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Gabrielė Voluckytė, Simona Paulikienė
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Raktažodžiai: cukrinis diabetas, pirminė prevencija.

Santrauka
Straipsnyje analizuojamos bendruomenės narių žinios apie 

cukrinį diabetą ir jo pirminę prevenciją. Tyrime dalyvavo 50 
pacientų, nesergančių cukriniu diabetu. Tyrime taikytas an-
ketinės apklausos tyrimo metodas. Nustatyta, kad daugumos 
pacientų žinios yra geros. Iš tyrimo paaiškėjo, kad respondentai 
informaciją apie cukrinį diabetą ir jo pirminę prevenciją daž-
niausiai randa internete ir taip pat ją teikia gydantis gydytojas. 
Slaugytojo vaidmuo, teikiant informaciją apie šią ligą ir jos pre-
venciją, yra nepakankamas. 

Įvadas
Cukrinis diabetas (CD) – tai XXI a. rykštė. Šia liga suser-

gama vis dažniau, o nežinančių, kad galimai serga sutrikusia 
gliukozės apykaita, skaičius kasmet didėja. Tarptautinės diabe-
to federacijos (TDF) duomenimis, 2011 m. cukriniu diabetu 
sirgo 366 mln. viso pasaulio žmonių (185 mln. vyrų ir 181 
mln. moterų), o net 183 mln. žmonių nežinojo, kad serga cuk-
riniu diabetu. Preliminariais skaičiavimais, 2025 m. pasaulyje 
bus apie 333 mln. CD sergančių žmonių [6]. Pirmieji rašyti-
niai šaltiniai apie cukrinį diabetą yra Senovės Egipto papirusai 
(1550 m. pr. Kr.). Kasos svarba diabeto patogenezei išaiškinta 
XIX a. pabaigoje, tačiau tik išgryninus insuliną ir pradėjus juo 
gydymą 1922 m. pradžioje atsirado galimybė sergantiesiems iš-
gyventi. Tobulėjant mokslui ir technologijoms, apie 1955 m. 
buvo surasti pirmieji geriamieji vaistai diabetui gydyti [9]. Bet 
daug vėliau – tik per pastaruosius 15–20 metų buvo pradėta 
domėtis ir kalbėti apie cukrinio diabeto pirminę prevenciją, 
ankstyvą diagnostiką ir geros kontrolės svarbą tolesnei ligos 
eigai [2, 3].

Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, nesergančių cukriniu 
diabetu, žinias apie šią ligą ir jos pirminę prevenciją. 

Uždaviniai: 
1. Išanalizuoti bendruomenės narių žinias apie cukrinį dia-

betą.
2. Išsiaiškinti bendruomenės narių žinias apie cukrinio di-

abeto pirminę prevenciją. 
3. Nustatyti, kokius informacijos šaltinius apie cukrinio 

diabeto ir jo pirminę prevenciją bendruomenės nariai daž-
niausiai naudoja.

Cukrinio diabeto samprata
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Amerikos diabe-

to asociacijos (ADA) Ekspertų komitetas siūlo tokį cukrinio 
diabeto apibrėžimą: „Cukrinis diabetas yra daugiaetiologinis 
medžiagų apykaitos sutrikimas, lėtinė endokrininė liga, kuria 
sergant dėl insulino gamybos, sekrecijos ir jo poveikio paki-
timų (audinių atsparumo jo veikimui) arba dėl abiejų prie-
žasčių sutrinka medžiagų apykaita (angliavandenių, baltymų, 
riebalų), atsiranda lėtinė hiperglikemija ir daugelio organų 

(ypač akių, inkstų, nervų, širdies ir kraujagyslių) ilgalaikis pa-
žeidimas, disfunkcija ar nepakankamumas, t. y. stiprėja dia-
beto komplikacijos“ [9, 10].

Dažniausiai cukrinis diabetas nustatomas iš požymių, ku-
riuos sukelia hiperglikemija. Tačiau pastaraisiais dešimtme-
čiais mokslininkai siekia išaiškinti, kokie veiksniai nulemia 
II tipo CD išsivystymą dar prieš sutrinkant angliavandenių 
apykaitai. Vienuose šaltiniuose nurodama, kad pirmiausia 
sutrinka smegenų veikla, t. y. sutrinka sotumo centro hor-
moninė reguliacija, nes sumažėja leptino kiekis. Pagrindinė 
hormono leptino funkcija – apetito reguliavimas ir riebalų 
,,sudeginimas“. Mažas leptino kiekis smegenyse lemia tai, 
kad žmogaus organizmas reikalauja daugiau maisto ir kau-
pia daugiau riebalų [8]. Tačiau kitų mokslininkų nuomone, 
pirmiausia sutrinka riebalų apykaita kepenyse – išsivysto ne-
alkoholinė kepenų suriebėjimo liga (NSKL), kuri taip pat 
žinoma kaip kepenų suriebėjimo sindromas. Kepenys tampa 
,,riebios“, nes jos gamina daugiau riebalų, nei organizmui rei-
kia, todėl kepenyse pradeda kauptis riebalai [4]. Manoma, 
kad riebalų susikaupimą kepenų ląstelėse lemia sutrikusi labai 
žemo tankio lipoproteinų gamyba. Atsparumas insulinui yra 
labai svarbus NSKL patogenezės veiksnys, nes NSKL galima 
netgi tada, kai nėra viršsvorio ar nutukimo. Pacientai, ser-
gantys NSKL, turi daug daugiau visceralinių riebalų, kurie, 
palyginti su kitos lokalizacijos riebalais, yra labai svarbūs II 
tipo CD patogenezei [8].

Cukrinio diabeto diagnostika

Gliukozės toleravimo mėginys (GTM) atliekamas pa-
cientams, kurių kraujyje per profilaktinį sveikatos tikrinimą 
buvo rastas padidėjęs gliukozės kiekis – daugiau nei 7 mmol/l 
(norma 3,33–5,55 mmol/l). Atliekant šį mėginį duodama 
išgerti 75 g gliukozės tirpalo (t. y. 75 g vandenyje ištirpintos 
gliukozės ar standartizuoto gliukozės tirpalo ekvivalento), o 
tada nustatoma, kaip greitai gliukozė pašalinama iš kraujo [5, 
10].

Cukrinio diabeto diagnozė nekelia abejonių, kai nustato-
ma hiperglikemija 11,1 mmol/l ir daugiau ir pasireiškia šie 
specifiniai cukrinio diabeto simptomai: polidipsija, poliurija, 
polifagija, svorio kritimas, silpnumas, mieguistumas, lydimas 
migloto regėjimo, pykinimas, acetono kvapas, Kusmaulio 
kvėpavimas [10].

Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) yra ilgalaikės (2–3 
mėn.) diabeto kontrolės rodmuo, naudojamas CD diagnozei 
patvirtinti [2, 9] ir gydymo efektyvumui įvertinti [10]. He-
moglobinas yra eritrocituose ir dalyvauja pernešant deguonį 
organizme. Užsitęsus padidėjusiai glikemijai, blogėja diabeto 
kontrolė, padidėja gliukozės jungimasis su hemoglobinu ir 
išauga nevisaverčio glikozilinto hemoglobino kiekis. Padidėjęs 
HbA1c rodo, kad gliukozės koncentracija kraujyje buvo pa-

Bendruomenės narių žinios apie  
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didinta per ilgesnį laikotarpį – keletą savaičių ar net mėnesių. 
Sveikų asmenų HbA1c tyrimo rezultatai svyruoja nuo 4 

iki 6 proc. Sergantiems CD rekomenduojama, kad HbA1c 
neviršytų 6,5 proc., kadangi didesnis rezultatas reiškia didesnę 
komplikacijų tikimybę [2, 9]. Moksliniai tyrimai įrodė HbA1c 
prognostinę reikšmę: nesergantys cukriniu diabetu, bet 
turintys sutrikusią gliukozės toleranciją ir HbA1c, didesnį nei 
5,9 proc., perpus dažniau suserga šia liga per šešerius metus; 
jeigu vyresnių nei 45 metų moterų HbA1c yra didesnis nei 
5,22 proc., diabeto rizika per 10 metų beveik 8 kartus didesnė 
nei tų, kurių jis mažesnis [10].

Cukrinio diabeto klasifikacija

Pasaulio sveikatos organizacija pagal kilmę apibrėžia tokius 
keturis diabeto tipus:

1. Pirmojo tipo diabetas (kasos β-ląstelių suirimas, dažnai iki 
absoliutaus insulino nepakankamumo: gali būti autoimuninis 
ir idiopatinis) [9].

2. Antrojo tipo diabetas (progresuojantis insulino sekrecijos 
sutrikimas dėl atsparumo insulinui). Jis atsiranda dėl nepakan-
kamo insulino veikimo ar insulino sekrecijos sutrikimų [2].

3. Kiti specifiniai diabeto tipai, kylantys dėl tokių priežasčių 
kaip genetiniai kasos β-ląstelių trūkumai, genetiniai insulino 
veikimo defektai, egzokrininės kasos ligos, kitos endokrinopati-
jos (Kušingo sindromas ar liga, akromegalija ir kt.) [9, 10].

4. Gestacinis (nustatytas per nėštumą) diabetas. Gestacinis 
diabetas atsiranda dėl per nėštumą pasikeitusios hormonų pu-
siausvyros, nes ne kiekvienos moters kasa sugeba gaminti pa-
kankamai  insulino,  kurio  poreikis  per  nėštumą  padidėja  
[9, 10].

Cukrinio diabeto rizikos veiksniai

Tarptautinė diabeto federacija išskiria šiuos cukrinio diabeto 
rizikos veiksnius: 

I tipo CD rizikos veiksniai: imuniteto susilpnėjimas, infek-
ciniai uždegiminiai procesai (virusai, toksinai), paveldimumas.

II tipo CD rizikos veiksniai: nutukimas (KMI > ar = 27 
kg/m2), fizinis pasyvumas, amžius (daugiau nei 45 metai), 
šeimos nariai ar giminės, sergantys cukriniu diabetu, širdies 
ir kraujagyslių ligos, gestacinis (nėštumo) diabetas ir kt. [1].

Pirminės prevencijos samprata

Pirminė prevencija – tai visuma priemonių, padedančių tau-
soti ir stiprinti sveikatą, vengti ligų [3]. Tai informacijos apie 
sveiką mitybą, fizinio aktyvumo svarbą skleidimas įvairiais 
būdais, skatinimas sportuoti, sveikai maitintis. Vykdant 
pirminę prevenciją, ypač svarbus visuomenės sveikatos ir svei-
katos priežiūros specialistų – gydytojų, slaugytojų – vaidmuo. 
Informuotumas apie galimus ligos rizikos veiksnius lemia 
mažesnį visos visuomenės sergamumą ir ankstyvą mirtingumą 
[4, 10].

Cukrinio diabeto pirminės prevencijos priemonės yra šios:
1. Visuomenės sveikatinimas, t. y. bendrųjų diabeto rizikos 

veiksnių mažinimas.
2. Rizikos grupės pacientų stebėjimas.
3. Asimptominių rizikos grupės pacientų atranka, išaiškinant 

prediabetines būkles.
4. Adekvati nėščių moterų mityba ir pastangos išvengti hiper-

glikemijos, vaikų sveikos gyvensenos skatinimas.
5. Rizikos grupės ir prediabetinių pacientų gyvensenos kei-

timas (mitybos koregavimas, fizinio krūvio didinimas, svorio 
mažinimas), taip pat gydymas vaistais [2].

 Tyrimo metodika

Tyrimo imties charakteristika. Tyrime dalyvavo 50 
respondentų, nesergančių cukriniu diabetu, kurių amžiaus 
vidurkis buvo 33 metai. Tyrimui respondentai buvo atrinkti 
netikimybiniu atsitiktiniu tiksliniu būdu. Tiriamųjų atrankai 
amžius, lytis ir profesija įtakos neturėjo.

Tyrimo metodas. Sukurta 22 klausimų anketa, remiantis 
mokslinės literatūros analize. Duomenų analizė atlikta nau-
dojantis ,,MS Excel 2012“ programos įrankiais. Respondentų 
atsakymai buvo vertinami pagal nominalinę vertinimo skalę, 
atsakymų analizė pavaizduota diagramomis. 

 Tyrimo rezultatai

Į klausimą, kas yra cukrinis diabetas, 84 proc. tiriamųjų 
atsakė, kad tai yra endokrininė liga, kuri pasireiškia sutri-
kusia insulino sekrecija, 26 proc. – kad tai yra liga, kai 
negalima vartoti cukraus. CD yra endokrininė liga, kuri 
pasireiškia sutrikusia insulino sekrecija [9], tad didžioji dau-
guma respondentų pasirinko teisingą atsakymą. Atsakymas, 
kurį pasirinko mažesnioji dalis respondentų, – CD yra liga, 
kai negalima vartoti cukraus, – iš dalies teisingas, nes, kaip 
teigiama literatūroje, susirgus CD mityba yra labai svarbi ir 
pirmiausia reikia griežtai nustoti vartoti cukrų ir jo turinčius 
gaminius [4, 5, 9]. 

Atsakydami į klausimą, kuo skiriasi I tipo CD nuo II 
tipo (buvo galima pasirinkti kelis atsakymus), 64 proc. 
apklaustųjų pasirinko atsakymą, kad I tipo CD dažniau 
yra paveldimas, o II tipo – įgyjamas; 14 proc. respondentų 
atsakė, kad I tipo CD serga mažiau žmonių nei II tipo CD 
(žr. 1 pav.). Literatūros šaltiniuose nurodyta, kad I tipo CD 
dažniau yra nulemtas genetiškai, o II tipo diabetas yra įgytas 
ir jo galima išvengti, laikantis pirminės prevencijos [9]. Iš 
tiesų, pasaulyje vyrauja II tipo CD, kuris nustatomas apie 90 
proc. visų sergančių CD [1]. 

Taigi, gauti rezultatai rodo, kad respondentai žino esminį 
skirtumą, kad I tipo diabetas dažniau paveldimas, o II tipo – 
įgyjamas.   

1 pav. Respondentų atsakymai į klausimą, kuo skiriasi I tipo CD 
nuo II tipo

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad susirgus cukriniu dia-
betu labiausiai sutrinka kasos funkcijos [5]. Į klausimą, kokio 
organo veikla sutrinka sergant CD, 58 proc. respondentų 
atsakė, kad kasos, 26 proc. – kepenų, 18 proc. – inkstų. Tai-
gi, daugiau nei pusė respondentų atsakė teisingai – labiausiai 
sutrinka kasos veikla. 

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad CD diagnozė 
įtariama, radus padidėjusią gliukozės koncentraciją kraujyje 
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ir atsižvelgus į simptomus (poliurija, polifagija ir kt.) [3]. 
GTM gali patvirtinti arba paneigti cukrinio diabeto diagnozę 
[7]. Bendrasis kraujo tyrimas rodo kraujo rodiklius, ir vieno 
padidėjimas ar sumažėjimas reiškia, kad organizme nėra pu-
siausvyros ir įtariama kokia nors liga. Tačiau iš bendro kraujo 
tyrimo gliukozės koncentracija kraujyje nenustatoma [2]. 
Pažymėtina, kad net 92 proc. respondentų nurodė teisingą 
variantą – CD įtariamas nustačius hiperglikemiją. Likusioji 
respondentų dalis kaip atsakymą pasirinko bendrą kraujo 
tyrimą. Tyrėjų nuomone, toks atsakymo variantas buvo pa-
sirinktas, nes visuomenėje paplitusi neteisinga nuostata, kad 
gydytojai iš bendro kraujo tyrimo gali nustatyti visas ligas. 
Taigi, dauguma respondentų žino, kad CD įtariamas atlikus 
gliukozės kiekio kraujyje tyrimą.

Atsakydami į klausimą, kokie rizikos veiksniai sukelia CD, 
daugiausia respondentų, t. y. 86 proc., įvardijo nutukimą, o 
70 proc. – šeimos narius ir gimines, sergančius CD (žr. 2 pav.). 
Remiantis literatūros duomenimis, svarbiausi rizikos veiksniai 
susirgti II tipo CD yra nutukimas, mažas fizinis aktyvumas, 
šeimos nariai ir giminės, sergantys CD, ir kt., o I tipo CD yra 
įgimtas [1]. Taigi, galima teigti, kad respondentai gerai žino II 
tipo CD svarbiausius rizikos veiksnius.

2 pav. Respondentų žinios apie CD rizikos veiksnius

Literatūroje teigiama, kad pirminė prevencija vykdoma 
bendruomenės narius mokant apie CD rizikos veiksnius ir 
jų vengimo būdus [9, 10]. Apibendrinus tyrimo rezultatus, 
nustatyta, kad pirminės prevencijos sampratą žinojo 58 proc. 
respondentų.

Atsakydami į klausimą, kokios priemonės mažina riziką 
susirgti CD, 92 proc. respondentų įvardijo mitybos korega-
vimą, 76 proc. – profilaktinį gliukozės tyrimą, 70 proc. – fi-
zinį aktyvumą (žr. 3 pav.). Visi šie veiksniai yra labai svarbūs 
mažinant riziką susirgti CD ir visa tai pabrėžiama literatūros 
šaltiniuose [5, 6, 7]. Apibendrinant galima teigti, jog didžioji 
dauguma respondentų žino mitybos koregavimo, profilak-
tinio gliukozės tyrimo ir fizinio aktyvumo svarbą, mažinant 
riziką susirgti CD.

3 pav. Respondentų žinios apie priemones, kurios mažina riziką su-
sirgti CD

Dažniausiai respondentų naudojami informacijos šaltiniai 
pateikti 4 pav.: daugiau nei pusė (58 proc.) respondentų infor-
maciją apie CD ir jo pirminę prevenciją randa internete. Tyrėjų 
nuomone, Lietuvoje internetu naudojasi labai daug žmonių, 
ypač jaunesnio amžiaus, tad ir šiame tyrime jauno amžiaus res-
pondentai sudarė daugumą. Tenka pastebėti, kad tik 4 proc. 
tiriamųjų kaip informacijos šaltinį įvardijo slaugytoją.

4 pav. Respondentų naudoti informacijos šaltiniai apie CD

52 proc. respondentų teigė, kad žinių, kaip sumažinti rizi-
ką susirgti CD, jiems suteikia gydantis gydytojas, 38 proc. at-
sakė, kad reikiamą informaciją jie gauna iš asmenų, sergančių 
CD, ir tik 10 proc. teigė, kad informaciją suteikia slaugytojai 
(žr. 5 pav.). Apibendrinus gautus rezultatus matyti, kad res-
pondentai daugiausia žinių gauna iš gydančio gydytojo.

5 pav. Respondentų atsakymai į klausimą, kas jiems suteikia žinių, 
kaip sumažinti riziką susirgti CD

Išvados

1. Išanalizavus bendruomenės narių žinias apie cukrinį 
diabetą, galima padaryti išvadą, kad bendruomenės nariai 
gerai žino cukrinio diabeto etiopatogenezę, kaip nustatoma 
cukrinio diabeto diagnozė ir kokie rizikos veiksniai skatina 
susirgti cukriniu diabetu. 

2. Išsiaiškinta, kad bendruomenės nariai gerai žino cukri-
nio diabeto pirminės prevencijos apibrėžimą, priemones, ma-
žinančias riziką susirgti cukriniu diabetu. 

3.  Nustatyta, kad informaciją apie cukrinį diabetą ir jo 
pirminę prevenciją bendruomenės nariai dažniausiai randa 
internete ir taip pat ją suteikia gydantis gydytojas.

COMMUNITY KNOWLEDGE OF  
DIABETES AND IT’S PRIMARY  

PREVENTION
Keywords: diabetes, primary prevention.

Summary 
The members‘ of the community knowledge on diabetes 

and its primary prevention is being analysed in this article. 
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Fifty patients who had no diabetes participated in the rese-
arch. Questionnaires were used to conduct research. It was 
determined that the knowledge of the majority of patients 
was good. The research made it clear that respondents ob-
tained information on diabetes and its primary prevention 
from the internet and/ or from their treating doctor. Nursing 
staff do not provide sufficient knowledge on diabetes and its 
prevention.
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Pacientams teikiamų paslaugų kokybės  
vertinimas palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninėse, taikant A. H. Maslow poreikių teoriją 
ir A. Donabedian kokybės sistemos modelį 

Raktiniai žodžiai: sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, 
pagyvenę žmonės, A. H. Maslow poreikių teorija, A. Dona-
bedian kokybės sistemos modelis.

Santrauka

Visuomenei sparčiai senstant, sveikatos priežiūrai kyla 
naujų iššūkių: kaip patenkinti pagyvenusių žmonių ilgalaikės 
priežiūros poreikį, taip pat palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugų plėtojimas, prieinamumas, teikiamų paslaugų ko-
kybės gerinimas. Kadangi pacientas yra pagrindinis sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės vertintojas, paciento nuomonė 
apie sveikatos priežiūros paslaugas yra vienas svarbių sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės rodiklių.

A. H. Maslow sukūrė poreikių teoriją, kuri sudaryta iš 
penkių poreikių. Pagal poreikių piramidę žmogaus poreikiai 
plečiasi dėsningai: patenkinus žemesnius poreikius, atsiranda 
aukštesni, kuriuos patenkinus, – dar aukštesni, kol galiausiai 
pasiekiama hierarchijos piramidės viršūnė. Kuo aukštesnės 
pakopos poreikiai, tuo vėlesniu asmenybės raidos etapu jie 
atsiranda ir tuo sudėtingiau jie patenkinami. A. H. Maslow 
poreikių teorija galima vadovautis gydant, slaugant įvairius 
pacientus. Poreikių piramidė suteikia informacijos apie egzis-
tuojančius poreikius ir padeda juos kuo geriau tenkinti. 

Sveikatos priežiūros kokybės pradininkas A. Donabedian 
pasiūlė kokybės sistemos modelį, pagristą organizacine struk-

tūra, procesais ir veiklos rezultatais. Pagal A. Donabedian, 
sveikatos priežiūros kokybė – tai jos tinkamumas tenkinti 
vartotojo poreikius bei lūkesčius. Paciento pasitenkinimas ir 
gydymo įstaigos gebėjimas patenkinti jo lūkesčius yra pagrin-
dinis sveikatos priežiūros kokybės vertinimo kriterijus. A. Do-
nabedian kokybės sistemos modelis sudarytas iš struktūros, 
proceso, rezultatų. Struktūra apibrėžiama kaip ištekliai, fizinė 
aplinka, informacijos valdymas. Procesai apima bendravimą-
bendradarbiavimą-komunikavimą, tinkamus gydymo, slau-
gos procesus ir būdus. Rezultatas atspindi paslaugų kokybę ir 
pacientų pasitenkinimą. 

Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti, kaip sveikatos prie-
žiūros paslaugų kokybę vertina pacientai, remiantis A. Mas-
low poreikių teorija ir A. Donabedian kokybės sistemos mo-
deliu palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse.

Įvadas

Gyventojų senėjimas – viena svarbiausių amžiaus proble-
mų, kuri daro didelę įtaką mūsų ekonomikai, socialinei poli-
tikai, sveikatos apsaugos sistemai [1].

Gyventojų rengimas senatvei turi būti socialinės politikos 
dalis ir apimti fizinį, psichologinį, kultūrinį, ekonominį, me-
dicininį ir kitus pasirengimo būdus. Reikia sudaryti galimybes 
pagyvenusiems žmonėms kiek galima ilgiau gyventi savaran-
kiškai savo namuose. Jungtinių Tautų strateginiai dokumen-
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tai (Vienna Internacional Plan of Action on Aging, Report of the 
Second World Assembly on Ageing) skelbia, kad rūpintis pagy-
venusiais žmonėmis privalo šeima, o visuomenė, valstybė turi 
tik padėti šeimai. Tik tuo atveju, jeigu pagyvenusio amžiaus 
žmogus yra vienišas, juo rūpintis turėtų visuomenė. Pagalba 
pagyvenusiam žmogui turi būti teikiama tikslingai, kad būtų 
išsaugotas jo savarankiškumas, autonomija, bet ne dirbtinai 
kuriamas priklausomumas [2]. 

Europa yra seniausias pasaulio žemynas pagal gyventojų 
amžių. 2000 metais 17 proc. gyventojų buvo vyresni nei 65 
metų. Lietuvos statistikos departamentas informuoja, kad 
2012 metų pradžioje beveik kas penktas (18,1 proc.) Lietuvos 
gyventojas buvo senyvo amžiaus. Šio amžiaus viduryje (2050 
metai) Lietuva iš demografiškai jaunesnių ES šalių pereis į vi-
durinę grupę, ir prognozuojama, kad tuo metu daugiau kaip 
26,0 proc. šalies gyventojų bus 65 metų ir vyresni [3].

Šiandien ES šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, pagrindiniai gyven-
tojų senėjimo iššūkiai sveikatos apsaugai: sveikatos apsaugos 
finansavimo užtikrinimas; ligų profilaktikos, gydymo, subalan-
suotos ilgalaikės globos ir slaugos paslaugų plėtros užtikrinimas; 
kokybiškų paslaugų prieinamumo visiems visuomenės nariams 
užtikrinimas; sveikos gyvensenos propagavimas ir skatinimas, 
saugumo ir savarankiškumo palaikymas [3].

Gyventojų senėjimas kelia iššūkių ir sveikatos apsaugai: rei-
kalinga prevencijos, gydymo, ilgalaikės globos ir slaugos paslau-
gų subalansuota plėtra, kadangi viena pagrindinių problemų 
tarp pagyvenusių žmonių – įvairūs negalavimai bei lėtinės ligos 
[4]. Kai fizinė arba protinė negalia pasiekia tokį laipsnį, jog senas 
žmogus jau nebegali likti namuose, nebepajėgia pasirūpinti savi-
mi toje aplinkoje, net ir padedant iš šalies, gal vienintelis spren-
dimas tokiu atveju yra apgyvendinimas globos įstaigoje [5]. 

Lietuvoje jau prieš dešimtį metų pradėtos steigti palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoninės, kuriose gydomi ir slaugomi 
neįgalūs ir pagyvenę asmenys, sergantys lėtinėmis, progresuo-
jančiomis ligomis. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 
pacientų kontingentas labai priklauso nuo populiacijos serga-
mumo, nes dauguma jų yra nesavarankiški, jiems būtina per-
sonalo pagalba bent pagal tris ar daugiau kasdienio gyvenimo 
veiklas [6].  

Visuomenei senstant, sveikatos priežiūrai kyla naujų iššū-
kių sprendžiant ilgalaikės pagyvenusio ir seno amžiaus žmo-
nių stacionarinės slaugos prieinamumo, kainos ir kokybės 
klausimus [6].

A. H. Maslow poreikių teorija

Amerikietis Abrahamas H. Maslow padėjo pagrindus aukš-
čiausių žmogaus siekių psichologijai. A. H. Maslow suformu-
lavo naujus klausimus apie žmogaus vystymąsi, savęs aktualiza-
vimo transcendencijos link ir šitaip atvėrė psichologijai visiškai 
naujas teorinių svarstymų ir praktinių tyrimų erdves. A. H. 
Maslow nagrinėjo asmenybės ir visuomenės poreikius, elgsenos 
ir veiklos motyvaciją [7]. 

Fiziologinius ir saugumo poreikius A. H. Maslow įvardija 
kaip pirminius, o socialinius (priklausomumo, pagarbos ir savęs 
realizavimo) – kaip aukštesnio lygio poreikius. Kai nėra paten-
kinti jokie poreikiai, tuomet organizmą valdo fiziologiniai po-
reikiai, o visi kiti poreikiai tiesiog gali liautis egzistavę arba būti 
nustumti į antrą planą [9].

Fiziologiniai poreikiai (oras, šiluma, maisto, dauginimosi), 
jų patenkinimas būtinas gyvybei palaikyti, giminei pratęsti. 
Jeigu žmogaus gyvenime visko itin smarkiai trūksta, pagrin-
dinė jo motyvacija – fiziologiniai, o ne kokie nors kiti po-
reikiai [7]. Jeigu fiziologiniai poreikiai yra palyginti gerai pa-
tenkinami, ima reikštis nauja poreikių grupė, kurią apytikriai 
galėtume priskirti saugumo poreikių kategorijai (saugumas, 
stabilumas, apsaugotumas, baimės, nerimo, chaoso, stipraus 
užtarėjo poreikio nebuvimas ir t. t.) [7].

Socialinius poreikius žmogus tenkina bendraudamas su 
kitais žmonėmis, priklausydamas įvairioms grupėms, kolek-
tyvams. Kai fiziologiniai ir saugumo poreikiai yra patenkinti, 
žmogui ima trūkti draugų, partnerių, vaikų [8].  

Patenkinus anksčiau minėtus poreikius, atsiranda poreikis 
būti pripažintam – tai pagarbos poreikis. Visi žmonės mūsų 
visuomenėje (išskyrus negausius patologinius atvejus) jaučia 
pastovaus, tvirtai pagrįsto, paprastai aukšto jų vertinimo bei 
kitų rodomos pagarbos poreikį [7]. 

Penktasis lygmuo – saviraiškos arba augimo, tobulėjimo 
poreikis, siekimas atskleisti visus savo gabumus ir gebėjimus 
[8]. Net jei būtų patenkinti visi šie poreikiai, vis dėlto dažnai, 
jeigu ne visuomet, turėtume tikėtis, kad netrukus rasis naujas 
nepasitenkinimas ir nerimas, išskyrus tuos atvejus, kai indivi-
das daro tai, kam jis individualiai tinka. Kiekvieno žmogaus 
atveju konkreti šio poreikio forma yra skirtinga. Šiame lygme-
nyje individualūs skirtumai didžiausi. Akivaizdu, kad šių po-
reikių pasireiškimas paprastai priklauso nuo to, ar iki tol jau 
buvo patenkinti fiziologiniai, saugumo, socialiniai, pagarbos 
poreikiai [7].

A. Donabedian kokybės sistemos modelis

Tradicinis pacientams teikiamos slaugos vertinimo mode-
lis apima tris esminius aspektus: išteklius (struktūrą), veiklas 
(procesą) ir paciento sveikatos pokytį (rezultatą). 

A. Donabedian modelis yra konceptualus modelis, kuris 
suteikia galimybę išnagrinėti sveikatos priežiūros paslaugas 
ir įvertinti priežiūros kokybės sistemą [9]. A. Donabedian 
pabrėžia, kad ypač vertingų duomenų gaunama matuojant 
proceso kokybę paciento požiūriu. Paciento pasitenkinimas 
ar nepasitenkinimas yra jo sprendimas dėl paslaugos kokybės 
visais aspektais [10].

Modelis dažniausiai vaizduojamas trimis langeliais: struk-
tūra, procesas ir rezultatai, kurie  sujungti grandinėje krypties 
rodyklėmis (1 pav.). Šie langeliai sudaro trijų rūšių informaci-
ją, kuri gali būti renkama, siekiant parengti išvadas apie svei-
katos priežiūros kokybę tam tikroje sistemoje [11]. 

1 pav. A. Donebedian kokybės sistemos modelis

Paslaugos teikimo procesas yra dinamiškas, sudarytas iš 
daugelio tarpusavyje susijusių veiksmų, kuriuos atlieka ne tik 
personalas, bet ir pacientas. Atsiranda pagrindinis proceso ko-
kybės vertinimo kriterijus – medikų ir paciento santykiai. Ka-
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dangi pacientas tampa išskirtiniu sveikatos priežiūros proceso 
veikėju, dimensijos, matuojančios proceso kokybę, orientuo-
jamos į pacientą [10].             

A. Donabedian paslaugos kokybę apibrėžė kaip priežiū-
rą, kuri reikalauja maksimaliai pagerinti pacientų gerovę 
atspindinčius rodiklius, atsižvelgiant į laukiamos naudos ir 
nesėkmių balansą, kurie tikėtini visuose sveikatos priežiūros 
proceso etapuose [12]. 

A. H. Maslow poreikių teorijos ir A. Donabedian 
kokybės sistemos modelio sąsajos pacientams  
teikiamų paslaugų kokybės vertinime palaiko-

mojo gydymo ir slaugos ligoninėse

Sveikatos priežiūros proceso centre yra žmogus. Visi žmo-
nės iš prigimties siekia savirealizacijos, bet dažnai jiems truk-
do aplinkybės, pavyzdžiui, liga [8]. 

Jeigu pacientas apibūdinamas kaip sveikatos priežiūros 
paslaugų vartotojas, jis turi teisę išsakyti savo nuomonę apie 
tas paslaugas; o paslaugų teikėjo tikslas – patenkinti vartotojo 
poreikius. Taigi, paciento poreikių tenkinimas tampa vienu iš 
laukiamų sveikatos priežiūros rezultatų (2 pav.) [13].

2 pav. A. H. Maslow poreikių teorijos ir A. Donabedian kokybės 
sistemos modelio sąsajos

Pagal A. Donabedian, struktūra – visi su priežiūros teiki-
mo vieta susiję pastovūs požymiai ir savybės (materialinės ir 
organizacinės) [6]. Struktūrai taip pat priskiriama paslaugų 
prieinamumas geografine ir finansine prasme; paslaugas tei-
kiančios įmonės resursai (patalpos, įranga, technologijos, per-
sonalas ir jo kvalifikacija). Struktūra yra susijusi su A. Maslow 
poreikių piramidės pakopomis, tokiomis kaip: fiziologiniai 
poreikiai, saugumo poreikis, pagarbos poreikis. 

Nevalgęs ir negėręs žmogus negali egzistuoti [5]. Žmogaus 
gyvenimui artėjant į pabaigą, mažėja savarankiškumas, didėja 
priklausomybė nuo kitų. Ligoninėje gydomo paciento fiziolo-
giniai poreikiai, arba A. H. Maslow piramidės pagrindas, yra 
mitybos, šilumos, gerų apgyvendinimo sąlygų (lovos, pataly-
nės, spintelės, inventoriaus) užtikrinimas [8].

Dauguma pacientų yra įpratę patys spręsti paprastas asme-
ninio švarinimosi problemas. Metams bėgant seniems žmo-
nėms paprastai darosi vis sunkiau atlikti kai kuriuos fizinius, 
su asmeniniu švarinimusi ir rengimusi susijusius, veiksmus. 
Priimant pacientą į ligoninę, svarbu tiksliai žinoti, kaip jis 
atlieka asmeninį švarinimąsi [5]. Prie fiziologinių poreikių 
priskiriamas skausmo nebuvimas. Pagyvenusio amžiaus žmo-
nės dažnai jaučia skausmą, nes daug jų serga ligomis, pasi-

reiškiančiomis skausminiu sindromu. Stereotipinis mąstymas, 
kad pagyvenę žmonės mažiau jaučia skausmą, skatina nerei-
kalingą kančią ir blogina gyvenimo kokybę. Todėl būtina į tai 
atkreipti dėmesį ir atsikratyti įsigalėjusio mito, kad pagyvenu-
sio amžiaus žmonės mažiau jaučia skausmą nei jaunesni. Jeigu 
pacientas nesiskundžia, dar nereiškia, kad jam neskauda [2].

Senyvo amžiaus žmonės gali trokšti saugios aplinkos palai-
kymo veikloje išlikti savarankiški, bet dėl senėjimo proceso ir 
dėl su juo susijusių kitų aplinkybių jiems tenka ieškoti para-
mos, todėl kartais pagyvenusį žmogų laikinai ar visam laikui 
reikia paguldyti į ligoninę [5]. Griuvimai labai dažnas reiški-
nys institucijose. Iš gyvenančiųjų institucijose kritimą patyrė 
50–67 proc. Dažniau užfiksuotas griuvimas stacionaruose, 
slaugos namuose, nes ten gyvenantys pagyvenę žmonės yra 
labiau ligoti ir priklausomi nei gyvenantys namuose. Labiau 
linkę griūti sergantieji keliomis lėtinėmis ligomis, funkciškai 
priklausomi [2]. Žmogui patekus į ligoninę pasikeičia įprasti-
nė aplinka. Visiškai nepažįstami palatos kaimynai, nežinoma 
dienotvarkės struktūra, sielvartas dėl ligos sutrikdo saugumo 
poreikį. Šiuo atveju labai naudinga informacija apie ligoninės 
taisykles ir pan. [8]. Supažindinimas su aplinka mažina jos 
pavojingumą [5]. Naujai į ligoninės aplinką patekę pacientai 
būna susirūpinę dėl ryšių su šeima, draugais. Šį nerimą galima 
sumažinti, suteikiant pacientui visą norimą informaciją. Pa-
lengva, kai pacientas pamato, kokios yra ryšių tarp ligoninės 
ir jiems įprastos aplinkos palaikymo galimybės, nauja aplinka 
jiems nebeatrodo tokia svetima ir grėsminga. Informacija gali 
būti teikiama užrašais ar simboliais pažymint, pvz., tualetus, 
vonias. Tai itin svarbu vyresnio amžiaus pacientams, kuriems 
gali būti sunku išmokti ir įsiminti [5]. 

Saugumo jausmą užtikrina laiku atliktos procedūros ir 
atviri pokalbiai apie tai, kas jaudina pacientą [8]. Medikų dar-
be susipina įvairios veiklos rūšys: vertinimo, tarpusavio ryšio 
kūrimo, galios suteikimo, pagalbos, prasmės radimo ir visu-
mos išsaugojimo. Svarbiausia užduotis, norint užmegzti gerus 
santykius su pacientu ar jo šeima, yra tarpusavio pasitikėjimo 
kūrimas [8]. 

Procesas apibūdina gydytojų ir kitų priežiūros specialistų 
žinias, įgūdžius ir gebėjimus, veiksmus [6], taip pat personalo 
veiklą, įvertinant lankytojo reikmes ir galimybes, paslaugos 
pritaikymą vartotojų grupėms, paslaugos teikimo laiką, perso-
nalo elgseną paslaugos teikimo metu. Pacientui, siekiančiam 
žinių ir informacijos, svarbu ligos diagnozė, taikomos gydy-
mo metodikos, saugumas teikiant paslaugas. Jis vertina ne tik 
kaip organizuojama ir koordinuojama gydymo proceso eiga 
(nuosekliai, holistiniu požiūriu), bet ir kaip teikiama pagalba 
(individuali kiekvienam pacientui, išklausant jį ir įtraukiant 
jį bei jo šeimos narius į sprendimų priėmimą). Pacientai daž-
niau akcentuoja emocinį ir psichosocialinį nei fizinį sveikatos 
priežiūros aspektus. Pacientui svarbu dėmesys, pagarba, kon-
fidencialumas, privatumo išsaugojimas, atjauta, bendradar-
biavimas, atvirumas [10].

Žmogus yra socialinė būtybė ir kasdien daugiau laiko pra-
leidžia bendraudamas su kitais žmonėmis [5]. Pasenus, pablo-
gėjus regėjimui ir klausai, gali sumažėti gebėjimas efektyviai 
bendrauti. Nusilpimas, išsekimas gali pakeisti kūno laikyseną 
bei gestus ir nuskurdinti kūno kalbą. Visi šie veiksniai gali 
apsunkinti pagyvenusių žmonių bendravimą [5]. Bendravimo 
stoka dažnai išryškėja susirgus, kai staiga pasikeičia žmogaus 
galimybės. Jis negali nueiti susitikti su savo draugais, kartais 
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tampa neįmanomas įprastinis bendravimas [7]. Saugumo 
jausmą dažnai padidina draugai, pažįstami, ligoniai, kuriems 
gydymas buvo sėkmingas. Štai kodėl tokie žmonės yra įtrauk-
ti į reabilitacijos komandą kaip lygiaverčiai nariai su kitais 
specialistais [8].

Stacionarizuojant pacientą šalia visų sunkumų prisideda 
ir naujos aplinkos baimė [14], nauji žmonės, naujas režimas. 
Baimę gali skatinti ne tik ribotos dvasios ir kūno galios, bet 
ir užsiėmimo stoka, ankštos patalpos, negalėjimas būti akty-
viam, saviraiškos stoka. Seno žmogaus bejėgiškumo baimę ga-
lima sumažinti, jeigu, pažinę jo gabumus ir galimybes, į juos 
atsižvelgsime, juos skatinsime ir panaudosime [14]. Pagrin-
dinė priemonė baimei malšinti yra dėmesys, bendravimas, 
leidžiant žmogui atsiskleisti, skatinant išsakyti požiūrį. Taip 
jam lengviau save pažinti, įvertinti padėtį, adaptuotis prie 
pakitusio savo statuso ir aplinkos [14]. Kiekvienas žmogus 
gyvena vis kitokiu ritmu. Į tai reikia atsižvelgti bendraujant 
su pacientu, ypač senyvu. Dažnai pacientui prireikia impulso, 
kuris jam padėtų susitaikyti su savo būkle. Tokį impulsą gali 
suteikti kad ir pašnekesys, gal ir žaidimas, muzikos klausymas 
kartu su pacientu, knygos skaitymas balsu. Kai žmogų be pa-
liovos laiko savo gniaužtuose kančia, skausmas ir liga, tada 
svarbiausias uždavinys – pasinaudoti viskuo, kas atitraukia 
mintis nuo tų negandų. Svarbiausia, kad pacientas kuo ilgiau 
išliktų judrus. Kelkime jį iš patalo, paėjėkime kartu su juo, ži-
noma, jeigu tik jis gali: visa tai gerina jo savivertę. Jis vėl pajus 
gyvenimo džiaugsmą, neatitrūks nuo pasaulio [14]. Visa tai, 
kas vyksta ligoninėje (darbai, procedūros, slauga), ligoninės 
personalui yra suprantami dalykai, tačiau pacientams tai gali 
atrodyti gluminančiai ir keistai. Todėl nenuostabu, kad paci-
entai jaučia nerimą. Dabar pripažįstama, kad nerimas ir bai-
mė dažnai jaučiami dėl informacijos, bendravimo stokos [5]. 

Nesvarbu, kokia liga pacientas serga, slaugos ir palaikomo-
jo gydymo ligoninėje jis jaučiasi priklausomas nuo medicinos 
personalo. Pagarba jam ir rūpinimasis yra pagrindinės sveika-
tos priežiūros darbuotojo pareigos dalys. Pagarba žmogui su-
sideda iš savarankiškumo ir orumo užtikrinimo, nesmerkimo, 
žmogaus informavimo, informuoto sutikimo gavimo, gynimo 
ir tiesos sakymo. Kitas pagarbos požymis – konfidencialumo 
išlaikymas. Dažnai informacija būna labai asmeniška. Pacien-
tai gali manyti esant nereikalinga duoti informaciją apie savo 
socialinius reikalus, nes jų problema yra fizinio pobūdžio. 
Nuo pat pradžių svarbu suprasti, kad viskas, kas papasako-
jama medicinos personalui, turi būti laikoma konfidencialia 
informacija. Žinojimas, kad paslaptis (konfidencialumas) bus 
išlaikyta, yra svarbus bendravimo momentas [5]. 

Žmogus trokšta ne tik priimti, bet ir teikti šiltus jausmus, 
meilę. Kiekvienas žmogus turi savigarbą ir nori, kad kiti gerb-
tų jį už jo poelgius ir kaip asmenybę [8]. Slaugant, gydant pa-
cientus turi būti užtikrinama tokia priežiūra, kuri nepažeidžia 
orumo. Su pacientais reikia derinti gydymo, slaugos planus, 
atsiklausti nuomonės, bendrauti pagarbiai. 

Aptarus personalo, pacientų ir giminaičių supratimą apie 
poreikį informacijai, reikia paminėti, kad įvairių stresorių po-
veikiui sumažinti tam tikra strategija būna paveikesnė negu 
tik informacijos kaip tikros teikimas. Wilson-Barnett (1988 
metai) parodo, kad informacijos teikimas turi tendencijų 
virsti mokymu, kaip nugalėti stresinę situaciją. Galiausiai 
Wilson-Barnett pastebi, kad nuo mokymo pereinama prie 
paciento įtraukimo į procesą. Kadangi pacientai vis daugiau 

dalyvauja sprendžiant klausimus, ko mokytis ir kokių elgesio 
pokyčių siekti, tai mokymas virsta konsultavimu. Konsultavi-
mo tikslas – pasiekti, kad pacientas, viską supratęs, galėtų pats 
daryti sprendimus [5].

Rezultatas yra paciento sveikatos pokytis, t. y. paciento re-
zultatas, bet ne slaugymo ar gydymo rezultatas [6]. Rezultatas 
atspindi paciento, visuomenės ir gydytojo lūkesčius ir apibrė-
žia paciento esamos ir būsimos sveikatos būklės pokyčius dėl 
suteiktos sveikatos priežiūros [16]. Rezultatas atspindi paslau-
gų kokybę ir paciento pasitenkinimą [17]. Paciento pasiten-
kinimas paslaugomis, kaip galutinis paciento rezultatas, yra 
labai dažnas sveikatos priežiūros paslaugų, kartu ir slaugos 
priežiūros, kokybės rodiklis [6].

