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4 Slaugos mokslas

¹Jolanta Keburienė, 1Alina Vaškelytė, ²Linas Pauliukėnas
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Santrauka

Sveikatos priežiūros paslaugos tapo preke ir jų teikimui ga-
lioja rinkos sąlygos. Siekiant užtikrinti aukšto lygio paslaugų 
teikimą, reikia ne tik vis tobulesnių technologijų, bet ir gerų 
bei kvalifikuotų darbuotojų. Vadovai pripažįsta, kad finansinę 
sėkmę dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais 
besirūpinančios darbovietės siekia sukurti visavertę darbuoto-
ją įgalinančią veiklai aplinką ir stengiasi ištirti mikroklimatą 
bei darbuotojų lojalumą įmonei. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti greitosios medicinos pa-
galbos darbuotojų įgalinimą remiantis A. Maslow poreikio 
teorija ir darbuotojus įgalinančios veiklai aplinkos modeliu.

Žmogaus poreikių sudėtingumą ir jų įtaką darbo moty-
vacijai pirmasis aprašė A. Maslow. Poreikių teorija yra svar-
bi siekiant atskleisti, kas lemia žmogaus veržimąsi į darbą.  
A. Maslow idėjos nebuvo tiesiogiai siejamos su organizacijo-
mis, nes į pirmą vietą buvo iškelta asmenų gerovė, o antroje 
vietoje paliekami organizacijos tikslai.

Darbuotoją įgalinančios veiklai aplinkos modelis suteikia 
daugiau galių kiekvienam dirbančiajam, skatina darbuotojus 
dalintis turimomis žiniomis, idėjomis, mokytis iš patirties ir 
priimti sprendimus. Darbuotojai linkę teikti pirmenybę dar-
bams, kurie suteikia galimybę panaudoti savo įgūdžius bei 
gebėjimus, siūlo kūrybinę ir sprendimų laisvę bei grįžtamąjį 
ryšį, kaip darbuotojams sekasi. Pritaikant darbuotoją įgali-
nančios veiklai aplinkos modelį darbuotojui patenkinami visi 
A. Maslow poreikių piramidės lygmenys. Kadangi patenki-
nami žemesnio lygio darbuotojų poreikiai, jie gali save reali-
zuoti ir siekti vis aukštesnio lygmens savo darbinėje veikloje.

Raktažodžiai: A. Maslow poreikių teorija, įgalinanti 
aplinka, greitoji medicinos pagalba, darbuotojo įgalinimas, 
sveikatos priežiūros įstaigos. 

Įvadas

Įvedus privalomąjį sveikatos draudimą ir susikūrus drau-
diminei sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo sistemai, 
įstatymu įtvirtinus paciento teises, o sveikatos priežiūros įs-
taigoms tapus viešosiomis įstaigomis, atsirado sveikatos prie-
žiūros paslaugų rinka. Taip sveikatos priežiūra tapo preke. 
Šiuo metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių bei įstaigų, ku-
rios vykdo veiklą ir siekia iš tos veiklos gauti pelną. Sveikatos 
priežiūra nėra išimtis. Įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros 
paslaugas, taip pat nori dirbti pelningai. Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas vykdomas rinkos sąlygomis ir galioja beveik 
visi rinkos dėsniai. Iš verslo gaunamų pajamų kiekis dažnai 
priklauso nuo to, kaip darbuotojai atlieka savo darbą.

Per pastaruosius dešimtmečius akivaizdžiai pakito pacien-

tų charakteristikos ir jų lūkesčiai. Siekiant užtikrinti tinka-
mų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams, reikia 
tobulesnių sveikatos technologijų, naujų sveikatos priežiūros 
profesionalų kvalifikacijų, šiuolaikinių komunikacijų, koky-
bės užtikrinimo sistemų, tarpsektorinių bei intrasektorinių 
ryšių [1].

Kiekvienas įstaigos vadovas, norėdamas, kad jo verslas 
klestėtų, turi sutelkti gerus ir kvalifikuotus darbuotojus. Ta-
čiau tai negarantuoja, kad darbuotojas nepaliks įstaigos, gavęs 
geresnį pasiūlymą – didesnį užmokestį ar geresnes darbines 
sąlygas ir karjeros galimybes. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti greitosios medicinos pa-
galbos darbuotojų įgalinimą remiantis A. Maslow poreikio 
teorija ir darbuotoją įgalinančios veiklai aplinkos modeliu.

Problemos sąsajos

Šiuolaikinėse organizacijose, kurių veikla grindžiama grei-
ta reakcija į aplinkos pokyčius, vykstančius procesus, padeda 
suprasti ir paaiškinti žinių organizacijos koncepciją, kurios 
esminė idėja – pagrindiniai ištekliai yra žmonės, todėl kva-
lifikuotas specialistas tampa svarbesnis organizacijai negu or-
ganizacija jam. Pagrindinė organizacijos funkcija – padaryti 
žmonių žinias produktyvias. Taip iškyla poreikis sukurti dar-
buotoją įgalinančią efektyviai veiklai aplinką. 

Tobulumas priklauso nuo organizacijos veikla suinteresuo-
tų organizacijos šalių: savininkų, darbuotojų, klientų, tiekėjų, 
visuomenės ir kitų suinteresuotų organizacijos veikla grupių 
poreikių subalansavimo ir patenkinimo [2].

Gydymo įstaigose, kuriose yra gerai dirbama, maža perso-
nalo kaita, vieningą stilių formuoja gilios profesinės žinios, 
glaudus bendradarbiavimas, vieninga kolektyvo dvasia bei 
veiklai darbuotoją įgalinanti aplinka. Gydymo įstaigose ypač 
svarbūs geri gydytojų ir slaugytojų santykiai. Įtempti gydan-
čiojo personalo narių santykiai kelia nerimą pacientams, 
mažina pasitikėjimą jų atliekamu darbu, blogina patologinę 
būklę, ir tai turi įtakos teikiamų paslaugų kokybei. Pagal rin-
kos dėsnius, krentant kokybei, mažėja ir gaunamas pelnas. 
Kaip teigia V. Janušonis (2000), sveikatos apsaugos įstaigos 
sėkmingos veiklos gali tikėtis tik tuomet, kai kiekvieno nario 
interesai atitiks organizacinės valdymo struktūros interesus, 
o šios interesai – visos įstaigos interesus. Sveikatos apsaugos 
sistemos organizacijos (SASO) išliks verslios ir modernios, 
jeigu orientuosis į pacientą, turės gerai parengtą strategiją, 
šiuolaikines technologijas, valdys išteklius, ypač žmogiš-
kuosius ir informacinius, bei gebės vykdyti pokyčius ir juos 
valdyti. Ypač svarbi orientacija į pacientą, tai reiškia, kad 
pacientas gaus prieinamas, nebrangias, laiku teikiamas ir ko-
kybiškas paslaugas bei tas paslaugas, kurių negaus kitose gy-
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įgalinimo teorinis pagrindimas



5

dymo įstaigose. Medicinos darbuotojai ne visada gali pasiekti 
gerų rezultatų, nes tokia yra sveikatos priežiūros specifika. 
Bet būtent dėl šios priežasties pacientas turi būti patenkintas 
sveikatos priežiūros procesu – šis procesas tampa visų medici-
nos darbuotojų veiklos tikslu. Darbdavys, norėdamas pasiekti 
maksimalių vykdomos veiklos rezultatų, turi atkreipti dėmesį 
į tai, kokiomis priemonėmis galėtų sutelkti visus darbuotojus 
siekti įmonės tikslų. 

Darbuotojo įgalinimas itin svarbus veiksnys, skatinan-
tis asmenis suderinti asmeninius ir įmonės tikslus, nes geras 
įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir didesnei darbuotojo 
sėkmei ir pripažinimui. Manoma, kad darbuotojus labiau-
siai skatina organizacijos vidinė atmosfera. Tačiau, pagal  
A. Maslow poreikių teoriją, tai jau aukštesnio lygio poreikis. 
Analizuojant pamatinius poreikius, galima teigti, kad svarbus 
motyvas yra pinigai, nes kvalifikuoti darbuotojai dažniau ren-
kasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti – didesnę algą.  
Įmonių vadovai ir ekspertai pripažįsta, kad finansinę sėkmę 
dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais besirū-
pinančios darbovietės stengiasi sukurti visavertę darbuotoją 
įgalinančią veiklai aplinką ir stengiasi ištirti mikroklimatą bei 
darbuotojų lojalumą įmonei. Organizacijos vadovų elgesys 
turi būti nulemtas aiškių ilgalaikių tikslų žinojimo bei nepa-
liaujamo tų tikslų siekimo [2].

A. Maslow žmogaus poreikių teorijos poveikis 
darbuotojų įgalinimui

A. Maslow buvo pirmasis, kuris aprašė žmogaus porei-
kių sudėtingumą ir jų įtaką darbo motyvacijai. A. Maslow 
suformulavo poreikių hierarchijos modelį. Jis išskiria keletą 
poreikių aukštyn kylančia piramide, kuriuos žmonėms būti-
na patenkinti: fiziologinius, saugumo, socialinių garantijų ir 
pagarbos, savirealizacijos (saviraiškos). Siekis juos patenkinti 
skatina darbą (veiklą) [3].

Teorija yra svarbi siekiant atskleisti, kas lemia žmogaus 
veržimąsi į darbą. A. Maslow idėjos nebuvo tiesiogiai sieja-
mos su organizacijomis, nes į pirmą vietą buvo iškelta asme-
nų gerovė, o antroje vietoje paliekami organizacijos tikslai. 
Tačiau vėlesniuose jo ir jo sekėjų darbuose poreikių rangavi-
mo teorija buvo pritaikyta organizacijose darbo motyvacijai 
pagrįsti [4].

A. Maslow teorija leido geriau suprasti, kad žmonių moty-
vaciją lemia poreikių įvairovė. Siekdamas motyvuoti, vadovas 
turi suteikti pavaldiniams galimybę patenkinti poreikius to-
kiu būdu, kuris lemtų ir organizacijos tikslų įgyvendinimą. 
Tai reiškia, kad negalima apsiriboti vien ekonominėmis povei-
kio priemonėmis, o reikia atkreipti dėmesį į aukštesnio lygio 
poreikius, kurie patenkinami visiškai kitais metodais [5].

