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I DALIS 

SVEIKATOS STIPRINIMAS IR LIGŲ PROFILAKTIKA. Alicja Domagala 
(Alicja Domagała) 
 
Sveikata ir liga 

 
Siekiant išsiaiškinti sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos sąvokas, svarbiausia suprasti 
„sveikatos“ ir „ligos“ terminų reikšmes. Anot Ligų profilaktikos ir kontrolės centro (angl. 
CDC),1 „ liga“ yra organizmo ar organo funkcijų sutrikimas, sukeliantis ar galintis sukelti 
skausmą ir nusilpimą. 
 
Pavieniai asmenys ir visuomenė skirtingai apibūdina „sveikatą“. Pavyzdžiui: 

• „tai visapusiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne vien ligos ar negalios 
nebuvimas“ (PSO, 1948); 

• „tai optimalus asmens pajėgumas veiksmingai vykdyti vaidmenį ir užduotis, kurioms 
jis (ji) buvo ruošiami visuomenės“ (Parsonsas, 1972); 

• „sveikata dažnai laikoma preke, kuri nors ir neturi formos, tačiau gali būti tiekiama“ 
(Seedhouse, 1986). 

 
Plačiausiai taikomas Pasaulio Sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimas, 1948 metais 
įtrauktas į PSO konstituciją. Remiantis šiuo apibrėžimu, sveikata yra kasdieninio gyvenimo 
dalis, o ne gyvenimo tikslas. Tai teigiamas požiūris, pabrėžiantis socialinius, asmeninius 
išteklius ir fizinius gebėjimus. Iš šio apibrėžimo taip pat galima suprasti, kad visuomenės 
nariai bus darbingi ir sveiki, jei jausis tvirti visuomenėje ir bus remiami kitų visuomenės 
narių. 
 
Sveikatos stiprinimo sąvoka 
 
Ne kartą bandyta apibūdinti terminą „sveikatos stiprinimas“. Toliau pateikiami plačiausiai 
taikomi apibrėžimai. 
 
Vienas iš trumpiausių apibrėžimų – „sveikatos stiprinimas yra mokymo ir aplinkos veiksnių 
visuma, padedanti veikti ir sudaryti palankias sveikatai gyvenimo sąlygas“ (Greenas, 
Kreuteris, 1990). 
 
O‘Donnelis pristatė šiek tiek išsamesnį sąvokos supratimą. Remiantis jo pasiūlytu apibrėžimu, 
„sveikatos stiprinimas yra menas ir mokslas, padedantis žmonėms suderinti pagrindinius 
troškimus ir gerą sveikatą, stiprinantis jų motyvaciją siekti geros sveikatos ir skatinantis 
keisti gyvenimo būdą. Gera sveikata – tai dinaminė fizinės, emocinės, socialinės, dvasinės ir 
intelektualinės sveikatos pusiausvyra. Gyvenimo būdo keitimą palengvina mokymosi 
procesai, kurie skatina sąmoningumą, motyvaciją, suteikia įgūdžius ir, svarbiausia, sudaro 
galimybes pasinaudoti aplinka, priimant palankius sveikatai sprendimus“ (O‘Donellis, 1989). 
 
PSO taip pat yra apibrėžusi „sveikatos stiprinimo“ sąvoką. Pasak PSO, „sveikatos stiprinimas 
yra procesas, leidžiantis žmonėms kontroliuoti ir gerinti savo sveikatą. Sveikata yra 

                                                 
1
  CDC (angl.) – Ligų prevencijos ir kontrolės centras yra Jungtijų Valstijų federalinė agentūra, priklausanti 

Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentui 



 
 

4

suprantama teigiamai, ji pabrėžia socialinius bei asmeninius išteklius ir fizinius gebėjimus. 
Todėl sveikatos stiprinimas, apimantis sveiką gyvenimo būdą ir bendrą gerovę, yra ne tik 
sveikatos sektoriaus atsakomybė.“ (PSO, 1986). 
 
Siekiant pagerinti sveikatą visame pasaulyje, dauguma tarptautinių, su sveikata susijusių, 
konferencijų, į pagrindinę darbotvarkės dalį iškėlė sveikatos stiprinimo klausimą. 
Konferencijose dažniausiai pateikiami dokumentai apie sveikatos stiprinimo sąvoką ir 
visuomenės veiksmus, užtikrinančius sveikatos stiprinimo vystymąsi. Svarbiausi iš jų yra 
Alma Atos pirminės sveikatos priežiūros deklaracija (1978), PSO Pasaulinė Strategija 
„Sveikata visiems 2000“ (1981) ir Otavos chartija sveikatos stiprinimui (1986). 
 
Otavos chartijoje pateikiamos trys pagrindinės sveikatos stiprinimo strategijos. Tai 
atstovavimas – stengiamasi sukurti sveikatai būtinas sąlygas. Antroji strategija – įgalinimas, 
kai visi žmonės skatinami rūpintis savo sveikata. Trečioji strategija – tarpininkavimas tarp 
įvairių visuomenės struktūrų tam, kad būtų stiprinama sveikata. Šios strategijos remiamos 
penkių veiklos krypčių: 

• Visuomenės sveikatos politikos formavimas. 
• Sveikatai palankios aplinkos kūrimas. 
• Bendruomenės veiklos stiprinimas. 
• Asmens įgūdžių ugdymas. 
• Sveikatos priežiūros perorientavimas. 

 
1997 metų liepos mėnesio Džakartos deklaracijoje dėl Sveikatos stiprinimo skatinimo XXI 
amžiuje patvirtinama, kad anksčiau minėtos strategijos ir veiklos kryptys svarbios visoms 
pasaulio šalims. Sveikatos stiprinimui XXI amžiuje Džakartos deklaracija nustatė 5 
prioritetines sritis: 

1. Visuomenės atsakomybės sveikatos srityje skatinimas. 
2. Investicijų į sveikatos vystymąsi didinimas. 
3. Bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo srityje plėtimas. 
4. Visuomenės kompetencijos didinimas ir galios suteikimas individams. 
5. Sveikatos stiprinimo infrastruktūros užtikrinimas. 

 
Ligų profilaktikos sąvoka 
 
Pasak pripažinto PSO apibrėžimo, „ligų profilaktika apima priemones, ne tik apsaugančias 
nuo ligų atsiradimo, kaip rizikos veiksnių mažinimas, bet ir stabdančias ligų progresavimą bei 
sumažinančias jų padarinius“ (Glossary of terms used in health for all series. PSO, Ženeva, 
1998). 
 
Ligų profilaktikoje dalyvauja vyriausybės, vietinės bendruomenės, profesinės ir 
nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaida, religinės, kultūrinės ir mokymo asociacijos ar 
organizacijos, visuomenės sveikatos institucijos ir sveikatos priežiūros teikėjai. Nustatytos dvi 
pagrindinės ligų profilaktikos strategijos. Pirmoji, populiacinė strategija, apima veiklą, 
nukreiptą į visą visuomenę, siekiant sumažinti įvairių ligų atsiradimo galimybę. Pagrindinis 
jos tikslas yra paveikti žmonių elgesį, siekiant sumažinti išvengiamų ligų įtaką. Antroji 
strategija yra didelės rizikos strategija, kuri apima veiklą, nukreiptą į specifines žmonių 
grupes, turinčias padidėjusią tam tikrų ligų išsivystymo riziką. Bendrosios praktikos gydytojai 
gali dalyvauti populiacinės strategijos veikloje, tačiau pagrindinė jų užduotis – imtis veiksmų, 
susijusių su didelės rizikos strategija. 
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Profilaktika apima daugelį veiklos krypčių – žinomų kaip „intervencija“ – kurios nukreiptos į 
rizikos ar grėsmės sveikatai mažinimą. Jos pagal skirtingus ligos vystymosi etapus dažniausiai 
skirstomos į keturis lygius: ankstyvąjį, pirminį, antrinį ir tretinį. 
 
Ankstyvoji profilaktika  yra rizikos veiksnių profilaktika, pradedant socialinių ir aplinkos 
sąlygų keitimu, kuriose šie rizikos veiksniai atsiranda ir vystosi vaikų, paauglių ir jaunų 
suaugusiųjų asmenų amžiuje. Ankstyvoji profilaktika prasideda vaikystėje, kuomet elgesys 
didina ligų riziką. Svarbus vaidmuo vaikų sveikatos mokyme tenka tėvams, mokytojams ir 
bendraamžiams. Ankstyvosios profilaktikos pavyzdžiais gali būti programos, skatinančios 
reguliarų fizinį aktyvumą, bei vietinė ir nacionalinė rūkymo prevencijos politika. 
 
Pirmin ės profilaktikos tikslas yra išvengti ligos, kai dar nepasireiškus.. Pirminė profilaktika 
siekia sumažinti sergamumą, kontroliuojant ligų priežastis ir rizikos veiksnius, ir apsaugoti 
sveikus žmones nuo ligų išsivystymo ar traumų. Pirminė profilaktika apima ne tik proaktyvų 
ar profilaktinį gydymą, siekiant išvengti dar neiškilusių sveikatos problemų, bet taip pat 
elgesio ar rizikos veiksnių, susijusių su sveikata, modifikavimą. Pirminės profilaktikos 
pavyzdys yra imunizacija nuo infekcinių ligų. 
 
Antrin ė profilaktika  dažniausiai apima esančios ligos nustatymą ir sustabdymą, kol ji dar 
nesukėlė simptomų ar organų disfunkcijos. Šios ikiklinikinės būklės dažniausiai nustatomos 
profilaktinio patikrinimo metu. Antrinės profilaktikos metu, pasitelkiant ankstyvą diagnostiką 
ir ligų gydymą, siekiama sumažinti rimtesnes ligos pasekmes. Antrinė profilaktika, nukreipta į 
laikotarpį tarp ligos atsiradimo ir diagnozės nustatymo, siekia sumažinti ligų paplitimą. Ji gali 
būti taikoma tik ligoms, pasižyminčioms natūralia eiga, ankstyvu periodu, kai liga gali būti 
lengvai nustatoma ir gydoma, taip sustabdant jos progresavimą. Antrinės profilaktikos 
pavyzdžiai: reguliaraus fizinio aktyvumo skatinimas ir profilaktinio patikrinimo programos 
asmenims, turintiems riziką susirgti, įprasta mamografija (siekiama nustatyti ankstyvą krūties 
vėžį), sigmoskopija (siekiama nustatyti storosios žarnos vėžį), reguliarūs kraujospūdžio 
matavimai ir cholesterolio koncentracijos kraujyje nustatymas. 
 
Tretin ė profilaktika  skirta padėti žmonėms gydytis komplikuotas, ilgalaikes sveikatos 
problemas, pavyzdžiui, širdies ligas, vėžį, cukrinį diabetą ir lėtinį raumenų-kaulų sistemos 
skausmą. Tretinės profilaktikos tikslai yra išvengti ligų komplikacijų bei padarinių ir 
užtikrinti gyvenimo kokybę. Tretinės profilaktikos pavyzdžiai: širdies ligų ir insulto 
reabilitacijos programos, lėtinio skausmo gydymo programos ir pacientų paramos grupės. 
 
Šeimos gydytojai yra pirmieji gydytojai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, dėl to jų 
vaidmuo sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos veikloje yra labai svarbus. Aktyvus jų 
dalyvavimas šiose veiklose gali padėti užtikrinti veiksmingą išteklių panaudojimą ir mažinti 
neigiamą ligų poveikį sveikatai. 
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BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ / ŠEIMOS GYDYTOJŲ 
VAIDMUO SVEIKATOS STIPRINIMO IR LIGŲ PROFILAKTIKOS 
SRITYJE. Katažyna Dubas (Katarzyna Dubas) 

 

Niekas neabejoja, kad bendrosios praktikos gydytojų vaidmuo sveikatos stiprinime ir ligų 
profilaktikoje yra labai svarbus. Tai patvirtina bendrosios praktikos gydytojo / šeimos 
gydytojo darbo apibrėžimas. Pradedant nuo pirmojo oficialiai priimto termino – „bendrosios 
praktikos gydytojas“ – ir žvelgiant į naujuosius apibrėžimus, tampa aišku, kad bendrosios 
praktikos gydytojo vaidmuo sveikatos stiprinime ir ligų profilaktikoje tampa vis svarbesnis. 

 

Istoriškai pirmasis pripažintas bendrosios praktikos gydytojo darbo apibrėžimas pateiktas 
„Leeuwenhorst“ grupės 1974 metais. Remiantis šiuo apibrėžimu, be kitų užduočių bendrosios 
praktikos gydytojo „...tikslas yra anksti diagnozuoti“ ir „...žinoti, kaip ir kada pradėti 
profilaktinę ir mokomąją veiklą, kad pacientų ir jų šeimų sveikata būtų stiprinama“. Šių laikų 
požiūris pateiktas Oleseno 2000 metais. Teigiama, kad „bendrosios praktikos gydytojas dirba 
su pavieniais pacientais profilaktikos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos 
srityse“. 