Dažniausiai, patenkinus žemesnių lygių poreikius, lieka 
paskutinis motyvacijos lemiamas faktorius – saviraiška. Ši 
psichologinio pasitenkinimo būsena prilyginama paciento 
pasitenkinimui. Vadinasi, medicinos personalo uždavinys yra 
suteikti priežiūrą, kad pacientas būtų patenkintas ir pasiektų 
pačius geriausius priežiūros rezultatus. Paciento mąstymas yra 
orientuojamas į tai, kad pasitenkinimas yra ligos panaikini-
mo, geros sveikatos būklės ir informacijos supratimo rezulta-
tas, taip pat saviraiška yra pasiekiama, patenkinus kitus gyve-
nimo poreikius. Pacientų pasitenkinimas užima aukščiausią 
vietą pateiktoje poreikių klasifikacijoje, todėl šio poreikio 
patenkinimas yra būtinas, norint pasiekti gerų sveikatos prie-
žiūros rezultatų [18].

Pacientų įtraukimas į su jų sveikata susijusių sprendimų 
priėmimą gali lemti geresnę sveikatos priežiūros eigą ir rezul-
tatus. Tai padėtų sveikatos priežiūros specialistams geriau rea-
guoti į pacientų poreikius, prioritetus, pagerintų medicininių 
rekomendacijų laikymąsi ir lemtų didesnį pacientų pasitenki-
nimą sveikatos priežiūra [19].

Išvados

1. A. Donabedian kokybės modelis siejamas su A. H. Mas-
low poreikių teorija, kadangi tiek kokybės modelio elemen-
tus, tiek poreikių teoriją galima taikyti vertinant sveikatos 
priežiūros kokybę palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių 
pacientų požiūriu. 

2. Patenkinus paciento poreikius, atsižvelgiant į kokybės 
modelio dalis, pacientas bus patenkintas teikiamomis paslau-
gomis ir sveikatos priežiūros rezultatais, teikiamų paslaugų 
kokybė bus vertinami teigiamai. 

PATIENT CARE QUALITY ASSESSMENT 
USING A. H. MASLOW‘S THEORY OF 

NEEDS AND A. DONABEDIAN QUALITY 
SYSTEM MODEL

Keywords: quality of health care, the elderly, AH Maslow‘s 
theory of needs, A. Donabedian quality system model.

Summary 
As society ages faster, health care faces new challenges: how 

to satisfy the needs of the elderly for long-term care, as well 
as for maintenance treatment and care services development, 
availability and service quality improvement. Because the pa-
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Mielos kolegės,
                                             Tegu nugyventų metų kraitis būna išminties šaltinis,  
                                           kuris nepaliaus gaivinti jūsų sielą ir teiks jėgų kaskart  

                                      naujai pažvelgti į pasaulį, kuris nuplaus kasdienybės dulkes  
                                                 ir pasaulis sužibės dar neregėtomis spalvomis. Juk  
                                             dar tiek daug reikia nuveikti – aplankyti nematytus  
                                                 kraštus, įgyvendinti slapčiausias svajones, pasakyti  
                                                   gerą žodį tiems, kurie šalia, pasidžiaugti vasaros 

branda. 
                                                   Gimtadienio proga linkime sveikatos, saulėtų dienų,  
                                                  bendradarbių ir artimųjų dėmesio, profesinės sėkmės.            

                                                 Tegu pildosi jūsų norai, o darbų rutina neužgožia  
                   mokėjimo džiaugtis kiekviena diena.

           Sveikiname liepos mėnesį gimusią Gitaną Kiaunienę, VšĮ Respublikinės 
Panevėžio ligoninės Endokrinologijos skyriaus slaugytoją

     rugpjūčio mėnesį 50-metį švenčiančią Nijolę Žemaitienę, 
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Onkologijos ir chemoterapijos skyriaus 

vyresniąją slaugytoją

Gitaną Kiaunienę

Nijolę Žemaitienę

Mokslinis straipsnis

tient is the primary health care service quality assessor, his 
opinion about the health care services is one of the most im-
portant health care quality indicators.

A. H. Maslow developed a theory of needs, which consists 
of five needs. According to the pyramid of needs, human needs 
are growing consistently – when the lower needs are satisfied, 
higher ones appear, which are satisfied later - even higher appe-
ars, until reaching the apex of the hierarchy pyramid. For the 
higher-level needs, at a later stage of development of personality 
they occur and the more difficult they are satisfactory. AH Mas-
low‘s theory of needs may follow the treatment nursing diffe-
rent types of patients. Pyramid of needs provides information 
about existing needs and helps satisfying them at the best.

A. Donebedian quality system model consists of structure, 
process and outcome. The structure is defined as resources, 
physical environment and information management. The pro-
cess involves communication / collaboration / communication, 
appropriate treatment, nursing processes and methods. The re-
sult reflects the quality of services and patient satisfaction.

The aim of the article is to justify theoretically how patients 
evaluate quality of services using A. Maslow‘s theory of needs 
and A. Donabedian quality system model of palliative care and 
nursing in hospitals.
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Lina Pakamorienė 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Simboliška, kad bundant gamtai ėmėmės naujos veiklos – 
viliamės padėti išgelbėti kuo daugiau turinčių teisę gimti ir jau 
gimusių vaikų.

Akušeriai ir slaugytojai nuo šių metų balandžio 1 d. jau gali 
tobulintis pagal naują 3 dienų (24 val.) trukmės programą „Kri-
zinio nėštumo prevencija ir pagalba“. Ją sukūrėme atsiradus bū-
tinybei parengti tobulinimo programą šeimos planavimo, psi-
chologinės pagalbos moteriai sprendžiant neplanuoto nėštumo 
klausimus tema. Dar 2014 m. rudenį LR sveikatos apsaugos 
ministerija, siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Vaiko Tei-
sių Komiteto rekomendacijas, paskatino gerinti sveikatos prie-
žiūros specialistų (slaugytojų, akušerių, gydytojų), socialinių ir 
vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų kompetenciją dėl kri-
zinio nėštumo. Buvome paskatinti imtis priemonių – suteikti 
žinių specialistams, kad jiems kasdieniame darbe būtų lengviau 
atpažinti darbinėse situacijose moteris, galinčias atsisakyti savo 
kūdikio, sugebėti įvertinti riziką bei tinkamai reaguoti, paaiš-
kėjus, jog motina ar abu tėvai ketina atsisakyti auginti būsimą, 
esamą kūdikį. 

Tobulinimo programos „Krizinio nėštumo prevencija ir pa-
galba“ paskirtis – suteikti asmens sveikatos priežiūros įstaigo-
se dirbantiems akušeriams ir slaugytojams žinių, padėsiančių 
suteikti kvalifikuotą konsultaciją, pagalbą moterims krizinio 
nėštumo atvejais.

Šia mokymo programa tikimasi, kad slaugytojai ir akušeriai 
pagilins jau turimas žinias apie šeimos planavimą ir įgis žinių 
apie krizinį nėštumą kaip apie rimtą, mažai tyrinėtą problemą 
Lietuvoje. Tikslas – parengti programos klausytojus taip, kad 
jie galėtų kvalifikuotai suteikti pagalbą moterims, kurių nėštu-
mas yra krizinis ar gali toks tapti.

Krizinis nėštumas apibūdinamas kaip nėštumas, kurio mo-
teris neplanavo, nenorėjo ir kuris sukelia jai asmeninę krizę. 
Planuotas nėštumas pasikeitus aplinkybėms taip pat gali tapti 
kriziniu, pavyzdžiui, jeigu iš esmės pasikeičia moteriai įprasto 
gyvenimo aplinkybės.

Krizinis nėštumas – Lietuvoje mažai tyrinėta problema. 
Trūksta tyrimų, kurie atskleistų moterų, išgyvenančių nėštu-
mo krizę, pagalbos poreikį ir jos pobūdį. Krizinio nėštumo 
metu moterims reikalinga psichologinė pagalba, galimybė ap-
tarti sprendimą su medikais, objektyvi informacija apie abor-
tą ir žmogaus gyvybės pradžią, aborto neskatinimą ir paskati-
nimą motinystei. Situaciją gali pakeisti problemos sprendimo 
paieška, vaiko gimimui palanki žinia, autoritetingas patarimas 
ir medikų informacija apie abortą. Didelę įtaką apsispren-
džiant turi stiprus emocinis ryšys, pasitikėjimas patariančiu 
žmogumi.

Pasaulyje iš 208 mln. nėštumų daugiau nei 41 proc. yra ne-
planuoti, net pusė jų baigiasi abortu. Kasmet 47 tūkst. moterų 
miršta dėl nesaugaus nėštumo nutraukimo. Naujausia abortų 
statistika Lietuvoje liudija, kad apie 6 tūkst. moterų kasmet 
renkasi nėštumo nutraukimą kaip išeitį, sužinojusios apie ne-
planuotą pastojimą.

Lietuva pagal nėštumo nutraukimų skaičių užima vieną pir-
mųjų vietų Europos Sąjungoje. Nors abortų skaičius per 20 

metų sumažėjo net 8 kartus, nėštumo nutraukimų problema 
šalyje tebelieka labai aktuali.

Lietuvoje iki šiol nėra sistemingos pagalbos moteriai, pa-
tiriančiai nėštumo krizę, t. y. nei konsultacinės pagalbos, nei 
privalomo apsisprendimo laikotarpio po konsultacijos, taip, 
kaip priimta kitose šalyse, pavyzdžiui, 14 dienų – Danijoje, 7 
dienos – Albanijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje, 6 dienos – Belgi-
joje, 5 dienos – Olandijoje, 3 dienos – Vokietijoje, Vengrijoje, 
Latvijoje, Portugalijoje ir Gruzijoje.

Krizę patiriantys asmenys labiau linkę pasilikti nuošalyje 
ir leisti kitiems už juos priimti sprendimus. Tuo būtų galima 
paaiškinti, kodėl nėščia moteris, ypač jei ji netekėjusi, paauglė, 
turinti tarpasmeninių ryšių ar finansinių sunkumų, yra tokia 
pažeidžiama.

Ne visos moterys, kurios teigia, kad jų nėštumas yra neno-
rimas ar neplanuotas, patiria nėštumo krizę. Krizinio nėštumo 
priežastys gali būti įvairios: tiek moters amžius ir savarankiš-
kumas, tiek pablogėję santykiai su artimaisiais ir pradėto kū-
dikio tėvu, tiek nėštumo planavimo ypatumai ir materialinės 
aplinkybės. Jaunesnio amžiaus žmonės krizinį nėštumą išgyve-
na daug dažniau nei vyresnio amžiaus. 

Krizinio nėštumo metu moterys patiria daugybę neigiamų 
emocijų. Apsisprendimo būsena, kai moteris svarsto nutrauk-
ti nėštumą ar ne, nėra tinkamai psichiatrų įvertinta. Svarsty-
mo laikotarpis moteriai sukelia daug neigiamų išgyvenimų ir 
psichosomatinių simptomų. Tyrimuose dalyvavusios moterys 
teigia norėjusios nusižudyti dėl sekinančios vidinės įtampos 
ir nevilties.

Airijos krizinio nėštumo agentūra skiria tris galimas krizinio 
nėštumo išeitis: moteris išnešioja vaiką iki nėštumo pabaigos ir 
pagimdo gyvą kūdikį; nėštumas nutraukiamas dirbtinio aborto 
būdu; moteris išnešioja vaiką iki nėštumo pabaigos ir pagimdo 
gyvą kūdikį, kuris atiduodamas įvaikinti. Dauguma moterų 
(75 proc.), kurios išgyveno krizinį nėštumą, išnešiojo vaiką iki 
nėštumo pabaigos ir pagimdė kūdikį. Tarp tokių moterų dau-
giausia tų, kurios turėjo pastovius ryšius su partneriu pastojimo 
metu. Partnerio palaikymas ir glaudūs santykiai su artimaisiais 
yra pagrindinis veiksnys, lemiantis moters apsisprendimą gim-
dyti. Moterys, išgyvenusios krizinį nėštumą ir vėliau pagim-
džiusios kūdikį, teigė, kad apsispręsti joms padėjo geri ryšiai 
su partneriu bei tėvais, moralinis jų palaikymas ir asmeniniai 
įsitikinimai. Moterys, kurių krizinis nėštumas baigėsi abortu, 
tvirtino, esą jos yra per jaunos, turi santykių su partneriu ir 
tėvais sunkumų, yra nepasirengusios motinystei ir pan. Tyri-
mo autoriai teigia, kad moterys, kurių partneriai nepageidavo 
nėštumo, net 7,4 karto dažniau nurodė, esą jų nėštumas yra 
nenorimas, lyginant su moterimis, kurių partneriai palankiai 
atsiliepė apie nėštumą.

Kai moteris išgyvena krizinį nėštumą, artimųjų palaiky-
mas yra vienas būtiniausių dalykų, galinčių padėti įveikti 
krizę. Artimieji labiau nei bet kas kitas gali moteriai suteikti 
daugiausia emocinės paramos išklausydami ją ir kalbėdamie-
si, taip pat siūlydami galimus sprendimus, kaip rasti išeitį iš 
krizinio nėštumo. Tačiau jeigu moters ir artimųjų nuomonė 
dėl išeities nesutampa, būtina specialisto konsultacija.

Kviečiame dirbti išvien  
gelbstint pačias jauniausias gyvybes
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Besilaukiančių moterų, svarstančių nėštumo nutraukimo 
galimybę, išgyvenimai gali būti apibūdinti tokiomis kategori-
jomis kaip išgąstis, neturėjimas su kuo pasidalyti išgyvenimais, 
stiprus vidinis pasipriešinimas, prievartinis apsisprendimas 
abortui.

Tyrimai atskleidžia, kad besilaukiančių moterų, svarstančių 
nėštumo nutraukimo galimybę, emocinę būseną galima apibū-
dinti kaip vidinį diskomfortą (išgąstį), sutrikimą (neturėjimą 
su kuo pasidalyti išgyvenimais, stiprų vidinį pasipriešinimą). 
Moterys nesulaukė jokios pagalbos bei palaikymo ir jautėsi 
„spaudžiamos“, todėl jų apsisprendimo atlikti abortą negalima 
traktuoti kaip laisvo ir informuoto sutikimo. Tai priverstinis 
apsisprendimas.

Tyrimai patvirtina, kad gydytojai į moterų krizinį nėštumą 
reaguoja prievarta, abejingumu ir neinformavimu, vyrai (part-
neriai) nesuvokia situacijos, reiškia priešiškumą negimusiam 
vaikui, psichologiškai smurtauja, besilaukiančių moterų arti-
mieji pabrėžia vaiko nereikalingumą, skatina (kai kurie drau-
džia) atlikti abortą, iš esmės trūksta dialogo.

Moterys krizinio nėštumo metu iš medikų norėtų psicho-
loginės pagalbos, galimybės su jais aptarti sprendimą, objek-
tyvios informacijos apie abortą ir žmogaus gyvybės pradžią, 
aborto neskatinimo, bet paskatinimo motinystei. Situaciją 
galėtų pakeisti problemos sprendimo paieška, vaiko gimimui 
palanki žinia, autoritetingas patarimas ir medikų informacija 
apie abortą. Didelę įtaką apsisprendžiant turi stiprus emocinis 
ryšys, pasitikėjimas patariančiu žmogumi.

Statistiniai duomenys rodo, kad nėštumo nutraukimo prob-
lema Lietuvai yra aktuali, todėl svarbu, kad jai būtų skiriamas 
reikiamas dėmesys. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse 
įstatymiškai įteisinta kompleksinė pagalba (psichologinė, socia-
linė, teisinė, materialinė) nėščioms moterims, atsidūrusioms 
krizinėje padėtyje ir ketinančioms nutraukti nėštumą, gali būti 
geros praktikos pavyzdžiai mūsų šaliai. Tyrimais įrodytas tiek 
pirminės, tiek antrinės prevencijos būtinumas – vaikų ir suau-
gusiųjų lytiškumo ugdymo ir visuminės konsultacinės švietėjiš-
kos pagalbos bei kompleksinių paslaugų šeimai poreikis.

Sveikatos informacijos centro ir Lietuvos statistikos depar-
tamento duomenimis, šalyje 2013 m. buvo atlikti 5353 dirbti-
niai abortai (beje, ši informacija gali būti netiksli, nes privačios 
medicinos įstaigos neprivalo pranešti apie atliktus abortus).

Beveik 60 proc. visų abortų yra dirbtiniai, tai reiškia, kad 
įvykdyti ne dėl savaiminių persileidimų ar kitų medicininių 
indikacijų, bet moterų valia, kai apsisprendimui nutraukti 
nėštumą įtakos turi kitokio pobūdžio veiksniai – socialiniai, 
ekonominiai ar psichologiniai. Palyginti su ankstesniais me-
tais, abortų skaičius sumažėjo ir turi tendenciją mažėti, tačiau 
Europos tyrimai rodo („Evolution of the Family in Europe 
2009“, Johnston, 2010 ir kt.), kad abortų skaičius mūsų šalyje 
yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Juose taip pat pa-
brėžta, kad Lietuva – viena iš ES šalių, kuri neteikia prioriteto 
šeimai. Verta taip pat atkreipti dėmesį, kad nepaisant to, kad 
gimstamumas pastaraisiais metais mūsų šalyje šiek tiek didėjo, 
jis lieka gana žemas (2013 m. gimė 29 885 vaikai). Mūsų šalies 
ekspertų išvadose pabrėžiama, kad tai neužtikrina natūralios 
kartų kaitos ir demografinė situacija yra kritiška (Stankūnienė, 
Jasilionis, 2012; Stankūniene, Baublytė, 2012 ir kt.).

Remiantis statistiniais duomenimis, nutraukiama vos ne 
kas trečia pradėta gyvybė.

Mokslinė informacija pagrindžia, kad abortas yra kom-
pleksinė problema. Ji aktuali ne tik vertybiniu ir pasaulėžiūros 
požiūriu, kai iškyla negimusios gyvybės ir moters teisių klau-

simai, bet implikuoja ir daugiaaspektę mokslinę diskusiją apie 
tai, kas yra žmogus ir kokios yra jo ribos biologine, teisine, an-
tropologine prasme. Be to, akivaizdu, kad čia neįmanoma at-
sietai traktuoti neigiamo aborto poveikio moters fizinei ir ypač 
psichinei sveikatai, jos socialiniam gyvenimui (apie tai plačiai 
diskutuojama psichologinėje užsienio ir lietuvių literatūroje), 
pagaliau čia iš esmės aptariama žmogaus ir šeimos bei pačios 
visuomenės gerovė. Nepaisant moters pasirinkimo ir negimu-
sios gyvybės teisės į egzistenciją sankirtų, konfrontacijų bei vy-
raujančių skirtingų požiūrių, nekyla abejonių, kad abortas yra 
neigiamas reiškinys ir pripažintinas kaip socialinė problema, į 
kurią privalu atsižvelgti ir ieškoti būdų, kaip ją spręsti.

Abortas nėra vien trumpa medicininė-techninė procedūra, 
bet problema, susijusi su galimais rimtais psichologinio po-
būdžio padariniais tolesniam moters ir jos šeimos gyvenimui. 
Kaip teigia tyrėjai (Major, Appelbaum ir kt., 2009; Obelenie-
nė, Švedas, 2006 ir kt.), moters sprendimą pasirinkti nėštu-
mo nutraukimą dažnai lemia ne tiek išoriniai, kiek vidiniai 
veiksniai, kurie pasireiškia iš anksto susiformuota neigiama 
nuostata dėl nėštumo. Taip atsitinka ir dėl to, kad moteriai ne-
pageidaujamas nėštumas yra tam tikra krizė, todėl ji gali būti 
nepajėgi priimti sau palankų sprendimą, be to, gali lengviau 
pasiduoti artimųjų spaudimui. Užsienyje atlikta mokslinių 
tyrimų (Cantelmi, Cacace, 2007; Major, Appelbaum ir kt., 
2009), kurie parodo moterų, nutraukusių nėštumą, polinkį į 
depresiją, priklausomybių alkoholiui ir narkotikams atsiradi-
mą, pablogėjusius santykius su sutuoktiniu / partneriu ir kitais 
artimaisiais, didesnę krūties vėžio atsiradimo riziką ir kt. ir pa-
tvirtina pagalbos moteriai poreikį.

Mokslinė informacija rodo, kad nėštumo nutraukimo 
priežastys dažnai yra ekonominio ir socialinio-psichologinio 
pobūdžio. Deja, nėštumo nutraukimas vis dar yra dažniausiai 
taikoma šeimos planavimo priemonė. Šalyje teisinis aborto reg-
lamentavimas neapibrėžtas ir nepakankamas: iki šiol nėštumo 
nutraukimo tvarką reguliuojantis 1994 m. priimtas sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas nustato tik tam tikrą medicininio 
pobūdžio procedūrą, o ne pagalbos galimybes krizinėje situa-
cijoje atsidūrusioms moterims ir negimusio kūdikio apsaugą. 
Šiuo požiūriu užsienio šalių geroji praktika gali padėti kuriant 
nėštumo nutraukimų mažinimo ir prevencijos sistemas. 

Kai kuriose ES šalyse – Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, 
Italijoje, Kroatijoje ir Estijoje – įtvirtinta moters konsultavi-
mo prieš nutraukiant nėštumą praktika. Vokietijoje gydytojas, 
sužinojęs, kad moteris nori nutraukti nėštumą, turi apžiūrėti 
nėščiąją ir pasiųsti ją konsultuotis su psichologais ir socialiniais 
darbuotojais. Pažymėtina, kad siunčiama kiekviena bet kurio 
socialinio sluoksnio, statuso ir amžiaus moteris, išskyrus tuos 
atvejus, kai dėl nėštumo kyla pavojus motinos sveikatai. Kon-
sultantas turi informuoti moterį apie tai, kad negimęs kūdikis 
turi teisę į gyvybę, ir bandyti įtikinti ją tęsti nėštumą (Europe-
an Network IPPF, 2007). Po tokios konsultacijos minėtos tar-
nybos Vokietijoje moteriai išduoda pažymą, nurodančią, kad 
konsultacija suteikta, o po trijų dienų nuo pažymos išdavimo, 
jei moteris nepakeičia sprendimo, ji gali grįžti pas gydytoją.