A. Maslow teigia, kad žmogus turi daug įvairių poreikių ir 
juos suskirstė į penkias kategorijas:
•	 Fiziologiniai poreikiai. Jų patenkinimas būtinas gyvybei 

išlaikyti. Daugelis šių poreikių yra gyvybiškai svarbūs, pa-
matiniai. Nepatenkinti tokie poreikiai sustiprėja ir tampa 
vyraujančiais.

•	 Saugumo poreikiai. Tai sveikatos, darbingumo išsaugo-
jimas. Žmogui labai reikalingas stabilumas, pasitikėjimas 
savimi ir kitais, fizinis ir socialinis saugumas, aiškumas, 

tvarka ir struktūra, fizinės ir psichinės grėsmės nebuvimas. 
Saugumo poreikiams patenkinti labai svarbus intelektas, 
įvairūs gebėjimai, kurie padeda užsitikrinti saugumo jaus-
mą.

•	 Socialiniai poreikiai. Tai meilės ir prieraišumo poreikiai. 
Apima individo norą palaikyti draugiškus santykius su 
kitais žmonėmis, priklausyti įvairioms grupėms, kolekty-
vams. Tarpusavio ryšio poreikis yra nepaprastai svarbus.

1 pav. A. Maslow poreikių piramidė

•	 Pagarbos poreikiai. Tai žmogaus noras, kad jį teigiamai 
vertintų kiti, noras būti pripažintam, gerbiamam, vertina-
mam. Kiekvienas žmogus turi savigarbą ir nori, kad kiti jį 
gerbtų už jo poelgius ir kaip asmenybę. Poreikis parodyti 
sau ir kitiems, kad esi kažko vertas.

•	 Saviraiškos poreikiai. Tai poreikis realizuoti savo poten-
cines galimybes bei tobulėti kaip asmenybei. 

Šie poreikiai gali būti išdėstyti hierarchine tvarka. Taip  
A. Maslow norėjo parodyti, kad žemiausių lygių poreikiai turi 
būti patenkinti, norint siekti aukštesnio lygio poreikių ten-
kinimo. Kadangi žmogaus kaip asmenybės vystymasis plečia 
potencines jo galimybes, tai saviraiškos poreikis nebus visiškai 
patenkintas. Todėl elgesio motyvavimas pasitelkiant poreikius 
yra begalinis. Pagal poreikių teoriją, asmuo motyvuotas tuo-
met, kai jis gyvenime dar nepasiekė tam tikro pasitenkinimo 
lygio: darbuotojams pirmiausia reikia algos ir saugios darbo 
aplinkos, o tuomet jau vadovai gali naudoti tokias skatini-
mo priemones, kurios suteiktų jiems priklausomybės jausmą, 
galimybių tobulėti ir leistų pajusti kitų pagarbą sau. Tuomet 
darbuotojai motyvuojami saviraiškos arba savirealizacijos po-
reikio [6].

Laikui bėgant poreikiai kinta, todėl motyvacija, kuri buvo 
veiksminga vieną kartą, nebūtinai motyvuos kitus kartus. Kai 
nėra patenkinti jokie poreikiai, tuomet organizmą valdo fizio-
loginiai poreikiai, o visi kiti tiesiog gali liautis egzistavę arba 
būti nustumti į antrą planą. 

Dar viena žmogaus organizmo, kurį valdo koks nors po-
reikis, savybė yra ta, kad pasikeičia visa jo ateities filosofija.

Slaugos mokslas
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Darbuotoją įgalinančios  
veiklai aplinkos modelis

Pagrindinė organizacijos užduotis – padaryti žmonių žinias 
produktyvias. Sudaryti bei užtikrinti tinkamas ir palankias są-
lygas efektyviam darbui nėra paprasta. Išanalizavus literatūrą ir 
atlikus empirinį tyrimą, pasitvirtino prielaida, kad įgalinimas 
ir pasitenkinimas darbu turi stiprų tarpusavio sąryšį. Vadinasi, 
vienas iš veiksnių, kurį lemia įgalinimas – darbuotojo pasiten-
kinimas darbu. Kadangi ši įgalinimo išdava yra pageidauti-
nas įgalinimo rezultatas, būtent šiuo aspektu nuspręsta ištirti, 
kaip įgalinimo lygio atitikimas paslaugos sudėtingumui lemia 
darbuotojų pasitenkinimą darbu. Stebima pasitenkinimo 
darbu kitimo priklausomybė nuo įgalinimo lygio atitikimo 
atliekamų paslaugų sudėtingumui, buvo pastebėtas įdomus 
dėsningumas: pasitenkinimas darbu didėja, didėjant įgalini-
mo lygiui [7]. 

Anot D. Lipinskienės ir R. Glinskienės, įgalinanti aplinka, 
suteikdama daugiau galių kiekvienam darbuotojui, praplečia 
ir visos organizacijos galią, nes tokia aplinka, mažindama do-
minavimą ir kontrolę, didina galimybes efektyviems veiks-
mams. Darbuotojai linkę teikti pirmenybę darbams, kurie 
suteikia galimybę panaudoti savo įgūdžius bei gebėjimus, 
siūlo kūrybinę ir sprendimų laisvę bei grįžtamąjį ryšį apie tai, 
kaip darbuotojams sekasi. Dažna priežastis, dėl kurios aukšto 
lygio specialistai nori keisti darbą – monotonija, kai darbas 
tampa įprastas ir puikiai žinomas, nebelieka naujumo jausmo 
ir darbuotojas jaučiasi „sustojęs vietoje“, nebetobulėjantis. 
Svarbu laiku pastebėti ir įvertinti darbuotojo augimą [8].

Remiantis D. Lipinskiene, galima teigti, kad kuriant įga-
linančią aplinką, organizacijoje pirmiausia reikia sudaryti 
optimalias kompetencines, psichologines ir materialines są-
lygas. 

Įgalinimas siejamas su individu, t. y. įgalintu laikomas tas 
individas, kuris turi galios veikti taip, kaip reikalinga. Ši galia 
yra įgyjama, kai individas turi tiek laisvę ir galimybę veikti 
skirtingai ir kas kartą geriau, tiek reikalingas ir tinkamas si-
tuacijai žinias. Tuomet stiprinamas jo tikėjimas savimi, savo 
gebėjimais ir tikėjimas sėkminga veikla kintančioje aplinkoje. 
Tačiau akivaizdu, kad vienas individas to padaryti negali – 
jam reikalinga išorinė parama. Todėl tampa aiški kita įgalini-
mo pusė – išorinės aplinkos kūrimas. 

Įgalinimas siejamas su išorine aplinka, dažniausiai su sąly-
gų, kurios apima atsakomybės lygį, delegavimą, autonomiją, 
ir sąlygų sudarymu organizacijoje Taigi, įgalinimas gali būti 
matomas iš dviejų perspektyvų. Pirma, įgalinimas kaip sie-
kimas padidinti individo pasitikėjimą savimi, suteikiant jam 
reikalingą informaciją, išteklius, žinias. Antra, įgalinimas kaip 
tinkamos aplinkos, kuri skatina individą plėtoti savo žinias ir 
kompetenciją, kūrimas, sudarant sąlygas autonomijai, laisvei, 
atsakomybei ir pan. išreikšti [9]. 

Remiantis literatūros apžvalga ir statistine surinktų duo-
menų analize, psichologinį įgalinimą galima apibrėžti kaip 
darbuotojo būseną, kurią charakterizuoja penkios dimensijos: 
prasmė (darbo prasmingumo suvokimas), entuziazmas (ati-
tinkamas nusiteikimas ir užsidegimo jausmas darbe), spren-

dimų priėmimas (darbuotojo suvokimas, kad jis gali daryti 
įtaką darbe priimamiems sprendimams bei žmonėms), auto-
nomija (savo savarankiškumo suvokimas darbe) ir pasitikėji-
mas kompetencija (darbuotojo pasitikėjimas savo kompeten-
cija ir įsitikinimas, kad darbo aplinka ja taip pat pasitiki) [10].

Atsižvelgiant į tai, kad pasiryžimas kurti ir palaikyti įgali-
nančią aplinką organizacijoje pirmiausiai tiesiogiai priklauso 
nuo vadovo elgsenos, tai ir yra viena pagrindinių pradinių 
įgalinančios veiklai aplinkos sąlygų. Dauguma vadovų nori, 
kad jų darbuotojai būtų veiklūs, iniciatyvūs, kupini idėjų, 
kad nebijotų atsiskleisti ir norėtų siekti vis naujų tikslų. Jie 
suvokia ne tik efektyvios užmokesčio už darbą sistemos svar-
bą, bet stengiasi naudoti ir nematerialius skatinimo būdus. 
Kartais ir nedidelis paskatinimas būna labai veiksmingas. Ne-
daug uždirbantiems materialinis skatinimas dažniausiai būna 
veiksmingiausia motyvavimo priemonė, didesnes nei viduti-
nes pajamas gaunantiems darbuotojams labai svarbūs ir kiti 
motyvai: savirealizacija, karjera, sprendimų laisvė, platesnė 
veiksmų erdvė. Todėl vadovui svarbu suprasti, ko reikia ir 
kas yra svarbu konkrečiam darbuotojui, kokios motyvacijos 
tikisi jo pavaldiniai. Yra skiriami materialinio ir nemateriali-
nio darbuotojų veiklos skatinimo būdai. Deja, motyvavimą 
dažnai apsunkina siauras vadovų motyvavimo proceso supra-
timas [11]. 

Pagrindiniai uždaviniai, keliami vadovui lyderiui. Su-
gebėjimas formuoti ir perteikti viziją. Teisingai išreikšta vizija 
sukuria žmogaus entuziazmą, energiją ir atsidavimą. Sugebėji-
mas ir noras deleguoti nestandartines užduotis, darbuotojų įtrau-
kimas. Delegavimas padidina kiekvieno darbuotojo kompe-
tenciją, taip darbuotojai motyvuojami imtis vis sudėtingesnių 
užduočių, skatinamas personalo ugdymas, didinamas pasiten-
kinimas darbu. Efektyvaus grįžtamojo ryšio palaikymas. Tikslus 
ir aiškus visų dirbančiųjų vertinimas į naują kokybę pakelia 
vadovo ir pavaldinio ryšius, suteikdamas jiems reikšmingumo 
ir tikrumo.