 

Organizacija „WONCA Europe“ (Pasaulio šeimos gydytojų organizacijos Europoje skyrius, 
turintis daugiau nei 40 narių organizacijų ir atstovaujantis beveik 45 000 Europos bendrosios 
praktikos gydytojams), 2002 metais paskelbė sutartinį pareiškimą, apibrėžiantį šeimos 
medicinos mokslą, bendrosios praktikos gydytojo profesines užduotis ir pagrindines 
kompetencijos sritis. Šis apibrėžimas žinomas ir priimtas visame pasaulyje ir būtent jis vėliau 
paskatino išleisti įvairius dokumentus ir publikacijas. Šiame apibrėžime teigiama, kad 
„...bendrosios praktikos gydytojai atlieka savo profesinę veiklą: stiprina sveikatą, dalyvauja 
ligų profilaktikoje, gydo pacientus, teikia slaugos ir paliatyvaus gydymo paslaugas“. 

 

Šeimos medicinos, kaip mokomosios disciplinos, aprašyme daug dėmesio skiriama sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimams. Remiantis anksčiau aprašytu WONCA 
apibrėžimu, šeimos medicina yra sritis, kurioje pacientas pirmą kartą susiduria su sveikatos 
priežiūros sistema ir turi galimybę ja naudotis. Šeimos medicina sprendžia visas sveikatos 
problemas, teikia sveikatos priežiūrą, dirba su kitais profesionalais pirminės priežiūros 
kontekste ir, esant reikalui, atstovauja pacientams. Bendroji praktika remiasi į pacientą 
(individą, šeimą ir bendruomenę) orientuotu požiūriu. Ši medicinos sritis pasižymi išskirtine 
savybe – konsultacijos metu sukuriamas ryšys tarp gydytojo ir paciento, o tai yra labai svarbu 
sveikatos mokymo procese. Šeimos medicina atsakinga už tęstinės sveikatos priežiūros 
teikimą ir ligų gydymą ankstyvoje jų vystymosi stadijoje. Taip pat bendrosios praktikos 
gydytojai dalyvauja sveikatos stiprinime ir gerovės kūrime bei yra atsakingi už bendruomenės 
sveikatą. 
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Nepaisant apibrėžimų skirtumų, tęstinė ir plati šeimos medicinos veikla bei jos į bendruomenę 
orientuotas požiūris yra pagrindiniai veiksniai, leidžiantys atskirti bendrosios praktikos 
gydytojų darbą nuo kitų sveikatos priežiūros specialistų veiklos. Tai buvo pabrėžta PSO 
2008-ųjų metų pranešime „Pirminė sveikatos priežiūra (svarbesnė nei bet kada anksčiau)“. 
Šio pranešimo autoriai teigia, kad pirminė sveikatos priežiūra remiasi holistiniu požiūriu į 
sveikatą. Šis požiūris yra platesnis už įprastą ir siaurą medicinoje paplitusį modelį. Teigiama, 
kad dauguma ligų priežasčių ir sveikatos problemų kyla už sveikatos sektoriaus 
kontroliuojamos sferos ribų ir dėl to turi būti taikomas platus, į visą visuomenę orientuotas, 
požiūris. Įprasta ambulatorinė pagalba didžiausią dėmesį kreipia į ligą ir ribotą jos gydymo 
epizodą – ryšys su pacientu nutrūksta, jam / jai išėjus iš gydymo įstaigos. Įvairios ligų 
kontrolės programos pasižymi platesne įtaka, tačiau vis tiek yra orientuotos į specifines 
grupes ir tik programos įgyvendinimo laikotarpiu. Į žmones orientuota pirminė sveikatos 
priežiūra, susijusi su šiomis dvejomis sritimis ir priklausanti nuo jų aktyvaus 
bendradarbiavimo, apima daug platesnę sritį. Bendrosios praktikos gydytojų teikiamų 
paslaugų įvairovė, kaip ir jų stiprus, tęstinis ryšys su pacientu, yra būtinos sąlygos siekiant 
teigiamų pokyčių sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse. 

 

Bendrosios praktikos gydytojų vaidmuo svarbus visuose trijuose ligų profilaktikos lygiuose. 
Jie būdami pirmąja sveikatos priežiūros grandimi gali stiprinti pacientų sveikatą pacientus ir 
dalyvauti ligų profilaktikoje veikdami pacientų elgesį, nujausdami ir tenkindami pacientų 
poreikius ir skatindami didelės rizikos grupės pacientus ieškoti pagalbos. Turėdamas 
pakankamai dažną kontaktą su pacientu, šeimos gydytojas gali veiksmingai skatinti 
dalyvavimą profilaktinio patikrinimo programose, kurios nukreiptos į ankstyvą ligų 
nustatymą. Jie gali padėti pacientams išvengti ligų komplikacijų ir taip sumažinti sveikatos 
problemų sąlygojamą neįgalumą. Ryšys tarp šeimos gydytojo ir jų pacientų labai svarbus 
kalbant apie lėtinių ligų naštą ir gretutines ligas – abi šios sritys yra vienos svarbiausių 
kasdienėje šeimos gydytojo praktikoje. 

 

Bendrosios praktikos gydytojo / šeimos gydytojo svarba sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos srityse pabrėžiama daugelyje publikacijų ir tampa įvairių darbo grupių visame 
pasaulyje veiklos pagrindu. Pavyzdžiui, 1996 metais WONCA darbo grupės „Profilaktikos ir 
sveikatos stiprinimo Europos peržiūros grupės šeimos medicinos ir bendrosios praktikos 
medicinos srityje (EUROPREV)“ veikla. Jos tikslai yra skatinti įrodymais pagrįstą 
profilaktiką šeimos medicinos praktikoje ir plėtoti sveikatos stiprinimo bei ligų profilaktikos 
rekomendacijas, kurios gali būti pritaikomos šeimos medicinos praktikoje. 
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KOMPETENCIJŲ SVEIKATOS STIPRINIMO IR LIGŲ PROFILAKTIKOS 
SRITYJE STRUKTŪRA. Katažyna Dubas, Alicja Domagala (Katarzyna Dubas, 
Alicja Domagała) 

Aukšta bendrosios praktikos gydytojų kompetencija yra svarbiausias veiksnys teikiant 
veiksmingą pagalbą šeimos medicinos srityje, nepaisant su sveikatos sistemos organizacine 
struktūra ar finansine situacija susijusių veiksnių. Plati ir į žmones orientuota pirminės 
sveikatos priežiūros veikla reikalauja aukštos bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos, 
daugiausia sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse. Bendrosios praktikos gydytojo 
gebėjimas įvairiuose lygmenyse stiprinti sveikatą ir dalyvauti ligų profilaktikoje teigiamai 
veikia visuomenės sveikatą ir padeda kontroliuoti sveikatos priežiūros sistemos išlaidas 
kontrolės tikslų. Dėl šių priežasčių didėja poreikis ne tik vystyti šias kompetencijas, bet ir 
suvienodinti jas, kad sumažėtų skirtumai tarp sveikatos priežiūros sistemų Europoje. 
 
Kompetencija gali būti apibūdinama kaip žinių, įgūdžių ir požiūrių derinys. Šių trijų aspektų 
derinys atskleidžia kompetencijos klausimo sudėtingumą ir platumą. Būti kompetentingam 
atlikti tam tikrą užduotį, reiškia žinoti, ką daryti (žinios), žinoti, kaip tai atlikti (įgūdžiai) ir 
turėti vidinę motyvaciją tai daryti, kylančią iš asmens įsitikinimų ir jausmų (požiūris). 
 
Siekiant sukurti bendrosios praktikos gydytojo kompetencijų sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos srityse struktūrą, buvo imamasi šių veiksmų. Pirmiausia šalyse partnerėse 
(Graikijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje) buvo atlikta bendrosios praktikos 
gydytojų ikidiplominių ir podiplominių studijų programų analizė, kurios metu buvo 
kreipiamas dėmesys į kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse, kurią 
turėtų įgyti bendrosios praktikos gydytojai, baigę privalomąsias studijų programas. Tuomet 
buvo atliekami kokybiniai tyrimai. Šiuos tyrimus, kuriais buvo siekiama nustatyti svarbiausias 
bendrosios praktikos gydytojų kompetencijas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse, 
sudarė išsamūs interviu su šeimos medicinos ekspertais ir tikslinės grupės tyrinėjimas su 
praktikuojančiais šeimos gydytojais. Remiantis šia skirtingų Europos šalių šeimos gydytojų 
mokymo poreikių apžvalga, buvo pasiūlytas bendras sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos 
modelis. Jį sudaro trys pagrindinės sritys: mokymosi, klinikinės ir organizacinės 
kompetencijos. 
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1 paveikslas. Sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos kompetencijų modelis. 
 

 
 
Paveikslo vertimas:  
geltona spalva: Organizacinės kompetencijos – Informacija; santykiai su pacientu; vietos 
bendruomenė. 
Mėlyna spalva: Edukacinės kompetencijos – Vaiko ir motinos sveikata; gyvensena; aplinka ir 
sveikata. 
Žalia spalva: Klinikinės kompetencijos – profilaktinės intervencijos, lėtinių ligų kontrolė; 
profilaktinis patikrinimas. 
 
Šios sritys gali būti apibūdinamos: 

• Edukacinės kompetencijos – gebėjimas paveikti paciento elgesį, skatinant sveiką 
gyvenseną ir sveikatos stiprinimo veiklą. 

• Klinikin ės kompetencijos – gebėjimas spręsti problemas visuose profilaktikos 
lygiuose. 

• Organizacinės kompetencijos – gebėjimas organizuoti savo praktiką ir bendradarbiauti 
su kitais specialistais, siekiant veiksmingai vykdyti sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos veiklą. 

 
Trys pagrindinės sritys buvo suskirstytos į posričius, kurie buvo apibrėžti atlikus kokybinius 
tyrimus, apimančius išsamius interviu su šeimos medicinos ekspertais ir tikslinės grupės 
tyrinėjimą su praktikuojančiais šeimos gydytojais. Iš respondentų surinkta informacija buvo 
naudinga išskiriant svarbiausius posričius, kuriuos reikėtų įtraukti į modelį. Pirmenybė 
suteikta devyniems posryčiams. Aplinka, gyvensena ir motinos bei vaiko sveikata buvo 
svarbiausi edukacinės kompetencijos aspektai. Klinikinės kompetencijos srityje buvo išrinkti 
šie svarbiausi aspektai: profilaktinės intervencijos, lėtinių ligų kontrolė ir profilaktinis 
patikrinimas. Organizacinę kompetenciją sudaro informavimas, santykiai su pacientu ir 
vietinėmis bendruomenėmis. Kadangi sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos sritis labai 
plati, išlieka rizika, kad bus praleistos kitos svarbios kompetencijų grupės. Vis dėlto 
pagrindinis modelio tikslas yra susisteminti bendrosios praktikos gydytojų kompetencijas 
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sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse, taip pat nustatyti pagrindines kompetencijų 
spragas, kurias būtų galima užpildyti taikant mokymo programas. 
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BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KOMPETENCIJOS SPRAGŲ 
NUSTATYMAS. Linas Šumskas 

Prieš sudarant šį vadovą, buvo bandoma nustatyti pagrindines spragas bendrosios praktikos 
gydytojų kompetencijoje sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse. 
 

• Graikijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje buvo atlikti teisinės bazės ir 
medicinos studentų bei gydytojų, besiruošiančių tapti šeimos gydytojais, mokymo 
programų tyrimai. 

• Šių šalių šeimos medicinos ekspertai buvo apklausiami apie svarbiausias bendrosios 
praktikos gydytojų kompetencijos sritis sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos 
veikloje. 

• Šiose šalyse buvo atliktas tikslinės grupės tyrimas dalyvaujant praktikuojantiems 
bendrosios praktikos gydytojams. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, kaip jie patys 
vertina savo kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse. 

• Buvo šbandytas internetinis BPG kompetencijų vertinimo instrumentas (GAP 
projektas). Jame dalyvavo 154 bendrosios praktikos gydytojai Šio instrumento pagalba 
buvo vertinamos subjektyvios ir objektyvios kompetencijos sveikatos stiprinimo ir 
ligų profilaktikos srityse. 