Pagal Italijos aborto įstatymą nėščiai moteriai, siekiančiai 
nutraukti nėštumą, išduodamas pažymėjimas, kurį privalo pa-
sirašyti gydytojas arba konsultantas ir pati nėščioji, tačiau tame 
įstatyme nenurodomas „pasirengimo abortui“ (angl. preabor-
tion) konsultacijos privalomumas (European Network IPPF, 
2007). Tuo tarpu Švedijos įstatymas reglamentuoja, kad tarp 
12 ir 18 nėštumo savaičių moteris nėštumo nutraukimo pro-
cedūrą turi aptarti su socialiniu darbuotoju, o po 18 savaičių 



14

Geroji patirtis

2015 m. birželio 11 d. Lietuvos moks-
lų akademijos salėje vyko „CrossRef“ se-
minaras. Seminarą organizavo Lietuvos 
mokslo periodikos asociacija. Seminaro 
partneriai: Lietuvos mokslų akademija, 
Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas. Seminaro tikslas – pasidalinti 
gerąja leidybos praktika ir aptarti, kaip 
„CrossRef“ paslaugos gali pagerinti leidi-
nių kokybę, pagelbėti vertinant mokslo publikacijas tarptau-
tiniu lygmeniu bei propaguoti leidybos etiką. Po didelio dė-
mesio sulaukusių susitikimų Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Jungtinėje Karalystėje seminaras vyko Lietuvoje. Seminaras 
buvo skirtas mokslo žurnalų redaktoriams, mokslo žurnalų 
leidėjams, bibliotekininkams, elektroninės leidybos specialis-
tams ir visiems, susijusiems su mokslo žurnalų ar akademine 
leidyba asmenims bei besidominantiems šia tema.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenci-
jų centro žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ specialistai 

į seminarą buvo pakviesti Lietuvos mokslo 
periodikos asociacijos prezidentės Eleonoros 
Dagienės. Kompetencijų centro specialistams 
ypač buvo naudingas Pippa Smart pranešimas 
apie leidybos kokybę, leidėjo ir rašančiojo 
profesinės etikos aspektus.

Seminaro metu pirmą kartą susitiko Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto žurnalo 
NERP (Nursing Education, Research, & 

Practice) redaktorė Aurelija Blaževičienė ir Sveikatos prie-
žiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro žurnalo 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ redakcinės kolegijos pirmininkė 
Loreta Gudelienė-Gudelevičienė. Susitikimo metu apsikeista 
žurnalų komplektais.

Visus seminaro pranešimus, vaizdo įrašus, nuotraukas galima 
rasti tinklalapyje http://serials.lt/crossref-seminaras-vilniuje-2/ 
Pranešimai anglų kalba.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų kompetencijų centro informacija

Kvalifikacijos tobulinimas

privalo gauti leidimą iš Nacionalinės sveikatos apsaugos ir ge-
rovės tarybos (Bjornberg, Dahlgren, 2003). Be to, galiojančia-
me Švedijos aborto įstatyme pabrėžiamos medicininės-sociali-
nės abortų priežastys: abortai gali būti atliekami atsižvelgiant į 
moters gyvenimo sąlygas ir kitas aplinkybes, taip pat į moters 
fizinius ir psichinius požymius, nes tai mažina moters galimy-
bes gimdyti ir auginti vaikus. Todėl šiame įstatyme numatoma, 
kad moteris turi konsultuotis su socialiniu darbuotoju, kuris 
turi ištirti jos padėtį ir padėti jai pasiruošti abortui. Be to, pa-
žymėtina, kad socialinis darbuotojas turi teikti socialinę ir eko-
nominę pagalbą, kad moteris galėtų persvarstyti savo spren-
dimą, ir suteikti jai paramą, jeigu nėštumą nutraukti atsisakė 
(European Network IPPF, 2007).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsaky-
me „Dėl nėštumo nutraukimo ir atlikimo tvarkos“ taip pat 
nurodoma, kad iki išduodant siuntimą nutraukti nėštumą 
akušeris-ginekologas turi paaiškinti moteriai (pageidautina 
ir sutuoktiniui) apie nėštumo nutraukimo fizinę ir moralinę 
žalą sveikatai, o pirmojo nėštumo atveju šią informaciją turi 
pateikti gydytojas kartu su moterų konsultacijos vedėju. Be 
keliamų reikalavimų, šiame akte numatomas ir pageidavimas, 
kad pokalbyje dalyvautų psichologas. Deja, įsakyme akcentuo-
jamas tik moters konsultavimas aborto žalos sveikatai klausi-
mais, tai paliekant laisvam medikų pasirinkimui. Tačiau nere-
glamentuojamas privalomas ir platesnis moters konsultavimas 
socialiniais, psichologiniais ir teisiniais aspektais, kai gali būti 
gilinamasi į jos sprendimo priežastis ir aptariamos įvairios pa-
sirinkimo galimybės, siekiant išsaugoti moters nėštumą. Prie-
šabortinis konsultavimas galėtų būti ne tik psichologų, bet ir 
specialiai apmokytų socialinių darbuotojų veiklos sritis, kaip 
tai įtvirtinta užsienio praktikoje.

Nėštumo nutraukimo prevencija ir intervencija krizės atve-
jais mūsų šalyje įgyvendinama menkai ir fragmentiškai. Socia-
linių darbuotojų ir kitų specialistų vaidmuo šioje srityje būtų 
svarbus ne tik teikiant vienkartines konsultacijas moterims, 
ketinančioms nutraukti nėštumą, bet ir kuriant integruotos, 
kompleksinės, kokybiškos pagalbos sistemą. Kaip sakyta, daž-
nai moteris ryžtasi daryti abortą ne tik dėl ekonominių sunku-
mų, bet ir dėl vidinių psichologinių, santykių problemų, todėl 
būtina moterį šiuo etapu palaikyti ir palydėti, svarbūs tęstiniai 
kontaktai su ja ir galimai su sutuoktiniu, partneriu. Savaime 
suprantama, pagalba moteriai turi būti teikiama laiku, siekiant 
išsaugoti kiekvieną pradėtą žmogaus gyvybę, kartu gerbiant 
bet kokį moters apsisprendimą ir pasirinkimą.
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IV Baltijos šalių Vasaros mokykla  
birželio 25–27, 2015 Estija

Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija (Estonian Non-for-
mal Adult Association ENAEA) sukvietė suaugusiųjų švietė-
jus į IV Baltijos šalių Vasaros mokyklą. Kūrybinis seminaras 
vyko Viljandės mieste Estijoje.

Pirmoji Baltijos šalių stovykla buvo organizuota Estijoje 
2012 metais, antroji vyko Lietuvoje – 2013 metais, o trečioji – 
Latvijoje 2014 metais.

Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija vienija suaugusiųjų 
mokymo centrus (juridinius asmenis), fizinius asmenis-švie-
tėjus, nevyriausybines organizacijas.

Estijos asociacija įkurta 1924 metais ir gyvavo iki 1940-
ųjų. Asociacijos veikla atkurta 1994 metais.

Pagrindiniai asociacijos tikslai:
1. Dalyvauti visuose lygmenyse (vietinio, nacionalinio ir 

tarptautinio) formuojant suaugusiųjų švietimo politiką.
2. Organizuoti tęstinį švietėjų mokymą ir tobulinimą.
3. Vykdyti projektus ir bendradarbiauti nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu su kitų šalių švietėjais.
4. Vystyti Estijos visuomenės kompetenciją mokytis visą 

gyvenimą ir įvertinti asociacijos narių įtaką suaugusiųjų švie-
timui.

Stovykloje dalyvavo Estijos, Latvijos, Suomijos ir Lietuvos 
švietėjai. Lietuvos suaugusiųjų asociacijos švietėjų asociacijai 
(LSŠA) atstovavo asociacijos prezidentė Vilija Lukošiūnienė, 
Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Ka-
činskas su mokytojais ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos spe-
cialistų kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo 
ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevi-
čienė.

Seminaro metu buvo klausomasi pranešimų, mokomasi 
grupėse, buvo pristatyti šalių vykdomi ir pasibaigę projektai. 
Kiekviena šalis pristatė parengtus „namų darbus“, paruošė 
stendinius pranešimus apie savo asociaciją, šalį ir institucijas. 

Kaip ir kasmet, mokymo švietėjai iš Baltijos regiono dalyva-
vo kūrybiniuose seminaruose, dalijosi profesine ir asmenine 
patirtimi. Šiais metais svarbiausias dėmesys buvo skiriamas 
suaugusiųjų individualaus mokymo būdams ir metodams. 

Piret Paar iš Estijos Folk kultūros centro pranešime „Kaip 
papasakoti savo istoriją“ vaizdžiai atskleidė pasakojimo meto-
do naudojimo galimybes suaugusiųjų mokyme.

Marin Johnson iš Talino universiteto pranešime „Bandy-
mai naudoti patirtį tobulėjimui“ pristatė suaugusiųjų moky-
mosi ypatumą – pasitelkti sukauptą gyvenimo patirtį. Daly-
viai grupėse, naudodami asmeninę ir profesinę patirtį, aptarė, 
pristatė ir iliustravo suaugusiųjų mokytojų vystymosi „kelią“ 
savo šalyse.

Seminaro dalyje „Gyvoji knyga“, kuriai vadovavo Marin 
Johnson iš Talino universiteto, šalys dalyvės iš anksto buvo 
paruošusios „namų darbus“. Užduotis buvo pagal iš anksto 
pateiktą tematiką parengti pasakojimą, t. y. „knygą“, panau-
dojant andragogikos (suaugusiųjų mokymo) elementus. Kny-
gos „skaitytojai“ (šio mokymosi metu – klausytojai) kortelė-
mis vertino „knygą“.

Estijos tradicinės muzikos centre ir Kondas primityvaus 
meno centre stovyklos dalyviai mokėsi aktyvių mokymosi 
metodų.

Didelį įspūdį dalyviams padarė apsilankymas naujoje Vil-
jandės gimnazijoje. Gimnazijoje praktinių įgūdžių lavinimui 
įkurtos modernios simuliaciniam mokymui skirtos klasės.

Neformalaus bendravimo metu užmegzti kontaktai, ap-
sikeista adresais. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 
prezidentė Vilija Lukošiūnienė pakvietė Baltijos regiono šalių 
atstovus į penktąją Baltijos šalių vasaros stovyklą Lietuvoje. 
Baltijos šalių V vasaros stovykla vyks 2016 metais.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  
kompetencijų centro informacija
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Kiek slaugytojų pareigybių yra Lietuvoje? Bandžiau suskai-
čiuoti, bet supratau, kad žinau tik dvi: slaugytojai ir slaugos 
administratoriai. Be jų, yra tik neoficialūs skirstymai pagal 
darbo vietą: poliklinikos, operacinės ar apylinkės slaugytojas, 
slaugos administratoriai skyriuje ar ligoninėje arba direkto-
riaus pavaduotojai slaugai. Daugiau nėra, nepaisant patirties, 
išsilavinimo ar gabumų. Esant tokiai situacijai save išreikšti 
sunku, juolab kad ir atlyginimas dažnai priklauso tik nuo iš-
dirbtų valandų skaičiaus. 

O kaip yra svetur? Praktiką atliekantys studentai visur vie-
nodi – nedrąsūs, sutrikę ir nežinantys, ką daryti. Užsienyje 
slaugytojai, po studijų baigimo pradėję darbą, neoficialiai va-
dinami jaunesniaisiais slaugytojais. Jie dirba tą patį darbą kaip 
ir kiti, nėra taikoma jokių išlygų. Jų pareiga – sparčiai moky-
tis, klausinėti, tobulėti ir įgyti patirties. Slaugytojas, dirbantis 
ligoninėje, bet neturintis kitų specialių pareigų, vadinamas 
registruotu slaugytoju, t. y. turintis licenciją ir dirbantis. Jeigu 
jį pastebi kolegos ir vadovybė, giria gydytojai už sugebėjimą 
sparčiai reaguoti į besikeičiančias klinikines situacijas, jei jis 
turi lyderio bruožų ir sugeba efektyviai organizuoti dienos 
darbą – gydytojų vizitus, priėmimus, išrašymus, – didelė ti-
kimybė, kad jam bus pasiūlyta dirbti klinikiniu vadybininku. 
Tai aukštesnė, kelių pakopų pareigybė, reikalaujanti patirties 
ir didesnės atsakomybės. Klinikinis vadybininkas vadovau-
ja skyriaus slaugytojų dienos rutinai, jam atsiskaito jaunesni 
kolegos. Jis kviečia gydytojus-konsultantus, priima naujus ir 
išrašo pasveikusius pacientus, atsako už dokumentaciją, rūpi-
nasi, kad paciento slauga tęstųsi ir už ligoninės ribų. Klinikinis 
vadybininkas taip pat atlieka medicinines procedūras ir moko 

naujus slaugytojus, bendrauja su gydytojais ir pacientų šeimo-
mis. Į skyrių atėjusiems gydytojams-konsultantams klinikinis 
vadybininkas suteikia informaciją apie paciento būklę ir kli-
nikinius duomenis. Klinikinis vadybininkas gauna ir didesnį 
atlyginimą. 

Jokių skyriaus vedėjų – gydytojų nėra. Gydytojai skirstomi 
į komandas, kurioms vadovauja didelę patirtį turintys gydyto-
jų konsultantai. Jie skyriuje užtrunka vos kelias valandas per 
dieną, apžiūri pacientus, surašo paskyrimus ir išeina. Ateina 
tik iškvietus.

Jeigu slaugytojas domisi arba tiesiog turi talentą vienoje iš 
medicinos sričių, jis gali tapti žaizdų ir perrišimų, diabeto, kal-
bos ir rijimo, venepunkcijų ar daugybės kitų sričių slaugytoju 
specialistu. Ligoninėje būna vos vienas slaugytojas specialistas, 
kiti yra kviečiami, kai prireikia. Slaugytojas specialistas apžiūri 
pacientą, daro įrašus ligos istorijoje, pateikia rekomendacijas, 
kuriomis po to vadovaujasi gydytojai. Taip, tikrai. Jeigu pa-
cientui krenta svoris, pakviečiamas slaugytojas mitybos specia-
listas. Jis rekomenduoja papildus, kuriuos paskiria gydytojas. 
Kartais nuomonės išsiskiria, tuomet slaugytojas ir gydytojas 
konsultuojasi kaip skirtingų sričių kolegos, kol randa bendrą 
sprendimą. Nors slaugytojas specialistas ir turi daug žinių apie 
tvarsčius ar papildus, galutinį žodį taria gydytojas ir tik jis 
paskiria rekomenduotą preparatą. Slaugytojai vaistų neskiria. 
Tačiau prieš kelerius metus imta diskutuoti, kad tokią tvarką 
būtina keisti, nes nėra priežasčių, kodėl slaugytojas negalėtų 
paskirti, pvz., paracetamolio? Juk pacientas jo gali nusipirkti 
vaistinėje be recepto. Svarstyta, kad taip būtų sutaupoma laiko 
ir brangių gydytojo darbo valandų, jeigu kai kuriems slaugy-

Slaugytojų rūšys ir porūšiai
Erika Eris  

Slaugos namai Westmeath grafystėje Airijoje, Vilniaus universiteto magistro studijų absolventė

Kolektyvas švenčia Helovyną. Ateiti į darbą su kauke yra labai normalu ir sveikintina
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tojams, įgijusiems atitinkamą išsilavinimą, būtų suteikta teisė 
skirti kai kuriuos vaistus. Taip atsirado slaugytojai paskyrėjai 
(nurse prescriber – ne visai tikslus lietuviškas vertinys), jie turi 
teisę skirti vaistus, išrašyti receptą. Jų taip pat nėra daug, nes 
reikia papildomų kursų ir diplomo, tačiau slaugos organizaci-
jos skatina šią iniciatyvą. 

Ligoninės skyriams ir kitiems padaliniams vadovauja kli-
nikiniai vadybininkai. Tai tarsi skyriaus vyresnieji slaugyto-
jai. Slaugos direktoriaus, administratoriaus darbo sritis labiau 
susijusi su administraciniu darbu. Juos retai sutiksi vilkinčius 
darbo uniformą, jų atsakomybė yra daug didesnė ir darbo sri-
tis platesnė. Jeigu slaugos, palaikomojo gydymo įstaigoje nėra 
gydytojo etatų, slaugos direktorius yra vienintelis įstaigos va-
dovas. Jo atsakomybė ir darbo sritis atitinka Lietuvoje mažes-
nės ligoninės ar kurios nors kitos sveikatos priežiūros įstaigos 
direktoriaus darbo pobūdį. Jis yra atsakingas ne tik už slaugą 
ir slaugytojų personalą, bet už visus darbuotojus, šildymą ir 
elektros tiekimą, maistą ir vandentieką, personalo įdarbinimą 
ir atleidimą. Pagrindinė ir svarbiausia pareiga – rūpintis, kad 
teikiamos paslaugos atitiktų aukščiausius standartus. Todėl 
slaugos direktoriai dažnai turi pavaduotojus ar asistentus. Jie 
atlieka tas pačias funkcijas ir prireikus pavaduoja direktorių. 

Kiekvienas turi galimybę atskleisti savo gebėjimus ir rasti 
sau tinkamą nišą slaugytojo profesijoje. Lietuvoje kiekvienoje 
medicinos įstaigoje taip pat slaugytojai atlieka visus tuos dar-
bus, galima rasti visas slaugytojų rūšis ir porūšius, deja, neofi-
cialius, jie tiksliai neapibūdinti ir be konkretaus darbo aprašy-
mo. Esu savo darbinėje praktikoje sutikusi daugybę slaugytojų, 
kurie galėtų būti puikūs klinikiniai vadybininkai, yra daugybė 
puikių žaizdų specialistų ar turinčių darbo su ligoniais, sergan-
čiais tam tikromis ligomis, patirties. 

Verta paminėti, kad registratūrose ir priimamuosiuose dirba 
sekretorės be jokio medicininio išsilavinimo. Ligoninėse gausu 
medicininio išsilavinimo neturinčio personalo. Jo ir nereikia, 
jeigu darbo pobūdis – pildyti dokumentus ar suvesti duomenis 
į kompiuterį. Sekretorių atlyginimas mažesnis negu slaugyto-
jų. Todėl įstaigoms naudinga samdyti jų daugiau biuruose ir 
priimamuosiuose, paliekant slaugytojams klinikinį darbą. Gy-
dytojai dažnai turi asmenines sekretores. Kitaip nei Lietuvoje, 
įprasta, kad slaugytojas nėra gydytojo asmeninis padėjėjas ir jo 
įsakymų vykdytojas. Gydytojo įsakymų vykdymas – tik viena 
dešimtoji iš daugybės slaugytojų pareigų. Užsienyje slaugyto-
jas turi daug teisių apginti savo klinikinį sprendimą ir jis bus 
gerbiamas ir legalus. 

Turiu paminėti dar vieną slaugytojų darbo sritį, t. y. dėstymą 
tobulinimosi kursuose. Tai daro slaugytojas mokytojas – moko 
pacientus ir jų artimuosius gyventi su liga, naudoti prietaisus ir 
priemones, palengvinančius gyvenimą sergant. Tai akademinis 
slaugytojų porūšis, nes vieni slaugytojai dirba tobulinimosi sri-
tyje, kiti – ligoninėse šviesdami visuomenę. 

Užsienyje gydytoją ligoninės skyriuje pamatysi retai, nebent 
vyks vizitacija. Jų darbas brangiausiai apmokamas, jų dirba ne-
daug, todėl jų darbas turi būti kruopščiai organizuojamas, su-
skaičiuotas minutėmis. Didžiausias darbo krūvis tenka slaugy-
tojams. Juolab kad gausu įstaigų, kuriose gydytojų nėra visai. 

Užsienyje slaugytojų uniformos yra labai įvairios. Pavyz-
džiui, JAV galite išvysti visokiausių: gėlėtų, taškuotų, ypač vai-
kų skyriuje. Europoje įprasta vilkėti tamsias kelnes ir šviesesnę 

tuniką. Dažniausiai, be abejo, sutinkama balta tunika vilkin-
čių slaugytojų. Tačiau būna ir gelsvų, žydrų, žalsvų ir kt. Tuni-
kai keliami tam tikri reikalavimai: būtinai trumpos rankovės, 
nes taisyklingai plaunant rankas turi būti plaunami ir riešai, 
o kitais atvejais – rankos iki alkūnių, todėl trumpos rankovės 
laikomos higieniškesnėmis. Yra ir kita priežastis – jei ligoninė-
se personalas vilki drabužius trumpomis rankovėmis, vadina-
si, įstaigoje temperatūra atitinka reikalavimus, nėra per šalta. 
Tunikos siuvamos taip, kad nevaržytų judesių. Kelnės juodos 
arba tamsiai mėlynos. Batai juodi, paprasti ir patogūs, jokių 
šlepečių, sportbačių, basučių, aukštakulniai nerekomenduoja-
mi. Atvira ar aukštakulnė avalynė didina traumų ar infekcijos 
pavojų. Kadangi ligoninės vadovybė turi užtikrinti darbuotojų 
saugumą, ji ir nustato saugios aprangos kodą. Dirbant su kūno 
skysčiais, esant infekcijos pavojui, dėvimos pirštinės, prijuos-
tės, veido skydai, kaukės ar akiniai – vienkartinės apsaugos 
priemonės. Aukštesnes pareigas einantys slaugytojai, slaugos 
vadybininkai ar administratoriai vilki tamsiai mėlyną tuniką. 

Atskirai norėčiau papasakoti apie gydytojų aprangą. Specia-
li uniforma būtina ten, kur kontaktas su ligoniu didžiausias – 
operacinėse. Kitur gydytojai apžiūrėdami ligonį naudojasi tik 
vienkartinėmis apsaugos priemonėmis. Jie darbe vilki papras-
tus kasdieninius drabužius, lyg dirbtų biure. Slaugytojai su pa-
cientais kontaktuoja nuolat, todėl jiems uniforma privaloma. 
O gydytojai, ypač dirbantys poliklinikose, šeimos gydytojai 
uniformų ar chalatų nevilki. Jie privalo naudotis apsaugos 
priemonėmis, mūvėti pirštines – to pakanka apsisaugoti pa-
tiems ir apsaugoti pacientą. Ligoninės administracijos korpuse 
niekada nepamatysite nieko, vilkinčio uniformas ar chalatus. 
Vyrai vilki kostiumus, moterys – biuro drabužius. 

Uniformų taisyklės nėra labai griežtos, yra įstaigų, kurio-
se uniformų atsisakoma. Tai dažniausiai žmonių su sutriku-
siu intelektu globos įstaigos, psichiatrinės globos įstaigos, kai 
kurie slaugos namai. Tai padaryta dėl to, kad tose įstaigose 
gyvenantys žmonės jaustųsi labiau namuose negu ligoninėje. 
Taip stengiamasi, kad ir slaugos personalas jiems atrodytų lyg 
šeimos nariai, o ne gydytojai, kurių jie galbūt buvo išsigandę 
vaikystėje, kas gali asocijuotis su baime ir skausmu. Tačiau rū-
bai turi būti švarūs, tvarkingi, jokio ryškaus makiažo, auskarų 
nosyje ar matomų tatuiruočių, nesvarbu uniformos dėvimos 
ar ne. Taigi, laisvė rinktis, bet su saiku. 