S. Hilderbrandt (2003) nurodo, kad organizacijos strate-
gijos lankstumą garantuoja vadovybės sugebėjimas kuo dau-
giau užduočių ir atsakomybės deleguoti darbuotojams. Tai 
įmanoma tuomet, kai: vadovai pasitiki darbuotojais, nes žino, 
kad jie gali ir nori dirbti dėl organizacijos, vadovaudamiesi 
bendromis organizacijos vertybėmis, kurios kiekvienam dar-
buotojui suteikia laisvę kurti ką nors nauja ir tobulėti; veiklos 
laisvės erdvės ribas numato pats darbuotojas, pasikliaudamas 
savo turimomis žiniomis ir jausdamas asmeninę atsakomybę 
už savarankiškai priimamus sprendimus; darbuotojai naujų 
žinių įgyja naudodami netradicinius veiklos ir bendradarbia-
vimo būdus [12]. 

Geras ryšys tarp darbuotojo ir organizacijos naudingas 
abiem pusėms: žmogus, atlikdamas reikšmingą darbą, jau-
čia pasitenkinimą, organizacija dėl jo talento ir energijos gali 
sėkmingai konkuruoti. Jei balansas pažeidžiamas, įsipareigo-
jimas organizacijai mažėja, ryšys tarp darbuotojo ir organiza-
cijos silpsta. Tokiu atveju vienas kuris nors arba abu kentės: 
žmogus bus išnaudojamas arba sieks išnaudoti organizaciją, 
arba abu vienas kitą. Kai šis supratimas sulaužomas, nebelieka 
vilties turėti įsipareigojusius organizacijai darbuotojus ir neei-
linius rezultatus [13].

Slaugos mokslas
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Kompetencijos sąlygos. Remiantis D. Lipinskiene, kom-
petencijos sąlygos rodo darbuotojo bei vadovo kompetencijos 
ir keliamų konteksto bei veiklos reikalavimų atitikimą. Dar-
buotojų kompetencija maksimaliai išnaudojama, kai organi-
zacijoje yra sukurta pasitikėjimo bei įgaliojimų suteikimo kul-
tūra, skatinanti kiekvieną susijusį asmenį įsitraukti į veiklos 
tobulinimo procesą. Organizacijos pasiekimai maksimaliai 
pagerinami, kai organizacijos veikla paremta pasidalijimu, 
mokymusi ir tobulėjimu [14]. 

Psichologinės sąlygos. Anot D. Lipinskienės, psicholo-
ginės sąlygos palaiko gerą individo savijautą darbo metu ir 
tai užtikrina sėkmingą adaptaciją ir adekvatų, teisingą žinių, 
mokėjimų bei įgūdžių vertinimą. Viena iš psichologinių sąly-
gų sudedamųjų dalių yra sėkminga adaptacija. Darbuotojui 
turi būti sudarytos tinkamos sąlygos visapusiškai pritapti ir 
integruotis. 

Reikalingos ir motyvavimo sistemos, kurios skatins 
darbuotojus siekti organizacijos keliamų tikslų ir patenkins 
darbdavių lūkesčius bei viltis. Darbuotojai bendradarbiauja 
kartu apmąstydami asmeninę patirtį, taip susipažindami su 
kitų patirtimi, t. y. pasitelkdami jų asmenines ir kolektyvines 
kompetencijas. Praktiškai tai reiškia, kad integruojami orga-
nizacijos žinių ištekliai ir kuriamos naujos žinios, kurios lemia 
organizacijos konkurencinį pranašumą. Tokiu būdu organi-
zacijai aktualios žinios iš individualaus lygmens perkeliamos 
į aukštesnį – organizacijos lygmenį. Taip sukuriama aplinka, 
kurioje visi darbuotojai, būdami socialinio proceso dalyviai, 
turi galimybę peržengti savo kompetencijos ribas [12].

Kultūra ir palaikantis klimatas organizacijos nariams tei-
kia tapatumo jausmą, ugdo žmogaus atsidavimą ne tik savo 
interesams bei stiprina socialinės sistemos stabilumą.

Materialinės sąlygos reikalauja kurti bent minimaliai 
komfortišką, atitinkančią poreikius darbo aplinką, suteikiant 
reikalingas darbui atlikti priemones. 

A. Maslow poreikių teorijos pritaikymas  
darbuotojų įgalinimo modeliui

Kadangi noras ir pasiryžimas kurti bei palaikyti įgalinan-
čią aplinką darbovietėje pirmiausiai priklauso nuo vadovo, tai 
vadovavimo elgsenos sąlygos yra viena pagrindinių pradinių 
įgalinančios veiklai aplinkos sąlygų. Jos sudėtinės dalys, kaip 
kad vadovavimas, grįstas vizija, tiesiogiai siejasi su A. Maslow 
poreikių teorijos saugumo dalimi. Darbuotojas, aiškiai supran-
tantis įstaigos viziją, žinantis, kokių veiksmų reikės, norint ją 

įgyvendinti, jaučiasi saugus, nes stabilumas, aiškumas, tvarka 
ir struktūra suteikia saugumo jausmą ir patenkina šį poreikį. 

Delegavimas ir įtraukimas siejami su saviraiškos poreikiu  
A. Maslow asmenybės poreikių lygmenyje, nes deleguodamas 
vadovas suteikia pasitikėjimo savo darbuotojams, jie motyvuo-
jami imtis vis sudėtingesnių užduočių, reikalaujančių mąsty-
mo ir kūrybiškumo. Kiekvienas darbuotojas gali reikštis pagal 
savo sugebėjimus ir gabumus, taip patenkindamas saviraiškos 
poreikį. 

Grįžtamasis ryšys arba darbuotojų rezultatų vertinimas sie-
jami su pagarbos poreikiu, nes šis poreikis reiškia parodyti sau 
ir kitiems, kad esi kažko vertas. Vadovas tiksliai ir aiškiai ver-
tindamas darbuotojus suteikia jiems reikšmingumo ir tikrumo. 
Norint sukurti darbuotoją įgalinančią veiklai aplinką, svarbi 
dalis yra kompetencijos sąlygos. Jų pagrindinė dalis, kaip kad 
darbuotojo ir vadovo adekvati kompetencija, tiesiogiai siejasi 
su A. Maslow poreikių teorijos pamatiniais poreikiais: fiziolo-
giniais, saugumo ir socialiniais. Kadangi vadovas turi užtikrinti 
adekvatų krūvį ir objektyviai vertinti darbuotojo veiklą, taip 
yra patenkinamas pagrindinis fiziologinis žmogaus poreikis, 
nes, gaudamas tinkamas sąlygas darbui, gaus atitinkamą atlygi-
nimą, dėl kurio patenkins šį poreikį. 

Žinodamas, kad jo darbas atititinka jo kompetenciją ir yra 
tinkamai vertinamas, darbuotojas patenkins savo saugumo po-
reikį. Bendraudamas su kolektyvu, gaudamas kokybišką grįžta-
mąjį ryšį iš vadovo, dirbantysis patenkins savo socialinį poreikį.

Psichologinės sąlygos priklauso trečiajam būtinų pradinių 
sąlygų grupei. Jos palaiko gerą darbuotojo savijautą darbo 
metu. Jos sudėtinė dalis, kaip kad sėkminga adaptacija, paten-
kina socialinį žmogaus poreikį. Susipažinimas su savo funk-
cijomis, įstaigos vertybėmis, aiškus savo pareigų suvokimas, 
įsiliejimas į bendrą kolektyvo darbą ir siekius tenkina socialinį 
žmogaus poreikį. Pakankamos motyvacijos rezultatas yra atlik-
ta veikla, už kurią darbuotojas bus vertinamas ir pajaus paten-
kintą pagarbos poveikį. Esant palaikančiam klimatui ir kultū-
rai darbuotojas jaus emocinį bendrumą, puikiai jausis darbo 
grupėje, turėdamas dalykinius santykius tarp grupės narių ir 
vadovų, tenkins savo socialinius ir pagarbos poreikius. Gauda-
mas reikiamą informaciją, darbuotojas gali atsakingai veikti ir 
jaustis saugus. Informacijos gavimas teikia saugumo jausmą ir 
tenkina šį poreikį.

Materialinės sąlygos yra būtinos įgalinančios veiklai aplin-
kos sukūrimui. Turėdamas tinkamas fizines sąlygas ir priei-
namumą prie priemonių, reikalingų darbui atlikti, individas 
tenkins tokius savo pamatinius poreikius, kaip fiziologinius ir 

2 pav. Įgalinančios aplinkos būtinosios sąlygos (R. Šiukšterytės modifikuota pagal D. Lipinskienę)
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saugumo. Komfortiška darbo aplinka, maitinimo užtikrinimas, 
geros buitinės sąlygos tenkins žmogaus fiziologinius poreikius, 
o prieinamumas prie priemonių, reikalingų darbui atlikti, ten-
kins ne tik fiziologinius individo poreikius, bet ir saugumo. 

Žmogus, norėdamas patenkinti saugumo poreikį, ieško to, kas 
jam įprasta ir pažįstama, stabiliai teikiama. Aiškumas, tvarka ir 
struktūra suteikia saugumo jausmą.

3 pav. Sudaryta autorės pagal A. Maslow poreikių teoriją ir įgalinančios veiklai aplinkos modelį
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Išvados

1. A. Maslow buvo pirmasis, kuris aprašė žmogaus poreikių 
sudėtingumą ir jų įtaką darbo motyvacijai. Teorija yra svar-
bi siekiant atskleisti, kas lemia žmogaus veržimąsi į darbą. 
Žemiausių lygių poreikiai turi būti patenkinti, norint siek-
ti aukštesnio lygio poreikių tenkinimo. Kadangi žmogaus 
kaip asmenybės vystymasis plečia potencines jo galimybes, 
tai saviraiškos poreikis nebus visiškai patenkintas. Todėl el-
gesio motyvavimas pasitelkiant poreikius yra begalinis.

2. Darbuotoją įgalinančios veiklai aplinkos modelis suteikia 
daugiau galių kiekvienam  dirbančiajam, skatina darbuoto-
jus dalintis turimomis žiniomis, idėjomis, mokytis iš patir-
ties ir priimti sprendimus. Kiekviena moderni organizacija, 
siekianti konkurencinio pranašumo, turėtų suteikti dirban-
čiajam įgalinančią veiklai aplinką. 

