčiausios pagalbos kasdieniniuose higienos ritualuose iki
labai specifinių problemų, su kuriomis susiduriame ypatingais
atvejais.

Šlapinimosi sutrikimų turintiems pacientams, esant 
šlapimo nelaikymui, nekontroliuojamam norui šlapintis,
dėl kurio kenčia sergantieji kai kuriomis ligomis, gali būti
pasiūlytas dar vienas sprendimas. Jei pacientui prireikia tua-
leto ne laiku ar jis nėra pasiekiamas, ar dėl apriboto judėjimo
negali patekti į nepritaikytas patalpas, – maišeliai skysčių su-
rinkimui gali būti patogi išeitis. Plastikiniu maišeliu galima 
naudotis praktiškai bet kurioje vietoje, kur užtikrinamas 
minimalus privatumas (lovoje, neįgaliojo vežimėlyje, auto-
mobilyje, lėktuvo nusileidimo ir kilimo metu, kai nėra sąlygų 
nueiti į tualeto patalpą ir pan.). Pasišlapinus į maišelį, skys-
tis sąveikauja su absorbentu ir per keletą minučių virsta pu-
siau sausa geline mase. Patogu, nes išvengiama taškymosi, 
išsipylimo, skirtingai negu naudojant įvairius indus, o svar-
biausia, kad kartu naikinamas kvapas. Absorbentas sustabdo 
biologinių skysčių skilimo reakciją, taigi aplinkoje nejuntamas 
nemalonus kvapas. Maišelį galima įtiesti į basoną, naktipuodį 

ar kitą indą, taip pat tinka naudoti skystai ar pusiau skystai 
besituštinantiems pacientams. 

Maišelis vėmimo turiniui surinkti pritaikytas naudoti 
keliaujant su pacientais, kuriuos pykina, karščiuojantiems 
pacientams ar mažyliams, kuriems vėmimas ir pyki-
nimas yra neretas įvairius susirgimus lydintis simptomas. 
Besilaukiančioms moterims – tai patogus sprendimas ke-
liaujant automobiliu, kai supykinti gali bet kuriuo, žinoma,
pačiu nepatogiausiu metu ir ne visuomet yra galimybė
išlipti, pavyzdžiui, įstrigus spūstyje. Maišelius tinka naudoti
chemoterapijos kurso metu, maisto intoksikacijų atvejais ir
daugybėje kitų situacijų. Keliaujantiesiems lėktuvu plastiki-
niai vėmimo maišeliai su absorbentu patogesnė alternatyva už 
popierinius dar ir dėl to, kad „sustabdomas“ kvapo plitimas, 
o uždarame lėktuvo ar automobilio salone, kai persėsti į kitą 
transporto priemonę nėra galimybės, tai labai svarbu ne tik 
nesveikuojančiajam, bet ir esantiesiems šalia jo.

Personalui, slaugančiam asmenis, kuriuos pykina ar kuriems 
prireikia tualeto neprognozuojamu metu, kur kas saugiau slau-
gyti, nes sumažinama rizika užteršti aplinką, lengviau apsisau-
goti, o panaudotą maišelį su absorbentu tereikia užrišti ir (ar) 
užklijuoti ir išmesti kaip buitines atliekas. Negalima mesti į
kanalizaciją, nes skysčių virtimas geliu vyks ir vamzdžiuose.

Yra ir dar viena forma – absorbento milteliai, kurie bars-
tomi, jei „nelaimė“ įvyko ne vietoje, t. y. pacientas ar keleivis 
pasišlapino, išsipylė ar supykino, nepasiekus tualeto. Milteliais
pabarstoma balutė (krėslas, automobilio sėdynė, kilimas...) ir 
po keleto minučių sušluojami ar susiurbiami susidarę gelio 
dribsniai. Milteliai taip pat sustabdo nemalonų kvapo plitimą.

Absorbentas gali būti naudojamas ir paketėliuose įvairių 
intervencinių procedūrų metu, kai tenka surinkti biologinius 
skysčius į talpas, o procedūra ar paciento vežimas trunka 
ilgesnį laiką (endoskopijų kabinetuose, operacinėse, priėmimo 
kambariuose, greitosios pagalbos automobiliuose ir kt.).

Naujieji maišeliai ir absorbento milteliai užtikrina didesnį 
komfortą ne tik pacientams, bet ir slaugantiems ar lydintiems 
asmenims, taip pat praverčia kelionėse, ypač jautresniems ar 
sveikatos problemų turintiems žmonėms.

Daugiau informacijos galima rasti internete www.pato-
giamgyvenimui.lt

Naujiena patogesniam biologinių  
skysčių surinkimui

Daiva Antanavičienė 
Abromiškių reabilitacijos ligoninė

Slaugymo paktika
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Mano akimis žiūrint, visa internetinė erdvė mirga straips-
nių su nuorodomis ar kitokia informacija apie depresiją. 
Anksčiau net nekilo mintis rašyti šia tema, nes „visi ir taip 
viską žino“. Lietuvą užplūdus garsiai nuskambėjusiems tra-
giškiems įvykiams, suaktyvėjo savižudybių, patyčių prevenci-
ja, vaikų teisių apsauga. Ši erdvė sudarė klaidingą nuomonę,
kad paprasti žmonės lengvai atpažįsta depresiją, suvokia šios 
ligos klastą ir geba padėti sau ir savo artimiesiems. Klydau.
Mano terapijos kabineto slenkstį peržengė žmogus, kenčian-
tis nuo daugybės nemalonių simptomų, pats nesuprasdamas 
savo situacijos ir iš artimųjų nesulaukiantis jokio supratimo
bei pagalbos. Šio įvykio paakinta, jaučiu pareigą netylėti, nes,
kaip šiomis dienomis populiaru sakyti, „man ne vis tiek“. Į
šią problemą noriu pažiūrėti ne tik kaip psichikos sveikatos
specialistė, bet ir kaip geštalto psichoterapijos terapeutė.