 
Nei vienas iš anksčiau paminėtų veiksnių nebūtų suteikęs pakankamai duomenų apie spragas 
bendrosios praktikos gydytojų kompetencijoje. Galutinius duomenis apie bendrosios 
praktikos gydytojų kompetencijos spragas pavyko gauti tik atlikus analitin į duomenų, 
surinktų bandomojo internetinio spragų paieškos instrumento pagalba, ir kokybinių tyrimo 
metodų (interviu su ekspertais, tikslinės grupės diskusijų, mokymo programų ir teisinės bazės 
analizės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje), palyginimą. GAP projekto, kurio 
metu buvo siekiama nustatyti spragas, išvados pateikiamos toliau. 
 

• Daugiausia kompetencijos spragų sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse 
pastebėta edukacinės ir organizacinės kompetencijos srityse. 

• Nepaisant to, kad klinikinės kompetencijos srityje pastebėta mažiausiai trūkumų, 
objektyvaus tyrimo duomenimis, reikšmingos spragos pastebėtos lėtinių ligų kontrolės 
posrytyje. Iš kitos pusės, profilaktinių intervencijų posrityje kompetencijos lygis 
pakankamai aukštas. 

• Nepakankama kompetencija buvo stebima organizacinės kompetencijos srityje: 
kalbant apie vietos bendruomenės klausimus ir informavimą. Tiek objektyvus, tiek 
subjektyvus tiriamųjų bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos vertinimas 
atskleidė gana žemą kompetencijos lygį šiose srityse. Tačiau pastebėta, kad 
kompetencijos lygis buvo aukštas santykių su pacientais srityje. 

• Apskritai, bendrosios praktikos gydytojai atsargiai vertino savo kompetenciją ligų 
profilaktikos ir sveikatos stiprinimo srityse (vidutinis balas 3,34; skalė 1–5 balai), 
lyginant su objektyviu jų kompetencijos vertinimu, remiantis žinių / kompetencijos 
testais (vidutinis balas 3,77, p<0,05). Tai reiškia, kad dauguma bendrosios praktikos 
gydytojų nepakankamai gerai vertina savo kompetenciją. Vis dėlto objektyvus 
bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos 
srityse vertinimas, remiantis spragų paieškos projekto įrankiais, atskleidė didesnį 
rezultatų išsibarstymą nei subjektyvaus vertinimo metu. Tai rodo, kad kai kurie 
gydytojai gali pervertinti savo tikrąjį kompetencijos lygį. 
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• Pastebėtas didelis skirtumas tarp pakankamai gerų mokymo programų ir praktinių 
sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos metodų pritaikymo bendrosios praktikos 
gydytojo darbe. 

• Egzistuoja spragos teisinėje bazėje (susijusios su bendrosios praktikos gydytojų 
funkcijomis, kompetencija, paslaugomis profilaktinėje veikloje ir apmokėjimu), kurios 
neleidžia plačiau taikyti sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos metodų. 

 
Į šias išvadas buvo atsižvelgiama sudarant mokymo knygos rekomendacijas. Vis dėlto išvadas 
apibendrinti reikėtų atsargiai. Dėl bandomojo tyrimo ribotumo, visa veikla, siekiant nustatyti 
bendrosios praktikos gydytojų spragas, buvo atliekama tik keturiose Europos valstybėse, 
atstovaujančiose skirtingoms sveikatos priežiūros sistemoms ir skirtingam pirminės sveikatos 
priežiūros išsivystymo lygiui. Dar daugiau, bendrosios praktikos gydytojų, sutikusių dalyvauti 
subjektyviame ir objektyviame kompetencijų vertinime, imtis nebūtinai atitiko visą tos šalies 
šeimos gydytojų populiaciją. Lektoriai, kurie naudosis šiuo vadovu, tai yra kursų 
organizatoriai ir šeimos medicinos disciplinos dėstytojai, prieš pradėdami kursą turėtų 
išsiaiškinti tikrąjį savo mokinių kompetencijos lygį. Tuo tikslu jie gali naudoti internetinio 
spragų paieškos instrumento įrankius. 
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II DALIS 
 
VAIKO IR MOTINOS SVEIKATA. Malcolmas Whitfieldas, Katažyna 
Machaček, Mubarakas Ismailas (Malcolm Whitfield, Katarzyna Machaczek, 
Mubarak Ismail) 
 
Apžvalga 
 
Vaiko ir motinos sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką sudaro daugelis veiksnių, susijusių 
su motinos sveikata ir gerove, šeimos planavimu ir vaiko vystymusi įvairiais gyvenimo 
etapais, nuo kūdikystės iki paauglystės. Todėl egzistuoja daug veiklos priemonių, padedančių 
stiprinti vaiko ir motinos sveikatą bei išvengti ligų. Daugelyje šalių bendrosios praktikos 
gydytojai yra atsakingi už veiklos priemones, susijusias su kontracepcija, saugiais lytiniais 
santykiais, nevaisingumo profilaktika, žindymu, rūkymu nėštumo metu, vakcinacijos 
programomis, vaikų vystymosi stebėjimu ir kita. Šiuose procesuose dalyvauja ne tik 
gydytojai, bet ir slaugytojos, sveikatos mokymo lektoriai ir kiti profesionalai. 
 
Europos šalyse motinos ir vaiko pirminė sveikatos priežiūra, sveikatos stiprinimas ir ligų 
profilaktika nepakankamai finansuojama. Nepaisant to, Europos Sąjungos narės susiduria su 
panašiomis problemomis, susijusiomis su motinos ir vaiko priežiūra (pavyzdžiui, nutukimu, 
geležies trūkumu ir anemija nėštumo metu, nesaugiais lytiniais santykiais, vaisingumo 
problemomis ar įvairiomis problemomis, susijusiomis su vaiko vystymusi). Daugumai iš šių 
problemų gali būti užbėgta už akių bendrosios praktikos gydytojams pradėjus taikyti 
sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos priemones. Pavyzdžiui, šiuo metu yra didėjanti 
nutukimo problema tarp nėščiųjų moterų ir vaikų. Taip pat pastebimai didėja sergamumas 
pogimdymine depresija. Kita problema, susijusi su vaiko ir motinos sveikata yra alkoholio ir 
kitų medžiagų vartojimas nėštumo metu. Ši problema gali būti pašalinta taikant atitinkamas 
priemones. 
 
Nors kai kurios anksčiau minėtos problemos gali būti išsprendžiamos vien tik teikiant 
atitinkamą informaciją moterims, vaikams ir šeimoms, kitų problemų sprendimui (pavyzdžiui, 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo) prireikia specializuotos pagalbos. Todėl bendrosios 
praktikos gydytojams būtina stiprinti savo kompetenciją, žinių ir įgūdžių lygį vaiko ir motinos 
sveikatos srityje. 
 
Dar daugiau, kaip minėta anksčiau, stiprinant vaiko ir motinos sveikatą, gydytojai dirba kartu 
su kitomis specialistų grupėmis. Toliau pateikiami Jungtinės Karalystės vaiko ir motinos 
sveikatos stiprinimo priemonių, kuriose dalyvauja gydytojai ir kiti specialistai, pavyzdžiai: 
 

I. Šeimos planavimas – teikia patarimus ir pagalbą, susijusią su: 
a. Pastojimo planavimu (kada turėti vaikų). 
b. Kontracepcijos metodais. 
c. Lytiškai plintančių ligų profilaktika. 

Šeimos planavimo pagalbą teikia gydytojai ir slaugytojos, dirbantys bendrosios 
praktikos organizacijose. 

 
II.  Palankios naujagimiams klinikos: šia paslauga siekiama stiprinti kūdikių ir vaikų iki 5 

metų amžiaus sveikatą ir gerovę. Palankiose naujagimiams klinikose teikiamos 
konsultavimo paslaugos, kur motinos, sveikatos mokymo lektoriai, slaugytojos ir 
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gydytojai gali vertinti vaiko vystymąsi ir teikti patarimus sveikatos, imunizacijos ir 
kitais klausimais. 

 Palankios naujagimiams klinikos valdomos sveikatos mokymo specialistų, slaugytojų 
ir gydytojų. 

 
III.  Imunizacijos programos: jas sudaro vakcinacijos nuo: difterijos, stabligės, kokliušo, 

poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos, pneumokoko, C grupės 
meningokoko, tymų, kiaulytės, raudoniukės ir žmogaus papilomos viruso. 
Imunizaciją atlieka gydytojas ir slaugytojas. 

 
IV.  Vaikų, paauglių ir nėščiųjų stebėjimo programos: šių programų tikslas yra ligų ir 

psichinės sveikatos problemų profilaktika. Programos taip pat suteikia paramą 
moterims ir vaikams, kurie patiria prievartą. Šios programos yra orientuotos į 
bendruomenę, jose dalyvauja daug agentūrų, teikiamos sveikatos stiprinimo, ligų 
profilaktikos ir gerovės kūrimo paslaugos. 

Stebėjimo programose dalyvauja sveikatos mokymo specialistai, gydytojai, slaugytojos, 
socialiniai darbuotojai ir bendruomenėse dirbantys savanoriai. 
 
Kaip aprašyta anksčiau, bendrosios praktikos gydytojai dalyvauja daugelyje veiklos sričių, 
susijusių su vaiko ir motinos sveikatos stiprinimu ir ligų profilaktika. Kadangi motinos ir 
vaiko sveikatos priežiūros sritis labai plati ir nuolat papildoma naujais mokslinių tyrimų 
duomenimis, svarbu, kad bendrosios praktikos gydytojai turėtų atitinkamą kompetenciją ir 
įgūdžius bei remtųsi mokslinių tyrimų medžiaga. 
 
Mokymosi tikslai 
 
Šio skyriaus tikslas – suteikti bendrosios praktikos gydytojams kompetenciją, žinias ir 
įgūdžius, reikalingus pagerinti teikiamų vaiko ir motinos sveikatos stiprinimo paslaugų 
kokybę. Pabaigus mokymo programą, šeimos gydytojai turėtų pasiekti šiuos tikslus: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti pagrindinius veiksnius, kurie turi įtakos motinos ir vaiko sveikatai. 
• Suprasti klinikines ir visuomenės sveikatos profilaktines priemones vaiko ir motinos 

sveikatos srityje. 
• Žinoti, kokias paslaugas reikėtų teikti nėštumo, gimdymo ir naujagimystės 

laikotarpiais. 
 
Specifiniai tikslai: 

• Suprasti normalų vaiko ir šeimos vystymąsi bei išsiaiškinti, kokia turi būti 
veiksminga sveikatos priežiūros sistema, kad ji būtų jautri augančio vaiko ir šeimos 
poreikiams. 

• Žinoti veiksnius, lemiančius sveikatą ir ligą, bei galimą biologinių, elgesio, 
socioekonominių ir kultūrinių veiksnių poveikį. 

• Suprasti bendravimo tarp agentūrų ir specialistų svarbą, veiksmingai sprendžiant 
motinos ir vaiko sveikatos problemas. 

• Gebėti planuoti tęstinę pagalbą motinoms ir kūdikiams. 
• Gebėti užtikrinti, kad komplikuoto nėštumo atveju būtų taikomos saugios ir 

veiksmingos priemonės, palengvinančios pacientės nukreipimą ir konsultavimą 
aukštesniojo lygio įstaigose. 
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• Suprasti motinų, vaikų ir šeimų kultūrinius skirtumus ir socialines bei ekonomines 
gyvenimo sąlygas. 

• Sveikatos stiprinimo programų, skirtų tam tikriems gyvenimo periodams (iki gimimo, 
po gimimo, ankstyvojoje ir vėlyvojoje vaikystėje), taikymas, taip pat aprūpinimas 
ištekliais, susijusiais su sveikos mitybos patarimais, psichine sveikata ir metimu 
rūkyti. 

 
Turinys / tematika 
 
Į bendrosios praktikos gydytojų rengimo programas rekomenduojama įtraukti šias temas, 
susijusias su gimdymu ir motinos sveikatos priežiūra: 

• Epidemiologiniai veiksniai motinos, perinatalinėje ir naujagimio priežiūroje. 
• Nėštumo nustatymas. 
• Normalus nėštumas. 
• Kasdienė nėščiųjų priežiūra. 
• Didelės rizikos nėštumas. 
• Šeimos planavimas. 
• Motinos ir naujagimio mityba. 
• Lytiškai plintančios ligos. 
• Nevaisingumas. 
• Žindymas. 
• Pogimdyminė depresija ir psichozė. 
• Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir rūkymas nėštumo metu. 
• Vakcinacija. 
• Palankios naujagimiams klinikos. 
• Stebėjimo programos. 
• Smurtas prieš vaikus. 
• Psichinės ir emocinės problemos. 