3. Pritaikant darbuotoją įgalinančios veiklai aplinkos modelį 
darbuotojui patenkinami visi A. Maslow poreikių pirami-
dės lygmenys. A.  Maslow teigė, kad nepatenkinus žemiau-
sio lygio (fiziologinių) poreikių, nekyla aukštesnio lygio 
poreikių. Jei poreikiai patenkinami, jie nebemotyvuoja. 
Nebemotyvuojami poreikiai nesuteikia darbuotojui įgali-
nimo. Žemesnio lygio poreikiai patenkinami iš keleto dar-
buotoją įgalinančios aplinkos modelio struktūros elemen-
tų, o aukštesnio lygio poreikiai yra patenkinami iš dalies. 
Kadangi darbuotojams yra  patenkinami žemesnio lygio 
poreikiai, tai jie gali save realizuoti ir siekti vis aukštesnio 
lygio savo darbinėje veikloje.
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10 Visuomenės sveikata

Vida Augustinienė
Lietuvos diabeto asociacija 

Misija – siekti, kad gerėtų cukriniu diabetu 
sergančių žmonių gyvenimas.

Lietuvos diabeto asociacija (LDA) įsteigta 1989 m. gruo-
džio 9 d. Šiemet balandžio 10 d. vyks jau IX suvažiavimas, 
kuriame apžvelgsime nuveiktus organizacijos darbus per pa-
skutinius trejus metus  bei artimiausius veiklos planus.

Šiuo metu Lietuvos diabeto asociacija vienija 58 kolektyvi-
nius narius: rajonų diabeto organizacijas, Lietuvos slaugytojų 
diabetologų draugiją bei Aklųjų ir silpnaregių draugiją, kurio-
se yra per 6 000 individualių narių.

Prieš 25 metus žmonės mažai žinojo apie cukrinį diabetą, 
trūko informacijos apie jo valdymą, mitybos ypatumus, sti-
go kokybiškų vaistų, visai nebuvo savikontrolės priemonių, 
trūko lėšų net būtiniausiems maisto produktams. Sergantieji 
jautėsi diskriminuojami darbe, gaudami vairuotojo pažymė-
jimą, stodami į aukštąsias mokyklas. Tuo metu visuomenės 
ir valdžios institucijų požiūris į sergančius žmones ir jiems 
atstovaujančias visuomenines organizacijas buvo netinkamas. 

Lietuvos diabeto asociacija nenuleido rankų ir pamažu 
su partnerių pagalba padėjo sergantiems žmonėms lengvin-
ti ligos naštą. LDA iniciatyva buvo parengta ir LR sveikatos 
apsaugos ministro patvirtinta 1991–1996 m. kompleksinė 
medicininė-socialinė diabeto programa. Nuo 1990 m. LDA 
pradėjo organizuoti diabeto mokymo vasaros stovyklas diabe-
tu sergantiems vaikams ir jaunuoliams (Vilniuje, Palangoje, 
Druskininkuose, Veisiejuose, Plateliuose, Pervalkoje, Ignali-
noje). 1991–2000 m. visiems sergantiesiems diabetu kas mė-
nesį gydomajam maitinimui valstybė mokėjo 20 proc. (arba 
15 proc.) minimalaus gyvenimo lygio (MGL) kompensaciją. 
Nuo 1992 m. diabeto ligoniai gali legaliai gauti vairuotojo pa-
žymėjimą ir vairuoti nuosavą automobilį. 1992 m. LDA pasi-
rūpino, kad, ištikus nelaimei, cukriniu diabetu sergančiajam 
būtų laiku suteikta medicinos pagalba, dėl to buvo pradėtos 
gaminti identifikavimo apyrankės.

1992–1997 m. vykdyta „Dvynių“ programa. Lietuvos di-
abeto asociacija kartu su Danijos diabeto asociacija įgyven-
dindama šį projektą sustiprėjo ir valdžios institucijoms įrodė, 
kad tinkama priežiūra yra labai svarbi asmenims, sergantiems 
cukriniu diabetu. Remiant Danijos diabeto asociacijai ir 
„Novo Nordisk“ kompanijai, 1994 m. kovo 25 d. pradėtas 
leisti Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis „Diabetas“, kuris 
išeina keturis kartus per metus jau 20 metų. Tais pačiais me-
tais, rekomendavus Danijos diabeto asociacijai, LDA priimta 
į Tarptautinę diabeto federaciją.

Šiandien Lietuvos diabeto asociacija yra lyderė ne tik Lie-
tuvoje. Ją, kaip vieną geriausių organizacijų pasaulyje, vertina 
Tarptautinė diabeto federacija, tad darbo patirtį perima ne tik 
Lietuvos, bet ir kitų valstybių organizacijos, įvairūs sambūriai. 
2003–2009 m. LDA prezidentė Lietuvai atstovavo Tarptauti-
nės diabeto federacijos Europos regiono valdyboje.

1993 m. Lietuvoje pradėti organizuoti Pasaulinės diabeto 
dienos renginiai. Jų metu kasmet atliekami visuomenės profi-
laktiniai kraujo gliukozės tyrimai. Nustatoma, kad 8–17 proc.  
žmonių gliukozės rodiklis yra padidėjęs. Jiems rekomen-
duojama kuo skubiau kreiptis į gydymo įstaigas ir išsitirti, 
ar neserga diabetu. Norint atkreipti dėmesį į šią ligą, reko-
menduojant Jungtinėms Tautoms, 2009 m. pirmą kartą Lie-
tuvoje Vilniaus Rotušė apšviesta mėlyna spalva, 2014 m. – 
M. Oginskio rūmai Plungėje.

LDA pasiekė, kad Lietuvos jaunimas, sergantis cukri-
niu diabetu, gali studijuoti aukštosiose mokyklose, dėl jų 
jau 1994 m. išplėstas specialybių sąrašas. Tais pačiais me-
tais pradėta kompensuoti 50 diagnostinių juostelių I tipo 
diabetu sergantiems žmonėms, o nuo 1997 m. – 150 vnt. 
šių juostelių visiems insulinu besigydantiems žmonėms, 
nėščiosioms – 300 vnt. Nuo 2005 m. vaikams, sergantiems  
I tipo cukriniu diabetu, per metus kompensuojama iki 1 800 
diagnostinių juostelių, suaugusiesiems, sergantiems I tipo cu-
kriniu diabetu, – iki 600, suaugusiesiems, sergantiems II ti- 
po diabetu ir besigydantiems insulinu, – iki 300, suaugusie-
siems, sergantiems II tipo diabetu ir vartojantiems perorali-
nius hipoglikemizuojančius vaistus, – iki 150 diagnostinių 
juostelių. Nuo 2006 m. nėščiosioms, sergančioms cukriniu 
diabetu, kompensuojama papildomai 600 diagnostinių juos-
telių per nėštumo laikotarpį, o nėščiosioms, sergančioms ges-
taciniu diabetu, – 150 juostelių. 

Tik nuo 2011 m. pavyko pasiekti, kad būtų įteisintas slau-
gytojų diabetologų ir kojų priežiūros specialistų paslaugos 
įkainis. Deja, tik nedaugelyje gydymo įstaigų kol kas vyksta 
ligonių mokymas, teikiamos kojų priežiūros paslaugos. Dėl 
žinių stokos ir blogos ligos kontrolės daug ligonių kenčia ne 
tik nuo kojų, bet ir nuo kitų komplikacijų.

1998 m. LDA pradėjo organizuoti Baltijos šalių diabeto 
asociacijų konferencijas. Nuo 2000 m. asociacijoje nuolat 
veikia diabeto mokykla, kurioje žmones nemokamai konsul-
tuoja gydytojai endokrinologai ar slaugytojai diabetologai. 
2001 m. pradėtas II tipo diabetu sergančiųjų mokymas LDA, 
o 2003 m. – ir vasaros stovyklose. Mokymų metu anketomis 
vertinamos ligonių žinios, praktiniai gebėjimai valdyti ligą, 
sveikatos rodikliai, medicinos paslaugų prieinamumas. Kas-
met organizuojami mokymo seminarai diabeto organizacijų 
vadovams, slaugytojams diabetologams, sergantiesiems dia-
betu įvairiuose rajonuose. Renginių vyksta visuose diabeto 
klubuose. Nuo 2012 m. pradėtos rengti sporto varžybos 
„Cukrinis diabetas – ne kliūtis sportuoti“, o nuo 2013 m. – 
intelektualiniai kultūriniai renginiai.

Dėl LDA pastangų visiems diabeto ligoniams 100 proc. 
kompensuojami naujausių rūšių insulinai, tabletės nuo dia-
beto, reabilitacinis gydymas; leidžiama įvairi literatūra lietu-
vių kalba, pvz.: „Mano knyga apie cukrinį diabetą“, „Sveika 

Lietuvos diabeto asociacijos įtaka,  
keičiant sveikatos priežiūrą Lietuvoje
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mityba“, „Kaip gyventi sergant diabetu“ ir kt.; Nuo 2000 m. 
pradėtas leisti cukriniu diabetu sergančiojo pasas.

Nuo 2004 m. nėščiosioms kompensuojamas gydymas in-
sulino pompa. 2007 m. pradėti kompensuoti vaistai diabeti-
nei skausminei neuropatijai gydyti. 2008 m. patvirtinta gydy-
mo insulino pompa kompensavimo tvarka vaikams, nėščioms 
ir planuojančioms pastoti moterims. 300 Lt (86,89 Eur) per 
mėnesį skiriama vienkartinėms keičiamoms pompų dalims. 

Nuo 2006 m. pradėta kasmet kompensuoti glikuoto he-
moglobino (HbA1c) tyrimą: I tipo cukriniu diabetu sergan-
tiems vaikams ir suaugusiesiems iki 4 kartų; II tipo cukriniu 
diabetu sergantiesiems – iki 2 kartų, o nuo 2007 m. HbA1c 
tyrimas kompensuojamas visiems sergantiesiems 4 kartus per 
metus. Nuo 2008 m. vaikams, sergantiems II tipo diabetu ir 
besigydantiems insulinu, kompensuojama 900 diagnostinių 
juostelių; vaikams, sergantiems II tipo diabetu ir vartojan-
tiems peroralinius hipoglikemizuojančius vaistus, – 450 juos-
telių per metus. Tačiau to dar nepakanka. Būtina pasiekti, kad 
visiems sergantiesiems būtų prieinamas reikiamas kontrolės 
priemonių kiekis gerai ligos kontrolei užtikrinti. Be to, pasta-
ruoju metu nerimą kelia vis didėjančios priemokos už vaistus 
ir kontrolės priemones, taip ribojamas jų prieinamumas sun-
kiau socialiai gyvenantiems žmonėms.