Pasaulio sveikatos organizacija informuoja, kad depresi-
ja yra ketvirta pagal populiarumą liga. Prognozuojama, kad 
2020 m. ji pakils į antrąją vietą. Depresijos gydymo efektyvu-
mas antidepresantais ir kitais psichotropiniais vaistais siekia 
70–85 proc. Pasaulyje šia liga serga 350 milijonų žmonių. 
Moterys serga dažniau nei vyrai. Negydant depresijos, didelė
suicidų rizika. Depresiją reikia skirti nuo įprastų nuotaikos 
svyravimų, gedulo reakcijų, situacinio liūdesio. Depresija su-
trikdo normalų žmogaus funkcionavimą darbinėje, socialinė-
je ir kasdienėse sferose. Kenčiantieji nuo depresijos negauna 
reikiamos pagalbos dėl išteklių stokos, dėl baimės kreiptis į 
psichikos sveikatos specialistus, dėl galimos stigmatizacijos.
Depresija pagal simptomų intensyvumą gali būti lengva,
vidutinė, sunki. Depresija – lėtinė liga, kuriai būdingas se-
zoniškumas. Kinta ligos psichopatologija, ji dažnai imituoja 
kitas somatines ligas. Depresijai atsirasti įtakos turi socialinių, 
psichologinių ir biologinių veiksnių suma. Nepatvirtinta, kad
depresija yra genetiškai paveldima. Depresija lemia širdies,
kraujagyslių ligas ir vice versa. Pozityvaus mąstymo, elgesio 
keitimo, savęs pažinimo, psichikos sveikatos puoselėjimo 
programos gali būti pažangi depresijos prevencija. Psichote-
rapija pripažinta aktyvia ne tik prevencijos, profilaktikos, bet 
ir depresijos gydymo priemone.

Geštalto psichoterapijos teorija teigia, kad reikia gydyti 
ne ligą, o žmogų. O sveikata yra gebėjimas kurti ir išardyti 
gyvą, gerai suformuotą figūrą (savo poreikį), adekvačiai nau-
dojant lauko (aplinkos ir savo) išteklius (I. D. Buliubaš). Liga 
pažeidžia visą asmenybės (angl. self ) struktūrą. Retrofleksija,
devalvacija, egotizmas, introjektai, projekcijos – tai depresijai 
būdingi kontakto nutraukimai (terminai pagal geštalto psicho-
terapiją). Psichoterapinis uždavinys yra atskleisti kliento (paci-
ento) poreikius, padėti juos tenkinti, rasti asmeninių išteklių 
susitaikyti ir gyventi su liga arba ją įveikti keičiant požiūrio, 
elgesio modelius. Psichoterapinis darbas apima fenomenologi-
nį, dialogo ir eksperimentinį metodus. Žmogus traktuojamas
holistiškai, neatsiejamai nuo jį supančios aplinkos. 

Depresija vis dar paslaptinga
Daiva Žukauskienė 

Geštalto terapeutė, psichikos sveikatos specialistė

Jau XIX a. pradėtas vartoti terminas depresija, apibūdinan-
tis liūdnos nuotaikos būseną. Dar anksčiau ši būsena vadinta 
melancholija. Ją pirmieji aprašė Rihazesas (865–925) ir Avi-
cena (980–1037). Kiekvienas žmogus išgyvena ilgalaikio arba 
trumpalaikio liūdesio jausmus, bet tik dalis iš jų serga depresi-
ja. Depresija – psichinė liga, dažnai painiojama su užsitęsusio
liūdesio būsena. Dr. A. Lowen teigia, kad depresyvus žmogus 
yra praradęs ryšį su realybe ir savo kūnu, gyvena praeitimi ir
neigia dabartį.

Kitoks, ne psichiatrinis, požiūris į depresiją žmogui dažnai
būna priimtinesnis. Psichiatrija neretai dar gąsdina ir asoci-
juojasi su ligoninėmis ir medikamentais, nors toks požiūris 
jau yra atgyvenęs. Dažnai žmonės patys neturi nei teorinių, 
nei praktinių žinių identifikuoti savo problemas. Dalis to-
kių žmonių kreipiasi pagalbos į psichoterapeutą. Keičiasi ir 
psichiatrų požiūris į psichoterapiją, daugelis iš jų ima noriai
bendradarbiauti su psichoterapeutais – tokiu būdu depresija 
sergantys žmonės gauna kompleksinę pagalbą.

Geštalto psichoterapeutas terapiniame darbe su klientu
pats yra įrankis. Geštalto psichoterapija laikosi požiūrio, kad
nesvarbu, kuo serga klientas, svarbu, ką jis jaučia, kuo gyvena 
ir kokius poreikius tenkina ar kokių nesugeba tenkinti. 

Depresijos psichopatologija kinta nuolat ir šiuolaikinė
depresija neturi griežtai apibrėžtų simptomų įvardijimo. Re-
čiau pasitaiko klasikinė gili depresija, užtat daugėja atipiškų 
atvejų. Dažniausiai tokie klientai dėl savo psichinės sveikatos 
ar pablogėjusios gyvenimo kokybės kreipiasi į kitus specialis-
tus, pradedant šeimos gydytojais, socialiniais darbuotojais,
psichologais ir psichoterapeutais. Daugelis depresinių atvejų 
imituoja kitas somatines ligas. Žmonės, turintys lengvų psi-
chikos sveikatos sutrikimų, dažniausiai ieško alternatyvios 
pagalbos. Viena iš tokios pagalbos rūšių yra psichoterapija.

Depresija – liga, kuri sukelia emocinių ir fizinių problemų 
(Parekh, 2015). Ja sergantys individai kenčia, patiria blogą gy-
venimo kokybę, sunkesnį socialinį funkcionavimą, psicholo-
ginį distresą (Tamušauskaitė ir kt., 2015; Bonelli et al., 2012; 
Grace, Toukhsati, 2014), žemą savivertę, disfunkcines nuosta-
tas ir pesimistinį požiūrį (Luxton et al., 2006), atitolimą nuo
savęs (Miller, 1986).  