 
Mokymosi metodai 
 
Daugelis mokymosi metodų keičia gydytojo požiūrį, todėl pagerėja klinikinė praktika ir 
pacientų sveikatos rezultatai. Veiksmingiausi metodai yra susiję su klinikine praktika. Taip 
pat galimi kiti mokymosi metodai: 

• Atvejo tyrimai. 
• Darbo grupės. 
• Interaktyvus (paremtas IT) mokymas. 
• Diskusijos. 
• Scenarijumi paremtas mokymas. 
• Probleminis mokymas. 
• Paskaitos. 
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Aplinka 
 
Mokymas turėtų vykti kasdienėje gydytojo aplinkoje arba, didesnių grupių atveju, seminarų ar 
paskaitų salėse. Taip pat, siekiant praturtinti gydytojo mokymosi patirtį, mokiniai turėtų 
aplankyti kitas vietas, pavyzdžiui, ligoninių palatas (gimdyklą ar priklausomybės nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų centrus). Tai padėtų suprasti galimas netinkamų profilaktinių 
priemonių pasekmes motinos ir vaiko sveikatai. Lankydami priklausomybės nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų centrus, gydytojai įgaus reikiamas žinias ir įgūdžius, padėsiančius 
atpažinti pacientus su panašiomis problemomis kasdienėje praktikoje. 
 
Su motinos ir vaiko sveikata susijusios paskaitos galėtų vykti mokymo įstaigose, pavyzdžiui, 
paskaitų salėse su informacinių technologijų ir vaizdo įranga, kad gydytojai, mokydamiesi 
teikti profilaktinę pagalbą nėščiosioms, galėtų dalyvauti „vaidybiniuose“ užsiėmimuose. 
 
Vertinimo metodai / priemonės 
 
Siekiant įvertinti bendrosios praktikos gydytojų kompetenciją motinos ir vaiko sveikatos 
srityje, naudojami įvairūs veiksmingi metodai ir priemonės: 
 

• Kompetencijų sąrašo aptarimas (mokomasis ir apžvalginis) 
• Savęs vertinimo metodas. 
• Grupės narių vertinimo metodas. 
• Skirtingų atvejų vertinimas. 
• Tiesioginio stebėjimo metodas. 
• Netiesioginio stebėjimo metodas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Rašinio metodas. 
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GYVENSENA. Adamas Windakas, Tomašas Tomasikas (Adam Windak, 
Tomasz Tomasik) 

Apžvalga 
 
Paskutiniaisiais dešimtmečiais stebimi gyvensenos pokyčiai, susiję su industrializacija, 
urbanizacija ir ekonomikos vystymusi, turi neigiamą poveikį daugelio ligų epidemiologijai. 
Daugumoje išsivysčiusių šalių pagrindinės gyventojų sveikatos problemos susijusios su 
nejudriu gyvenimo būdu, nesveika mityba, padidėjusio rūkymo ir alkoholio vartojimu. Taip 
pat pastebima, kad dažna problema yra ankstyvos mirtys nuo išeminės širdies ligos, insulto, 
nutukimo, cukrinio diabeto, hipertenzijos ar kai kurių onkologinių susirgimų. Kovojant su 
šiomis tendencijomis, svarbu, kad vyriausybės ir vietinių bendruomenių lygmenyje būtų 
priimami įvairūs sprendimai, įtraukiant tiek viešąsias, tiek privačiąsias organizacijas. Žinoma, 
kad gyvensenos veiksniai turi pastebimą įtaką asmens sveikatai, sveikatos sutrikimų išeitims 
bei sveikatos priežiūrai skiriamoms išlaidoms. Gyvensenos pokyčiai gali būti naudingi 
pirminėje, o dar labiau antrinėje daugumos neužkrečiamų ligų profilaktikoje. Įvairiuose 
tyrimuose įrodyta, kad kardiovaskulinių ligų, 2 tipo cukrinio diabeto, vėžio, dantų ligų, kaulų 
lūžių, kataraktos, apsigimimų, nutukimo, metabolinio sindromo, depresijos ar seksualinės 
disfunkcijos galima išvengti. Įvairių ligų riziką gali sumažinti rūkymo metimas, didesnis 
fizinis aktyvumas, svorio mažinimas, sveikų riebalų vartojimas, vaisių ir daržovių vartojimas, 
rafinuotų grūdų pakeitimas nesijotais grūdais, mažesnis cukraus ir druskos vartojimas ar mažo 
kaloringumo dieta. 
 
BPG turėtų skirti daugiau dėmesio pacientų gyvensenai, tačiau tai sudėtingas ir laiko 
reikalaujantis procesas. Tam reikia žinių ir įgūdžių taikyti elgesio keitimo ir suaugusiųjų 
mokymo metodus. Įrodyta, kad gyvensenos keitimas naudingesnis didelės rizikos grupėse ir 
antrinės bei tretinės profilaktikos metu. Vis dėlto turimi duomenys taip pat patvirtina, kad 
toks gyvensenos keitimas gali būti naudingas ir pirminės profilaktikos atveju. Šeimos 
gydytojai ir su jais dirbančios slaugytojos negali skirti laiko gyvensenos keitimui. Situacija 
skiriasi skirtingose sveikatos priežiūros sistemose. Daugumoje sistemų pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje ir už jos ribų teikiamos specializuotos paslaugos. Specialistų 
psichoterapeutų, dietologų ar psichologų teikiamos paslaugos būna veiksmingesnės. Siekiant 
ilgalaikių rezultatų, paslaugos turi būti teikiamos nuolat, kartu stiprinant paciento motyvaciją. 
Šis paskutinis veiksnys labai priklauso nuo gydytojo ir paciento santykių kokybės. Pirminės 
sveikatos priežiūros specialistai gali keisti gyvenseną įvairiais būdais. Vienas dažniausių 
gyvensenos keitimo būdų yra gydytojo – paciento konsultacijos metu teikiami vienkartiniai ir 
kartotiniai patarimai. Gydytojai ir slaugytojos gali vesti grupinius ar asmeninius mokymus. 
Jie dažniausiai papildomi išspausdinta mokymosi medžiagą, kurią pacientas gali pasiimti į 
namus. Daugumoje sveikatos priežiūros sistemų egzistuoja kompleksinės, į bendrą sveikatą 
arba atskiras ligas, orientuotos profilaktikos programos. Jos įgyvendinamos taikant 
kompleksines priemones pacientų vizitų metu. Daugumoje sveikatos priežiūros įstaigų 
platinami mokomieji lankstinukai, plakatai ir brošiūros. Vis dažniau naudojamos modernios 
kompiuterinės priemonės, pavyzdžiui, trumpų mokomųjų filmų peržiūra. Dažnai naudojamasi 
kompiuteriais ar interneto paslaugomis, tai labai populiaru tarp jaunesnės kartos gydytojų ir 
slaugytojų. Tekstinėmis žinutėmis ar elektroniniais laiškais galima išsiuntinėti elektroninius 
priminimus – tai tampa populiaria priemone eksperimentinėse programose. Kad gydytojas ir 
su juo dirbantis personalas galėtų veiksmingai taikyti gyvensenos keitimo priemones, reikia 
specifinių žinių, įgūdžių ir požiūrio, kurių galima įgyti medicininio mokymo metu. 
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Mokymosi tikslai 
 
Mokymosi programos pabaigoje kompetentingi šeimos gydytojai turėtų pasiekti šių bendrų ir 
specifinių tikslų, susijusių su gyvensenos keitimu: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti gyvensenos įtaką sveikatai ir ligų atsiradimui. 
• Išmokti įvairių gyvensenos keitimo metodų. 
• Sugebėti pritaikyti veiksmingas gyvensenos keitimo priemones savo bendruomenėje. 

 
Specifiniai tikslai: 
 

• Užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų pagrindinių rizikos veiksnių, susijusių su 
gyvensena, šalinimas. 

• Gebėjimas nustatyti pacientus, šeimas ir grupes, kuriems reikia keisti gyvenseną ir 
požiūrį į sveikatą. 

• Gebėjimas planuoti ir pritaikyti mokomąsias priemones asmenims ir pacientų grupėms 
vienam ir kartu su kitomis specializuotomis organizacijomis. 

• Pacientų motyvacijos sveikai gyventi skatinimas. 
• Gyvensenos pokyčių stebėjimas. 

 
Turinys / tematika 
 
Sudarant mokomojo kurso turinį, reikia atsižvelgti į asmens ir grupės mokymosi poreikius ir 
įtraukti šias temas: 

• Fizinio aktyvumo tipai ir intensyvumas, indikacijos ir kontraindikacijos. 
• Fizinis aktyvumas sergant lėtinėmis ligomis (pvz., kardiovaskulinėmis, plaučių 

ligomis) ir specifinėse situacijose (pvz., vyresniojo amžiaus pacientai, nėštumas ir kt.). 
• Svoris ir teisinga mityba. 
• Sveikos mitybos principai. 
• Mitybos įtaka ligų progresavimui (pvz., hipertenzijos, inkstų funkcijos 

nepakankamumo, cukrinio diabeto, virškinamojo trakto ligų ir kt.). 
• Alkoholio ribojimas ir rizikingas gėrimas. 
• Trumpalaikė pagalba esant priklausomybei nuo alkoholio, rūkymo ir narkotikų. 
• Psichologinė pagalba priklausomybę turintiems ar turėjusiems asmenims. 
• Rūkymo metimo metodai. 
• „Lengvi“ ir „sunkūs“ narkotikai bei jų poveikis sveikatai. 
• Medikalizacija ir piktnaudžiavimas vaistais. 
• Ūmaus ir lėtinio streso poveikis. 
• Veiksmingos, stresą palengvinančios priemonės. 
• Saugus buvimas saulėje. 
• Rizikingas seksualinis elgesys. 
• Saugi namų aplinka. 
• Kenksmingos darbo sąlygos. 
• Saugumas kelyje. 
• Sveikų laisvalaikio užsiėmimų planavimas. 
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Mokymosi metodai 
 
Siekiant šių tikslų, galima taikyti šiuos mokymosi metodus: 

• Klinikinis darbas / praktika, esant specialisto priežiūrai. 
• Diskusijos. 
• Interaktyvus(paremtas IT) mokymas. 
• Paskaitos. 
• Literatūros paieška. 
• Vaidyba. 
• Projektinis darbas. 
• Paciento ligos istorijos, atvejo rašymas. 

 
Aplinka 
 
Siekiant pagerinti kompetenciją, susijusią su gyvensenos veiksnių keitimu, ir pritaikyti ją 
praktikoje, šios srities mokymasis turi vykti daugiau praktinėje aplinkoje. Pagrindinė teorinė 
medžiaga gali būti pateikiama klasikiniu metodu, pvz., paskaitų ir grupės diskusijų, vedamų 
universitete ar kituose mokymo centruose, metu. Vis dėlto didžioji mokymosi šioje srityje 
dalis turi vykti šeimos gydytojo kabinete, slaugytojos kabinete ar pacientų namuose. 
Lankymasis pacientų namuose padeda suprasti sąlygas, susijusias su paciento ir šeimos 
gyvensena. Savarankiškam mokymuisi ir literatūros paieškai, projekto rašymui ir internetu 
paremtam mokymuisi svarbi galimybė naudotis bibliotekoje esančia literatūra ir modernia 
kompiuterine technika. Naudinga būtų apsilankyti specializuotuose centruose, teikiančiuose 
pagalbą pacientams, keičiantiems savo gyvenseną. Vaidybiniai užsiėmimai ir net mažų grupių 
diskusijos gali vykti tokiose su praktika susijusiose vietose. 
 