Ką slaugytojų įvairovė duoda ir kaip ji pagerina paslau-
gas? Visu pirma, tai galimybė slaugytojams tobulėti ir kilti 
karjeros laiptais. Tai didžiulė motyvacija ir pasirinkimo lais-
vė. Medicina, sveikatos priežiūra yra labai plati sritis. Vie-
ni žmonės turi klinikinių gabumų, kiti – akademinių, treti 
administravimo – ir visi gali save išreikšti, visi gali padaryti 
karjerą. Mokytis, persikvalifikuoti ir tobulėti populiaru ir 
sveikintina. Todėl ir vyrai nesibodėdami renkasi slaugytojo 
profesiją. Jiems būdingas lyderystės siekimas, todėl galimy-
bės vyrams čia – beribės. Antra, slaugytojai pavaduoja gydy-
tojus daugelyje sričių, o tai – lėšų taupymas. Įstaigoms reikia 
mažiau brangiai apmokamų specialistų. Lygiavos nėra, nes 
atlyginimai skirstomi pagal atsakomybę, darbo pobūdį, išsi-
lavinimą, patirtį. Slaugytojų, dirbančių tame pačiame pada-
linyje, atlyginimai skiriasi. Vadinasi, yra galimybė uždirbti 
daugiau. Tereikia noro, valios, iniciatyvos ir pastangų. 
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Reikia būti žmogiškam
Ieva jau 13 metų yra emigravusi į Norvegiją, kur dirba slaugytoja. Kol kas ji grįžti neplanuoja. Tačiau pastaruoju metu Ieva dažnai būna 

Lietuvoje, nes ji ir vėl studijuoja universitete. Mintimis apie darbą ir gyvenimą svetur mielai sutiko pasidalyti su žurnalo skaitytojais.
Ievą kalbino Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus 

vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė.

Ar anksčiau planavote emigruoti iš Lietuvos?
Taip, emigruoti planavau, nes labai norė-

jau pamatyti, kaip yra kitur. 2002 m., kai tik 
baigiau studijas, emigravau į Norvegiją. Pir-
mus kelis mėnesius dirbau aukle, teko mokytis 
norvegų kalbos, o vėliau įsidarbinau ir iki šiol 
dirbu slaugytoja.

Ar tikrai Norvegijoje trūksta slaugytojų, kad 
reikia kviestis iš kitų šalių?

Norvegija, kaip ir kitos šalys (ne išimtis ir 
Lietuva), susiduria su demografiniu senėjimu 
šalyje. Sveikatos priežiūros sistema Norvegijo-
je visiems savo piliečiams užtikrina teisę gauti 
slaugos paslaugas. Prireikus slaugos paslaugos 
yra suteikiamos pacientui namuose, jeigu jis 
nenori, negali ar neturi galimybės važiuoti į 
slaugos namus. Kompetentingų slaugytojų poreikis Norve-
gijoje didelis. Norvegijos savivaldybės, siekdamos sumažinti 
slaugytojų stygių sveikatos priežiūros apsaugos sistemoje, ben-
dradarbiauja su įdarbinimo įmonėmis. Tai išties saugu: įmonė 
apmoka kelionės išlaidas, sutvarko dokumentus, organizuoja 
norvegų kalbos kursus, suteikia gyvenamąją vietą, užtikrina, 
kad Norvegijoje būtų suteiktos visos socialinės garantijos, tad 
esi tikras, kad kaupi norvegiškai pensijai. Taip daug saugiau.

Ar saugu ieškoti darbo svetur per įdarbinimo įmones?
Sudarytos tikrai patikimos, saugios darbo salygos įsidarbinus 

per norvegiškas įdarbinimo įmones. Įmonė MEDpersonalas 
(www.medpersonalas.lt) tinkamai atstovauja slaugytojų porei-
kiams, suteikia salygas ugdyti kompetenciją. Įdarbinimo įmonė 
specializuojasi slaugytojų įdarbinimo srityje ir turi sukaupusi 
solidžią patirtį. Saugu ir tai, kad jų partneris yra Centric Care 
AS įmonė, artimai bendradarbiaujanti su Norvegijos savival-
dybėmis, kurios žino slaugos poreikį savo regionuose ir padeda 
įsidarbinti privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, senelių na-
muose bei ligoninėse.

Kaip vyksta įdarbinimas?
Pirmiausia vyksta pokalbis. Labai svarbu, kad būsimas dar-

buotojas būtų motyvuotas, pasiryžęs mokytis, tobulėti ir, žino-
ma, būti kompetentingas. Pokalbio metu galima užduoti visus 
rūpimus klausimus.

Norvegijos sveikatos apsaugos ministerija kelia reikalavimus, 
visus formalumus sutvarko įdarbinimo įmonė. Aišku, reikia 
turėti slaugytojo diplomą ir galiojančią bendrosios praktikos 
licenciją. Jeigu visi dokumentai atitinka Norvegijos reikalavi-
mus, prasideda norvegų kalbos mokymai. Norvegų kalbos kur-
sus organizuoja įdarbinimo įmonė, nes ji geriausiai žino, kokių 
žinių reikia slaugytojams Norvegijoje. Norvegų kalbos kursų 
metu reikia išlaikyti A1, A2, B1 lygio egzaminus. Išlaikius A1 
lygio egzaminą su kandidatu į slaugytojus pasirašoma darbo 
sutartis. Asmuo tęsia kursus, kurių metu mokama stipendija. 
Sėkmingai išlaikius B lygio egzaminą, pasiūloma darbo vieta. 

Kokiu darbo grafiku dirbate? Ar galite rinktis?
Mano darbas Norvegijoje  yra pamaininis: dienomis, va-

karais, naktimis. MEDpersonalas kaip įmonė suteikia tiek 
pastovų, tiek lankstų darbo grafiką slaugytojams dirban-
tiems Norvegijoje. Lanksčiu darbo grafiku galima dirbti 4 

ar 6 savaites Norvegijoje ir 2 ar 4 savaites 
ilsėtis Lietuvoje.

Kokie pagrindiniai slaugytojo darbo Lietu-
voje ir Norvegijoje skirtumai?

Pirmiausia skiriasi darbo krūvis, t. y. paci-
entų skaičius, tenkantis vienam slaugytojui. 
Norvegijoje į tai žiūrima gana lanksčiai ir vis-
kas priklauso nuo pacientų būklės sunkumo. 
Jeigu tenka silpnesni pacientai, tai jų per pa-
mainą bus mažiau. 

Slaugytojai Norvegijoje labai daug bend-
rauja su pacientu. Būtent slaugytojas išaiškina 
apie tyrimą ar procedūrą, apie gydymą. Nor-
vegijos sveikatos sistemoje svarbiausia yra pa-
cientas. 

Norvegijoje visas medicinos personalas 
vertinamas vienodai, o slaugytojai ir gydyto-

jai yra komanda. Visas medicinos personalas bendrauja vienu 
lygmeniu, nėra hierarchijų, slaugytojai į gydytojus kreipiasi 
vardu. Slaugytojai yra savarankiški, pripažįstami ir vertinami 
specialistai, o ne gydytojų padėjėjai ar pagalbininkai. 

Kokių žinių ar įgūdžių labiausiai trūksta nuvykus į Norve-
giją dirbti slaugytoju?

Sakyčiau, jog studijos Lietuvoje buvo labiau teorinės negu 
praktinės, tad labai trūko praktinių įgūdžių. Čia labai svarbu 
yra paciento kilnojimo žinios ir praktiniai įgūdžiai. Pavyzdžiui, 
jeigu kolega paprašo padėti kelti pacientą, bet nenaudoja kėli-
mo priemonių, tai dažniausiai atsisakoma padėti. Tad pradžioje 
tikrai labai trūko paciento kilnojimo praktinių įgūdžių.

Ar tiesa, jog Norvegijoje slaugytojai pildo labai daug doku-
mentacijos?

Taip, Norvegijoje slaugytojai pildo labai daug dokumentaci-
jos paprasta, aiškia kalba. Darbo diena pradedama ir baigiama 
raportu, kad būtų žinoma, kas pacientui buvo atlikta, kaip jau-
tėsi, kas ir ką pasakė.  Kilus ginčui, tai būtų įrodymas.

Žinoma, kad Norvegijoje nėra privalomo kvalifikacijos tobu-
linimosi.

Taip, Norvegijoje nėra privalomo periodinio tobulinimosi, 
nes licencija išduodama visam laikui. Tačiau jos galiojimas gali 
būti ir sustabdytas. Darbdavys 2 kartus per metus organizuo-
ja mokymus, per kuriuos slaugytojai visko mokomi praktiškai 
ir patys išbando, kad suprastų, kaip jaučiasi pacientas ir kodėl 
būtina tai taikyti. 

Kaip manote, ko reikėtų, kad būtų vertinami ir slaugytojai, 
dirbantys Lietuvoje?

Manau, kad pirmiausia patys slaugytojai turėtų didžiuo-
tis savo profesija. Tuomet pasikeistų ir visuomenės požiūris į 
slaugytojus. Norvegijoje slaugytojai didžiuojasi, kad yra slau-
gytojai, nes tai labai garbinga profesija. Jie taip didžiuojasi savo 
profesija, kad net įsisega specialius ženkliukus.

Ką patartumėte slaugytojams, svarstantiems galimybę emigruoti?
Aš neskatinu emigracijos, bet patarčiau išvykti padirbėti į 

kitas šalis, kad iš arti pamatytume, kaip yra ten, o grįžę galėtu-
me pritaikyti gerąją patirtį savo šalyje.

Dėkojame už pokalbį ir linkime profesinės 
bei asmeninės sėkmės.
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Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui!
2015 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 

pradedamas naujas nuotolinis mokymas

Navikai odoje ir gleivinėse
Nuotolinio mokymo turinys:

1. Karpos veido, plaštakų, pėdų srityse. Karpų gydymas
2. Apgamai. Normalaus apgamo požymiai. Piktybinio ir nepiktybinio apgamo skirtumai. Savistabos ir savitikros būdai

3. Odos vėžys, jo formos ir požymiai ir gydymo galimybės
4. Melanoma – agresyviausia odos vėžio forma. Melanomos požymiai ir piktybiniai

dariniai odoje, iš kurių dažniausiai išsivysto melanoma

Mokymo medžiagą parengė Juozas Prušinskas, Navikų profilaktikos centras „Apgamas“

Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami 20 val. mokymosi trukmės
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro tobulinimosi pažymėjimai.

Nuotolinis mokymas skirtas sveikatos priežiūros specialistams.
Atkreipiame dėmesį, kad naujas nuotolinis mokymas prasidės 2015 m. rugsėjo mėn.

Registracijos mokestis: 
Užsisakius leidinį – 11 Eur 
Mokantis internetu – 21 Eur

Mokestį už nuotolinį mokymą prašome pervesti į SEB banką.
Sąskaitos Nr. LT 227044060000322130

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

Nepamirškite, kad užpildytą dalyvio registracijos kortelę, mokėjimo kvitą ir diplomo kopiją
būtina atsiųsti iki rugsėjo 1 dienos paštu adresu: Nuotolinis mokymas, Sveikatos priežiūros ir 

farmacijos specialistų kompetencijų centras, Rugių 1, Vilnius.
Visais rūpimais klausimais dėl Nuotolinio mokymo prašome skambinti  

Elonai Steckienei tel. (85) 2 77 99 32.

Kirpimo linija Nuotolinio mokymo „Navikai odoje ir gleivinėse“  
dalyvio registracijos kortelė

Vardas

Pavardė

Gimimo data*

Adresas korespondencijai

Tel. Nr.

El.paštas

Diplomo numeris

Kokia pavarde išduotas diplomas

2 0 0 1  0 9  0 9
* Gimimo datos pildymo pavyzdys:
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Daiva Žukauskienė 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinika 

Kas atsitinka su artimaisiais, kai kažkas šeimoje suserga, 
ypač kai silpsta regėjimas?

Nesvarbu, kokia liga suserga šeimos narys, liga nepaliečia 
vieno žmogaus, ji paliečia šeimą. Nesvarbu, kokia tai būtų 
liga – infekcinė, trauma, lėtinė liga – ji daro įtaką visam šei-
mos gyvenimui. Kartais labiausiai kenčia šeimos nariai, nes 
žmogus, kuris serga, jaučia skausmus ar simptomus, jis žino, 
kas su juo vyksta, jis jaučia, jis adaptuojasi prie aplinkos, jis 
žino, kaip su tuo susidoroti. Jeigu silpsta jo regėjimas, jis 
susikuria savo aplinką, susidėlioja, kad žinotų, kur kas yra, 
kokie jo daiktai; žino, kokie jam reikalingi medikamentai, 
procedūros. Dėl to jam yra pakankamai aišku, nes tai yra apie 
jį, apie jo „aš“. 

Šeimos nariai yra sutrikę. Visada įsijungia mechanizmas 
„aš noriu padėti“. Dažniausiai – „noriu padėti, bet nežinau 
kaip“. Stengiantis padėti iš žmogaus atimamos funkcijos, ką 
jis galėtų padaryti pats. Močiutė, kuri prasčiau mato, per 
daug metų adaptavosi prie tokio blogo matymo, o artimieji, 
išgirdę, kad ji anka, pradeda apie ją šokinėti. Jai atnešama, 
paduodama, per jėgą bandoma pasodinti, nuvesti. Atimamas 
orus žmogaus funkcionavimas, atrodo, kad jis nebegirdi, ne-
bemato, nebejaučia, nebemoka nieko; prarandami visi gebė-
jimai. 

Nereikia manyti, kad toks elgesys atsiranda tik vyresnio 
žmogaus atžvilgiu. Taip pradedama elgtis ir su darbingo am-

žiaus žmogumi, kai artimieji išgirsta, kad silpsta jo regėjimas, 
kad jis anka. Tuomet dar labiau žeidžiamas jo orumas. 

Kodėl atsiranda toks noras padėti?
Norisi apsaugoti nuo visko: stačių kampų, karštų gėrimų, 

automobilių gatvėje, nuo visos aplinkos, kuri galbūt žmo-
gui pažįstama iki kaulų smegenų, bet jį bandoma apsaugoti. 
Taip jis praranda visus įgūdžius, nes per didelė globa padaro 
žmogų neveiksnų. Tai yra kenkėjiška pagalba, nors norai gal 
ir patys geriausi.

Kita vertus, šeimose kartais susiduriama su pozicija „aš 
nematau tavo ligos“. Tai yra artimo žmogaus ligos ignoravi-
mas – „tu viską čia matai, tu apsimeti, nieko čia tau blogo 
nėra“. Artimieji taip elgiasi iš baimės, nes lengviau yra ne-
pripažinti ligos negu pripažinti, kad artimas žmogus anka, 
silpsta jo regėjimas, negu kartu su juo taikytis ir adaptuotis. 
Geriau yra atsitverti siena „nieko tau nėra, tu dar puikiai 
matai, gerai orientuojiesi“. 

Yra du artimųjų elgesio kraštutinumai: visiškai atsisako-
ma padėti šeimos nariui arba jis apgaubiamas hipergloba. 
Abu šitie dalykai yra labai kenkėjiški. Šeima turėtų sirgti 
teisingai, sveikai. Jeigu artimas žmogus serga, tai reikia kuo 
daugiau sužinoti apie jo ligą, kad būtų galima kokybiškai 
padėti. Praktika rodo, kad realiai domimasi labai formaliai, 
trumpai, paskaitomas vienas straipsniukas ir virstama specia-
listu: „aš žinau, kas su tavimi vyksta“. Kartais net priskiriami 
simptomai, kurių žmogus nejaučia: „aš perskaičiau, žinau, 
kaip tu jautiesi, ir dabar tu privalai taip jaustis, nes aš skai-
čiau, aš gi žinau“.

Įsivaizduokime tokią ligą kaip amžinė makulos degeneraci-
ja, kai vis prastėja regėjimas. Jeigu artimieji pasirenka strategiją 
globoti, anksčiau ar vėliau perdėtas rūpinimasis ims varginti, 
jie patys pavargs. Nejaugi ir toliau rūpinamasi burbant?

Aš turiu tėtį, kuris serga būtent šia liga ir žinau visą pro-
cesą nuo pradžios iki dabartinio taško. Lygiai taip pat žinau 
tą hiperglobą, dariau taip pati. Labai globojau, bandžiau ap-
saugoti, vedžiau tik pas pačius geriausius specialistus, me-
dikamentai turi būti tik tokie ir jokiu būdu ne kitokie, nes 
profesūra taip pasakė, vadinasi, šventa. Jam sakiau, kad jis 
dabar mato taip, o ne kitaip, nes taip parašyta. Mes nesusiš-
nekėjome, kaip jis mato, nors realiai naudodami skirtingus 
žodžius kalbėjome apie tuos pačius dalykus. Kildavo nema-
žai konfliktų. Iš didelių konfliktų perėjome į kitą etapą, t. y. į 
etapą „tavo liga, tu su ja ir tvarkykis“. Kai kurios šeimos šitą 
poziciją pasirenka iš anksto.

Manau, svarbiausia suvokti, kad žmonės, gyvenantys po 
vienu stogu, nesirgtų bendromis ligomis, kad žinotų apie tas 
ligas, bet visi kartu nesirgtų. 

Sergantieji, ypač lėtinėmis ligomis, patiria psichologinį poky-

Jeigu artimas žmogus serga

Geštalt terapijos specialistė Daiva Žukauskienė savo domėji-
mosi sritimi vadina lėtinėmis ligomis sergančius pacientus ir jų 
artimuosius. Ji bendradarbiauja su Akių sveikatos centru, įkurtu 
pagal tarptautinį Low vision formatą, čia ji vykdo asmeninio 
tobulėjimo projektą silpnaregiams, akliesiems ir jų artimiesiems. 
Pasak specialistės, jai neretai tenka daugiau konsultuoti arti-
muosius, o ne sergantį žmogų.

Daiva Ausėnaitė



21Naudinga žinoti

tį. Jų emocijų, psichinės sveikatos pokytis tikriausiai irgi veikia 
artimuosius?

Dažniausiai, jeigu kalbama apie regėjimo praradimą, per-
einami visi gedėjimo etapai, nes tai yra funkcijos praradimas, 
vadinasi, kažko netenkama. Tai lėtinis netekimas, kur ir ge-
dėjimas yra išsitęsęs. Jeigu staigiai netenkama artimo žmo-
gaus ar regėjimo, tai pradžioje nepripažįstama, tikima ste-
buklu, kad gal regėjimas sugrįš. Paskui užklumpa depresija, 
verkiama, liūdima, raudama dėl savo netekties. Po to žmogus 
pyksta ant savęs, kad buvo kvailas, nesaugojo sveikatos, nesi-
domėjo, galėjo sveikai maitintis, kreiptis į gydytoją, nerūkyti, 
į saulę nežiūrėti be akinių, tikrintis. 

Viskas vyksta lėtai, etapais. Paskui susitaikoma, apima 
apatija, nes daug energijos buvo išeikvota kitoms emoci-
joms. Susitaikoma, kad dabar teks taip gyventi. Po susitaiky-
mo ateina kitas etapas ir pradedama gyvenime matyti kitus 
dalykus, norima rasti nišą, kur gali save pritaikyti, žmogus 
pradeda domėtis kažkuo nauju, vėl nori realizuoti save, nes 
praradus regėjimą neprarandamas kalbėjimas, girdėjimas, ly-
tėjimas, skonis, kvapas.

Apie tai, kad po susitaikymo prasideda dar kitas etapas, ma-
žai kalbama, papasakokite apie jį plačiau. 

Po susitaikymo atrandama naujų alternatyvų ir naujų gy-
venimo spalvų. Tai yra startas vėl į normalų gyvenimą. Jeigu 
prarandamas artimas žmogus, susitaikius su tuo pradedama 
aplinkui matyti žmones, kuriuos gal irgi verta mylėti. Prara-
dus regėjimo funkciją, lygiai taip pat. Žmogus iškelia į priekį 
kažkokį naują savo interesą, gal muziką, skonį, gal išmoks-
tama skaityti brailio raštu ir atrandamas naujas malonumas. 

Artimas žmogus šiose transformacijose turi būti kaip ly-
dintis asmuo, kartu su sergančiuoju keliauti per tas psicho-
logines stadijas. Jis yra žmogus, kuris neša žibintą ir eina tuo 
pačiu keliu. Kenčia tiktai vienas, o artimas žmogus turi sa-
kyti: „suprantu tave, kad dabar tu pyksti“, „suprantu, kad tu 
išeikvojai energiją ir tau dabar apatija“. Artimas žmogus yra 
tas, kuris žino, kas bus toliau. 

Bet jam turėtų būti labai sudėtinga išlikti ramiam, objek-
tyviam, juk jis artimas, gal artimiausias. Jį turėtų aplankyti 
įvairūs jausmai.

Taip, jam labai sudėtinga. Todėl mes turime atsigręžti į 
psichologiją, kuri apibrėžia žmonių bendravimo būdus, ir 
pasirinkti tinkamiausią. Mes galime bendrauti su empatija, 
apatija ar simpatija. Jeigu esi apatiškas, galvoji taip: „žinau, 
kad praeis metai kiti, tu pakentėsi, susitaikysi, adaptuosiesi, 
viskas bus gerai, nėr čia ko sukti galvos, paverksi šiek tiek dėl 
to“. Tai apatiškas požiūris, kai toliau gyvenamas savo gyveni-
mas, o kitas žmogus tegul tvarkosi su savo gyvenimo proble-
momis ir iššūkiais pats. 

Empatiškas būdas: „tu dabar verki ir aš verkiu, per ašaras 
kelio nematome. Tu jau nebegali kažko daryti, o aš nesugebu, 
nes verkiu kartu su tavimi“. Žmogus dėl ligos netenka dar-
bingumo, artimas žmogus per ašaras apleidžia savo darbus – 
kenčia abudu. Toks visiškas pasinėrimas į kito ligą tolygus 
susirgimui. Žmogus lyg ir neserga, bet gali jausti tuos pačius 
simptomus, nes jam skauda taip pat.

Bet galima žiūrėti su simpatija: „aš neverkiu su tavimi, bet 
nesu nusitolinęs, nusišalinęs. Iš meilės, draugystės tau ir šiltų 
jausmų padedu tau praeiti tą kelią. Aš nešu tau žibintą“. Sim-
patijos metodas leidžia sakyti, ką jauti, bet neištaškyti savo 
jausmų. Galima atskleisti savo jausmus, kad nerimauja dėl 
jo ligos, kad jaučiasi irgi prislėgtas dėl jo prastos nuotaikos, 
išgyvena dėl prarasto žmogaus darbingumo. „Gal rytoj tau 
tikroji saulė nepatekės, bet ji šildys, augs gėlės, viskas bus 
kaip buvę, nes aš būsiu šalia tavęs. Jeigu norėsi sužinoti, kaip 
kažkas atrodo, aš pasakysiu, aš būsiu tavo akių šviesa. Mes 
bandysime kartu surasti alternatyvų, mes išgyvensime“ – tai 
yra orientavimasis į optimistinį rytojų. 