LDA iniciatyva 2002 m. įkurta Lietuvos pacientų orga-
nizacijų atstovų taryba (LPOAT), kuri aktyviai dalyvauja 
sprendžiant svarbius sveikatos priežiūros klausimus. 2015 m. 
LPOAT vienija 31 organizaciją. LDA prezidentė, LPOAT 
pirmininkė yra LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neeta-
tinė ekspertė, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narė, 
2005–2012 m. buvo LR sveikatos apsaugos ministerijos Ko-
legijos narė, 2009–2012 m. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų 
sąrašų tikslinimo komisijos narė. 

2005 m. LPOAT priimta į Tarptautinį pacientų organi-
zacijų aljansą, o 2007 m. ji tapo Europos pacientų forumo 
nare. LDA prezidentė jau trečią kartą nuo 2009 m. išrinkta 
Europos pacientų forumo valdybos nare.

LDA aktyviai bendradarbiauja su LR Seimu, Sveikatos ap-
saugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijomis, Valstybine ligonių kasa, „Sodra“, žiniasklaida. Ji 
palaiko ryšius su įvairiomis kitomis medicinos ir visuomeni-
nėmis organizacijomis. LDA renginiuose dalyvauja Lietuvos 
valdžios institucijų atstovai.

Lietuvos diabeto asociacijos mokymo seminaras Jonavoje

LDA nuo 1998 m. aktyviai dalyvauja įgyvendindama Ne-
įgaliųjų socialinės integracijos programą, kurią remia Neįga-
liųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Dalyvavimas įvairių institucijų darbe padeda 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, kontroliuoti, kaip diabeto 
prevencijai naudojamos biudžeto lėšos, kaip sudaroma ir vyk-
doma Sveikatos programa. Bemaž dėl kiekvieno sprendimo 
tenka įveikti pasipriešinimą, abejingumą žmonių rūpesčiams, 
tačiau, susivienijusi su pacientų organizacijomis, Lietuvos di-
abeto asociacija yra labai stipri ir veiksminga jėga. 

Dalyvaujant Tarptautinės diabeto federacijos Europos 
(TDF/E) regiono valdybos posėdžiuose, diabeto ekspertų iš 
naujai įstojusių į ES šalių darbo grupės, Centrinės ir Rytų Eu-
ropos šalių, IAPO ir EPF konferencijose, ES, EPF mokymo 
kursuose gaunama informacija padeda gerinti diabetu ser-
gančių žmonių gyvenimą Lietuvoje. Dalijamasi LDA darbo 
patirtimi, skaitomi pranešimai TDF, Europos diabeto studijų 
asociacijos, Europos Parlamento, PSO konferencijose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Lietuvos diabeto asociacijos 
veiklos organizavimo partneriams ir rėmėjams, savivaldybių ir 
gydymo įstaigų vadovams ir medikams bei rajonų diabeto orga-
nizacijų vadovams, taip pat dalyviams, siekusiems žinių, kad ga-
lėtų gyventi visavertį gyvenimą ir išvengtų baisių komplikacijų.

Artimiausi Lietuvos diabeto asociacijos tikslai yra: 
•	 vadovaujantis	 Jungtinių	 Tautų	 rezoliucijos	 ir	 Europos	

Parlamento deklaracijos dėl diabeto rekomendacijomis 
bei Tarptautinės diabeto federacijos Nacionalinių diabeto 
programų vadovu, parengti ir įgyvendinti ilgalaikę Naci-
onalinę cukrinio diabeto ir jo komplikacijų prevencijos, 
kontrolės ir gydymo programą;

•	 gydymo	įstaigose	atkurti	 sveikatos	reformos	metu	sunai-
kintus ar iš naujo įsteigti diabeto mokymo ir kojų priežiū-
ros kabinetus;

•	 visuomenės	švietimui,	diabeto	ir	jo	komplikacijų	preven-
cijai, nepavėluotai diagnozei skirti kuo daugiau dėmesio ir 
lėšų.

Tarptautinės diabeto federacijos atlaso duomenimis, pa-
tikslintais 2014 m., pasaulyje gyvena 387 mln. diabetu sergan-
čių žmonių, Europoje – 52 mln.,  Lietuvoje – 109,48 tūkst.  
Iki 2035 m. 592 mln., arba vienas iš dešimties, žmonių sirgs 
šia liga. Be to, šiandien 316 mln. žmonių turi didelę riziką 
išsivystyti II tipo diabetui. Prognozuojama, kad šis skaičius 
išaugs beveik iki 500 mln. Kas daro šią pandemiją ypač grės-
mingą? Pirmiausia tai, kad visame pasaulyje cukrinis diabetas 
yra beveik nepastebima liga. Beveik pusė visų diabetu sergan-
čių žmonių pasaulyje iki šiol nežino, kad serga cukriniu dia-
betu. Šie faktai ir skaičiai kartojasi, tad būtina skubiai imtis 
veiksmų. Daugumos II tipo diabeto atvejų ir jo sukeliamų 
grėsmingų komplikacijų galima išvengti – padėti gali sveika 
gyvensena ir pakeisti gyvenimo įpročiai.

Būtent tam tikslui nuo 2014 m. pradėta Pasaulinės dia-
beto dienos kampanija (2014–2016), kai atkreipiamas dėme-
sys į sveiką gyvenseną ir diabetą. Pabrėžiama sveikos mitybos 
svarba tiek siekiant II tipo diabeto prevencijos, tiek norint 
veiksmingai valdyti ligą ir išvengti komplikacijų. Pagrindinis 
kampanijos tikslas yra aiškinti žmonėms, kad svarbu tinkamai 
rinktis, ką valgyti. Diabeto ligoniams būtina žinoti, kokia yra 
subalansuotos dietos nauda, kodėl būtina dieną pradėti svei-
kais pusryčiais.
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ DĖMESIUI!

Kad galėtumėte atpažinti apgamus ir padėti pacientams suprasti  
melanomos klastingumą, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir  
specializacijos centras kartu su chirurgu Juozu Prušinsku 

kviečia dalyvauti seminare 
SU PAVASARIU ATEINA APGAMAI

Seminaro temos
1. Apgamai

2. Melanoma
3. Kriochirurgija – gydymas šalčiu

Susidarius grupei atvyksime į Jūsų darbovietę arba seminaras vyks 
moderniose Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 

auditorijose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje.

Seminaro trukmė – 8 val.
Seminaro kaina – 9,28 Eur (32,04 Lt)

Norėdami dalyvauti seminare, parašykite prašymą 
ir atsiųskite el. p. centras@sdtsc.lt 

Išsamesnė informacija teikiama
Mokymo ir programų skyriuje

(Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius)
Tel. (8 5) 232 8545, mob. +370 686 51 906

El. p. loreta.gudeliene@sdtsc.lt 

SDTS centro informacija

Skelbimas
Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės įsakymu 

2015 m. vasario 27 d. Nr. V-284 pavadinimas „Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centras“ keičiamas į „Sveikatos prie-
žiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras“. Įsakymas įsi-
galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d.
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Stoma yra nejautri, nes neturi nervinių skaidulų. Gleivi-
nėje yra tankus kapiliarų tinklas, todėl, jeigu elgiamasi ne-
atsargiai, gali šiek tiek kraujuoti. Jeigu kraujavimas trunka 
ilgai arba išskyrose atsirado kraujo, būtina kreiptis į gydytoją. 
Reikia saugotis, kad žarnų turinys nepatektų ant peristominės 
odos – odos aplink stomą, nes išskyros gali sukelti odos pažei-
dimų. Kiekvieną kartą keičiant rinktuvą, odą būtina nuplau-
ti muilu, nepaliekančiu riebių apnašų, ir vandeniu. Vanduo, 
plaunant stomą, nepatenka į jos vidų (dėl beveik nepastebimų 
žarnos judesių – susitraukimų), todėl, maudantis vonioje ar 
duše, stomos uždengti nereikia. Nuplovus peristominę odą, 
reikia gerai ją nusausinti ir tik tada galima klijuoti rinktuvus. 
Jeigu oda labai jautri ar pažeista, paraudusi, tuomet, prieš kli-
juojant rinktuvą, rekomenduojama odą paruošti specialiomis 
peristominės odos priežiūrai skirtomis priemonėmis.

Dažnai po stomos suformavimo operacijos jos skersmuo 
būna didesnis nei praėjus keliems mėnesiams, todėl kiekvieną 
kartą prieš paskiriant rinktuvus, pacientas turėtų išsimatuoti 
stomos skersmenį. Stomos skersmenį išmatuoti galima liniuo-
te arba rinktuvų pakuotėse esančiais specialiais matuokliais. 
Išmatavę stomos skersmenį, reikiamą rinktuvų dydį rasite 
stomos rinktuvų kataloge arba stomą turintiems žmonėms 
skirtoje interneto svetainėje. Dažniausiai su rinktuvais naudo-
jamas ir rinktuvus prilaikantis dirželis ar diržas-juosta, kuris 
suteikia didesnį saugumo jausmą (pvz., dirbant fizinį darbą 
arba naktį prilaiko rinktuvų maišelį).

Stomų priežiūros rinktuvai

Stomos priežiūrai parenkami tinkamo dydžio, patogūs ir 
sandarūs rinktuvai. Šiuolaikiniai rinktuvai gaminami iš spe-
cialios kvapo nepraleidžiančios medžiagos, yra lengvi, ploni, 
nepastebimi po drabužiais. Rinktuvą sudaro lipnioji odą sau-
ganti dalis – plokštelė – ir turinio surinkimo maišelis. Stomos 
rinktuvai būna vienos arba dviejų dalių. Svarbu paminėti, kad 
naudojant dviejų dalių rinktuvus, gydytojas visada paskirtų to 
paties dydžio ir plokšteles, ir maišelius. 

Šiame straipsnyje pristatysime Lietuvoje dažniausiai nau-
dojamus 100 % kompensuojamuosius „ConvaTec“ gaminto-
jo rinktuvus.