DSM IV depresija apibrėžiama kaip būsena, pasižyminti
prasta nuotaika, mažu kiekiu energijos, sumažėjusiu aktyvu-
mu, sumažėjusia galimybe jausti malonumą, prasta dėmesio 
koncentracija ir nuolatiniu nuovargio jausmu. Daugiau kaip
90 proc. suicidinių minčių turėjusių klientų turėjo ir kliniki-
nės depresijos simptomų bei kitų psichikos sutrikimų. Api-
bendrinant galima teigti, jog depresijai būdingi ryškūs pažin-
tiniai, afektiniai, vaizduotės ir jutiminiai procesai, veikiantys
stabiliu, lėtiniu ir visaapimančiu būdu (McWilliams, 2014).
Tokie procesai depresiškų asmenų vidinėje struktūroje sufor-
muoja netikrą savastį, trapią savigarbą, sukelia baimės, gėdos, 
kaltės ir nerimo jausmus, provokuoja agresiją, perfekcionizmo
siekį (Miller, 2011). 

Geštalto terapeuto požiūris
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Geštalto psichoterapeutai G. Francesetti ir J. Roubal turi
savitą, geštaltinį požiūrį į depresiją. Anot jų, depresija kaip
skausmas arba šlubčiojimas pažeidus sąnarį yra organizmo 
adaptacinė ir apsauginė reakcija. Depresija veikia kaip savi-
saugos mechanizmas nuo perdegimo, nuo kraštutinių sunkių 
jausmų, trauminių potyrių. Savisaugos adaptacinį mecha-
nizmą reikia pripažinti, o ne bandyti jį šalinti ar koreguoti. 
Depresijos gydymas psichoterapiniu uždaviniu tampa tada, 
kai adaptacinė reakcija užtrunka, klientui užsitęsia ši būsena. 
Tokia būsena traktuojama kaip užstrigęs, neuždarytas geštal-
tas. Terapiniame darbe tada jau tinka visos technikos, kurios 
nukreiptos į geštalto uždarymą, situacijos užbaigimą. 

J. Roubal teikia rekomendacijas, kaip dirbti su depresiš-
ku klientu. Svarbi yra kliento (paciento) ir terapeuto dėmesio
koncentracija į save. Depresija kaip fenomenas vyrauja tiek 
terapiniame lauke (aplinkoje, supančioje pacientą), tiek tarp 
kliento ir psichoterapeuto. Tuomet svarbu psichoterapeutui 
neprarasti savęs, pasirūpinti savimi, kad nesuardytų ryšio su 
depresyvius potyrius jaučiančiu klientu. Realiame gyvenime
depresiškam žmogui aplinkiniai bando daryti įtaką, gydyti,
duoti patarimų, o nesulaukę atsako atsitraukia ir palieka ser-
gantį žmogų vieną. Psichoterapinis kontaktas skiriasi nuo re-
alaus gyvenimiško, psichoterapeutas priima klientą, koks jis 
yra, išbūna su juo. Saugumo tema bene aktualiausia. Psichote-
rapeutas turi intuityviai pajausti, kiek jis privalo išbūti, o kiek 
turi veikti. Psichoterapeutas, „infekuotas depresija“, būdamas 
tame pačiame fenomenologiniame lauke, jaučia tą patį, ką 
ir depresyvus klientas. Ši situacija yra konfluencijos (susilie-
jimo) su klientu stadija. Dažnai neįsisąmoninęs, kas vyksta 
terapiniame lauke, psichoterapeutas imasi gydymo, eksperi-
mentų, testų, psichodramos. Psichoterapiniai eksperimentai
retai kada duoda norimą efektą, psichoterapeutas patenka į 
frustraciją, kaip atsakas į ją kyla agresija, dingsta empatija. 
Bandant išeiti iš konfluencijos (susiliejimo), kyla kliento ir
psichoterapeuto poliariškumas, atsiradimas skirtingose sto-

vyklose. Klientas atstovauja depresijos poliui, o psichotera-
peutui, stiprinant sveikąjį polių, poliariškumas tik didėja. Jan
Roubal rekomenduoja psichoterapeutui išlikti neutraliam: 
„Negali padėti, gali būti“ (Jan Roubal).

Remiantis I. A. Pogodinu, depresija sergantis klientas iš
savo depresinės būsenos gali išsivaduoti savarankiškai, psicho-
terapeutui tik palaikant jį. Jei klientas pats kreipiasi į psicho-
terapeutą pagalbos, vadinasi, jis dar turi asmeninių išteklių ir
jam jo būsena ar gyvenimas yra aktualus.

Kiekvienas kliento skundas turi paslėptą poreikį. Depresija 
taip pat slepia nepatenkintą poreikį. Depresiškas klientas sau 
ir aplinkai kelia labai daug sąlygų. Dažniausiai pasitaikančia-
me poreikyje „niekas manęs nesupranta“ slypi ne poreikis, 
kad mane suprastų ar mylėtų, bet poreikis pačiam kažką my-
lėti ir priimti besąlygiškai. 

Geštalto psichoterapeuto pagrindinis uždavinys – atskleis-
ti klientui jo esminį poreikį ir parodyti, kaip ir kokiu būdu 
jis kliudo, trukdo sau jį patenkinti. Poreikis yra gyvenimiš-
ka energija, kuri skatina žmogų keistis ir palaiko jo valią 
gyventi. Užstrigęs ir nepatenkintas poreikis veda į depresiją. 
Tik įsisąmoninęs poreikį, klientas tampa adekvatus pačiam 
sau ir gali sąveikauti su pasauliu, tenkindamas savo poreikį. 
Psichoterapeutui svarbu suprasti, kaip žmogus tenkina savo 
poreikį. Dažnai meilės stygių ar artimojo netekimą žmogus
jaučia kaip liūdesio išgyvenimą. Neišgedėta netektis, liguis-
ta prikalusomybė nuo kitų žmonių ar įvykių dažnai tampa 
depresijos priežastimi. 