Neretai būna, kad pirmiau pasiduoda artimas žmogus, o ne 
tas, kuris serga. Gana tipiška situacija, kai prastėja moters svei-
kata, o jos vyrą ištinka sunkiausia depresija ir padėti reikia ne 
tam, kuriam realiai reikia pagalbos.

Taip, neretai sergantieji stabiliau jaučiasi nei jų artimieji 
ir dar net guodžia tuos „kenčiančiuosius“. Taip nutinka iš 
baimės ir nežinojimo, kas vyksta su artimu žmogumi. Tai ne 
retos išimtys, o gana dažna situacija. Jeigu artimieji yra linkę 
į empatinį santykį, greičiausiai taip ir nutiks. 

Kaip artimam žmogui suvokti savo elgesį?
Gyvename laikais, kai psichoterapija negąsdina žmonių 

vien savo pavadinimu, jie gali ateiti pas specialistą ir rasti 
atsakymus bei sprendimus, jis padės atrasti vidinį simpati-
jos kelią. O turint simpatijos požiūrį, lengviau padėti savo 
artimam žmogui susitaikyti su liga, su prastėjančia sveikata.   

Įsivaizduokime ligos situaciją, kai žmogus laukia operacijos. 
Tai yra procesas, kuris turi pradžią ir pabaigą, tačiau šiame pro-
cese, matyt, irgi yra savų duobių ir pakilimų. Kaip elgtis tokioje 
situacijoje?

Čia galioja ta pati taisyklė, kad artimas žmogus turi būti 
tas, kuris eina greta ir neša žibintą. Jis negali eiti tuo pačiu 
keliu, kiekvienas eina savo keliais ir gyvena savo gyvenimą. 
Mūsų gyvenimai dažnai eina paraleliai, mes einame greta. 
Todėl jei laukiama operacijos, galima susirinkti duomenis, ko 
tikėtis, koks bus pooperacinis periodas, reabilitacija, kokios 
reikės pagalbos. Susirinkus tokią informaciją, bus lengviau 
suteikti pagalbą. Kodėl tokios informacijos nesusirenka pats 
sergantysis? Jis ją renkasi, bet nesugeba jos vertinti kritiškai, 
viską pritaiko sau, nes taip parašyta. Liga užgožia niuansus. 

Jeigu sergantysis prašo paskambinti gydytojui, sutarti dėl lai-
ko, ar leisti viską daryti pačiam žmogui?

Normalu perimti tą atsakomybę. Nereikia galvoti, kad jis 
įsijautė į paciento vaidmenį. Tačiau reikia jautriai reaguoti. 
Jeigu sergantysis gali padaryti pats, tai nereikia skubėti: „aš 
viską už tave padarysiu“. Bet jeigu žmogus dėl baimės ir stre-
so negali to padaryti, tą turi padaryti artimas žmogus, kuris 
yra sveikas. 

Dažnai būna, kad sergantieji įsijaučia į paciento vaidmenį, 
jiems ima patikti, kad jais rūpinamasi, ir jie ima tuo pik-
tnaudžiauti. Taip nutinka dėl to, kad artimieji patys sukuria 
komforto sąlygas. Už jį pasiryžę pavalgyti, atsigerti, pasėdė-
ti, pagulėti. Reikia suvokti, kad mano gyvenimas yra mano, 
tavo – tavo.
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Kaip maitintis vasarą? 

Vasarą mitybos ypatumai šiek tiek skiriasi nuo įprastinės 
mitybos, nors bendrosios sveikos mitybos rekomendacijos 
išlieka tos pačios ištisus metus. Vasara – palankus metas mai-
tintis dar sveikiau. Esant aukštesnei aplinkos temperatūrai, 
natūraliai žmogus suvartoja mažesnį maisto kiekį, renkasi 
liesesnius maisto produktus, valgo daugiau šviežių vaisių, 
daržovių, uogų, geria daugiau skysčių, vandens. Taigi mityba 
tampa dar artimesnė sveikos mitybos rekomendacijoms. Tai 
būtų beveik idealus maitinimosi variantas, tačiau, deja, nema-
žai žmonių vasarą savo mitybą labai „sudarko“.

Dažniausiai vasaros metu pasitaikančios maitinimosi 
klaidos, kurių reikėtų vengti

Geriama per mažai geriamojo vandens. Vietoj vandens pa-
sirenkama gaiviuosius gėrimus su dirbtiniais saldikliais, cuk-
rumi, dažikliais ir kvapiosiomis medžiagomis, o juk į gaiviųjų 
gėrimų sudėtį įeinantys dirbtiniai saldikliai pasižymi savybe 
ne slopinti, bet didinti troškulį, todėl tokių gėrimų reikėtų 
vengti. Šių gėrimų pati vertingiausia sudedamoji dalis – ge-
riamasis vanduo. 

Šiltą vasaros dieną reikia išgerti 2,5–3 litrus skysčių, ge-
riausia mineralizuoto ar silpnos mineralizacijos natūralaus 
mineralinio vandens, pasimėgauti nestipria arbatžolių arbata. 
Esant didelei kaitrai, mineralinio vandens reikėtų išgerti dar 
daugiau. 

Dar viena bėda – vasarą suaktyvėja piktnaudžiavimas len-
gvais alkoholiniais gėrimais (alus, sidras, kokteiliai). Jų jokiu 
būdu negalima priskirti prie sveikatai palankaus skysčių var-
tojimo.

Kadangi šiltuoju metų laiku nesinori daug ir sočiai valgyti, 
dalis žmonių įprastinį valgymą keičia sveikatai nepalankiais 
užkandžiais ar greitu maistu, skanauja įvairius traškučius, 
skrudintus gaminius, kepintus riešutus, įvairaus asortimento 
greitąjį maistą. Poilsiaujant gamtoje irgi užkandžiaujama įvai-
riais kaloringais produktais – traškučiais, fermentiniu sūriu 

ar kepta duona. Tad nereikėtų stebėtis, kad organizmas nebe-
sugeba suvirškinti riebalų – jaučiamas pykinimas, sunkumas 
skrandyje, kyla raugulys. 

Dar vienas netinkamos mitybos įprotis – nepusryčiauti. 
Dauguma pusryčiams išgeria tik puodelį stiprios kavos. Reikia 
atsiminti, kad kava pasižymiu diuretiniu poveikiu, t. y. skatina 
skysčių šalinimą iš organizmo. Vasarą žmogus ir taip gausiai 
prakaituoja, išgarina didesnį skysčių kiekį, o su jais praranda 
dalį vandenyje tirpių vitaminų ir mineralinių medžiagų. Taigi, 
kaip ir bet kuriuo metų laiku, vasarą svarbu pusryčiauti. Pus-
ryčiams tinka įvairių kruopų košės, kurias galima pagardinti 
šviežiomis uogomis. 

Nors vasarą kaip niekada daug šviežių daržovių, dalis gy-
ventojų jų beveik nevalgo. Šviežios daržovės yra ne tik pui-
kus garnyras prie mėsos ar žuvies patiekalų, bet ir sveikatai 
palankus užkandis. Pavyzdžiui, kaliaropė puikiai pasotins per 
priešpiečius ar pavakarius.

Vasarą ypač svarbu atkreipti dėmesį į maisto laikymo tem-
peratūrą ir į tinkamumo vartoti laiką. Greitai gendantys maisto 
produktai turi būti laikomi šaldytuve, o jei vykstate į gamtą – 
šaltkrepšyje.

Karštą vasaros dieną reikėtų vengti: 

• sotaus kaloringo maisto (lašinių, riebios mėsos, keptų 
mėsos gaminių, riebaluose keptų produktų); 

• sūrių produktų; 

• persivalgyti, didelių porcijų; 

• gėrimų su dirbtiniais saldikliais ir sintetiniais dažikliais, 
alkoholio, stiprios kavos; 

• greitai gendančių maisto produktų. 

Rimantas Stukas
 VU Medicinos fakultetas

Visuomenės sveikata
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Viduriavimas – vasaros pokštas ar rimta liga? 
Vasarą džiaugiamės šiluma, gausiu daržovių ir vaisių der-

liumi. Dažnas iš mūsų nuėjęs į sodą ar daržą tiesiog sponta-
niškai susigundome pasmaguriauti neplautų braškių, aviečių, 
serbentų, obuolių ar žirnių. Manome, kad mūsų sode ar darže 
viskas švaru, esą lietaus nuplauta. Tačiau medikai įspėja, kad 
neplautos sodo ar daržo gėrybės yra dažnėjančių viduriavimų 
priežastis. 

Pasak Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų aso-
ciacijos prezidentės, medicininių tyrimų laboratorijos „Antėja“ 
direktorės medicinai gydytojos Dangiros Babenskienės, ne tik 
neplautos rankos ir uogos bei daržovės priverčia paviduriuoti.

„Sugrįžę iš sodo visai nepagalvojame, kad ant stalo paliko-
me pusryčių ar pietų likučius geram pusdieniui pakepti vasaros 
saulutėje. Spalva ir kvapas pakito, bet nieko tokio, argi išmesi? 
Pilvas pats susitvarkys, nieko baisaus, jeigu paviduriuosime. 
Tik kai viduriavimas užsitęsia ir komplikuojasi sunkesniu 
apsinuodijimu ar helmintinių kirmėlių žarnyne atsiradimu, 
kreipiamės į medikus pagalbos. Tiesa, net ir po eksperimentų 
su sveikata neretai higienos įpročių nepakeičiame, nes po kelis 
kartus į laboratoriją dėl tyrimų kreipiasi tie patys pacientai, 
ypač vaikai“, – pasakoja gydytoja D. Babenskienė.

Viduriavimas – natūralus procesas ar liga?

Viduriavimas yra tuštinimosi pobūdžio pokytis, dėl kurio 
padidėja išmatų tūris ir tuštinimosi dažnumas, išmatų kon-
sistencija būna nuo minkštos iki vandeningos. Ūmus vidu-
riavimas trunka mažiau kaip 14 dienų, o lėtinis – ilgiau. Vi-
duriavimu vadinamas toks tuštinimasis, kai tuštinamasi tris ir 
daugiau kartų per parą. Ūmus viduriavimas – dar dažnesnis. 

Pasak D. Babenskienės, viduriavimą reikėtų suvokti ne tik 
kaip apsinuodijimo sugedusiu maistu požymį. Dažniausios 
viduriavimo priežastys – virusinės infekcijos, viduriavimas 
dėl toksinų poveikio ir su antibiotikų vartojimu susijęs vi-
duriavimas. 

„Kur kas įvairesnės ir sunkiau diagnozuojamos lėtinio vidu-
riavimo priežastys. Kūdikius kamuoja funkcinis viduriavimas 
ar dirgliosios žarnos sindromas, o suaugusiesiems viduriavimas 
gali pažeisti įvairius organus bei pasibaigti celiakija ar net vė-
žiu“, – įspėja gydytoja.

Ūmus viduriavimas vasarą yra dažnesnis

Dėl didesnio vaisių ir daržovių vartojimo bei greitesnio 
maisto gedimo per karščius vasarą padidėja rotovirusu apsi-
krėtusių pacientų. Rotovirusas – dažniausia sunkaus viduria-
vimo priežastis. Ši liga plinta nuo žmogaus žmogui per nešva-
rias rankas (fekaliniu-oraliniu keliu). Kalcivirusai (Norvalko 
ir norovirusas) taip pat plinta fekaliniu-oraliniu keliu, dažnai 
per užterštą maistą ir vandenį. Liga trunka 2–3 dienas. Jos 
simptomai – karčiavimas, pilvo spazminiai skausmai, vidu-
riavimas ir vėmimas. 

Gydytoja D. Babenskienė atkreipia dėmesį, kad viduriavi-
mas yra ir infekcinio hepatito A simptomas. 

„Infekcinis hepatitas A – sindromas, kuriam būdingas kepe-
nų ląstelių uždegimas ir žūtis. Įtariant hepatitą turime pagalvoti 

apie hepatito virusus, ypač A, kuris perduodamas per nešvarias 
rankas (fekaliniu-oraliniu keliu). Tai itin aktualu vasarą, kai  
hepatito A virusu užsikrečiama pavartojus užteršto vandens ar 
maisto (sulčių, žuvies, moliuskų ir kt.). Didelė rizika susirgti 
hepatito A infekcija atostogaujant Egipte, Tunise, Maroke, In-
dijoje, Tailande ir kt. šalyse. Šiuo virusu galima užsikrėsti ne tik 
keliaujant po minėtas šalis, bet ir Lietuvoje“, – perspėja gydy-
toja D. Babenskienė.

  Hepatito A inkubacinis laikotarpis trunka nuo 15 iki 50 
dienų. HAV infekcija pasireiškia staiga ir nespecifiniais simp-
tomais. Žmogus gali karščiuoti, blogai jaustis, būdingas pyki-
nimas, vėmimas, pilvo skausmas ir viduriavimas. Po savaitės 
nuo simptomų pradžios gali atsirasti gelta. 

Nuo šios infekcijos specifinio gydymo nėra, o iki 0,6 proc. 
apsikrėtusiųjų miršta. Vyresniame amžiuje mirtingumas dėl 
hepatito A infekcijos – dar didesnis. 

„Jeigu norite apsisaugoti nuo hepatito A infekcijos, nedelskite 
ir pasiskiepykite. Vakcinos yra skirtos suaugusiesiems ir vaikams. 
Taip pat būtina kruopščiai plauti vaisius, daržoves, rankas bei 
naudoti tik saugų geriamąjį vandenį ir maistą“, – pataria gy-
dytoja.

Viduriavimą sukelia ne tik hepatitas A

Nacionalinės celiakijos ir maisto netoleravimo draugijos 
pirmininkė Jolita Sadauskaitė tikina, kad lėtinis viduriavimas 
yra susijęs su celiakija, todėl dažnai viduriuojant reikėtų pasi-
tikrinti ir dėl šios ligos.

„Celiakija – autoimuninė sisteminė genetinė virškinamojo 
trakto liga, kuri atsiranda dėl įvairių grūdų (kviečių, miežių, 
rugių) baltymų poveikio plonosios žarnos gleivinei. Šia liga serga 
suaugusieji ir vaikai. Pasaulyje celiakija serga apie 1 proc. gyven-
tojų. Lietuvoje celiakija – dar retai diagnozuojama liga, nes dėl 
jos tik retas pasitikrina“, – pastebi J. Sadauskaitė.

Jeigu celiakija laiku negydoma, pažeidžiami  įvairūs orga-
nai ir audiniai – žarnynas, oda, kepenys, jungiamasis audinys, 
sąnariai, gimda, širdis, smegenys, skydliaukė ir kt. Gali išsi-
vystyti net vėžys.

„Dėl celiakijos derėtų pasitikrinti visiems, kurie serga autoi-
muninėmis ligomis: pirmojo tipo cukriniu diabetu, autoimuni-
niu tiroiditu, reumatoidiniu artritu ir kitomis ligomis: osteopo-
roze, osteopenija, geležies stokos anemija, nevaisingumu ir kt. 
Celiakijos tyrimai atliekami didžiosiose Lietuvos medicininių 
tyrimų laboratorijose“, – informuoja Nacionalinės celiakijos 
ir maisto netoleravimo draugijos pirmininkė J. Sadauskaitė.

Viduriavimas su krauju – vėžio ženklas

Pasak medikų, jeigu viduriuojama ar tuštinamasi su krau-
ju, tai gali būti onkologinės ligos požymis. Šiuo atveju dažnai 
viduriavimas keičiasi su užkietėjusiais viduriais ar normaliu 
tuštinimusi. Tačiau kitų simptomų ar kraujo išmatose plika 
akimi galime ir nepastebėti. Liga gali tęstis metus ir progre-
suoti dešimtmečius. Nediagnozuotas vėžys metastazuoja visa-
me organizme.
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Ar verta tirti ištrauktą erkę ir  
pasitikrinti patiems po erkės įkandimo? 

Nors apie erkių platinamas ligas kasmet įspėjama, tačiau 
skaudžių nelaimių išvengti nepavyksta.

Gydytoja Eglė Marciuškienė pataria įkandus erkei nelaukti, 
kol prasidės sunkios ligos simptomai, o ištrauktą erkę ištirti 
bei pasitikrinti sveikatą. Reikėtų atlikti kraujo tyrimus dėl er-
kių platinamų ligų tiems pacientams, kuriems buvo įkandusi 
erkė, taip pat – jei jau pasireiškė pirmieji simptomai. Antraip 
galite tapti dar viena erkinio encefalito ir Laimo ligos auka.

„Po įsisiurbusios erkės ištraukimo pasireiškus šiems simpto-
mams:  nepaaiškinamas galvos, sąnarių, raumenų skausmas, pa-
sikartojančios virškinamojo trakto problemos, chroniškas gerklės 
skausmas ar lėtinė ausų infekcija, būtina atlikti kraujo tyrimus 
dėl erkinio encefalito ir Laimo ligos. Nors kai kurie medikai 
mano, kad ištrauktos erkės tirti nėra prasmės, visgi manau, kad 
gyvos erkės tyrimai yra rizikos užsikrėsti erkių platinamomis li-
gomis vertinimas. Jeigu ištyrus erkę paaiškėja, kad rizika žmogui 
užsikrėsti didelė – įkandusi erkė buvo infekuota, galima imtis 
priemonių – akylos stebėsenos ir gydymo. Kai kuriose šalyse iš 
karto po erkės įkandimo yra skiriami antibiotikai, todėl tinka-
mas rizikos įvertinimas šiuo atveju yra svarbus, juk skiepų nuo 
Laimo ligos nėra“, – teigia gydytoja E. Marciuškienė.

Ką daryti įkandus erkei?

Įkandus erkei reikia ją kuo greičiau ištraukti, kad erkė ne-
paleistų į kraują galimai nešiojamų virusų ir bakterijų, tačiau 
tai daryti reikia taisyklingai. Erkę ištraukti geriausia smulkiu 
pincetu, tačiau yra ir tam specialiai skirtas įrankis, kurį turi 
dauguma gydymo įstaigų.

Pirštais erkės liesti ir traukti nereikėtų, nes galima ją pažeis-
ti ir padidinti tikimybę patekti ligos sukėlėjams į organizmą. 
Taip pat negalima tepti jokiais riebalais, o pačią erkę traukiant 
būtina suimti kuo arčiau galvos ir pašalinti ją visą. Erkė trau-
kiama staigiu, tvirtu judesiu sukant. Ištraukus erkę, reikėtų 
įkandimo vietą dezinfekuoti alkoholio spiritu. Jei erkės kū-
nas yra pašalintas, o galva lieka įsisiurbusi, išsigąsti nereikėtų, 
po kiek laiko organizmas pats pašalina svetimkūnį. Jeigu tai 
užtrunka ir žaizda ima pūliuoti – būtina kreiptis į gydymo 
įstaigą dėl visiško erkės pašalinimo.

Po erkės pašalinimo praėjus 2–3 savaitėms reikėtų kreiptis 
į gydymo įstaigą atlikti kraujo tyrimus įtariant erkių platina-
mas ligas, o esant simptomams – skubiai. Galima į laborato-
riją atvežti ištrauktą gyvą erkę ištirti.

Gyvos erkės tyrimas

Pasak laboratorinės medicinos gydytojos E. Marciuškienės, 
gyvos erkės ištyrimo kokybė priklauso nuo pasirenkamo tyri-
mo metodo. Šiuolaikiniai mokslo ir laboratorinės diagnosti-

kos pasiekimai leidžia kur kas daugiau nei anksčiau, o pažan-
gūs laboratoriniai tyrimai yra atpigę ir tapo labiau prieinami.

„Gyvos erkės mikroskopija dėl Laimo ligos ir polimerazės 
grandininės reakcijos (PGR) metodu atlikti gyvos erkės tyrimai 
dėl erkės užkrėstumo Laimo liga, erkiniu encefalitu, granu-
liocitinės anaplazmozės bei erlichiozės yra visiškai patikimi ir 
tikslūs. Molekuliniai PGR metodai padeda nustatyti infekcijų 
sukėlėjus, patvirtinti ar paneigti konkretaus sukėlėjo DNR arba 
RNR buvimą. Šie laboratoriniai tyrimai populiarūs ištraukus 
vaikams įsisiurbusias erkes, kai siekiama įsitikinti, kokia tikimy-
bė infekciją perduoti vaiko organizmui. Taip pat pas mus atveža 
daug gyvų erkių ištirti sodybų savininkai, norėdami žinoti, ar 
sodyboje, greta jos erkės yra infekuotos. Laboratoriniais tyrimais 
patvirtinus, kad sodyboje ar greta jos rastos erkės yra infekuotos ir 
gali įkandusios užkrėsti, patartina būtinai pasiskiepyti, dažniau 
pjauti žolę, jei laikomos karvės ar ožkos, jų pieną būtinai virinti 
prieš vartojant, itin atsargiai elgtis su augintiniais“, – pasakoja 
gydytoja.

Tyrimams gyvos erkės pristatomos tiesiai į laboratoriją. 
Būtina, kad erkė dar būtų gyva. Šiam tikslui patariama užda-
rytame švariame stikliniame indelyje įdėti keletą žolių bei pra-
durti skylutes dangtelyje deguoniui. Iki pristatymo į laborato-
riją erkes laikyti vėsiai. Lengviau pagauti erkių gamtoje galima 
braukiant šviesia medžiaga per nepjautą žolę. Prie medžiagos 
prikibusias erkes reikėtų surinkti į stiklinį indelį tyrimams.

Įkandus erkei reikėtų nerizikuoti sveikata

Kraujo tyrimus dėl erkių platinamų ligų žmonėms reko-
menduojama atlikti praėjus 2–3 savaitėms po įkandimo, kad 
būtų patikrinta, ar liga neketina pasireikšti ateityje. Taip pat 
reikėtų pasikrinti, jeigu erkė yra įkandusi anksčiau, nes ne vi-
siems pasireiškia erkių platinamų ligų simptomai.

„Erkių platinamų ligų diagnostikai atliekami serologiniai 
kraujo tyrimai: erkiniam encefalitui nustatyti atliekami IgM 
ir IgG klasės antikūnai ELISA metodu, Laimo ligai – IgM 
ir IgG klasės antikūnai ELISA metodu. Kaip ir tiriant gyvą 
erkę, papildomai rekomenduojama įvertinti riziką užsikrėsti, 
taip ir šiuo atveju – rekomenduojama patvirtinti Laimo li-
gos diagnozę papildomai „Westernbloto“ metodu, kai ELISA 
metodu gaunami abejotini ar teigiami rezultatai, kad būtų iš-
vengta klaidų ir nevartojami antibiotikai be reikalo. Žinoma, 
tai kainuoja, bet tiksli diagnostika ir paciento sveikata turėtų 
būti svarbiausia“, – neabejoja laboratorijos „Sosdiagnostika“ 
vadovė, gydytoja E. Marciuškienė.