Kolostomai ir ileostomai tinkantys rinktuvai:
•	 Vienos	dalies	sistema	(plokštelė	ir	maišelis	viename,	arba	lipnus	

maišelis):  „ESTEEM®+“ universalaus dydžio (20–70 mm) 
atviri maišeliai; su iškirptomis ir paruoštomis naudojimui 
angomis atviri maišeliai: „ESTEEM®+“ 30 mm, „ES-
TEEM®+“ 40 mm; „ESTEEM®+“ universalaus dydžio 
(20–70 mm) uždari maišeliai.

1 pav. Vienos dalies  rinktuvai

Rinktuvai su vienos dalies sistema dažniausiai naudoja-
mi turint kolostomą. Vienos dalies maišelyje „Esteem®+“ 
(20–70 mm dydžio) reikia iškirpti angą stomai, atitin-
kančią jos kontūrus. Naudojant „Esteem®+“ 30 mm arba 
„Esteem®+“ 40 mm dydžio rinktuvus, angos kirpti nerei-
kia – maišeliai jau yra su iškirptomis angomis. Ir uždari, ir 
atviri vienos dalies „Esteem®+“ maišeliai yra su integruotu 
aktyviosios anglies filtru, kuris išleidžia susikaupusį orą iš 
maišelio, neutralizuoja nemalonius kvapus, sumažina mai-
šelio pūtimąsi. Maudantis filtrą galima užklijuoti specia-
liais pakuotėje esančiais lipdukais.
•		 Dviejų	 dalių	 sistema	 su	 žiediniu	 plokštelės	 ir	 maišelio	 su-

jungimo mechanizmu: pirštais formuojamos „NATURA® 
Flat Moldable“ lygios, „NATURA® Convex Moldable“ 
išgaubtos plokštelės ir „NATURA®+“ atviri maišeliai su 
filtru ir lipniu užsegimu arba, rečiau naudojami, „NATU-
RA®+“ uždari maišeliai su filtru.

 
2 pav. Dvieju dalių rinktuvo 3 pav. Dviejų dalių
 „Moldable“ plokštelė   rinktuvo maišelis

Rinktuvai su dviejų dalių sistema naudojami turint ileos-
tomą ir kolostomą. Surenkamasis maišelis prie plokštelės pri-
tvirtinamas žiediniu sujungimo mechanizmu. Plokštelė lieka 
ant odos kelias dienas, o maišeliai keičiami kasdien arba pagal 
poreikį. „NATURA®“ rinktuvų plokštelės yra formuojamos 
pirštais – tai ypač patogu vyresnio amžiaus pacientams, ku-
riems sunku tiksliai iškirpti stomos dydžio angą žirklėmis, 

Nuotolinis mokymas

Stomų priežiūra
2 tema.  Stomų priežiūra ir stomų turinio rinktuvai: rūšys, naudojimas, 

kompensavimas. Peristominės odos priežiūros priemonės
1 Dr. Valdemaras Jotautas, 2 Milda Trakimienė, 2 Božena Mikulevič

1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Pilvo chirurgijos centras, 2 UAB „Linus Medical“
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kirpdami dažnai jie sugadina plokštelę dėl susilpnėjusio re-
gėjimo, netikslių rankų judesių. Pirštais formuojamos plokš-
telės labai patogios, nes šioje hidrokoloidinėje plokštelėje 
anga stomai formuojama pirštais: elastinga lipnioji medžiaga 
atvyniojama iki reikiamo stomos angos dydžio, o suklydus,  
t. y. atvyniojus per daug, galima angą vėl sumažinti, paver-
čiant hidrokoloidinę medžiagą atgal.

Pirštais formuojamų plokštelių privalumai:
1. Paprasta naudoti. Plokštelės anga lengvai formuojama 

pirštais ir nebereikia kirpti žirklėmis.
2. Plokštelė glaudžiai apgaubia stomą, nepalikdama jokių 

tarpų, taip apsaugodama odą nuo žarnyno turinio ar šlapimo 
pratekėjimo. 

3. Daug geresnė odos aplink stomą apsauga nuo agresyvaus 
žarnyno turinio ar šlapimo. 

4. Dėl „ConvaTec Moldable“ technologijos plokštelė leng-
vai prisitaiko prie kintančio stomos dydžio ir formos.

Pirštais formuojamos plokštelės būna lygios („Flat Molda-
ble“) – tinkančios iškilioms stomoms, ir išgaubtos („Convex 
Moldable“) – tinkančios įdubusioms stomoms ar esančioms 
pilvo raukšlėje.

„NATURA®+“ atviri maišeliai su filtru ir lipniu užsegimu 
yra populiariausi maišeliai, kuriuos lengva ištuštinti kelis kar-
tus per dieną. Maišelis užsegamas lipniu užsegimu ir turi spe-
cialią užsegimą paslepiančią kišenėlę, kad rinktuvas būtų ma-
žiau pastebimas po drabužiais. Rinktuvo maišelis pagamintas 
iš kokybiškos švelnios medžiagos, kuri neskleidžia garso, ne-
plyšta, nesušlampa nuo prakaito, nedirgina jautrios odos.

Dėmesio! Visus „NATURA®+“ maišelius galima naudoti 
tik su „NATURA®“ plokštelėmis.

Uždari maišeliai – kada juos rinktis? 

4 pav. Vienos dalies uždaras maišelis

Dauguma žmonių po ileostomos suformavimo operacijos 
naudoja atvirus maišelius su filtru ir lipniu užsegimu. Tačiau, 
jei yra suformuota kolostoma, galima naudoti ir kitokius ko-
lostominius maišelius, t. y. uždarus maišelius. 

„ConvaTec“ Lietuvoje gali pasiūlyti uždarus kompensuo-
jamuosius kolostominius dviejų dalių „Natura+“ arba vienos 
dalies uždarus „Esteem+“ maišelius. Uždari stomos maišeliai 
naudojami:
1.  Turint suformuotą kolostomą, nes žarnyno turinys daž-

niausiai būna tirštos konsistencijos ir nėra būtinybės maiše-
lį valyti kas 1–2 val., kaip asmenims, turintiems ileostomą. 
Uždarą maišelį pakanka keisti 1 kartą per parą ar rečiau.

2.  Einant į baseiną, pirtį.

3.  Maudantis viešuose telkiniuose (ežere, upėje, jūroje, van-
denyne). 
Kolostomos turiniui pritaikyti uždari maišeliai yra higie-

niškesni už atvirus. Šių maišelių nereikia ištuštinti ir plauti, 
išvengiama nemalonaus kvapo. Juos paprasta prisirinkus tu-
riniui tiesiog nuimti ir utilizuoti. Uždarus maišelius lengviau 
naudoti vyresnio amžiaus asmenims, kurių rankų judesiai jau 
būna netikslūs. Su uždarais maišeliais patogu praustis, plau-
kioti baseine, nes jie mažiau pastebimi po maudymosi kostiu-
mėliu ar drabužiais. Lietuvoje asmenims, turintiems kolosto-
mą, 100 % kompensuojama 5 vnt. plokštelių ir 30 vnt. uždarų 
maišelių vienam mėnesiui arba 30 vnt. vienos dalies uždarų 
maišelių. Beje, pacientas gali vieną mėnesį gauti atvirų maiše-
lių, o kitą – uždarų, kad turėtų galimybę naudoti abiejų rūšių 
maišelius pagal poreikį. 

Urostominiai rinktuvai

Urostominiai rinktuvai būna vienos arba dviejų dalių. Vi-
suose urostominiuose maišeliuose yra specialios sagtys rink-
tuvą prilaikančiam dirželiui, todėl su urostominiu rinktuvu 
visada rekomenduojama segėti rinktuvą prilaikantį dirželį.

„NATURA®“ dviejų dalių urostominiai rinktuvai. Dvie-
jų dalių sistemos urostominiai rinktuvai su standžiu sujungimu 
užtikrina saugumą ir komfortą. Ši ypatinga sistema užtikrina 
patikimą sandarumą ir apsaugą. Žmonėms su urostoma reko-
menduojama naudoti atsparesnes šlapimui pirštais formuoja-
mas plokšteles (lygias „Flat Moldable“ arba išgaubtas „Convex 
Moldable“). „Natura®“ urostominiai maišeliai yra su čiaupu, 
kurį lengva atidaryti ir uždaryti viena ranka, t. y. maišelio turi-
nį patogiau ištuštinti. Šie maišeliai pagaminti iš patogaus poli-
etileno su antirefliuksiniu mechanizmu, todėl pacientui gulint 
šlapimas niekada negrįžta iš maišelio atgal į stomą.

Vienos dalies urostominiai maišeliai. Vienos dalies uros-
tominiuose rinktuvuose „Esteem®“ ir „Stomadress Plus®“ 
plokštelė ir maišelis yra sujungti. Šie rinktuvai apsaugo odą 
nuo turinio ištekėjimo ir komplikacijų. Galima pasirinkti 
urostominius vienos dalies maišelius su paruošta naudojimui 
anga („Esteem®“ 25 mm“) arba urostominius vienos dalies 
maišelius su anga, kurią reikia išsikirpti (universalaus dydžio 
urostominiai maišeliai „Esteem®“, „Stomadress Plus®“).

„Unomedical®“ daugkartiniai 2 litrų talpos šlapimo 
rinktuvai.  Naktiniai 2 litrų talpos šlapimo rinktuvai yra 
100 % kompensuojami žmonėms, turintiems urostomą, 
ir naudojami naktiniam šlapimui surinkti. Jis jungiamas su 
urostominiu maišeliu ar kateteriu, naudojant specialų pakuo-
tėje esantį jungiamąjį vamzdelį.