Kiekvienas savarankiškas depresiško žmogaus žingsnis pa-
galbos link, nesvarbu kur ir kokios, yra žingsnis nuo prarajos 
atgal, o ne į ją. Reikėtų daugiau dėmesio skirti žmogaus as-
meniniams ištekliams didinti. Psichiatrų, psichikos sveikatos 
specialistų, psichoterapeutų geranoriškas profesinis bendra-
darbiavimas padidintų kliento (paciento) galimybes pasveik-
ti. Depresija nėra nuosprendis – tai iššūkis. Iššūkis klientui,
pacientui, gydytojui, terapeutui, žmogui. 

Depresija pro geštalto terapeuto akinius
Kaip šauksi, taip atsilieps. Depresijos tema visais aspektais

atsiskleidžia mano gyvenime: netikėtose pokalbio temose, 
susitikimuose, mintyse ir net sapnuose. Jei būčiau neturėjusi 
progos iš arti pažvelgti į ją, būtų nejauku. Beveik dvidešimt 
metų, praleistų psichiatrijos sferoje, suteikė man galimybę iš 
arti patyrinėti depresijos veidus. Šiandien tyrinėju ją pro geš-
talto terapijos akinius. 

Psichoterapeutas Sigmundas Freudas sakė, kad psichiškai
sveikas žmogus turi sugebėti mylėti ir dirbti. Depresija yra ta 
klastinga liga, kuri pradangina norą mylėti ir norą gyventi. 
Vietoj vitališkumo atsiranda noras numirti, pranykti, ištirpti
be pėdsakų. 

Žymi psichoterapeutė McWilliams tvirtina, kad  psichinės 
ir emocinės sveikatos  kriterijai yra gebėjimas mylėti, dirbti, 
žaisti. Gebėjimas kurti saugius santykius, išlaikyti savo kaip 
asmens autonomiją, mokėti integruotis, būti atspariam stre-
sui, suvokti realią savo savivertę, turėti asmeninių vertybių 
sistemą, gebėti išbūti frustracijoje ir t. t.

Susidūrus su depresija, vienas dažniausių klausimų, ku-
riuos užduoda sau žmonės, yra kodėl: kodėl aš susirgau? 

Mokslinėje literatūroje dažniausiai aprašomos depresijos
kaip ligos priežastys yra biologinių ir socialinių veiksmų są-
veika su tam tikru psichosocialiniu stresoriumi. Vadinasi, de-
presija galima susirgti beveik nuo visko, netinkamai sukritus
virtinei psichiką traumuojančių aplinkybių, veiksių. 

Svarbiausiu išoriniu veiksniu, galinčiu lemti depresijos at-
siradimą ir vaiko raidos kokybę, laikomas ankstyvas santykis
su tėvais. Psichikos sveikatos pagrindas, pamatas klojamas
vaikystėje. Saugi aplinka ir saugus vaiko prieraišumas prie
tėvų užtikrina stabilų žmogaus vystymąsi ir nulemia tai, kad 
ateityje nekils pasąmoninių impulsų, kurie signalizuos apie  
nesaugumą, žemą savivertę, atstūmimą. Pasaulėžiūra formuo-
sis tikint, kad pasaulis saugus ir geras, jame džiugu gyventi. 
Nesaugų prieraišumą patyrę vaikai užaugę pasaulį matys pa-
vojingą, kuriame gyventi sunku, yra daug negatyvių emocijų.

Depresijos priežastimi gali būti paveldėjimas, traumuojan-
čios netektys, somatinės ligos ir daugelis kitų veiksnių. Peršasi 
išvada, kad asmenims, kurie nuo vaikystės nesijaučia saugūs,
suprasti ar palaikomi, būdingas didesnis polinkis į depresiją.
Įvairios psichologijos kryptys įvardija skirtingas depresijos at-
siradimo priežastis.
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Depresijos sergamumo pasiskirstymas tarp lyčių sunkiai 
suskaičiuojamas, nes manoma, kad vyrai linkę nuslėpti, jog 
serga depresija, o moterys priešingai – depresijos simptomati-
kai priskiria įvairaus pobūdžio simptomus, ypač PMS.

DSM IV depresija apibrėžiama kaip būsena, pasižyminti V
prasta nuotaika, sumažėjusia energija, menku aktyvumu, su-
mažėjusia galimybe jausti malonumą, prasta dėmesio koncen-
tracija ir nuolatiniu nuovargio jausmu. Daugiau kaip 90 pro-
centų suicidinių minčių turėjusių klientų turėjo ir klinikinės 
depresijos simptomų, ir kitų psichikos sutrikimų. Apibendri-
nant galima teigti, kad depresijai būdingi ryškūs pažintiniai,
afektiniai, vaizduotės ir jutiminiai procesai, veikiantys stabi-
liu, lėtiniu ir visaapimančiu būdu (McWilliams, 2014). Tokie 
procesai depresiškų asmenų vidinėje struktūroje suformuoja 
netikrą savastį, trapią savigarbą, sukelia baimės, gėdos, kaltės 
ir nerimo jausmus, provokuoja agresiją, perfekcionizmo siekį 
(Miller, 2011). 

 Geštalto terapija depresinių sutrikimų atvejais gali būti 
naudinga kaip palaikomoji priemonė. Terapeutas iš sveiko 
žmogaus pozicijos padeda klientui ar pacientui rasti asme-
ninių resursų kabintis į gyvenimą, kelti energijos lygį. Į gylį
einanti terapija leidžia pamatyti depresijos sukeliamą antrinę 
naudą. Sunku suprasti ir pripažinti, kad kartais būti ligoniu, 
sergančiuoju yra labai patogu, tai tam tikra privilegija, kuri 
duoda papildomo dėmesio, rūpesčio, meilės. Prisidengus 
diagnoze galima vengti atsakomybės už savo gyvenimą, ne-
augti, likti vaiku. Liga suteikia progą manipuliuoti savo arti-
maisiais, simuliuoti nedarbingumą. Geštalto terapija sugrąži-
na klientą į dabartį, iš naujo kuria visuminį pasaulio vaizdą, 
leidžia iš naujo pažinti save, savo kūną, emocijas ir jausmus. 