Vertinimo metodai / įrankiai 
 
Siekiant objektyviai įvertinti kompetenciją gyvensenos keitimo srityje, gali prireikti įvairių 
vertinimo metodų. Veiksmingiausi būtų: 

• Rašinio rašymas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Žodinis metodas. 
• Mokomasis ar apžvalginis rinkinys. 
• Savęs vertinimo metodas. 
• Struktūrizuotas, raštiškai pateiktų atsakymų metodas. 
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APLINKA. Witoldas Lukas (Witold Lukas) 

Apžvalga 
 
Žmogaus sveikatą gali veikti įvairūs vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai, esantys namuose, 
mokykloje ar darbo vietoje. Dauguma pavojų, susijusių su įvairių technologijų vystymusi ir jų 
poveikiu aplinkai, atspindi svarbią visuomenės sveikatos problemą, kuri prisideda prie 
didėjančio suaugusiųjų ir vaikų sergamumo ir mirštamumo. Nors daugumos šių veiksnių 
šalinimas nepriklauso gydytojo kompetencijai, bendrosios praktikos gydytojas turėtų 
dalyvauti jų prevencijoje.  
Oro tarša (taip pat pramoniniai garai ir aerozoliai) yra susijusi su dirginančiu, uždegimą 
skatinančiu, alergizuojančiu ir kancerogeniniu poveikiu. Kai kurie iš pavojingiausių teršalų 
savo sudėtyje turi silicio ir asbesto, kurie sąlygoja fibrozinių pokyčių plaučių alveolėse 
atsiradimą. Dėl šių veiksnių gali išsivystyti silikozės, asbestozės ar kitos lėtinės plaučių ligos. 
Be to, susidūrimas su asbestu gali skatinti specifinių kvėpavimo takų onkologinių susirgimų 
(pvz., pleuros mezoteliomos) išsivystymą. Panašiai veikia mineraliniai aliejai ir derva: skatina 
kancerogeninius procesus plaučių audinyje. Didelis atmosferos įsotinimas pramoniniais 
teršalais, daugiausia pramoniniuose rajonuose, gali skatinti lėtinio bronchito, emfizemos ir 
kitų kvėpavimo takų susirgimų vystymąsi. Oro teršalai dažnai sukelia alergines reakcijas ar 
astmą ir pasunkina kvėpavimo nepakankamumo simptomus. Pavojingiausias iš oro teršalų yra 
smogas. Oro tarša, nepriklausomai nuo tabako rūkymo, skatina sergamumą lėtine obstrukcine 
plaučių liga (LOPL). Nustatyta, kad LOPL sergamumas tarp nerūkančiųjų daug didesnis nei 
anksčiau. Kvėpavimo ligų pradžiai ar progresavimui didelės įtakos turi organinio kuro 
naudojimas (medžio, anglies, gyvulių mėšlo) dažniausiai žemės ūkio pramonėje ir kaimo 
vietovėse. Tyrimais įrodyta, kad toksiniai garai, susidarantys deginant biologines medžiagas, 
yra vienas pagrindinių LOPL išsivystymo veiksnių.  
 
Vandens tarša paprastai atsiranda, dėl įvairių cheminių medžiagų iš industrinių, žemės ūkio ar 
komunalinių nuotekų persisunkimo į paviršiaus ar požeminius vandenis. Dauguma medžiagų, 
pavyzdžiui, naftos produktai – mineraliniai aliejai ir benzinas, pesticidai, mišiniai, turintys 
fosforo ar azoto iš dirvožemio trąšų, aromatiniai angliavandeniliai, fenoliai ir sunkiųjų metalų 
druskos (daugiausia švino, kadmio ir vario) – yra labai toksiškos. Vandens tarša gali atsirasti 
dėl per didelio patogeninių mikroorganizmų (bakterijų, virusų, grybelių) ir jų toksinų kiekio. 
Jie sukelia grėsmę sveikatai, kadangi gali paskatinti onkogeninių procesų ir daugelio 
sisteminių ligų, alergijų ar kitų lėtinių ligų išsivystymą. Labai pavojinga tokios taršos 
pasekmė yra cheminių teršalų kaupimasis gyvuosiuose organizmuose, gyvenančiuose 
vandenyje (daugiausia žuvų organizmuose). Taip pat svarbi problema Baltijos jūros regione 
yra vandens tarša radioaktyviomis medžiagomis, kuri gali neigiamai veikti žmonių sveikatą. 
 
Dirvos teršalai, atsirandantys iš industrinių ir komunalinių atliekų, ir toksinės dulkės bei 
dirginantys garai, išskiriami geležies liejyklų, elektrinių ir naftos cheminių produktų fabrikų, 
yra grėsmę žmogaus sveikatai keliantys veiksniai. Taip pat teršiama dirva, esanti šalia kelių ir 
greitkelių, kur dažniausiai kaupiasi švino dalelės. Daugumos augalų, tarp jų ir daugelio 
daržovių, auginimas kadmiu, variu, gyvsidabriu, švinu, pesticidais, detergentais ir azoto 
turinčiais junginiais užterštoje dirvoje kelia pastebimą grėsmę sveikatai. 
Svarbų vaidmenį vaidina ir su profesija susiję rizikos veiksniai. Profesinės plaučių ligos, 
pavyzdžiui, pneumokoniozė, lėtinis bronchitas, lėtinė obstrukcinė plaučių liga ar emfizema, 
atsiranda nuo dirginančių garų ir chemikalų. Tam tikros lokalizacijos piktybiniai navikai, 
lėtinės kaulų ir raumenų sistemos ligos ar poūmiai uždegimo procesai (bursitas, miozitas ar 
kaulų aseptinė nekrozė) atsiranda dėl darbo aplinkoje esančių kancerogeninių veiksnių, taip 
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pat jonizuojančios radiacijos. Lėtinės periferinės nervų sistemos ligos atsiranda dėl nervų 
spaudimo; klausos sutrikimai – dėl per didelio triukšmo; vibracinė liga – dėl vibracijos, 
pneumatinių darbo įrankių. Odos ligos, susijusios su alergija nikeliui, chromui ir arsenui, 
atsiranda dėl sąlyčio su šiomis medžiagomis. Anemija ir kraujo krešėjimo sutrikimai – dėl 
sąlyčio su fluoru, alifatiniais ar aromatiniais angliavandeniliais. Darbuotojo sveikatai 
pastebimą įtaką turi ir su darbu susijusios veiklos trukmė. 12–17 proc. darbuotojų, kurie dirba 
daugiau nei 55 valandas per savaitę, labiau linkę į miego sutrikimus ir nuovargį. Taip pat tarp 
jų stebimas didesnis sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu ir depresija. 
Nustatyta, kad vidutinio amžiaus asmenims, dirbantiems daugiau nei 55 valandas per savaitę, 
toks darbo krūvis turėjo neigiamą įtaką jų kognityvinėms funkcijoms, taip didindamas 
demencijos išsivystymo riziką vyresniame amžiuje. 
 
Vaiko vystymuisi neigiamos įtakos gali turėti bet kokios problemos šeimoje. Probleminės 
šeimos kenčia nuo nepakankamo paramos sistemų paruošimo, nelanksčių santykių su 
giminaičiais, su šeima susijusių ryšių išnykimo ar sustabarėjimo, aiškiai apibrėžtų pareigų ar 
vaidmenų trūkumo, vaiko įtraukimo į tėvų vedybinių problemų sprendimą, vertybių sistemos 
trūkumo ar pagrindinių vertybių sumenkinimo. Visos šios situacijos gali sutrikdyti vaiko 
išsivystymą, taip pat paauglio išsivystymą tarp bendraamžių ir mokykloje. Deja, dažnai 
nutinka, kad mokykloje kai kurie mokiniai yra niekinami, skatinamas tam tikras 
konkuruojantis ar agresyvus elgesys, neigiami individualių studentų poreikiai, pasireiškia 
smurtas, ankstyvas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas bei ankstyvas lytinis gyvenimas. Tai 
veda prie įvairių mokyklos fobijų, paauglių depresijos ir kartais mėginimo nusižudyti, taip pat 
prie lytiškai plintančių ligų, pavyzdžiui, chlamidiozės, gonorėjos, sifilio ir virusinių infekcijų 
(ŽIV, HCV ar HBV). 
 
Daugiausia rizikos veiksnių, ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai keliančių grėsmę sveikatai, bet 
susijusių su įvairiomis priklausomybėmis, pastebima namų aplinkoje. Šiais laikais labai 
reklamuojama taip vadinama moderni gyvensena dažnai sukelia santykių tarp žmonių 
blogėjimą. Pastebimas žmonių nusivylimas, piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis 
medžiagomis, žalingas elgesys, priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų, vaistų, maisto ar net 
virtualios realybės. 
 
Internetas paveikė pasaulį ir suteikė daug naudos vartotojams. Vis dėlto internetas taip pat turi 
daug neigiamų aspektų. Kai kurie asmenys taip įpranta naudotis internetu, kad nebegali to 
naudojimosi kontroliuoti ir kelia grėsmę savo sveikatai, santykiams ir darbui. 
 
Sąvoka „priklausomybė nuo interneto“ (angl. IA) pasiūlyta siekiant apibrėžti tokį 
nekontroliuojamą, kenksmingą naudojimąsi šia technologija. Simptomai buvo palyginti su 
kitų priklausomybių nustatymo kriterijais ir nustatyta, kad priklausomybė nuo interneto yra 
impulsų kontrolės sutrikimas, labiausiai panašus į priklausomybę nuo lošimo. Priklausomybė 
nuo interneto atspindi vieną iš „civilizacijos sutikimų“, susijusių su mūsų modernia, 
technologijomis paremta, kultūra. Pirminės sveikatos priežiūros specialistai ir šeimos 
gydytojai dažniausiai yra nepasiruošę tinkamai kovoti su šia problema, nes šios 
priklausomybės simptomai dažnai yra užslepiami. Remiantis Stanfordo universiteto 
medicinos mokyklos atliktu tyrimu, vienas iš aštuonių amerikiečių kenčia nuo 
priklausomybės nuo interneto – 14 proc. respondentų teigė, kad jiems sunku susilaikyti nuo 
naudojimosi internetu kelioms dienoms, o 8,2 proc. teigė, kad internetas yra būdas pabėgti 
nuo tikrojo pasaulio. 
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Platesnis už priklausomybę nuo interneto yra terminas, apibūdinantis patologinį elektroninių 
informavimo priemonių naudojimą (angl. PUEM). Jis atspindi galimai sveikatai kenksmingą 
ir sutrikusio prisitaikymo būseną, susijusią su impulsų kontrolės sutrikimu, kuriam būdingas 
išreikštas afektinis komponentas. Gydytojai turi nustatyti, ar minėtų priklausomybių 
simptomai nėra nustatytų ligų, pavyzdžiui, bipolinio sutrikimo, didžiosios depresijos 
sutrikimo, šizofrenijos, obscesinio-kompulsinio sutrikimo ar kitos ligos išraiška. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kas „buvo pirmiau“ (pvz., ar pirmiau pacientui pasireiškė depresijos 
simptomai, o po to atsirado PUEM simptomai? Ar depresija prasidėjo tik po to, kai PUEM 
simptomai buvo pasireiškę?). 
 
Dauguma besaikio interneto vartojimo atvejų (daugiausia jaunųjų pacientų, pasižyminčių 
vystymosi prisitaikymo problemomis) gali būti laikomi „tam tikro gyvenimo laikotarpio 
problemomis“. 
 
Mokymosi tikslai 
 
Pabaigus su aplinkos veiksniais susijusią mokymosi programos dalį, bendrosios praktikos 
gydytojas turėtų pasiekti šiuos tikslus: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Atnaujinti ir papildyti besimokančiojo asmens žinias apie neigiamą aplinkos įtaką 
fizinei ir psichinei sveikatai. 

• Įgyti gebėjimą nustatyti ir atpažinti aplinkos įtaką paauglių sveikatai. 
• Pagerinti praktikos įgūdžius, susijusius su aplinkos rizikos veiksnių šalinimu. 

 
Specifiniai tikslai: 

• Informuotumas apie apie vietinės ekologijos ir teršalų šaltinius. 
• Suprasti įvairių institucijų (mokyklų, darbdavių, vietinių vyriausybių) vaidmenį 

apsaugant ir palaikant sveiką aplinką. 
• Suprasti su namais, darbu ir mokykla susijusių kenksmingų veiksnių vaidmenį. 
• Supažindinti su strategijomis, kurios nukreiptos į šeimų socialinio aktyvumo skatinimą 

ir žalingų aplinkos veiksnių išvengimą. 
• Individualaus gydymo plano, apimančio elgesio, kognityvinius, fizinius ir emocinius 

klausimus, susijusius su patologiniu elektroninių informavimo priemonių naudojimu, 
sudarymas. 

• Suprasti ryšius tarp priklausomybės nuo interneto ir nuotaikos sutrikimų, impulsų 
kontrolės sutrikimų, priklausomybės nuo alkoholio ir cheminių medžiagų vartojimo. 

 
Turinys / tematika 
 
Toliau pateikiamos temos turi būti įtrauktos į mokymo programas, susijusias su aplinkos 
rizikos veiksnių įtaka sveikatai: 

• Oro tarša. 
• Vandens tarša. 
• Dirvos tarša. 
• Su tarša susijusios ligos ir sutrikimai. 
• Alergijos. 
• Su profesija susiję rizikos veiksniai ir ligos. 
• Sveika darbo aplinka. 



 
 

23

• Mokyklos, propaguojančios sveikatą. 
• Neigiami veiksniai, susiję su mokyklomis. 
• Patologinis naudojimasis internetu. 
• Neigiama namų aplinka. 
• Nenormali šeimos struktūra ir funkcionavimas. 

 
Mokymosi metodai 
 
Mokyti apie aplinkos rizikos veiksnius galima pasitelkiant įvairius mokymosi metodus. 
Veiksmingiausi būtų: 

• Pristatymai programa „Power Point“.  
• Paskaitos. 
• Atvejo tyrimai. 
• Darbo grupės. 
• Kompiuteriu paremtas mokymas. 
• Diskusijos. 