5 pav. Daugkartinis 2 l talpos šlapimo rinktuvas
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Nuotolinio mokymo „Stomų priežiūra“
2 temos  „Stomų priežiūra ir stomų turinio rinktuvai: rūšys,  

naudojimas, kompensavimas. Peristominės odos priežiūros priemonės“
Klau s ima i

1. Kiek žmonėms su stoma 1 mėnesiui yra  
     kompensuojama medicinos pagalbos priemonių:

a) 1 dirželis ir 60 maišelių, 2 pastos
b) 5 plokštelės ir 35 maišeliai
c) pasirinktinai 5 plokštelės ir 30 maišelių arba 10 

plokštelių ir 20 maišelių; 3 daugkartiniai šlapimo 
rinktuvai (esant urostomai); 1 dirželis trims mėne-
siams

2. Dviejų dalių stomų rinktuvai yra: 
a) rinktuvai, sudaryti iš klijuojamo maišelio ir jį prilai-

kančio dirželio
b) rinktuvai, sudaryti iš hidrokoloidinės plokštelės, 

kuri klijuojama ant odos aplink stomą ir prie plokš-
telės prisegamo atviro ar uždaro maišelio

c) urostominiai rinktuvai, sudaryti iš urostominio 
maišelio ir daugkartinio naktinio šlapimo rinktuvo

3. Kaip naudoti „Natura®“ pirštais formuojamas 
   „Moldable“ plokšteles:

a)  išmatavus stomos skersmenį, nupiešiama tinkamo 
dydžio ir formos anga rinktuvo plokštelėje ir žirklė-
mis iškerpama anga 

b) „Moldable“ plokštelėse anga stomai jau paruošta nau-
doti – jos nei kirpti, nei kitaip formuoti nebereikia

c) „Moldable“ plokštelėse anga stomai suformuojama 
pirštais vyniojant elastingą hidrokoloidinę medžiagą 
nuo angos vidurio į šonus tol, kol ji atitiks paciento 
stomos dydį ir formą 

4. Kada naudojamos pirštais formuojamos „Natu-
ra®“ „Convex Moldable“ plokštelės:

a) kai stoma yra pilvo raukšlėje, įdubusi ar kai yra randų 
šalia stomos

b) cukriniu diabetu sergantiems stomuotiems pacientams
c)  esant ovalios ar netaisyklingos formos stomai

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.

Nuotolinis mokymas

Stomų priežiūros 
priemonių kompensavimas

Receptą stomos rinktuvams, dirželiams, naktiniam šla-
pimo rinktuvui gali išrašyti bendrosios praktikos gydytojas, 
chirurgas. Visi stomos turinio rinktuvai, rinktuvus prilaikantys 
dirželiai ar diržai-juostos bei naktiniai šlapimo rinktuvai yra 
100 % kompensuojami. 

Šiuo metu 1 mėnesiui kompensuojama:
•	 10 vnt. bet kokios rūšies plokštelių ir 20 vnt. maišelių  

(10 + 20) arba 5 vnt. plokštelių ir 30 vnt. maišelių (5 + 30);
•	 diržas-juosta ar dirželis rinktuvo prilaikymui: 1 vnt. 3 mė-

nesiams;
•	 3 vnt. daugkartinių 2 litrų talpos šlapimo rinktuvų 

(gali būti sterilūs arba nesterilūs).
Tačiau žmonėms, turintiems stomą, skirtos specialios pe-

ristominės odos priežiūros priemonės (pastos, milteliai, ap-
sauginės ir valomosios servetėlės, kt.) Lietuvoje nekompen-
suojamos. 

„ConvaTec“ peristominės odos priežiūros 
priemonės ir rinktuvų priedai

Kasdienei stomos priežiūrai labai svarbu asmens higiena, 
tinkamas rinktuvų parinkimas, odos aplink stomą įvertini-
mas. Kasdienei peristominės odos higienai naudojamos va-
lomosios priemonės. Esant peristominės odos pažeidimams, 
odos nelygumams, turi būti naudojamos papildomos gydo-
mosios odos priežiūros priemonės: 

•  „Stomahesive®“ pasta, 60 g. Labai efektyvi hidrokoloi-
dinė apsauginė pasta (hermetikas) naudojama tepant ant 
odos aplink stomą. Sukuria patikimą plokštelės ir odos 
sukibimą; padeda apsaugoti odą nuo žarnų turinio prate-
kėjimo ir skausmingo sudirginimo. Gali būti naudojama 
siekiant apsaugoti odą aplink fistules ir stomas, užpildyti 
odos raukšlėms, nelygumams ir randams;

• „Stomahesive®“ milteliai, 25 g. Šie hidrokoloidiniai mil-
teliai skirti pažeistos peristominės odos apsaugai. Apsaugo 
paraudusią, šlapiuojančią, pažeistą odą, absorbuoja drėg-
mę ir paruošia odą dviejų dalių rinktuvų plokštelės arba 
vienos dalies maišeliui priklijuoti. Gali būti naudojami, 
kol pažeista oda sugis.

• „Aloe Vesta®“ valomosios putos. Gausiai putojanti prie-
monė, tinkanti prausimuisi ir odos valymui. Sudedamo-
sios dalys ištirpina fekalijų nešvarumus, atsirandančius dėl 
turinio nelaikymo. Drėkinanti, raminanti, odą minkšti-
nanti priemonė pagerina pavargusios odos būklę. Ši prie-
monė puikiai tinka ir plaukų plovimui. Priemonės nereikia 
nuplauti, ji gerai pašalina nešvarumus ir riebalus. Puikiai 
tinka ir nejudrių, gulinčių žmonių asmens higienai.

•	 „ConvaCare®“ valomosios servetėlės. Malonaus apelsinų 
kvapo vienkartinės valomosios servetėlės, skirtos peristo-
minės odos valymui. Gerai nuvalo rinktuvų klijų likučius, 
stomos turinį nuo peristominės odos. Valomųjų servetėlių 
sudėtyje esantys aliejai drėkina sausą ir jautrią odą. 

• „ConvaCare®“ apsauginės servetėlės. Vienkartinės ap-
sauginės servetėlės sukuria ant peristominės odos apsaugi-
nę plėvelę ir pagerina rinktuvų plokštelės ir odos sukibimą, 
padeda apsaugoti odą nuo galimų sudirginimų.
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Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo 
„Stomų priežiūra“ dalyvio kortelė

 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki 2015 m. balandžio 2 d. adresu:

Nuotolinės studijos, SDTS centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. 
Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą. 

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei 2015 m. balandžio 2 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 

SVARBU! Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti „ConvaTec“ logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta

• „Silesse®“ apsauginis purškalas. Sudaro apsauginę si-
likoninę plėvelę, kuri apsaugo odą nuo stomos turinio ir 
fermentų poveikio. Apsaugo įtrūkusią, paraudusią ir sudir-
gusią odą. Silikoninis purškalas nedirgina odos. 

• „Niltac®“ nedirginantis medicininių klijų valiklis. Grei-
tai, neskausmingai ir švariai nuvalo klijų likučius nuo odos 
paviršiaus ir padeda lengvai nuimti stomos rinktuvus. 
Nedirgina odos, hipoalerginis. Ypač populiari priemonė, 
esant didesniam pilvo plaukuotumui – palengvina rinktu-
vo nuėmimą, nedirginant odos ir plaukų.

• Priemonės, neutralizuojančios nemalonius kvapus: 
„ALP® purškalas“ ir „ALP® aliejus“. Veiksmingai neu-
tralizuoja ir sugeria nemalonius kvapus. Juos galima nau-
doti, turint įvairių rūšių stomą (kolostomą, ileostomą ir 
urostomą). Tai natūralūs produktai, sukurti eterinių aliejų 
pagrindu. Patogu naudoti keliaujant. Nedirgina odos, ne-
palieka dėmių, nelimpa. Purškiama ar lašinama į rinktuvo 
maišelį.

• „Diamonds®“ paketėlis, geliu paverčiantis stomos turi-
nį. Paketėlis ileostomos ir urostomos skystą turinį paverčia 
minkštu bekvapiu geliu, apsaugo nuo pratekėjimo, stomos 
maišelis nesipučia. Sumažėja oro kaupimasis ir panaikina-
mas nemalonus kvapas. Tinka kasdieniam naudojimui. 
Paketėlis dedamas į uždarytą rinktuvo maišelį.

• „ConvaTec“ rinktuvus prilaikantis dirželis.
 Tinka naudoti tik su „Natura“ rinktuvais ir „Stomadress 

Plus“ urostominiais rinktuvais. Suteikia saugumo jausmą, 

dirbant fizinį darbą ar sportuojant, kasdieniame gyveni-
me, taip pat pacientams su antsvoriu. Gerai prisitaiko, 
galima skalbti. 1 dirželis kompensuojamas 3 mėnesiams.

• „StomaSafe Clas-
sic®“ stomos turinio 
rinktuvus prilaikan-
tis diržas-juosta. 

 Stomos rinktuvus 
prilaikantis diržas-
juosta pridengia ir 
patikimai prilaiko 
rinktuvo maišelį, su-
teikia saugumo pojū-
tį dieną ir naktį. Pa-
gamintas iš minkštos 
ir elastingos medžia-
gos, nedirgina odos. Lengva užsirišti. Tinka naudoti tiek 
su vienos dalies, tiek su dviejų dalių rinktuvais. Yra trijų 

     6 pav. Diržas

    7 pav. Diržas-juosta
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Kokie mes, tokios ir mūsų šventės

Kai tik saulė pradeda aukščiau kelti galvą, oras pamažu 
pildosi gyvybės kvapų, vis drąsesnių garsų, neilgai trukus, 
žiūrėk, ir spalvų. Taip jau sutvarkyta – po žiemos stingu-
lio, šalčių, juodų ir baltų peizažų akys išsiilgusios gyvybės, 
ausis – garsų, širdis – gyvenimo pilnatvės, tarsi patvirtini-
mo – esi gyvas. Prasmingai ir nuosekliai atgimimo link 
mus veda ir pavasario šventės. 

Po triukšmingų ir sočių Ùžgavėnių prasidėjusi Pelen 
diena – savotiškas įspėjimas, priminimas: prasideda 
gavė̃nios laikotarpis, metas įsiklausyti, gavėti, pasninkauti, 
ruoštis Didžiajai Dienai – Velýkoms. Gavėnià (žodis yra 
2-osios kirčiuotės: gavėnià, gavė̃nios, gavė̃niai, gavė̃nią, 
gavėnià (kuo?), gavė̃nioje, taigi kirčiuojamas kaip žodis 
ratas ir, kaip visi laikotarpių pavadinimai, rašomas mažąja 
raide: adveñtas, pãsninkas…) – tai „septynių savaičių pas-
ninkas ir atgailos laikas nuo Užgavėnių iki Velykų“ (žr. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas). 