Geštalto terapija taip pat kuria saugią erdvę, kur klientui ne-
reikia būti ar atrodyti kitokiam, jis gali būti savimi. Dažnai 
terapeutas būna vienintelis depresiško kliento patikėtinis ir 
paskutinis žmogus jo aplinkoje, kuris dar juo tiki. Visuome-
nėje gaji klaidinga mintis, kad depresija yra simuliacija ar tin-
gėjimas. Nuo tinginių, veltėdžių ir pesimistų visi nusisuka.
Tokiu atveju geštalto terapeutas lieka visiškai lojalus, ištikimas 
savo klientui, neteisiantis ir nesmerkiantis, nemanipuliuojan-
tis ir nemoralizuojantis.

Sveikam žmogui būtina, kad jį kas suprastų, o depresiškam
žmogui – tai yra būtina sąlyga, kad jis galėtų išgyventi. 

Literatūra
Balsevičienė B., Šinkariova L. Savivertės reikšmė suaugusiojo

prieraišumo ir depresiškumo sąsajoms. Tarptautinis psichologijos žurnalas:
biopsichosocialinis požiūris, 2012,  No. 6, p. 9–27.

Dembinskas A. (red.). Psichiatrija, 2003.
Freud S. Psichoanalizės įvadas. Paskaitos, Vilnius, 2004.
Gudaitė G. Klinikinis psichologinis vertinimas: užduotys ir taikymo

principai. Vilnius, 2007.
Kast V.  Atsisveikinimas su aukos vaidmeniu. Gyventi savo gyvenimą.

2001.
McWilliams N. Psichoanalitinė diagnostika. Asmenybės struktūros

samprata, 2014. 

., . -

Straipsnyje panaudota madžiaga iš Vilniaus Geštalto Ins-
tituto archyvo, „Depresijos samprata ir problematika. Darbo
su depresišku klientu geštalto psichoterapijoje analizė „- Daiva 
Žukauskienė, 2016, Vilnius.

Naudinga žinoti

Šių metų kovo 2 d. VšĮ Respublikinėje Vilniaus universi-
tetinėje ligoninėje (toliau – VšĮ RVUL) pavasario pradžia pa-
sitikta pirmą kartą ligoninėje organizuojama Kaziuko muge. 

Mintis organizuoti ją šioje įstaigoje kilo Slaugos proceso 
valdymo tarnybai dar vasarą. Praktiškai įgyvendinti šį suma-
nymą buvo patikėta Planinės pagalbos skyriaus vyresniajai 
slaugytojai Skaidrei Vaikšnorienei ir Urologijos skyriaus vy-
resniajai slaugytojai Anai Urbelionis.

Ilgametėmis tradicijomis garsioje Kaziuko mugėje prista-
tomas savitas ir turtingas tautinis paveldas. Tai kulinariniai
gaminiai, medžio ir metalo dirbiniai, įvairūs rankdarbiai. No-
ras paskatinti ligoninės slaugos specialistus susiburti ir prisi-
minti, kas pažįstama dar iš vaikystės, kas padeda pakilti virš
kasdienybės, pažadina kūrybiškumą, virto nuostabia švente.

Visi VšĮ RVUL darbuotojai turėjo progą pamatyti kolegų 
gamintus rankdarbius, įvertinti juos ir įsigyti. Šventinis ren-
ginys atskleidė darbuotojų sumanumą ir kūrybiškumą, o šie 
asmeniniai bruožai mūsų įstaigoje labai vertinami.

Kaziuko mugė Respublikinėje Vilniaus 
universitetinėje ligoninėje 

Erika Davydenko
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Geroji praktika

Mugėje savo darbus noriai demonstravo visų ligoninės 
skyrių atstovai. Didelis dalyvių ir lankytojų susidomėjimas 
parodė, kaip reikia tokių renginių, kokie jie svarbūs. Tik to-
kiuose susibūrimuose įvertiname savo darbuotojus kaip kū-
rybingas asmenybes. Ši neformalaus bendravimo patirtis yra 
be galo svarbi formuojant darniai dirbančią komandą. Kaziu-
ko mugėje surinktos paaukotos lėšos skirtos labdaros fondui 
„Teisė eiti“.

„Nors panašaus pobūdžio renginys ligoninėje organizuo-
tas pirmą kartą, tačiau paruošiamieji darbai vyko sklandžiai. 
Raginome kolegas nelikti abejingus ir aktyviai dalyvauti. Pasi-
rūpinome, kad visi atėjusieji galėtų pasivaišinti kvapnia kava, 
arbata bei pačių pagamintais kepiniais, namine duona. Šven-
tinę nuotaiką palaikė mugės svečių šurmulys ir skambi muzi-
ka. Visus kvietėme užsukti pabendrauti“, – pasakojo mugės
organizatorės. 

Mugės eksponatais galite pasigrožėti žurnalo 19 puslapyje.
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Pasitikrinkite žinias ir laimėkite vertingus prizus

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

Gerbiamieji,
Šiame numeryje skelbiame žaidimo-loterijos klausimus, parengtus pagal žurnale

„Slauga. Mokslas ir praktika“ Nr. 3 išspausdintą straipsnį „Biocidai. Biocidų ženklinimas ir naudojimas 
dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ (klausimus rasite p. 16).

Burtų keliu iš teisingai atsakiusiųjų į pateiktus klausimus bus išrinkta 10 laimėtojų. Jiems bus įteiktas 
Chemi Farm (Estija) gamintojo produkcijos prizas. Prizo rinkinį sudaro

„5D Auksinė grožio kaukė“ (7 ml x 3 vnt.), „5D Jauninanti kaukė“ (7 ml x 3 vnt.) ir rankų 
dezinfekantas „Chemisept“ (250 ml, 1 vnt.). Prizo vertė – 54,00 Eur.

Teisingą atsakymo variantą pažymėkite langelyje (langeliuose) raudonu rašikliu.
Atsakymus iškirpkite ir siųskite adresu: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų

kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius, 
Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. 
Ant voko užrašykite „Loterija“.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Atsakymų lauksime iki gegužės 15-os dienos.
4-ame viršelyje galite pamatyti prizą, kuris bus įteiktas laimėtojams.