 
Aplinka 
 
Mokant atpažinti aplinkos veiksnius, veikiančius paciento sveikatą, reikėtų taikyti praktinius 
metodus darbo grupėje, prieš tai trumpai pateikiant teorinę informaciją paskaitose (trumpa 
įžanga). Šeimos gydytojai turėtų išanalizuoti diagnostikos priemones (taip pat klausimynus), 
kurias pritaikytų savo darbe. Tokie mokymai turėtų būti vedami Šeimos gydytojų ruošimo 
centruose arba, kaip alternatyva, šeimos gydytojo darbo aplinkoje, kaip tęstinių medicinos 
studijų, susijusių su profesiniu tobulinimusi, dalis. Tokie mokymai taip pat gali būti vedami 
lygių grupių susitikimų metu. 
 
Vertinimo metodai 
 
Siekiant objektyviai įvertinti kompetenciją aplinkos rizikos veiksnių keitimo srityje, gali 
prireikti įvairių vertinimo metodų. Veiksmingiausi būtų: 

• Savęs vertinimo metodas. 
• Žodinis metodas. 
• Klausimų ir kelių atsakymų klausimynas. 
• Kompetencijų sąrašo aptarimas (mokomasis ir apžvalginis) 
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PROFILAKTINIS PATIKRINIMAS. Athanasios Symeonidis, Vasiliki Garmiri 

Bendroji apžvalga 
 
Per paskutiniuosius 20 metų vis dažniau reikalaujama, kad bendrosios praktikos gydytojai 
vykdytų profilaktinių patikrinimų programas. Daugumoje valstybių dėl priimtų prioritetų, 
rekomendacijų ir lėšų trūkumo profilaktiniai patikrinimai pirminėje sveikatos priežiūroje tapo 
gydytojo pasirinkimo klausimu, kuomet jis taiko įvairius metodus ir nepatvirtintas programas. 
Nustatyta, kad privalomas, formalus sveikatos pasitikrinimas yra abejotino veiksmingumo 
procedūra. Atvirkščiai, veiksmingesnis yra tęstinis sisteminis visų gyventojų profilaktinis 
patikrinimas taikant priemones, kurių veiksmingumas įrodytas. 1970 metais profilaktinė 
medicina tapo viena iš svarbiausių Britų bendrosios praktikos grandies sudedamųjų dalių. 
Taip įvyko po to, kai Hartas įrodė, jog padidėjusio kraujospūdžio profilaktinis patikrinimas 
bendroje populiacijoje yra įmanomas. Taigi Karališkojo koledžo bendrosios praktikos 
gydytojai pripažino profilaktinę mediciną kaip pagrindinę klinikinės praktikos dalį. 
 
Bendrosios praktikos srityje išskiriamos dvi pagrindinės užduotys. Pirmoji yra pagerinti 
įrodymais pagrįstų programų, tokių kaip krūties ar gimdos kaklelio vėžio prevencijos 
programos, taikymą. Dauguma šių programų jau taikomos nacionaliniu lygmeniu daugumoje 
Europos valstybių. Antroji yra vystyti ir kurti nacionalinę prevencinių programų struktūrą, 
kaip kardiovaskulinių ligų ar rūkymo metimo atveju. 
 
Kadangi literatūroje nuolat skelbiama daug tyrimų duomenų apie profilaktinių patikrinimų 
programas ir jų taikymą, bendrosios praktikos gydytojams gali būti sudėtinga nuspręsti, kurias 
programas tikslinga taikyti praktikoje. Situacija dar labiau apsunkinama, kai įvairios 
organizacijos skelbia skirtingas rekomendacijas ir gaires. Daugumoje tokių rekomendacijų 
nuvertinamos išlaidos ir pavojai, susiję su siūlomomis programomis. Šių rekomendacijų 
pritaikymą riboja tai, kad neįvertinamos turimos lėšos bendrojoje sveikatos priežiūros 
sistemoje ir, labiausiai, pirminės priežiūros grandyje. Siekiant pateikti aiškias rekomendacijas 
tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros specialistams, būtina priimti nacionalinį susitarimą 
apie galimas, įrodymais paremtas profilaktinių patikrinimų programas. Suformuota strategija 
turėtų kurti programas, susijusias su pirminės sveikatos priežiūros teikėjais ir jų komandomis. 
 
Kad profilaktinių patikrinimų programos būtų veiksmingai taikomos, būtina bendra 
organizacinė struktūra. Ji apima: 

• Ligų registrą. 
• Tikslų pacientų registrą. 
• Kompiuterizuotą įrangą informacijos atnaujinimui. 
• Stebėjimą ir auditą. 
• Populiacijos įtraukimo apimtį. 
• Tolygų paslaugų suteikimą. 
• Kokybės užtikrinimą ir peržiūros galimybę. 

 
Dar daugiau, siekiant veiksmingai taikyti profilaktinių patikrinimų programas pirminėje 
sveikatos priežiūros grandyje, būtina turėti omenyje ankstyvos ligų diagnostikos principus, 
kurie yra: 

• Būklė turi būti svarbi sveikatos problema. 
• Turi būti atpažįstama ankstyva simptominė ar latentinė stadija. 
• Turi būti suteikiama galimybė diagnozuoti. 
• Turi būti sudaryti pacientų gydymo standartai ir sprendimas, kuriuos asmenis laikyti 
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pacientais. 
• Turi būti tinkamas profilaktinio patikrinimo testas / tyrimas. 
• Tyrimas turi būti priimtinas tiriamai populiacijai. 
• Profilaktinio patikrinimo ir atvejų nustatymo (diagnostikos ir gydymo) kaina turi būti 

ekonomiškai pagrįsta lyginant su bendra medicinos sistema. 
• Turi būti aiškiai suprantamas natūralus ligos vystymasis nuo latentinės stadijos iki 

simptominės ligos. 
• Ligos atvejų nustatymas turi būti tęstinis procesas, o ne vienkartinis projektas. 

 
Galimos profilaktinių patikrinimų programų teikimo kli ūtys: 

• Mažas priimtinumas pacientams. 
• Mažas intervencijos priimtinumas. 
• Pacientų registro netikslumai. 
• Blogos kokybės profilaktinis patikrinimas ir gydymas. 
• Geografiniai netolygumai. 
• Laiko ir noro trūkumas. 
• Netinkama infrastruktūra. 
• Integracijos stoka strategijos lygmenyje. 
• Pacientų nesutikimas ir nelankstus požiūris. 
• Netinkamas dalies bendrosios praktikos gydytojų požiūris. 

 
Kiekvienas gyventojas apsilanko pas savo bendrosios praktikos gydytoją vidutiniškai keturis 
kartus per metus; dauguma konsultuojasi vieną kartą per metus. Toks apsilankymas suteikia 
galimybę asmeniškai pakviesti dalyvauti profilaktinių patikrinimų programose. Vis dėlto, pats 
iš savęs formalus bendravimas yra nepakankamai veiksmingas pacientų įtraukimo metodas. 
Pacientai turi būti įtraukiami organizuotai, pagal sistemingą programą.  
 
Visose profilaktinių patikrinimų programose atrenkami tiriamieji, remiantis gyventojų 
registru, vykdomas jų stebėjimas ir auditas. Labai svarbu patikslinti kokybės standartus, 
kalbant apie matavimą, registravimą ir intervencijos metodus. Slaugytojų dalyvavimas šiose 
organizuotose programose labai padidina profilaktinių patikrinimų programų panaudojimą. 
 
Daugėja duomenų, kad bendrosios praktikos gydytojų atliekamos profilaktinių patikrinimų 
programos ir taikomas gydymas yra naudingas ir taupus būdas mažinant, pavyzdžiui, 
mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, nustatant rūkančiuosius pacientus, pacientus su 
padidėjusiu kraujo spaudimu ir kitais kardiovaskulinių ligų rizikos veiksniais. Vis dėlto 
kainos ir išteklių reikšmė yra labai didelė ir turi būti apsvarstyta nacionalinėje sistemoje su 
aiškiais tikslais. Taip pat turi būti plečiamas ligų registras, kad būtų galima užtikrinti 
programos taikymo, audito ir peržiūros kokybę. Visos profilaktinių patikrinimų programos 
bendrojoje praktikoje susiję organizaciniais elementais. Norint pritaikyti įrodymais pagrįstas 
profilaktinių patikrinimų programas ir gydymą, reikalinga koordinuojanti nacionalinė 
struktūra, sujungianti lokalaus vystymosi planą ir klinikinio veiksmingumo vertinimo grupes.  
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Mokymosi tikslai 
 
Mokymosi programos pabaigoje kompetentingi šeimos gydytojai turėtų pasiekti šių bendrų ir 
specifinių tikslų, susijusių su profilaktiniais patikrinimais: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti svarbiausius reikalavimus veiksmingam profilaktiniam patikrinimui pirminėje 
sveikatos priežiūros grandyje. 

• Žinoti įvairius profilaktinio patikrinimo metodus. 
• Gebėti pritaikyti šiuos metodus praktikoje. 

 
Specifiniai tikslai: 

• Gebėjimas nustatyti individualius pacientus, šeimas ir grupes, kurioms reikalinga 
pagalba. 

• Gebėjimas pritaikyti atitinkamą atrankos metodą. 
• Gebėjimas įvertinti profilaktinio patikrinimo programą. 
• Gebėjimas susieti profilaktinio patikrinimo programą su sveikatos priežiūros sistemoje 

prieinamu gydymu. 
 
Turinys / tematika 
Remiantis individualiais ar grupės mokymo poreikiais, reikėtų mokymo moduliuose pateikti 
šias temas: 

• Lėtinių ligų profilaktinių patikrinimų procedūros (pvz., LOPL, CDT2, hipertenzijos ir 
kt.) 

• Įvairių onkologinių susirgimų profilaktinių patikrinimų procedūros. 
• Taisyklės ir nacionalinės profilaktinių patikrinimų programos. 
• Profilaktinių patikrinimų organizavimas bendrosios / šeimos medicinos praktikoje. 
• Darbas komandose (pvz., slaugytojos, akušeriai, socialiniai darbuotojai ir kt.). 
• Profilaktinių patikrinimų priemonės. 
• Bendravimo metodai (kampanijos, lankstinukai, TV reklamos, plakatai ir kt.). 
• Profilaktinių patikrinimų programų kokybės užtikrinimas. 

 
Mokymosi metodai 
Norint pasiekti bendrų ir specifinių tikslų, mokant apie profilaktinių patikrinimų programas, 
rekomenduojami šie mokymosi metodai: 

• Klinikinis darbas / praktika specialisto priežiūroje. 
• Diskusijos. 
• Paskaitos. 
• Seminarai. 
• Literatūros paieška. 
• Vaidyba. 
• Projekto rengimas. 
• Paciento ligos istorijos / atvejo rašymas. 

 
Aplinka 
Siekiant pakelti kompetenciją profilaktinių patikrinimų priemonių ir jų taikymo realiame 
gyvenime srityje, mokymasis turi būti kiek galima labiau interaktyvus ir praktiškas. 
Pagrindinės teorinės žinios gali būti perteikiamos klasikinėmis mokymosi priemonėmis, pvz., 
paskaitų ar grupinių diskusijų, vykstančių universitete ar kituose mokymo centruose, forma. 
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Vis dėlto didžioji dalis mokymo šioje srityje turi vykti šeimos gydytojo kabinete, slaugytojos 
konsultaciniame kabinete ar pacientų namuose. Įvairių gyvensenos veiksnių suvokimą gali 
pagerinti vizitai į paciento namų aplinką. Savarankiškam mokymuisi, literatūros paieškai, 
projekto rašymui ar internetu pagrįstam mokymuisi reikalinga prieiga prie bibliotekos ir 
moderni kompiuterinė įranga. Būtų naudinga apsilankyti specializuotuose centruose, 
taikančiuose profilaktinių patikrinimų programas, ir padėti pakeisti paciento gyvenseną. 
Praktikos užsiėmimų metu gali vykti vaidinimo pratybos ar mažų grupių diskusijos. 
 
Vertinimo metodai / priemonės 
 
Siekiant objektyviai įvertinti kompetenciją profilaktinių patikrinimų srityje, gali prireikti 
įvairių vertinimo metodų. Veiksmingiausi būtų: 

• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 
aprašomųjų klausimų klausimynas). 

• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Žodinis metodas (vedamas dėstytojo). 
• Grupės narių vertinimas. 
• Mokomasis ar apžvalginis rinkinys. 
• Savęs vertinimo metodas. 
• Struktūrizuotas, raštiškai pateiktų atsakymų metodas. 
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LĖTINIŲ LIGŲ KONTROLĖ. Athanasios Symeonidis, Dimitris Karanasios 

Bendroji apžvalga 
 
Ligų struktūra pasaulyje sparčiai keičiasi. Lėtinės ligos – tai ilgos trukmės ir lėtai 
progresuojančios ligos. Nors jos pasireiškia visose amžiaus grupėse, tačiau, dažniau stebimos 
tarp vyresniojo amžiaus žmonių. 
 