Žodis gavėnià atėjęs iš baltarusių kalbos, reiškia 
susilaikymą nuo mėsiškų valgių, pasninkavimą. Lotyniškasis 
gavė̃nios vardas Quadragesima „keturiasdešimtoji“ tie-
siogiai nusako keturiasdešimties dienų laikotarpį prieš 
Velýkas. Tą pačią reikšmę turi ir dabartinės graikų kalbos 
žodis megale tessarakoste „didysis keturiasdešimtdienis“. 
Tačiau šaltiniuose aptinkamas kitas, senesnis graikiškas 
gavė̃nios pavadinimas metanoia, kuris galbūt taikliausiai 
išreiškia viso minimo laikotarpio esmę ir teologinę prasmę. 
Metainoia – tai atgaila, gyvenimo permąstymas ir vidinis 
pasikeitimas. Kitaip tariant, tai yra savotiškas atsitrauki-
mas nuo kūniškų rūpesčių ir atsigręžimas į Dievą, vadi-
nasi, į žmogų, gyvenimo apmąstymą, vidinį pasikeitimą, 
atsivertimą, atgailą. Tai vilties laikas, kai įmanomi netikėti 

Diana Žėkienė  
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

posūkiai, atveriantys naujas gyvenimo erdves, galimybė 
suvokti ateinančių Velýkų prasmę.  

Žodis Velýkos (1-osios kirčiuotės žodis, todėl kirtis 
pastovus, reikia kirčiuoti per Velýkas) į mūsų vartoseną 
taip pat pateko iš baltarusių. Pirmuosiuose mūsų raštuose 
daugiausia buvo vartota vienaskaitinė forma velyka. Kilo ji 
iš baltarusių kalbos būdvardžio velikij „didžiulis, didysis“. 
Šios šventės pavadinimas baltarusių kalboje buvo velikij 
denj, pažodžiui „didžioji diena“.

Kaimynai latviai Velýkas vadina lieldienas. Latviai, 
pasiskolinę iš slavų, pavadinimą išsivertė pažodžiui: latvių 
liels „didelis“ ir diena „diena“.

Rusų Velýkos – pascha kilo iš graikų pascha, kuris yra 
hebrajiškos kilmės. 

Žodis Velýkos, kaip ir visų švenčių pavadinimai (pvz.: 
Kalėdos, Užgavėnės, Pelenų diena...), rašomas didžiąja 
raide. Beje, žodis šventas neįeina į šventės pavadinimą, 
todėl sutrumpinimas šv. nėra būtinas arba rašomas mažąja 
raide, pvz.: šv. Kalė̃dos, šv. Velýkos. Taigi tikrai ne klaida 
vartoti švenčių pavadinimus be minėtos santrumpos šv.

Primintina, kad sveikinimai su prielinksnio su kon-
strukcijomis (pvz., Sveikinu su Velykomis!) paplito dėl rusų 
kalbos įtakos, o lietuviams įprastesni: Sveiki sulaukę šventų 
Velýkų! Džiaugsmingų šventų Velýkų!

Gavė̃nios laikotarpiu labiausiai norisi neprarasti vilties, 
linkėti jos ir neštis ne tik į Velýkų šventes, bet saugoti, 
auginti ir stiprinti nuolat, tikėti žmogumi, didinga jo proto 
ir dvasios harmonija.

Tad susikaupę ir apmąstę savo gyvenimą, viltingai lau-
kime šv. Velýkų – savo dvasios ir gamtos prisikėlimo.

Gerbiami slaugos darbuotojai ir visi šio žurnalo skaitytojai!
Kviečiame nepamiršti užsiprenumeruoti žurnalą  

„Slauga. Mokslas ir praktika“ 2015 metams. 
Tą galite padaryti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Indeksas 5105

Prenumeratos kaina:
	 12	mėn.	–	17,40	Eur	(60,	00	Lt)	 3	mėn.	–			4,35	Eur	(15,	00	Lt)
	 6	mėn.	–			8,70	Eur	(30,	00	Lt)	 1	mėn.	–			1,45	Eur	(5,	00	Lt)
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Ką galime nuveikti drauge

Vasario 11-ąją, Pasaulio ligonių dieną, Lietuvos medicinos 
biblioteka (LMB) pacientų organizacijų atstovus pakvietė į 
renginį tema „Lietuvos medicinos biblioteka ir pacientų or-
ganizacijos: ką galime nuveikti drauge savo ir savo artimųjų 
labui“. Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė pris-
tatė bibliotekos paslaugas ir galimybes susirasti medicininės 
informacijos ne tik ištikus bėdai, bet ir stengiantis išsaugoti 
savo gerą savijautą ir sveikatą. Pastaruoju metu padidėjęs po-
reikis pacientams ir jų artimiesiems suprantamos medicininės 
informacijos apie ligas, jų priežastis, profilaktiką paskatino 
atrinktos, patikimos informacijos portalo lietuvių kalba ren-
gimą. 

Susitikime aptartos pacientams skirto LMB rengiamo 
portalo perspektyvos. R. Vaišvilienė atkreipė dėmesį, kad ne 
visa informacija internete yra patikima, daugelis bibliotekų ir 
organizacijų kuria savo atrinktas interneto puslapių kolekci-
jas, kurios dažnai dubliuojasi. Pasiūlė vienoje vietoje surinkti 
laisvos prieigos šaltinius pacientams lietuvių kalba ir sukurti 
bendrą, plačiajai visuomenei prieinamą portalą. Pagrindiniai 
informacijos atrinkimo nuostatai: skaidrumas ir atvirumas, 
patikimumas, duomenų saugumas, atsakingumas, pasiekia-
mumas. R. Vaišvilienė pakvietė pacientų organizacijas pateik-
ti bibliotekai savo naujausius leidinius.

Mokymo išteklių skyriaus vedėja Jūratė Stukienė perskai-
tė pranešimą „Medicinos informacija pacientams“. Pranešė-
ja atkreipė dėmesį, kad trūksta gerai parengtos informacijos 
gimtąja kalba, informaciją turėtų suteikti sveikatos priežiū-
ros specialistai ir ji turėtų būti pateikta suprantama forma 
bei tinkamu laiku, ne visi pacientai geba suprasti, ką aiškina 
gydytojas, kartais jie būna nepasirengę bendravimui, be to, 
medikai negali skirti pakankamai laiko pacientui. J. Stukienė 
pristatė pacientams skirtus tinklalapus Medline Plus, pasveik.
lt ir sveikas.lt    

R. Vaišvilienė pranešime „Informacija pacientams ir visuo-
menei. Naujas požiūris į ligoninių bibliotekas“ supažindino 
su Šiaurės šalių bibliotekininkų patirtimi. Ullevaal universi-

teto ligoninės (Norvegija) Sveikatos informacijos centras ir 
biblioteka įkurti prie ligoninės veikiančiame viešbutyje. Jame 
dirba keturi bibliotekininkai ir du sveikatos priežiūros speci-
alistai. Pacientų mokymo centro uždaviniai: teikti reikalingą 
informaciją apie sveikatą ir ligas pacientams, jų artimiesiems, 
plačiajai visuomenei; aprūpinti biblioteką literatūra (knygo-
mis, žurnalais, garso ir vaizdo įrašais bei technika jais naudotis 
ne tik bibliotekoje, bet ir palatose); surinkti ir teikti pacien-
tams suprantamą medicininę informaciją, parengtą ir išleistą 
pacientų bei kitų organizacijų; ugdyti pacientų informacinį 
raštingumą, konsultuoti ir mokyti, kaip ieškoti informacijos 
internete. Biblioteka pritaikyta žmonėms su negalia, kad jie 
galėtų naudotis bibliotekos paslaugomis, o kambariai įrengti 
taip, kad juos būtų galima transformuoti į reikiamo dydžio 
erdves, kuriose vyksta susitikimai, diskusijos, mokymai. Pa-
cientų mokymo centrai glaudžiai bendradarbiauja su pacien-
tų mokymo grupėmis, pacientų ir medikų organizacijomis, 
visuomeninėmis organizacijomis, viešosiomis bibliotekomis, 
sveikatos priežiūros organizacijomis. Sukurtas Medicinos in-
formacijos portalas SMIL (Skandinavisk Medisinsk Informas-
jon for Legfolk), skirtas pacientams ir plačiajai visuomenei. 
R. Vaišvilienė pakvietė padiskutuoti, ar Lietuvos sveikatos 
priežiūros įstaigose (ligoninėse, sanatorijose, reabilitacijos 
centruose) reikalingos bibliotekos ar pacientų informacijos 
centrai, skirti pacientų informacijos paieškai, ir su kokiomis 
problemomis susiduria ligoniai ar jų artimieji, norėdami gauti 
teisingos, patikimos informacijos jiems rūpimais klausimais.

Bendradarbiavimas su pacientų organizacijomis prasidėjo 
jau seniai. Prieš du dešimtmečius Lietuvos diabeto asociacija, 
vadovaujama prezidentės Vidos Augustinienės, LMB suren-
gė vienus pirmųjų Pasaulinei diabeto dienai skirtų renginių 
vilniečiams. 2010 m. bibliotekoje vyko susitikimas su paci-
entų organizacijomis, kuriame Onkohematologinių ligonių 
bendrijos „Kraujas“ pirmininkė Dalia Bielskytė, Lietuvos 
nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė, Lietuvos artrito asociacijos prezidentė Ona Stefa-
nija Telyčėnienė supažindino su šių organizacijų veikla. Buvo 
pristatyti jų parengti leidiniai, filmas apie organų donorystę, 
fotografijų paroda „Už gyvybę“ ir bibliotekos darbuotojų pa-
rengta leidinių bei publikacijų paroda. 

Pasak R. Vaišvilienės, pasidalinti patirtimi kitokioje erdvėje 
ir aplinkoje buvo naudinga tiek organizacijų atstovams, tiek 
susirinkusiems, kurie gal ir neturi konkrečių problemų, bet 
suvokia, kad nė vienas nežino, kas jo laukia ir kokį pirmą-
jį žingsnį reikia žengti ištikus bėdai. Respublikinė psichikos 
sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų asociacija „Klubas 
13 ir Ko“, vadovaujama gydytojos psichiatrės Danguolės Sur-
vilaitės, jau penkiolika metų rengia savo narių parodas LMB. 
Rokiškio psichiatrinės ligoninės pacientai taip pat surengė ke-
letą savo kūrybos parodų. 2007 m. veikė Tarptautinė fotogra-
fijų paroda „Moterys ir reumatoidinis artritas“.

Kviečiame pacientų organizacijas naujausius leidinius pa-
teikti Lietuvos medicinos bibliotekai.

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
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