Kiekvienų metų gegužės antrą sekmadienį yra minima 
Tarptautinė šeimos diena.

Kas yra šeima? Daugelis nustebtų, kad keliame tokį klau-
simą. Juk apie tai tiek daug prikalbėta įvairiuose mūsų vi-
suomenės sluoksniuose – nuo pradinuko, rašančio mokyklinį 
rašinėlį, iki politikų, mėginančių apibrėžti „teisingą“ šeimos
sąvoką ir primesti mums politinę teoriją. Taigi ir mūsų pa-
stangos gali baigtis arba banalybių kartojimu, arba paprastų 
dalykų aiškinimu. Taip dažnai atsitinka, kai žodžiais bando-
me įprasminti pačius svarbiausius žmogui dalykus. Ko gero, 
nėra kito kelio, kaip tik žvilgtelėti į žodyną.

Vieni seniausių lietuvių kalbos žodžių yra paveldėti iš to 
meto, kai dar nebuvo daugumos mums pažįstamų kalbų, o 
buvo viena bendra kalba – indoeuropiečių prokalbė. Lietu-
vių kalba iš senų laikų išsaugojo daug mažai pakitusių žo-
džių, kurie ir gali būti laikomi seniausiais. Pavyzdžiui, kūno 
dalių pavadinimai – akis, ausis, barzda, dantis, nosis, širdis;
gyvūnai – antis, avis, bebras, bitė, šuo, vilkas; augalai – ber-
žas, javai, linai, uosis; veiksmai – arti, dėti, ėsti, imti, malti, 
siūti, vežti, vilkti; skaičiai – du, trys, keturi, penki, šimtas irs
daug kitų. Įdomu tai, kad tarp tokių seniausių žodžių yra 
ir giminystės santykius nusakantys žodžiai: duktė, motė, 
sesuo, sūnus. Žodžiai šeima, šeimyna taip pat paveldėti 
iš indoeuropiečių prokalbės ir lietuvių kalboje, kaip ir dau-
gelyje indoeuropiečių kalbų, kilo iš sąvokos namai, kaimas. 
Šiems žodžiams yra keli tūkstančiai metų. Tad teisus Aris-
totelis, pasakęs, kad „šeima yra ankstesnė ir būtinesnė negu 
valstybė“. Kitaip ir negali būti, nes viskas prasideda šeimoje. 

Apie šeimą
Diana Žėkienė 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Šeima – svarbiausia ugdymo institucija, svarbiausia aplinka, 
kurioje vykdoma arba ne žmogaus socializacija. Pirmiausia 
šeimoje turėtų būti pateikiamos ir puoselėjamos vertybės.
Tarp daugybės funkcijų, kurias atlieka šeima, be jokios abe-
jonės, yra komunikacinė funkcija. Kalbėjimasis šeimoje ska-
tina žmogaus pažintinę ir kalbos raidą, ugdo individualybę, 
savo vertės pajautimą, orumo jausmą, kelia reikalavimus sau 
ir kitiems. Bendraujant organizuojamas, kontroliuojamas ir
reguliuojamas visų šeimos narių gyvenimas, kuriami santy-
kiai. 

Santykiams apibūdinti vartojamos įvairios kalbinės prie-
monės. Tarkim, būdvardis šeimyninis, šeimyninė nurodo 
sąsają su šeimyna, pavyzdžiui, Našlaičiai gyvena šeimyniniuo-
se globos namuose. Tačiau šis būdvardis netinka santykiui su
šeima nusakyti. Būklė šeimos atžvilgiu pasakoma žodžių jun-
giniu  padėtis, pavyzdžiui, Pildant anketas reikia nu-
rodyti savo šeim nę padėtį (į vedęs, ištekėjusi, išsiskyręs, išsiskyrusi, 
našlys, našlė). ėė Šeimm nės padėties reikšme netinka kilmininko 
junginys šeimos padėtis. Šis pasakymas reiškia ne asmens 
būklę šeimos atžvilgiu, o pačios šeimos padėtį, pavyzdžiui, 
Šeimos padėtis – sunki.

Taigi bendravimas šeimoje – tai šeimos veidas. Šilti šeimm -
niai santykiai, emocinis ryšys, vidinė ramybė augina šeimą,
suteikia jai energijos. Anot T. Girdzijausko, „šeima – tai daug 
daugiau nei atrodo paprastu žvilgsniu. Tai naujų pasaulių,
naujų gyvenimų kūrimas. Visas šeimos gyvenimas – tai nuos-
tabus kosminis žaidimas, turintis atsikartojančius dėsnius ir 
amžinas taisykles“.

Žodis gydo, žodis žeidžia
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Pavardė ............................................................................................................................
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Kontaktinis telefonas .............................................................................................................................  

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

1. Kokiais pagrindiniais kriterijais vertinamas biocidinis produktas, siekiant jį užregistruoti naudojimui?
reikiamo poveikio kenksmingiems organizmams užtikrinimas, siekiant išvengti žalingo poveikio

  žmogui ir aplinkai
efektyvumas                 teikiama nauda    keliama rizika     galimi alternatyvūs sprendimai
 visi variantai teisingi

2. Kokius naudojamų biocidinių produktų dokumentus privaloma turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
3. Kokio tipo biocidiniai produktai naudojami asmens sveikatos priežiūros įstaigose?KK

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
4. Kur naudojami 2 tipo biocidiniai produktai?KK

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
5. Kodėl dalis dezinfekantų yra priskiriami medicinos priemonėms (prietaisams)?KK

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
6. Kokiais pagrindiniais aspektais remdamiesi, renkatės biocidinius produktus asmens sveikatos priežiūrosKK

įstaigose? (išvardykite svarbiausius)

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
7. Kodėl negalima dezinfekuoti etanoliu?KK

..........................................................................................................................................................................
8. Ar etanolis ir biocidinis produktas, kurio veiklioji medžiaga yra etanolis, yra lygiaverčiai produktai?   