Bene daugiausiai problemų kelia Laimo ligos diagnostika. 
Ši liga Lietuvoje dažniausiai diagnozuojama laboratorijoje atli-
kus kraujo serumo tyrimus ieškant IgM ir IgG antikūnų. 

Viduriavimas gali baigtis ir kitomis komplikacijomis: elek-
trolitų ir vandens trūkumu.  Užsitęsęs viduriavimas ypač pa-
vojingas vaikams. Dėl minėtų priežasčių gali ištikti net mirtis. 

Todėl viduriavimas – rimtas ligos simptomas ir būtina kuo 
greičiau kreiptis į medikus, nustatyti priežastį bei laiku pra-
dėti gydymą.
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Tačiau labai dažnai teigiami imunofermentiniu ar imunof-
luorescenciniu metodu atlikti tyrimai nėra tvirtinami specifiš-
kesniu standartizuotu „Westernbloto“ metodu. Dėl to pasitai-
ko nemažai atvejų, kai žmogui diagnozuojama Laimo liga ir 
skiriama antibiotikų, nors iš tikrųjų pacientas neserga Laimo 
liga. 

Taip pat Laimo ligos atveju reikėtų savo sveikatą pasitikrin-
ti ir praėjus ilgesniam laikui po erkės įkandimo. 

„Jeigu po 1–4 savaičių įkandimo vietoje atsiranda 3–4 cm 
skersmens odos išbėrimas (eritema) ir plinta toliau – tai būdin-
giausias Laimo ligos simptomas. Tačiau jau ne vienas mokslinis 
straipsnis aprašė, kad migruojanti eritema gali atsirasti ne tik 
po 7–10, 2–36 dienų, bet ir po 3 mėnesių. Be to, kas penktam 
pacientui ji nepasirodo visai. Būtent dėl savo sveikatos ir ramybės 
būtina pasikrinti profilaktiškai“, – pabrėžia gydytoja E. Mar-
ciuškienė.

Erkių platinamomis ligomis  
perserga tūkstančiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, Lietuvoje 

kasmet mažiausiai vienas žmogus nuo erkinio encefalito mirš-
ta, o Laimo liga perserga tūkstančiai. 2014 m. Lietuvoje Lai-
mo liga sirgo 2257 pacientai. Erkinį encefalitą pernai gydėsi 
353 pacientai, vienas žmogus mirė. Pagal sergamumo statisti-
ką pirmaujame Europoje: Lietuva, Latvija, Estija ir Slovėnija 
yra paskelbtos endeminėmis zonomis.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė Žana Milišiūnaitė perspėja, kad nuo er-
kinio encefalito galima apsisaugoti pasiskiepijus. 

„Vakcinos nuo erkinio encefalito schemos yra dvi: įprastinė 
ir pagreitinta. Įprastinės skiepijimo schemos pirmosios dvi dozės 
įskiepijamos 1–3 mėn. intervalu, trečiosios ir sustiprintos dozių 
intervalai gali būti skirtingi, priklausomai nuo vakcinos gamin-
tojo. Pagreitinta vakcinos schema taikoma siekiant įgauti imuni-
tetą prieš erkių aktyvumo sezoną ar jam prasidėjus. Erkinio en-
cefalito vakcinomis galima skiepyti vyresnius nei 1 metų amžiaus 
vaikus“, – informuoja Ž. Milišiūnaitė.

Nuo Laimo ligos kol kas vakcinos nėra, nors mokslininkai 
ją daug metų bando sukurti.

• Naudokite repelentus, kurie atbaidytų erkes. Re-
pelentais apipurkškite atviras kūno vietas, dėvimus rū-
bus. Efektyvumas – trumpalaikis, todėl būdami gam-
toje ilgą laiką nepamirškite pakartotinai apsipurkšti.

• Sugrįžę iš gamtos, apžiūrėkite savo ir artimųjų 
kūną: išsišukuokite plaukus, nusiprauskite po dušu, 
persirenkite kitais rūbais.
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Jei ruošiatės į gamtą
• Apsivilkite tinkamą aprangą. Viršutiniai 

drabužiai turėtų būti ilgomis rankovėmis, o 
rankogaliai gerai prigludę prie riešo, kelnių 
klešnių apačia prigludusi prie kūno. Ilgas kel-
nes patartina susikišti į puskojines, galvą apsi-
rišti skarele ar užsidėti kepurę.

• Renkitės šviesesniais drabužiais, kad len-
gviau pastebėtumėte erkę ir išvengtumėte jos 
įsisiurbimo.

• Vilkėtus rūbus paka-
binkite negyvenamoje patal-
poje ar saulėtoje vietoje.
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Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ – recenzuojamas moks-
linis žurnalas, skirtas asmens sveikatos priežiūros specialistams, 
nuo 2014 m. įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių 
sąrašą. Žurnalas leidžiamas nuo 1997 m. Eina 1 kartą per mėnesį.

Mokslinių straipsnių tematika skirta slaugos, akušerinės prie-
žiūros, reabilitacijos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistams. Jame skelbiami originalūs mokslo straipsniai, 
literatūros apžvalgos, moksliniai tyrimai ir kita asmens sveikatos 
priežiūros specialistams aktuali informacija. Ne mokslo žurnalo da-
lyje spausdinama klinikinių situacijų analizė, mokomieji straipsniai 
praktikams, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos.

Žurnale ir toliau išlieka nuolatinės rubrikos: Slaugos moks-
las, Slaugymo praktika, Tyrimai ir kt., kuriose spausdinamos 
nerecenzuotos publikacijos. 

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdi-
nami nemokamai.

I.  Atsakomybė

Norėdami išspausdinti mokslinį straipsnį, visi bendraauto-
riai pasirašo autorių teisių patvirtinimo dokumentą (1 priedas), 
kuriuo perduoda visas straipsnio autorių teises leidėjui, jeigu 
straipsnis bus spausdinamas. 

Leidėjas įgauna teisę į rankraštį ir saugo straipsnį, kad šis ne-
būtų kopijuojamas ar dauginamas. 

Autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia 
kitų asmenų autorinių teisių, nėra anksčiau skelbtas spaudoje ir 
nėra (ar planuojama) teiktas kitiems žurnalams, išskyrus tezes ar 
pranešimo medžiagą. 

Už straipsnyje pateiktus vertinimus, nuomones ir rekomen-
dacijas atsakingi autoriai. Leidėjas – Sveikatos priežiūros ir far-
macijos specialistų kompetencijų centras – neatsako už pateiktą 
informaciją. 

Straipsnių autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos 
nebūtinai sutampa su leidėjo nuomone. 

Už žurnale spausdinamos reklamos turinį ir kalbą redakcija 
neatsako.

II.  Vertinimas

Mokslinius straipsnius recenzuoja keli (ne mažiau kaip du) re-
cenzentai, turintys mokslinį laipsnį. Išskirtiniais atvejais gali būti 
parenkamas vienas recenzentas ir remiamasi tik viena recenzija.

Recenzentus parenka mokslinis redaktorius. 
Straipsnių recenzavimas yra anonimiškas, recenzentų pavar-

des žino tik mokslinis redaktorius. 
Recenzuojama pagal standartinę straipsnio vertinimo formą 

arba recenzija gali būti parašyta laisva forma.
Recenzavimo trukmė – 4 savaitės. 
Recenzentų vertinimai pateikiami autoriams. Autorius (-iai) 

turi pataisyti straipsnius ne ilgiau kaip per 2 savaites atsižvelgda-
mas (-mi) į recenzijoje pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiš-
kinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. 

Iš esmės pataisytas straipsnis teikiamas žurnalui dar kartą. 

Straipsniai, neatitinkantys reikalavimų autoriams (2 priedas), 
nepriimami. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo žur-
nalui priima mokslinis redaktorius. 

Recenzentų įvertinti ir pripažinti tinkami spausdinti straipsniai 
spausdinami rubrikoje Mokslinis straipsnis. 

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ pirminiai straipsniai, 
recenzijos, susirašinėjimai ir kt., vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos dokumentų ir archyvo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 
V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 
patvirtinimo“, saugojami 25 metus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro  žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straips-
nių pateikimo tvarkos aprašo 

1 priedas
ŽURNALO „SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ 

AUTORIŲ TEISIŲ DEKLARACIJA
_________________________________________________

(straipsnio pavadinimas)
______________________________________________
______________________________________________

Autorius perduoda visas autorines teises Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui, žurnalo „Slauga. 
Mokslas ir praktika“ leidėjui, jeigu straipsnis bus išspausdintas. 
Pasirašiusieji autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus; ne-
pažeidžia trečiųjų asmenų autorių teisių; nėra pateiktas publikaci-
jai kitame leidinyje; straipsnio duomenys, lentelės ir iliustracijos 
nebuvo anksčiau publikuoti, išskyrus mokslinių konferencijų te-
zes. Autorius (-iai) patvirtina, kad yra susipažinęs (-ę) su galutiniu 
straipsnio variantu, sutinka su visa ten skelbiama medžiaga ir pri-
siima visą atsakomybę už jos tikslumą. Atsakingasis autorius, t. y. 
autorius, su kuriuo leidėjas spręs iškilusius klausimus, savo parašu 
liudija, kad autoriai atitinka visus jiems keliamus reikalavimus.

Apie galimą interesų konºiktą, susijusį su asmeniniais santy-
kiais ar moksline konkurencija, būtina pranešti atskiru laišku, 
pridedamu prie rankraščio (tokia informacija kon»dencialiai 
įvertinama leidėjo ar recenzentų).

Autoriaus (-ių) vardas, pavardė, parašas (-ai)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Atsakingasis autorius
 ____________________________________________
              (vardas, pavardė)                                  (parašas)
Data __________________

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro žurnalo  
„Slauga. Mokslas ir praktika“ 

mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašas
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro  žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straips-
nių pateikimo tvarkos aprašo 

2 priedas

REIKALAVIMAI AUTORIAMS

Moksliniai straipsniai turi atitikti nustatytus reikalavimus. 
Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nespausdinamas. Pageidau-
tina, kad autorius pradžioje nurodytų, kuo reikšmingas straips-
nis, kam jis skirtas, kas jame nauja.

Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu: redakcija@sskc.lt  
arba tereseguzauskiene@gmail.com Microsoft Word formatu,  
apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba  
24 000–32 000 spaudos ženklų.

Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo redakci-
ja spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio 
pašto adresas, telefonų numeriai.

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ skelbiami 
lietuvių kalba. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir pilnas vardas 
rašomos mažosiomis raidėmis. Straipsnio tekstas turi būti para-
šytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų 
žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.

Straipsniuose turi būti mokslo darbui būtinos dalys: 
straipsnio pavadinimas lietuvių kalba. Pavadinime neturi 

būti sutrumpinimų ir jis turi būti ne ilgesnis kaip 70 raidžių. 
Nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), institucijos 
pavadinimą. Jeigu autoriai yra iš kelių institucijų, prieš pavardes 
rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant įstai-
gos pavadinimą. 

raktažodžiai – 3–5 žodžiai, kurie neturėtų kartoti straipsnio 
pavadinimo; 

trumpa santrauka – ne daugiau kaip 250 žodžių, bet ne ma-
žiau kaip 150 žodžių; 

įvadas – trumpai pateikiamas straipsnio aktualumas, naujumas;
straipsnio (tyrimo) tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai. 

Išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Statistiniai me-
todai aprašomi išsamiai. Taip pat nurodomi statistiniai duomenų 
apdorojimo metodai;

rezultatai aprašomi logine tvarka nekartojant metodikos, 
duomenys tekste neturi kartoti duomenų lentelėse ir paveikslė-
liuose;

rezultatų aptarimas turi būti konkretus ir susijęs su tyrimų 
rezultatais, nekartojant detalios informacijos iš įvado ir rezultatų 
dalies;

numeruotos išvados; 
literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema 

ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams.
Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. 

Tekste pavartotas literatūros šaltinis rašomas to paties dydžio rai-
dėmis, laužtiniuose skliaustuose nurodant eilės numerį. Jei nuro-
domi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 4], tarp kablelių 
daromas tarpas; jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–2]. 

Autorių, kuriais remiamasi straipsnyje, pavardės rašomos taip: 
a) straipsnyje – pirma vardo raidė(s), po to – pavardė; b) literatū-
ros sąraše – atvirkščiai. Atkreiptinas dėmesys: tarp vardo inicialo 
ir pavardės paliekamas tarpelis; po vardo inicialo dedamas taškas. 

Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po 
to jo vardo (vardų) pirmoji raidė, po kurios (kurių) dedamas taš-
kas; jei autorių yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis. 

Toliau rašomas straipsnio pavadinimas, po jo dedamas taškas, 
žurnalo ar knygos pavadinimas, po jo – kablelis. Jeigu nurodoma 
leidykla, leidimo vieta ar leidėjas (jei kai kurie žodžiai trumpi-
nami, po kiekvienos santrumpos dedamas taškas), toliau rašo-
ma leidimo metai, numeris (tomas), tarp jų dedamas kablelis, 
nenurodant metų, tomo ar numerio ir puslapio santrumpų. Po 
metų dedamas kabliataškis, o po tomo (numerio) – dvitaškis. Po 
užsienio žurnalų santrumpų rašomas taškas. Pavyzdžiai:

1. Bernstein J. M. Role of allergy in eustachian tube blockage 
and otitis media with e¶usion: a review. Otolaryngology - Head 
& Neck Surgery, 1996; 114(4):562–568.

2. Šatkauskas B. Bronchoskopija: dabartis ir ateitis. Medicina, 
1997; 33(6):3–10. 

3. Mergo P. J., Ros P. R. Benign lesions of the liver. Radiol 
Clin. N. Amer., 1998; 36(2):319–331. 

4. Davies S., Stewart A. Egzema, Dermatitis and other Pro-
blems of Skin, Hair and Nails. Nutritional Medicine, New York, 
1990; 269–282.

5. Valantinas J., Buivydienė A., Bernotienė E., Denapienė G. 
Daugiakamerinė cistinė alveolinio echinokoko (Echinococcus al-
veolaris) sukelta kepenų inÁltracija. Medicinos teorija ir praktika, 
1998; (2):81–83.

Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nu-
rodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau nei šeši, nurodyti 
šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.“

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo iš-
spausdinti.

Literatūros sąrašas neturi būti ilgas: trumpos apimties straips-
nio (iki 24 000 ženklų su tarpais) – iki 10 pozicijų, ilgos apimties 
straipsnio (iki 32 000 ženklų su tarpais) – iki 20 pozicijų, litera-
tūros apžvalgų – iki 40 šaltinių. Dauguma cituojamų šaltinių turi 
būti ne senesni kaip penkerių metų, nebent senesnės būtinos, 
kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai nagrinėjamos tyrimų 
srities publikacijos yra negausios;

straipsnio pavadinimas ir išsami santrauka anglų kalba;
lentelės ir gra�nės iliustracijos pateikiamos tekste arba ats-

kiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi 
prieš lentelę (pvz., 1 lentelė. Klinikinio priežastingumo proceso mo-
deliai), graÁnių iliustracijų – po iliustracijomis. Paaiškinimai ir 
trumpiniai pateikiami lentelės apačioje. Lentelėse, graÁkuose ir 
kitoje iliustracinėje medžiagoje esantys užrašai turi būti pateikti 
lietuvių kalba. Lentelių ir kitos iliustracinės medžiagos pavadini-
mai lygiuojami iš kairės, kursyvu. 

GraÁnės iliustracijos turi būti atliekamos CorelDRAW arba 
Microsoft Word formatais (galima ir Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint formatais), graÁnių iliustracijų – po iliustracijo-
mis. Eilės numeris ir pavadinimas nurodomas graÁko ar ilius-
tracijos apačioje. GraÁko ar iliustracijos numeris straipsnyje 
nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. 
GraÁniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami gra-
Ániu formatu (pvz., *.bmp; 9.tif; *.jpg) ir ne mažesne nei  
300 dpi skiriamąja geba. Galima pateikti ir nuotraukas. Iliustra-
cijos leidinyje spausdinamos nespalvotos, gali būti spausdinamos 
ir spalvotos, tačiau autoriaus lėšomis.

Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu, 
pvz., 10,2 ir pan.

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straipsnių 
pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo dokumentą 
ir Reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu 
www.sskc.lt 
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Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ – recenzuojamas moks-
linis žurnalas, skirtas asmens sveikatos priežiūros specialistams, 
nuo 2014 m. įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių 
sąrašą. Žurnalas leidžiamas nuo 1997 m. Eina 1 kartą per mėnesį.

Mokslinių straipsnių tematika skirta slaugos, akušerinės prie-
žiūros, reabilitacijos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos prie-
žiūros specialistams. Jame skelbiami originalūs mokslo straipsniai, 
literatūros apžvalgos, moksliniai tyrimai ir kita asmens sveikatos 
priežiūros specialistams aktuali informacija. Ne mokslo žurnalo da-
lyje spausdinama klinikinių situacijų analizė, mokomieji straipsniai 
praktikams, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos.

Žurnale ir toliau išlieka nuolatinės rubrikos: Slaugos moks-
las, Slaugymo praktika, Tyrimai ir kt., kuriose spausdinamos 
nerecenzuotos publikacijos. 

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdi-
nami nemokamai.

I.  Atsakomybė

Norėdami išspausdinti mokslinį straipsnį, visi bendraauto-
riai pasirašo autorių teisių patvirtinimo dokumentą (1 priedas), 
kuriuo perduoda visas straipsnio autorių teises leidėjui, jeigu 
straipsnis bus spausdinamas. 

Leidėjas įgauna teisę į rankraštį ir saugo straipsnį, kad šis ne-
būtų kopijuojamas ar dauginamas. 

Autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia 
kitų asmenų autorinių teisių, nėra anksčiau skelbtas spaudoje ir 
nėra (ar planuojama) teiktas kitiems žurnalams, išskyrus tezes ar 
pranešimo medžiagą. 

Už straipsnyje pateiktus vertinimus, nuomones ir rekomen-
dacijas atsakingi autoriai. Leidėjas – Sveikatos priežiūros ir far-
macijos specialistų kompetencijų centras – neatsako už pateiktą 
informaciją. 

Straipsnių autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos 
nebūtinai sutampa su leidėjo nuomone. 

Už žurnale spausdinamos reklamos turinį ir kalbą redakcija 
neatsako.

II.  Vertinimas

Mokslinius straipsnius recenzuoja keli (ne mažiau kaip du) re-
cenzentai, turintys mokslinį laipsnį. Išskirtiniais atvejais gali būti 
parenkamas vienas recenzentas ir remiamasi tik viena recenzija.

Recenzentus parenka mokslinis redaktorius. 
Straipsnių recenzavimas yra anonimiškas, recenzentų pavar-

des žino tik mokslinis redaktorius. 
Recenzuojama pagal standartinę straipsnio vertinimo formą 

arba recenzija gali būti parašyta laisva forma.
Recenzavimo trukmė – 4 savaitės. 
Recenzentų vertinimai pateikiami autoriams. Autorius (-iai) 

turi pataisyti straipsnius ne ilgiau kaip per 2 savaites atsižvelgda-
mas (-mi) į recenzijoje pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiš-
kinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. 

Iš esmės pataisytas straipsnis teikiamas žurnalui dar kartą. 

Straipsniai, neatitinkantys reikalavimų autoriams (2 priedas), 
nepriimami. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo žur-
nalui priima mokslinis redaktorius. 

Recenzentų įvertinti ir pripažinti tinkami spausdinti straipsniai 
spausdinami rubrikoje Mokslinis straipsnis. 

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ pirminiai straipsniai, 
recenzijos, susirašinėjimai ir kt., vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos dokumentų ir archyvo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 
V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 
patvirtinimo“, saugojami 25 metus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro  žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straips-
nių pateikimo tvarkos aprašo 

1 priedas
ŽURNALO „SLAUGA. MOKSLAS IR PRAKTIKA“ 

AUTORIŲ TEISIŲ DEKLARACIJA
_________________________________________________

(straipsnio pavadinimas)
______________________________________________
______________________________________________

Autorius perduoda visas autorines teises Sveikatos priežiūros 
ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui, žurnalo „Slauga. 
Mokslas ir praktika“ leidėjui, jeigu straipsnis bus išspausdintas. 
Pasirašiusieji autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus; ne-
pažeidžia trečiųjų asmenų autorių teisių; nėra pateiktas publikaci-
jai kitame leidinyje; straipsnio duomenys, lentelės ir iliustracijos 
nebuvo anksčiau publikuoti, išskyrus mokslinių konferencijų te-
zes. Autorius (-iai) patvirtina, kad yra susipažinęs (-ę) su galutiniu 
straipsnio variantu, sutinka su visa ten skelbiama medžiaga ir pri-
siima visą atsakomybę už jos tikslumą. Atsakingasis autorius, t. y. 
autorius, su kuriuo leidėjas spręs iškilusius klausimus, savo parašu 
liudija, kad autoriai atitinka visus jiems keliamus reikalavimus.

Apie galimą interesų konºiktą, susijusį su asmeniniais santy-
kiais ar moksline konkurencija, būtina pranešti atskiru laišku, 
pridedamu prie rankraščio (tokia informacija kon»dencialiai 
įvertinama leidėjo ar recenzentų).

Autoriaus (-ių) vardas, pavardė, parašas (-ai)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Atsakingasis autorius
 ____________________________________________
              (vardas, pavardė)                                  (parašas)
Data __________________

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro žurnalo  
„Slauga. Mokslas ir praktika“ 

mokslinių straipsnių pateikimo tvarkos aprašas
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Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro  žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straips-
nių pateikimo tvarkos aprašo 

2 priedas

REIKALAVIMAI AUTORIAMS

Moksliniai straipsniai turi atitikti nustatytus reikalavimus. 
Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nespausdinamas. Pageidau-
tina, kad autorius pradžioje nurodytų, kuo reikšmingas straips-
nis, kam jis skirtas, kas jame nauja.

Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu: redakcija@sskc.lt  
arba tereseguzauskiene@gmail.com Microsoft Word formatu,  
apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba  
24 000–32 000 spaudos ženklų.

Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo redakci-
ja spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio 
pašto adresas, telefonų numeriai.

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ skelbiami 
lietuvių kalba. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir pilnas vardas 
rašomos mažosiomis raidėmis. Straipsnio tekstas turi būti para-
šytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų 
žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.