Lėtinės ligos, tokios kaip širdies ligos, insultas, vėžys, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir cukrinis 
diabetas, yra vienos dažniausių mirties priežasčių visame pasaulyje. Kitos lėtinės būklės 
(pvz., artritas, Alzheimerio liga), nors nėra mirtinos, sukelia komplikacijas, kurios gali 
sutrumpinti paciento gyvenimą keleriais metais ir labai pabloginti gyvenimo kokybę. PSO 
duomenimis (visuomenėje dažnai vyrauja kitoks požiūris), šios ligos paveikia ne tik asmenis, 
gyvenančius aukšto išsivystymo šalyse – 80 proc. mirčių nuo lėtinių ligų dabar stebima mažas 
ar vidutines pajamas turinčiose šalyse ir pasiskirsto vienodai tarp vyrų ir moterų. Kita 
nemaloni tiesa yra ta, kad lėtinės ligos sukelia 60 proc. visų mirčių. Vis daugiau žmonių 
miršta nuo lėtinių ligų ir dar daugiau milijonų žmonių tampa neįgaliais. Manoma, kad iki 
2020 metų lėtinės ligos sudarys 73 proc. visų mirčių ir 60 proc. sergamumo visame pasaulyje. 
Keturias geriausiai žinomas lėtines ligas – išeminę širdies ligą (IŠL), vėžį, lėtines 
obstrukcines plaučių ligas ir 2 tipo cukrinį diabetą – sieja bendrieji ir išvengiami rizikos 
veiksniai. Tai aukštas kraujospūdis, padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje, 
nutukimas bei gyvensenos rizikos veiksniai (nesveika mityba, mažas fizinis aktyvumas, 
rūkymas). Statistika rodo, kad penkioms lėtinėms ligoms gydyti (arterinei hipertenzijai, 
išeiminei širdies ligai, cukriniam diabetui, astmai, prichiniams sutrikimams) išnaudojama 
pusė JAV sveikatos priežiūros lėšų. Senėjant populiacijai ir didėjant lėtinių ligų dažniui bei 
gydymo kainai, tampa aišku, kad mūsų dabartinė sveikatos priežiūros sistema yra orientuota į 
neatidėliotiną pagalbą ir nepasirengusi suteikti priežiūros sergantiesiems lėtinėmis ligomis, 
kur pagrindinis tikslas yra priežiūra, o ne gydymas. Todėl svarbu užtikrinti ligų progresavimo 
kontrolę ir sumažinti galimas komplikacijas ne tik pacientams, kurie lankosi pas šeimos 
gydytoją, bet ir visai tam šeimos gydytojui priskirtai pacientų grupei. Tokia sveikatos 
priežiūros strategija sumažina skubios pagalbos poreikį, leidžia pacientams savarankiškai 
gyventi ir išlaikyti gerą sveikatą kiek galima ilgiau. 
 
Lėtinės ligos turi žymų neigiamą poveikį sveikatai, o tradiciniai sveikatos priežiūros teikimo 
metodai nėra pakankamai veiksmingi. Lėtinių ligų kontrolė iškilo kaip nauja lėtinių ligų 
gydymo strategija. Remiantis sisteminių lėtinių ligų gydymo programų apžvalgų duomenimis, 
lėtinių ligų kontrolė klinikinėje aplinkoje apibūdinama kaip organizuotas, proaktyvus, 
daugiakomponentis, į pacientą orientuotas požiūris, kuris įtraukia visus tam tikros 
populiacijos narius su specifine liga (arba subpopuliacijos su specifiniu rizikos veiksniu). 
Priežiūra turi būti nukreipiama į visą ligos ir jos komplikacijų vystymosi eigą, gretutinių ligų 
profilaktiką ir visus svarbius pagalbos tiekimo aspektus. 
 
Pagalbos teikimą apsunkina įvairios kliūtys praktikinėje individualioje ar grupinėje gydytojų 
veikloje. Išskiriamos šios kliūtys: darbo kultūra, įpročiai, motyvacija, požiūriai, laiko 
trūkumas, įrangos / infrastruktūros trūkumas, administraciniai procesai. Siekiant sumažinti šių 
kliūčių įtaką, taikomos ligų valdymo strategijos. Daugumoje strategijų taikomos savarankiško 
gydymosi idėjos ir elgesio keitimo metodai. Kai kurie modeliai siekia suteikti integruotą 
pagalbą, pasitelkiant pagalbos teikėjų grupes ar net gydytojų personalą, pavyzdžiui, 
slaugytojus, visuomenės sveikatos specialistus, sveikos gyvensenos specialistus, mokytojus ar 
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sveikatos centrų darbuotojus. Vis dažniau pagalba teikiama namuose, visuomenės sveikatos 
centruose ar pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. 
 
Geriausia būtų, jei lėtinių ligų kontrolė būtų išsamus, į pacientą orientuotas procesas, 
teikiamas pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. Kai kuriose šalyse (pvz., Jungtinėje 
Karalystėje) įkurti specialūs padaliniai bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, kuriuose 
daugiausia dirba paruoštos slaugytojos. Kituose integruotos pagalbos teikimo modeliuose 
specialistams suteikiami pagalbos teikėjo vaidmenys. Kaip priešingybė pastariesiems yra 
modeliai, kuriuose siūlomos skirtingos komercinės ligos valdymo programos. Jos nėra 
integruotos su pirmine sveikatos priežiūros grandimi, o yra pelno siekiančios institucijos, 
kurių pirminis tikslas yra lėšų taupymo strategija. Kartu su pažangiomis informavimo 
sistemomis, ligų kontrolės programos kreipia didžiausią dėmesį į paciento mokymą ir 
savarankišką gydymąsi, naudodamos telefoninius skambučius, pašto paslaugas ar internetą. 
Besiplečianti ligų valdymo pramonė iškilo dėl kokybiško lėtinių ligų gydymo stokos 
pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Ši problema atsirado dėl daugelio veiksnių, taip pat 
dėl netinkamos komandinio darbo praktikos gydant lėtines ligas, nepakankamo lėtinių ligų 
gydymo apmokėjimo, laiko trūkumo ir tinkamų informacinių technologijų trūkumo. 
 
Vis daugiau skelbiama straipsnių, kuriuose teigiama, kad veiksmingas lėtinėmis ligomis 
sergančių pacientų poreikių patenkinimo metodas yra pagalbos teikimo gerinimas pirminėje 
sveikatos priežiūros grandyje. Sunku kokybiškai teikti pagalbą lėtinėmis ligomis sergantiems 
pacientams, kai didžiausias dėmesys yra skiriamas ūmioms ligoms. Pagalba lėtinių ligų atveju 
būtų geriau teikiama, jei pagalbos teikimo sistemose didelis dėmesys būtų skiriamas 
koordinuotos ir išsamios pagalbos teikimui pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Studijose, 
kuriose buvo vertinamas pirminės sveikatos priežiūros specialistų darbas nustatyta, kad 
sveikatos priežiūros sistemose, kuriose kreipiamas didžiausias dėmesys į pirminę sveikatos 
priežiūros grandį, pagalba teikiama kokybiškai ir ekonomiškai. Įvairiuose tyrimuose 
nustatyta, kad kokybiška lėtinių ligų kontolė gali būti paskatinta finansinėmis priemonėmis, 
mokesčiu už pacientą, patobulinta internetinių technologijų infrastruktūra ir platesnio, ne tik 
medicinos personalo įtraukimu. 
 
Siekiant užsibrėžtų tikslų, būtinas atsidavimas, kompetencija, atitinkamas finansavimas bei 
infrastruktūra, apimanti elektroninius medicinos dokumentus, ligų registrą, sprendimo 
priėmimą palengvinančias sistemas, priminimo pacientams sistemas ir medžiagą apie 
savarankišką gydymąsi. Šių techninių priemonių nepakanka daugelyje pirminės sveikatos 
priežiūros institucijų, kurios yra ir taip nepakankamai finansuojamos. Iniciatyvų sveikatos 
sistemos lygyje pavyzdžiai gali būti informacinių technologijų sistemų įdiegimas bendrosios 
praktikos grandyje kartu su sprendimo priėmimą palengvinančiomis sistemomis. Tokios 
sistemos taikomos JK ir Naujojoje Zelandijoje ir manoma, kad sujungiant jas su pacientų 
įtraukimu, ji tampa veiksmingiausia. Taip pat labai svarbu finansavimo ir kokybės 
užtikrinimo metodai. 
 
Tinkama lėtinių ligų kontrolė yra sudėtingas procesas. Sunkiausia kai pacientai serga keliomis 
ligomis. Geriausiai kontrolę atlieka paruoštas pirminės sveikatos priežiūros specialistas, 
dirbdamas komandoje kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais. Gydymo sprendimai 
turėtų būti individualiai parenkami pacientui ir atitikti jo poreikius, tačiau bendrosios 
praktikos gydytojas visuomet turi atkreipti dėmesį į šeimos ir bendruomenės situaciją. 
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Mokymosi tikslai 
Mokymosi programos pabaigoje kompetentingi šeimos gydytojai turėtų pasiekti šių bendrų ir 
specifinių tikslų, susijusių su lėtinių ligų kontrole: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti lėtinių ligų reikšmę, pasekmes, paciento gyvenimo kokybės pokyčius, 
ekonominius ir socialinius veiksnius. 

• Susipažinti su lėtinių ligų kontrolės metodais. 
• Sugebėti vystyti ir taikyti įrodymais pagrįstas strategijas, siekiant išvengti 

komplikacijų ir tinkamai gydyti lėtines ligas. 
 
Specifiniai tikslai: 

• Gebėjimas atpažinti ankstyvąsias lėtinių ligų stadijas. 
• Gebėjimas pritaikyti priemones, atitolinančias komplikacijų išsivystymą ir 

pailginančias pacientų gyvenimą. 
• Skatinti pacientus, kad jie patys rūpintųsi lėtinės ligos gydymu. 
• Žinoti pagrindines sveikatos priežiūros institucijas ir kitus priežiūros teikėjus, kurie 

dalyvauja lėtinių ligų kontrolėje. 
• Gebėjimas nustatyti lėtinių ligų kontrolės kokybės trūkumus pirminėje sveikatos 

priežiūros grandyje.  
• Gebėjimas koordinuoti pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, teikiamas 

paslaugas su specialistais ir kitais sveikatos priežiūros teikėjais. 
• Gebėjimas naudotis elektroniniais medicininiais dokumentais, ligų registrais, 

sprendimo priėmimą palengvinančiomis ir paciento priminimo sistemomis. 
• Nustatyti pacientus su daugybinėmis lėtinėmis ligomis ir dirbti komandoje su kitais 

sveikatos priežiūros specialistais. 
 
Turinys / tematika 
 
Remiantis individualiais ar grupės mokymo poreikiais, reikėtų mokymosi moduliuose pateikti 
šias temas: 

• Antrinės ir tretinės profilaktikos metodai. 
• Gretutinės ligos, daugybinės ligos ir pacientų savybių nustatymas. 
• Įrodymais pagrįstos lėtinėmis ligomis sergančių pacientų gydymo rekomendacijos. 
• Sveikatos stiprinimu paremtos gydymo strategijos (pvz., sveika mityba, metimas 

rūkyti, fizinis aktyvumas). 
• Sprendimo priėmimą palengvinančios priemonės. 
• Klinikin ės informavimo sistemos su informacija apie lėtinėmis ligomis sergančius 

pacientus individualaus paciento ir visuomenės lygmenyje. 
• Koordinavimas tarp pirminės ir specializuotos pagalbos. 
• Nukreipimo į bendruomenines įstaigas, padedančias pacientams su lėtinėmis ligomis, 

sistemos. 
• Pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, savarankiškas gydymasis. 
• Atsakomybės pasidalinimas ir darbas komandoje, teikiant pagalbą lėtinėmis ligomis 

sergantiems pacientams. 
• Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų stebėjimas. 
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Mokymosi metodai 
Norint pasiekti bendrų ir specifinių tikslų, mokant apie lėtinių ligų kontrolę, rekomenduojami 
šie mokymo metodai: 

• Darbo grupės. 
• Klinikinis darbas / praktika prižiūrint specialistui. 
• Stebėjimas. 
• Interaktyvus (paremtas IT) mokymas. 
• Probleminis mokymas. 
• Literatūros paieška. 
• Vaidyba. 
• Diskusijos (praktikos grupėse). 
• Paskaitos. 
• Diskusijos (studentų grupėse). 