TAIP   NE Kodėl? Pagrįskite nuomonęKK
...........................................................................................................................................................................

9. Kokia informacija privalo būti nurodyta SDL? KK

...........................................................................................................................................................................
10. Kuo privaloma vadovautis naudojant biocidinius produktus?

...........................................................................................................................................................................

Jubiliejinio gimtadieno proga sveikinaame
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Lietuvos medicinos bibliotekos naujienos

Informacija sergantiesiems širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligomis: [dalijamosios medžiagos rinkinys šeimos gy-
dytojui] / Silvija Valdonė Valiūtė, Leonas Valius. - Kaunas,
2016. - [264] p. 

Širdies ligos – žudikas numeris vienas visame pasaulyje, 
išskyrus Afrikos žemyną.

Teigiama, kad 90 proc. širdies ir kraujagyslių ligų galima 
išvengti taikant aterosklerozės profilaktikos priemones: ar-
terinio kraujo spaudimo ir cholesterolio kiekio reguliavimą,
fizinį aktyvumą, rūkymo atsisakymą. 

Dažniausios mirtinos širdies ir kraujagyslių ligos: išemi-
nės širdies ligos komplikacijos ir insultas (80 proc. vyrų ir
75 proc. moterų mirčių). Dažniausiai širdies ir kraujagyslių 
ligos pasireiškia vyresnio amžiaus žmonėms (71 proc. – 60–
80 metų ir 85 proc. – vyresnių nei 80 metų). Vyrams širdies
ir kraujagyslių ligos paprastai prasideda 7–10 metų anksčiau 
nei moterims.

Knyga, skirta šeimos gydytojams. Autoriai tikisi, kad ši
parankinė knyga padės pagerinti gydytojo ir paciento ben-
dradarbiavimą, sutrumpins konsultacijos laiką, padidins pa-
ciento informuotumą ir motyvaciją rūpintis savo sveikata.

Širdies nepakankamumu sergančių pacientų konsul-
tavimas ir mokymas: ką turi žinoti bendrosios praktikos 
slaugytojas? : mokomoji knyga / Aušra Kavoliūnienė, Goda 
Maciulevičiūtė, Rasa Sadeckaitė, Kristina Vasiljevaitė. - Kau-
nas, 2016. - 181, [1] p. 

Mokomojoje knygoje apžvelgiamos svarbiausios ir nau-
jausios širdies nepakankamumu sergančių žmonių sveikatos
priežiūros ir savirūpybos rekomendacijos. Leidinyje patei-
kiama informacija padės suprasti širdies nepakankamumo 
būklę, sudarys sąlygas žinias sėkmingai pritaikyti praktiko-
je konsultuojant ir mokant pacientą bei jo šeimos narius ar
globėjus.

Knygoje pateikiamos bendrosios žinios apie širdies nepa-
kankamumą, nemedikamentinį gydymą (ypač – mitybos ir 

fizinio aktyvumo aspektus), medikamentinį ir chirurginį šir-
dies nepakankamumo gydymo būdus, aptariama savirūpyba 
sergant širdies nepakankamumu. 

Mokomąją knygą sudaro keturi moduliai: bendrosios 
žinios apie širdies nepakankamumą; gyvensenos ribojimas
nustačius širdies nepakankamumą; širdies nepakankamumo 
gydymo būdai; savirūpa sergant širdies nepakankamumu. 
Moduliuose išdėstytos mokymo temos, nurodomi ugdomie-
ji pacientų gebėjimai ir pateikiamos praktiniam darbui nau-
dingos lentelės savirūpos įgūdžiams diegti ir savarankiško 
žinių gausinimo nuorodos.

Antrąją knygos dalį sudaro priedai, skirti efektyviam 
paciento gyvensenos ir gydymo planavimui bei savirūpy-
bai. Klausimynas ir atmintinė pacientui, turinčiam širdies 
nepakankamumo simptomus ir požymius, informacija apie
širdies persodinimą ir galimas kontraindikacijas, paliatyviąją 
priežiūrą ir priežiūrą slaugos ligoninėje bei namuose ir kt.

Knyga skirta bendrosios praktikos slaugytojams, kurie 
specializuojasi teikti širdies nepakankamumo mokymo pas-
laugas. Ji naudinga ir gydytojams kardiologams bei kitiems 
specialistams, konsultuojantiems pacientus dėl gretutinių ne 
širdies ligų.

Leidinys padės įgyvendinti specialisto kardiologo suda-
rytą gydymo planą, jei širdies nepakankamumu sergančio
paciento sveikatą prižiūri internistas arba šeimos gydytojas, 
o trumpais tarpsniais – reabilitologas arba tam tikri vidaus 
ligų specialistai.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos me-
dicinos bibliotekos. Daugiau informacijos apie leidinių iš-
davimą į namus  Naudojimosi biblioteka taisyklėse. 

Parengė Janina Valančiūtė, Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos biblioteka pristato
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Pavasaris širdyse ir paveiksluose

Saulėtą Kovo 8-ąją Lietuvos medicinos biblioteka pasi-
puošė žydinčiais žiedais. Čia atidaryta Vilniaus dizaino mo-
kymo centro senjorų paroda „Sidabrinis pavasaris 2017“. 
Pasak grupės vadovo Arvydo Bagočiūno, šią šventę surengė 
parodos autorės. Lietuvos medicinos bibliotekos (toliau –
LMB) Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė per-
skaitė gydytojos Ritos Lunskienės eiles:

Einu, užsidėjusi pienių vainiką,
per sodą, kur saulė vis baltino drobę.
Netyčia randu savo šypseną drovią
kaip gėlę, kadaise įdėtą į knygą.
     