Straipsniuose turi būti mokslo darbui būtinos dalys: 
straipsnio pavadinimas lietuvių kalba. Pavadinime neturi 

būti sutrumpinimų ir jis turi būti ne ilgesnis kaip 70 raidžių. 
Nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), institucijos 
pavadinimą. Jeigu autoriai yra iš kelių institucijų, prieš pavardes 
rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant įstai-
gos pavadinimą. 

raktažodžiai – 3–5 žodžiai, kurie neturėtų kartoti straipsnio 
pavadinimo; 

trumpa santrauka – ne daugiau kaip 250 žodžių, bet ne ma-
žiau kaip 150 žodžių; 

įvadas – trumpai pateikiamas straipsnio aktualumas, naujumas;
straipsnio (tyrimo) tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai. 

Išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Statistiniai me-
todai aprašomi išsamiai. Taip pat nurodomi statistiniai duomenų 
apdorojimo metodai;

rezultatai aprašomi logine tvarka nekartojant metodikos, 
duomenys tekste neturi kartoti duomenų lentelėse ir paveikslė-
liuose;

rezultatų aptarimas turi būti konkretus ir susijęs su tyrimų 
rezultatais, nekartojant detalios informacijos iš įvado ir rezultatų 
dalies;

numeruotos išvados; 
literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema 

ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams.
Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. 

Tekste pavartotas literatūros šaltinis rašomas to paties dydžio rai-
dėmis, laužtiniuose skliaustuose nurodant eilės numerį. Jei nuro-
domi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 4], tarp kablelių 
daromas tarpas; jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–2]. 

Autorių, kuriais remiamasi straipsnyje, pavardės rašomos taip: 
a) straipsnyje – pirma vardo raidė(s), po to – pavardė; b) literatū-
ros sąraše – atvirkščiai. Atkreiptinas dėmesys: tarp vardo inicialo 
ir pavardės paliekamas tarpelis; po vardo inicialo dedamas taškas. 

Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po 
to jo vardo (vardų) pirmoji raidė, po kurios (kurių) dedamas taš-
kas; jei autorių yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis. 

Toliau rašomas straipsnio pavadinimas, po jo dedamas taškas, 
žurnalo ar knygos pavadinimas, po jo – kablelis. Jeigu nurodoma 
leidykla, leidimo vieta ar leidėjas (jei kai kurie žodžiai trumpi-
nami, po kiekvienos santrumpos dedamas taškas), toliau rašo-
ma leidimo metai, numeris (tomas), tarp jų dedamas kablelis, 
nenurodant metų, tomo ar numerio ir puslapio santrumpų. Po 
metų dedamas kabliataškis, o po tomo (numerio) – dvitaškis. Po 
užsienio žurnalų santrumpų rašomas taškas. Pavyzdžiai:

1. Bernstein J. M. Role of allergy in eustachian tube blockage 
and otitis media with e¶usion: a review. Otolaryngology - Head 
& Neck Surgery, 1996; 114(4):562–568.

2. Šatkauskas B. Bronchoskopija: dabartis ir ateitis. Medicina, 
1997; 33(6):3–10. 

3. Mergo P. J., Ros P. R. Benign lesions of the liver. Radiol 
Clin. N. Amer., 1998; 36(2):319–331. 

4. Davies S., Stewart A. Egzema, Dermatitis and other Pro-
blems of Skin, Hair and Nails. Nutritional Medicine, New York, 
1990; 269–282.

5. Valantinas J., Buivydienė A., Bernotienė E., Denapienė G. 
Daugiakamerinė cistinė alveolinio echinokoko (Echinococcus al-
veolaris) sukelta kepenų inÁltracija. Medicinos teorija ir praktika, 
1998; (2):81–83.

Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nu-
rodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau nei šeši, nurodyti 
šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.“

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo iš-
spausdinti.

Literatūros sąrašas neturi būti ilgas: trumpos apimties straips-
nio (iki 24 000 ženklų su tarpais) – iki 10 pozicijų, ilgos apimties 
straipsnio (iki 32 000 ženklų su tarpais) – iki 20 pozicijų, litera-
tūros apžvalgų – iki 40 šaltinių. Dauguma cituojamų šaltinių turi 
būti ne senesni kaip penkerių metų, nebent senesnės būtinos, 
kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai nagrinėjamos tyrimų 
srities publikacijos yra negausios;

straipsnio pavadinimas ir išsami santrauka anglų kalba;
lentelės ir gra�nės iliustracijos pateikiamos tekste arba ats-

kiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi 
prieš lentelę (pvz., 1 lentelė. Klinikinio priežastingumo proceso mo-
deliai), graÁnių iliustracijų – po iliustracijomis. Paaiškinimai ir 
trumpiniai pateikiami lentelės apačioje. Lentelėse, graÁkuose ir 
kitoje iliustracinėje medžiagoje esantys užrašai turi būti pateikti 
lietuvių kalba. Lentelių ir kitos iliustracinės medžiagos pavadini-
mai lygiuojami iš kairės, kursyvu. 

GraÁnės iliustracijos turi būti atliekamos CorelDRAW arba 
Microsoft Word formatais (galima ir Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint formatais), graÁnių iliustracijų – po iliustracijo-
mis. Eilės numeris ir pavadinimas nurodomas graÁko ar ilius-
tracijos apačioje. GraÁko ar iliustracijos numeris straipsnyje 
nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. 
GraÁniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami gra-
Ániu formatu (pvz., *.bmp; 9.tif; *.jpg) ir ne mažesne nei  
300 dpi skiriamąja geba. Galima pateikti ir nuotraukas. Iliustra-
cijos leidinyje spausdinamos nespalvotos, gali būti spausdinamos 
ir spalvotos, tačiau autoriaus lėšomis.

Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu, 
pvz., 10,2 ir pan.

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ mokslinių straipsnių 
pateikimo tvarkos aprašą, autorių teisių patvirtinimo dokumentą 
ir Reikalavimus autoriams rasite internetinėje svetainėje adresu 
www.sskc.lt 
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Diana Žėkienė 
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas 

Jau gegužės mėnesį vaizdų, garsų ir kvapų išsiilgusi širdis 
gali pajusti atgaivą. Lietuvoje pasklinda žolynų aromatas – 
tai vasaros švenčių kvapas. Tereikia gerai kvėptelti gaivaus 
oro gūsį ir pajusi: Joninės pakvimpa žydinčiais rugiais, gėlių 
žiedais, devyneriopų žolių magija, deginamais laužais. Oni-
nės paskleidžia pjaunamų rugių ir šviežios duonos aromatą. 
Žolinė pripildyta subrendusių rugių, avižų, pelynų, medet-
kų, ežiuolių, mėtų, ramunių, kraujažolių, rugiagėlių kvapo. 
Vasaros šventės lietuviams nuo seno labai svarbios, nuo jų pri-
klauso gyvenimo tėkmė. Su jomis siejamos žemės derlingumo 
viltys, būsimo derliaus gausa, žmonių ir gyvulių sveikata. To-
dėl labai svarbu laikytis tradicijų. 

O kokios vasaros švenčių pavadinimų vartojimo tradicijos?
Pirmiausia, žinoma, rašyba: visos šventės lietuvių kalboje 

rašomos didžiąja raide: Antaninės, Joninės, Petrinės, Oninės, 
Žolinė...

Daug problemų kelia kirčiavimo normos. Čia, kaip ir dera 
vasaros šventėms, nemažai magijos. Įpratę kirčiuoti Jõninės, 
Õninės, Žõlinė prieš kelerius metus išgirdome – Jonnės, 
Onnės, Žolnė. Kaip yra iš tikrųjų? Tikrai, visų švenčių pa-
vadinimai, priesagos -inės vediniai, yra antrosios kirčiuotės, 
todėl ir kirčiuojami ne toliau kaip antrame nuo galo skieme-
nyje. Ši norma mūsų visai netrikdo, kai ateina Sekmnės, 
Antannės, Petrnės, Jokūbnės. Todėl nesunku priprasti:
V. Jonnės, Onnės, Žolnė 
K. Jonnių, Onnių, Žolnės 
N. Jonnėms, Onnėms, Žolnei 
G. Joninès, Oninès, Žolnę 
Įn. Jonnėmis, Onnėmis, Žolinè 
Vt. Jonnėse, Onnėse, Žolnėje  
Š. Jonnės! Onnės! Žolne!

Tačiau tai tik viena, pagrindinė norma. Jai teikiama 
pirmenybė. Kasdienėje, šnekamojoje kalboje įmanomas ir vi-

sai taisyklingas šalutinis normos variantas – Jõninės, Õninės, 
Žõlinė, t. y. kirčiuojama pagal pirmąją kirčiuotę, visus links-
nius pastoviai. Tad, kaip matome, jokios nuodėmės nėra, 
svarbu šventės nuotaika ir prasmė.

Dar vienas, dažnai iškylantis klausimas: koks yra tikra-
sis šventės pavadinimas – Jonnės (Jõninės), Rasõs šventė ar 
kitaip? Oficialus šventės pavadinimas – Rãsos ir Jonnių die-
na (žr. švenčių dienų pavadinimus Darbo kodekse, Žin., 2002, 
Nr. 64-2569; 2003, Nr. 70-3167). Ši šventė neoficialiai dar 
vadinama Vainkų švente, Rasõs švente, Kupõle, Kupolinè 
(nuo „kupti“, „kupėti“, t. y. vešliai augti; „kupa“ – pats vešlu-
mas).

Žolnė ar Žolnės? Oficialus šventės pavadinimas – Žolnė 
(Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena) – tik vienas-
kaitos forma. Daugiskaita kartais pavartojama dėl analogijos 
su daugiskaitiniais švenčių pavadinimais (Jonnės, Onnės, 
Antannės, Petrnės…). 

Jei vasaros šventės tokios svarbios lietuviams jau nuo 
seno, būtų nuodėmė pamiršti rugpjūčio mėnesį šv. Lauryno 
dieną. Juk per šv. Lauryną bažnyčioje šventinamas medus 
arba lydytas sviestas – bus vaistas suskaudus gerklei. Šv. Roko 
dieną melsime sveikatos ir užtarimo, o per šv. Baltramiejų 
nepamirškime tinkamai atsisveikinti su išskrendančiais gand-
rais.

Beje, prieš šventaisiais paskelbtų asmenų vardus 
apibūdinimas šventasis (ne šventas, -a, o būtent įvardžiuotinė 
forma šventasis, -oji) ar trumpinys šv. rašomi mažąja raide. 
Sutrumpinimas šv. neįeina į šventės pavadinimą (plg. šv. Ka-
lėdos, šv. Velykos).

Tokias šventes švenčiame vasarą, o jei dar prie jų pridėsime 
pasaulietines ar asmenines šventes… Svarbu rasti šventę 
kasdienybėje, o šventės nepaversti kasdienybe.

Vasaros švenčių pavadinimų magija ir tradicijos

Vasaros švenčių pavadinimų magija ir tradicijos
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Išorinio pasaulio suvoki-
mas visiškai priklauso nuo 
mūsų jutimo organų (regos, 
klausos, uodimo, skonio ir 
kt.), jų gebėjimo pateikti 
mums informaciją apie išo-
rinių objektų savybes. Nuo 
seno žmonėms rūpėjo žinoti 
sensorinių sistemų savybes, 
suprasti, kokia informacija iš 
jų gaunama. Tačiau tik dabar 
labai išsiplėtus mokslinių ty-
rimų galimybėms sensorinių 
sistemų tyrimams skiriama 
daug dėmesio.

Knygoje aprašoma, kokią informaciją gauname per uoslę, 
skonį ir lytėjimą, kaip ši informacija apdorojama ir suvokia-
ma. Nors šie klausimai nagrinėjami daugelyje užsienio lei-
dinių, Lietuvoje nėra vadovėlių, skirtų uodimui ir skoniui, 
tad knygos autoriai bando užpildyti šias spragas. Kadangi 
ši informacija domina ne tik psichologus, bet ir kitų sričių 
specialistus, knygoje pateikiama ir pradinių žinių apie fiziolo-
ginius procesus receptoriuose ir nervų sistemoje. Pateikiama 
duomenų, kad visų stimulų (regimųjų, akustinių, cheminių 
ir lytėjimo) suvokimo dėsningumai yra panašūs. Pabaigoje 
sudarytas papildomos literatūros sąrašas. 

Knyga skirta įvairių sričių studentams, taip pat visiems, 
kurie norėtų detaliau ir giliau suprasti šių stimulų suvokimo 
mechanizmus bei jų ypatybes.

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Pojūčiai ir suvokimas : uodimas, skonis ir lyta / Gražina 
Vaitkevičienė, Petras Henrikas Vaitkevičius. - Vilnius, 
2014. - 214, [1] p.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medi-
cinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse  www.lmb.lt  >  paslaugos 
arba tel. 261 77 96  (Abonementas)

Motinos pienas yra tinka-
miausias naujagimių ir kūdikių 
maistas, o žindymas turi ypa-
tingą poveikį motinos, vaiko, 
o vėliau ir suaugusio žmogaus 
sveikatai, asmenybės formavi-
muisi. Maitinimo krūtimi rė-
mimas tapo daugelio tarptau-
tinių ir nacionalinių mitybos 
gerinimo ir sveikatos stiprini-
mo programų dalimi.

Kazimiero Vitkausko „Kū-
dikio žindymas“ – vadovėlis 
mamai, šeimai ir gydytojui. 
Knyga parengta remiantis ne 

tik šiuolaikinėmis teorinėmis žiniomis, bet ir ilgamete gy-
dytojo patirtimi, propaguojant kūdikių žindymą. Leidinyje 
apžvelgta kūdikių maitinimo istorija, pateikta išsamių žinių 
apie laktacijos fiziologiją, motinos pieno svarbą ir privalumus, 
žindymo naudą kūdikiui ir motinai, maitinimo krūtimi taisy-
kles ir žindymo techniką. Vadovėlis labai naudingas sveikatos 
priežiūros darbuotojams.

Knygos autorius – jau trisdešimt metų dirbantis vaikų gy-
dytojas Kazimieras Vitkauskas. Žindymo mokslus studijavo 
Londono universiteto Vaiko sveikatos institute, Amerikos pe-
diatrų asociacijos seminaruose, stažavosi Anglijos ir Škotijos 
„Kūdikiui draugiškose“ ligoninėse. Yra Tarptautinės žindymo 
medicinos akademijos narys. Už pastangas atgaivinti žindy-
mo tradiciją apdovanotas Amerikos lietuvių gydytojų sąjun-
gos premija.

Pasak K. Vitkausko, žindymas vaikui teikia ne tik patį ge-
riausią maistą, bet ir saugumą, greitą ir užtikrintą nusirami-
nimą, garantiją, kad yra mylimas. Žindymas yra neatsiejamas 
nuo meilės.

Knygoje apie naujagimio ir kūdikio maitinimą skaitytojas 
ras daug naudingų praktiškų patarimų mamai ir šeimai bei 
naujausių mokslo žinių, kurios vertingos ir įvairių specialybių 
medikams.

Mitybos vadovas skirtas 
onkologinėmis ligomis ser-
gantiems žmonėms ir jų arti-
miesiems. Knygoje pacientai 
ras patarimų, kaip racionaliai 
maitintis ir aktyviai kovoti su 
vėžiu. Viena iš autorių gydy-

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Kūdikio žindymas : nepakeičiamas kaip motinos mei-
lė : vadovėlis mamai, šeimai ir daktarui / Kazimieras 
Vitkauskas. - 4-oji patais. ir papild. laida. - [Plungė], 
2014. - 359, [1] p. 

Ką valgyti susirgus vėžiu? : mitybos vadovas ir daugiau 
nei 100 receptų onkologiniams pacientams / [Evelina 

Cikanavičiūtė, Justinas Mur-
nikas, Marija Turlinskienė, 
Eglė Urbutienė]. - Vilnius, 
[2014]. - 423, [1] p.

toja dietologė Evelina Cikanavičiūtė pataria, kaip maitintis 
sergant vėžiu, kai taikoma chemoterapija. Profesionalus ku-
linaras Justas Murnikas siūlo daugiau kaip šimtą pagal me-
dikų rekomendacijas sukurtų patiekalų receptų. Visi receptai 
sužymėti pagal tai, kokioms būklėms jie gali būti pritaikyti. 
Medicinos psichologės Eglė Urbutienė ir Marija Turlinskienė 
teigia, kad norėdami išsaugoti energiją, lengviau toleruoti gy-
dymo sukeltus šalutinius reiškinius ir greičiau atgauti jėgas po 
gydymo, pacientai bei jų artimieji turėtų atsakingai rūpintis 
valgiaraščiu. 

Knygos išleidimą inicijavo jau daugiau kaip dvylika metų 
Lietuvoje veikianti visuomeninė organizacija „Kraujas“, kuri 
vienija kraujo vėžiu sergančius pacientus, jų artimuosius ir 
medikus.

Bibliotekos naujienos
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Birželio 18 d. Lietuvos medicinos biblioteka pakvietė į 
animacinių filmų kūrėjos, knygų iliustratorės, dailininkės 
Jūratės Leikaitės-Aškinienės parodos „Animacijos fragmen-
tai“ pristatymą ir susitikimą su autore. Artėjant Joninėms, 
dailininkė sumanė renginį skirti šiai šventei. Mintį inspi-
ravo jos sukurtas nuotaikingas animacinis filmas „Paparčio 
žiedas“. Renginyje rodyti animaciniai filmai „Taip Laima 
lėmė“, „Margučių rytas“, „Užgavėnės“, „Paparčio žiedas“. 
Susirinkusiesiems autorė pristatė naujai sukurtų knygų ciklą 
„Lietuvių šventės animacijoje“ apie filmų kūrimą. Knygų pus-
lapiuose autorė atskleidžia kūrybinio proceso ypatumus, kaip 
gimsta jos filmų idėjos, kaip kuriami personažai, kiek piešinių 
reikia nupiešti, kad personažas atgytų. Leidiniuose gausu 
iliustracijų ir paaiškinimų, kaip suprasti kino kalbą, simbo-
lius ir kaip kuriamas filmas. Skaitytojas joje ras animatorių 
prisiminimus ir komentarus. Pasak dailininkės, animacijos 
menininkas yra magas, kuris kuria neegzistuojantį pasaulį. 

Knygos „Taip Laima lėmė“ tekste autorės komentarai su-
sipina su lietuvių sakmėmis, pagal kurias kūrė filmo scenarijų 
ar kurios buvo kūrybinis impulsas kūrėjos vaizduotei. Kny-
goje „Užgavėnės“ atskleidžiama, kaip sudėtingos vizijos virsta 
įspūdingais filmo kadrais. Pateikiami net judesio eksplikacijų 
pavyzdžiai. Vaizduojami Užgavėnių šventės ritualai – žmogaus 
virtimas kažkuo kitu, persikūnijimas į „kito kailį“, į baisų ar 
linksmą personažą. Knygoje „Margučių rytas“ kuriama margos 
spalvos Velykų šventės nuotaika. Atskleidžiami šventės papročiai 
ir tradicijos, marginimo būdai. Pateikiamos kūrybinio proceso 
studijoje nuotraukos. Knygoje „Paparčio žiedas“ pasakojama, 
kaip gimė linksmas ir nuotaikingas animacinis filmas apie 
Joninių šventę. Jonas – vienas populiariausių personažų lietuvių 
pasakose. Autorė pasakoja, kaip jis tapo animacinio filmo hero-
jumi, kokius išbandymus patyrė Joninių naktį, kaip įveikė 
godulį auksui ir pinigams, kaip suprato, 
kad pats didžiausias žmogaus turtas yra 
meilė. Knygoje pateikiama Lietuvos ani-
macijos istorijos fragmentų. 

Medicinos bibliotekoje veikiančioje 
parodoje eksponuojami tapybos dar-
bai, tapę animacinių filmų dekoracijo-
mis, įvairios filmų scenų kompozicijos, 
eskizai, kadrai iš filmų. J. Leikaitė-
Aškinienė prisipažįsta, kad jai labai 
patinka tapyti, tačiau „Paveikslai yra 
statiški. Jie ištisus metus tik kabo ir 
tyli..., o animacija juos priverčia judėti, 
kalbėti, jie įgyja charakterį ir nuotaiką.“ 
Animatorė sujungia grafiką, tapybą, 
muziką, šokį, pantomimą, fotografiją 
ir tekstą. Pasak J. Leikaitės-Aškinienės, 
didžiausia jos motyvacija kurti yra vaikai, 
o didžiausias atlygis – stebėti jų jautrią 
reakciją ir nuoširdžias emocijas. 

Jūratė Leikaitė-Aškinienė 1986 m. 

baigė architektūros studijas Vilniaus dailės institute (dabar 
Vilniaus dailės akademija). Jos režisūrinis debiutas animacini-
ame filme „Metamorfozės“ (1996 m.), kuris buvo apdova-
notas sidabro medaliu „UNICA, 97“ (Austrija), Sankt Peter-
burgo Baltijos šalių trumpo metro filmų festivalyje – aukso 
medaliu. 1997 m. baigė Lietuvos kino studijos dailininkų 
animatorių kursus. Dirbo Lietuvos kino studijoje animacinių 
filmų scenariste, dailininke ir režisiere. 1998 m. priimta į 
Lietuvos kinematografininkų sąjungą, Animacijos gildiją. 
Nuo 2002 m. – šios gildijos pirmininkė. 1999 m. suorga-
nizavo lietuviškų animacinių filmų festivalį ir animacijos 
dailininkų parodą JAV, Čikagoje, Balzeko muziejuje. 2000 
m. stažavosi prodiuserių kursuose Danijoje. Dalyvavo tarp-
tautiniuose animacijos seminaruose ir konferencijose. Dėstė 
animacijos seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose 

Danijoje, Suomijoje, Lenkijoje. Sukūrė 
animacinių ir dokumentinių filmų ciklą 
„Lietuvių šventės ir sakmės“, kuris pris-
tatomas ir DVD rinkinyje. Jos filmai apke-
liavo daugybę tarptautinių kino festivalių, 
laimėjo diplomų ir prizų. 2003 m. pristatė 
lietuvių animaciją Prancūzijoje „Baltic 
films‘‘ stende. J. Leikaitė-Aškinienė apdo-
vanota „Sidabrinių gervių“ statulėlėmis 
už animacinius filmus „Margučių rytas“ 
(2008) ir „Taip Laima lėmė“ (2011). Fil-
mas „Užgavėnės“ pripažintas geriausiu 
2005 m. animaciniu filmu Tarptautiniame 
animacinių filmų festivalyje „Tindirin-
dis“. J. Leikaitė-Aškinienė dabar dirba 
animacinių filmų studijoje „Filmų štrichai“. 
Iliustravo ir apipavidalino daugiau kaip 20 
knygų vaikams. Yra surengusi asmeninių 
parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Joninių nuotaiką sukūrė dailininkė animatorė
Janina Valančiūtė 
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