                            Iš eil. „Pavasario etiudas“

Nuo 2003 m. Dizaino centre dėstytoju dirbantis dailinin-
kas Vytautas Poška pasidžiaugė, kad parodoje vyravo labai gera 
nuotaika. LMB direktorė Salvinija Kocienė palinkėjo daugiau 
senjorų grupės parodų bibliotekoje. Grafikas Kęstutis Ramo-
nas priminė Dizaino centro įkūrimo įstoriją. Prieš dvidešimt
vienerius metus dizainerės ir dailininkės Laimos Bagočiūnienės 
įkurtoje Aukštesniojoje dizaino mokykloje vyko interjero, bal-
dų ir reklaminio dizaino kursai jaunimui. 2000 m. mokyklos
veikla išsiplėtė, ji pavadinta Vilniaus dizaino mokymo centru. 
Čia pradėjo lankytis ir moksleiviai, ir suaugusieji. 2005 m. 
L. Bagočiūnienė vadovo pareigas perdavė sūnui A. Bagočiū-
nui, kuris senjorus pakvietė dalyvauti projekte „Pagyvenusių 
žmonių estetinis ir meninis lavinimas, jų meninė kūryba“. 
Taip prasidėjo daugiau kaip trisdešimties žmonių grupės „Si-
dabrinis pavasaris“ kūrybinė veikla. Senjorams mokytis meno 
paslapčių, atskleisti savo meninius sugebėjimus padeda daili-
ninkai Vytautas Poška, Algimantas Kliauga, Kęstutis Ramo-
nas, Vija ir Rimtas Tarabildos ir kiti, kai kurie iš jų dabar visą 
savo laiką skiria tik kūrybai. 

Vasarą organizuojamos kūrybinės išvykos, dailės plenerai,
rengiamos sukurtų darbų parodos. Per 12 metų surengta dau-

giau kaip 60 personalinių bei grupinių senjorų dailės darbų 
parodų įvairiose galerijose, bibliotekose ir kt. Jų darbai su 
parodomis apkeliavo ir užsienio šalis: Alsungą (Latvija), Li-
hulą (Estija), Zeliona Gurą (Lenkija), Palermą (Italija), Žiliną 
(Slovakija), Atėnus (Graikija). Kasmet organizuojami plenerai 
ir Lietuvoje. Senjorai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuo-
se, taip pat – tarptautiniuose. 2006–2007 m., 2009–2010 m.,
2013–2014 m. bendradarbiavo su bendraminčiais iš Airi-
jos, Belgijos, Graikijos, Italijos, Kipro, Lenkijos, Rumunijos, 
Turkijos ir kitų šalių. Dalyvavo ten vykusiuose mokymuose, 
organizavo savo darbų parodas. Už sėkmingai vykdomus pro-
jektus buvo apdovanoti Švietimo mainų paramos fondo spe-
cialiuoju prizu.    

Užsiėmimus lanko, mokosi dailės ir kuria įvairių profesijų 
atstovai, tačiau tarp jų visada buvo nemaža dalis medicinos
darbuotojų. Tai gydytojos  Vida Domarkienė, Aldona Roza-
lija Rėkuvienė, Ona Vitienė ir kt. Nuo 2008 m. mokymus
lankiusi gydytoja neurologė Valerija Dulskienė, kuri persona-
linę parodą „Gyvenimo gėlės“ yra surengusi ir LMB, dabar 
piešia namuose. V. Domarkienė tapyti pradėjo sulaukusi pen-
kiasdešimties. Jos paveiksluose – Vilniaus senamiestis ir gėlės.
2004 m. pristatė savo darbų parodą LMB. R. Rėkuvienė 21 
metus dirbo šioje bibliotekoje, 17 metų – direktore. Tad pa-
roda čia surengta neatsitiktinai.

„Jau vien pavadinimas „Sidabrinis pavasaris 2017“ daug 
ką pasako apie šios mūsų parodos dalyvius ir jų požiūrį į gy-
venimą bei viską, kas dedasi aplinkui. Nors daugelio plaukai
jau pasidabravę, visgi tas pavasaris, plazdantis sieloje, nelei-
džia sustabarėti, verčia judėti pirmyn pasitelkiant meną ir 
kultūrą, skatina dailės kūriniais atskleisti savo vidinį pasaulį 
ir supratimą apie mus supančią aplinką bei pateikti šį požiūrį 
savo darbuose. Taigi, šioje parodoje dalijamės su Jumis savo 
jausmais, požiūriais ir potyriais, kuriuos įkvėpė tas stebuklin-
gas laikas – pavasaris, esantis ne tik gamtoje, bet ir mūsų 
sielose“, – sako grupės vadovas Arvydas Bagočiūnas.

Linkime jums, mieli senjorai, sėkmės kūryboje.

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Parodos „Sidabrinis pavasaris 2017“ dalyviai



Terminių traumų skyriaus vyr. slaugytojos Jolantos Lištvan rankdarbiai

Terapijos skyriaus vyr. slaugytojos Sigitos Kaniušienės atvirukai

II-ojo chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos 
slaugytojos Daivos Jociunskienės darbai

II-ojo chirurgijos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Jociunskienė

Skubiosios pagalbos skyriaus darbuotojų eksponatai

Kaziuko mugės VšĮ RVUL organizatorės  (iš kairės): 
Planinės pagalbos skyriaus vyr. slaugytoja Skaidrė Vaikšnorienė ir 

Urologijos skyriaus vyr. slaugytoja Ana Urbelionis

VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje 
surengtos Kaziuko mugės eksponatai



Gerbiamieji skaityto
Pirmieji 10 laimingųjų, dalyvavusių žaidime-loterijoje,
jau gegužės mėnesį džiaugsis maloniomis dovanomis.

Bet turime Jums puikią žinią –  žaidimas-loterija dar nesibaigė!

Gegužės ir  rugsėjo mėn. žurnale bus spausdinami straipsniai,
pagal kuriuos bus parengti žaidimo-loterijos klausimai. 

Teisingai į juos atsakę, turite galimybę laimėti naudingus prizus.

Kviečiame aktyviai dalyvauti žaidime-loterijoje! 

Jūsų laukia originalūs vertingi prizai, kurie atiteks 10-čiai laimingųjų, išrinktų burtų keliu.

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą  
ir dalyvauti žaidime-loterijoje!

tojai,
žaidime-loterijoje
mis dov