 
Aplinka 
 Siekiant sustiprinti kompetenciją lėtinių ligų kontrolės srityje ir suteikti gebėjimą pritaikyti 
išmoktus metodus praktikoje, šios srities mokymas turi būti paremtas sąveikiaisiais metodais 
ir turi būti orientuotas į praktiką. Teorinės žinios ir tyrimų duomenų apžvalga gali būti 
pateikiamos bet kokiame mokymosi centre, pavyzdžiui, ligoninėse, sveikatos centruose ar 
universitete, per paskaitas, diskusijas ar debatus. Papildomai reikėtų naudotis literatūra ir 
kompiuterinėmis technologijomis savarankiškam mokymuisi. Praktikinė mokymosi 
programos dalis gali vykti asmeniškai, grupėmis, slaugytojų kabinete darbo metu, naudojant 
sąveikųjį ir probleminį mokymą, taip pat vaidinimus ir vaizdo duomenų analizę. Taip pat 
galima atlikti praktiką pacientų namuose gydytojų vizitų metu. 
 
Vertinimo metodai / priemonės 
 
Siekiant objektyviai įvertinti kompetenciją lėtinių ligų kontrolės srityje, gali prireikti įvairių 
vertinimo metodų. Veiksmingiausi būtų: 

• Rašinio rašymas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Žodinis metodas.  
• Savęs vertinimo metodas. 
• Medicininės dokumentacijos auditas. 
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PROFILAKTINĖS PRIEMONĖS. Jūratė Klumbienė  

Bendroji apžvalga 
 
Geriausias būdas sumažinti ligų neigiamą ligų poveikį sveikatai – profilaktika. Ligų 
profilaktika yra specifinių ligų ar būklių atitolinimas ar išvengimas taikant įrodymais 
pagrįstas priemones. Skiriami keturi profilaktikos lygmenys, apibūdinantys skirtingas ligų 
vystymosi fazes – ankstyvasis, pirminis, antrinis ir tretinis. Ankstyvosios profilaktikos tikslas 
yra išvengti socialinių, ekonominių ir kultūrinių gyvensenos veiksnių atsiradimo, kurie galėtų 
padidinti ligų atsiradimo riziką. Pirminės profilaktikos tikslas yra išvengti ligų, kontroliuojant 
specifines priežastis ir rizikos veiksnius. Pirminės profilaktikos priemonės gali būti nukreiptos 
į visą populiaciją (populiacinė strategija) ir į didelės rizikos pacientus (didelės rizikos asmenų 
strategija). Antrinės profilaktikos tikslas yra sumažinti ligų pasekmes, anksti nustatant ir 
gydant ligas. Tretinės profilaktikos tikslas yra sumažinti komplikacijų dažnį ir ligos 
progresavimą. Visi profilaktikos lygiai yra svarbūs ir papildo vienas kitą. Ankstyvosios ir 
pirminės profilaktikos priemonės daugiausia nukreiptos į visos populiacijos sveikatą, tačiau 
antrinės ir tretinės profilaktikos priemonės yra labiau nukreiptos į specifines pacientų grupes 
ar individus. Kai kurie ekspertai taip pat nurodo ketvirtinę profilaktiką, kaip veiksmų seką, 
nukreiptą į nereikalingų gydymo priemonių ar vaistų vartojimo išvengimą. 
 
Europoje didžiausias sergamumas yra neužkrečiamomis ligomis, pavyzdžiui, išemine širdies 
liga, vėžiu, cukriniu diabetu, lėtinėmis kvėpavimo ligomis ir skeleto-raumenų sistemos 
ligomis. Neužkrečiamos ligos susijusios bendrais rizikos veiksniais ir priežastimis. 
Nepalankios socialinės ir aplinkos sąlygos gali skatinti netinkamą elgesį (rūkymą, alkoholio 
vartojimą, nesveiką mitybą, fizinio aktyvumo stoką), kuris gali skatinti pagrindinių 
neužkrečiamų ligų rizikos veiksnių išsivystymą (aukšto kraujo spaudimo, dislipidemijos, 
angliavandenių metabolizmo sutrikimus, antsvorį ir nutukimą). Neužkrečiamų ligų 
profilaktika turi būti taikoma populiacijos lygmenyje (į populiaciją orientuoti sveikatos 
stiprinimo metodai) ir individualiu lygmeniu (didelės rizikos asmenų nustatymas ir gydymas). 
Gerai žinoma, kad gyvensenos keitimas ir biologinių rizikos veiksnių šalinimas susiję su 
sergamumo daugeliu neužkrečiamų ligų mažėjimu. 
 
Profilaktikos taikymas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje yra veiksmingas visapusiškos 
pagalbos teikimo metodas. Šeimos gydytojai turi išskirtinę galimybę prisidėti prie 
neužkrečiamų ligų profilaktikos. Jų pastangos konsultuoti mitybos, rūkymo, alkoholio 
vartojimo ir fizinio aktyvumo srityje turi didelę reikšmę neužkrečiamų ligų profilaktikai. 
Profilaktinės priemonės, nukreiptos į rizikos veiksnių nustatymą ir šalinimą, yra svarbi šeimos 
gydytojų profilaktinio darbo dalis. Profilaktinės priemonės turi remtis profilaktinės veiklos 
klinikinėje praktikoje rekomendacijomis. Įrodymais pagrįstos rekomendacijos taip pat 
pateikiamos tam tikrų neužkrečiamų ligų gydymui ir rizikos veiksnių šalinimui. Tarptautinės 
rekomendacijos turi būti pritaikytos nacionaliniame lygmenyje. Rekomendacijos turi padėti 
šeimos gydytojams priimti sprendimus pasirenkant geriausią paciento gydymo strategiją. 
Deja, nepaisant įrodymais pagrįstų rekomendacijų, jų įvedimas į klinikinę praktiką nėra 
pakankamas, ypač Rytų Europos šalyse. Kraujo spaudimo gydymas lieka iššūkiu. Daugumoje 
tyrimų įrodyta, kad pusė asmenų, sergančių hipertenzija, žino savo diagnozę ir gauna gydymą. 
Europoje pacientų su geru kraujo spaudimu yra apie 30 proc., net ir tarp gydomų pacientų. 
EUROSPIRE III tyrimo duomenimis, didelė dalis Europos gyventojų, sergančių koronarine 
širdies liga, nesilaikė gyvensenos, rizikos veiksnių šalinimo ir veiksmingo gydymo 
rekomendacijų. Dauguma pacientų nepasiekė tinkamo kraujo spaudimo ir cholesterolio 
koncentracijos lygmens. Vienas iš penkių nutukusių pacientų teigė, kad niekada nebuvo 
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įspėti, kad turi antsvorį, pusė jų nesinaudojo mitybos patarimais svorio metimui ir beveik du 
trečdaliai nepadidino savo fizinio aktyvumo. Prasta neužkrečiamų ligų rizikos veiksnių 
kontrolė klinikinėje praktikoje susijusi su įvairiais veiksniais, tarp jų, paramos nesuteikiančia 
sveikatos priežiūros sistema ir politika (laiko stoka, paskatų ar išteklių stoka), pacientų 
atsakomybės ir įgaliojimų stoka (nesutikimas vadovautis rekomendacijomis) ir nepakankama 
dalies gydytojų kompetencija (bendravimo ir konsultavimo įgūdžių stoka, terapinis 
nelankstumas ir kt.). Įvairios komandos, kuriose dalyvauja šeimos gydytojai, slaugytojos, 
socialiniai darbuotojai ir pacientai, gali pagerinti profilaktinių priemonių taikymą bendrojoje 
medicinos praktikoje. 
 
Profilaktinės priemonės (pvz., profilaktiniai patikrinimai, metimo rūkyti programos, 
ankstyvas ikivėžinių būklių nustatymas) taip pat formuoja veiksmingiausią ilgalaikę vėžio 
kontrolės strategiją. Siekiant išvengti vėžio, taip pat labai svarbu vengti aplinkos 
kancerogenų. 
 
Kitas svarbus klausimas yra vaikų ir suaugusiųjų psichikos sutrikimų bei piktnaudžiavimo 
alkoholiu ir narkotikais prevencija. Pritaikius profilaktines priemones pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje, padidėja tikimybė, kad psichinės sveikatos sutrikimai bus anksti nustatyti 
ir neprogresuos iki rimtos psichinės ligos. Kai kurios priemonės (pvz., trumpalaikis gydymas, 
mokymas) jau daug metų duoda teigiamus rezultatus, leidžia pacientams jaustis sveikais ir 
padeda jiems funkcionuoti. 
 
Žmonių gebėjimas kontroliuoti užkrečiamų ligų plitimą gerokai patobulėjo. Vis dėlto, naujų 
užkrečiamų ligų atsiradimas ar senų ligų suaktyvėjimas kelia rimtų problemų sveikatos 
priežiūros sistemoms, daugiausia neturtingose šalyse. Šeimos gydytojai užima svarbų 
vaidmenį užkrečiamų ligų profilaktikoje. Jų veikla apima profilaktikos patarimus, 
imunizaciją, ankstyvą diagnostiką ir gydymą. Imunizacija yra viena iš veiksmingiausių ir 
ekonomiškiausių ligų profilaktikos priemonių (geriausias pirminės profilaktikos pavyzdys). 
Vakcinacija rekomenduojama vaikams ir suaugusiems tam tikrame amžiuje pagal šalies 
nacionalinės vakcinacijos programą. Šeimos gydytojai turėtų aktyviai skatinti vakcinaciją. 
 
Kad šeimos gydytojai galėtų taikyti profilaktikos priemones, jie turi turėti specifines žinias ir 
įgūdžius (pacientų mokymo metodus, pacientų elgsenos keitimo įgūdžius, bendradarbiavimo 
su kitais komandos nariais ir specialistais įgūdžius ir kt.), kurie turi būti suteikiami visuose 
medicinos mokymo lygiuose. 
 
Mokymosi tikslai 
 
Mokymosi programos pabaigoje kompetentingi šeimos gydytojai turėtų pasiekti šių bendrų ir 
specifinių tikslų, susijusių su profilaktinėmis priemonėmis: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti ligų rizikos sąvoką, gyventojų ir didelės rizikos strategijas joms išvengti. 
• Suprasti profilaktinių priemonių pasirinkimą, kaip šeimos gydytojų profilaktinio darbo 

dalį. 
• Sugebėti pritaikyti įrodymais pagrįstas profilaktines priemones užkrečiamų ir 

neužkrečiamų ligų profilaktikos srityje. 
Specifiniai tikslai: 

• Nustatyti pacientus, turinčius didelę riziką sirgti užkrečiamomis ar neužkrečiamomis 
ligomis. 
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• Žinoti pagrindinius principus, kuriais galima padėti pacientams keisti savo elgesį, ir 
įgyti praktinius įgūdžius keisti pacientų elgesį.  

• Gebėjimas pritaikyti tinkamas profilaktines priemones hipertenzijos, 
hipercholesterolemijos, antsvorį ir cukrinio diabeto (sutrikusios gliukozės tolerancijos) 
atveju. 

• Imunizacijos rekomendacijų žinojimas ir gebėjimas taikyti imunizaciją reikiamam 
pacientų skaičiui. 

• Gebėjimas planuoti ir taikyti individualias ir grupines profilaktines priemones kartu su 
kitais komandos nariais ir specialistais. 

 
Turinys / tematika 
 

• Ligų profilaktikos lygiai (ankstyvoji, pirminė, antrinė, tretinė). 
• Dažniausių užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų epidemiologija. 
• Vaikų ir suaugusiųjų priežiūra. 
• Ligos, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir vakcinų rūšys. 
• Imunizacijos programos (vakcinacijos politika ir kalendorius). 
• Chemoprofilaktika. 
• Ankstyvų ligų stadijų profilaktinis patikrinimas ir nustatymas. 
• Pagrindiniai veiksmingo konsultavimo gyvensenos keitimo klausimais principai. 
• Asmeninio ir grupių mokymo priemonės. 
• Trumpalaikis gydymas ir kitos sudėtingos profilaktinės programos. 
• Gydymas vaistais. 

 
Mokymosi metodai 
 
Norint pasiekti bendrų ir specifinių tikslų, mokant apie profilaktines priemones, galima taikyti 
šiuos mokymosi metodus: 

• Klinikinis darbas / praktika prižiūrint specialistui. 
• Diskusijos. 
• Interaktyvus (paremtas IT) mokymas. 
• Paskaitos. 
• Literatūros paieška. 
• Vaidyba. 
• Projekto rašymas. 
• Darbo grupės. 

 
Aplinka 
 
Siekiant pakelti šeimos gydytojų kompetenciją profilaktinių priemonių srityje, reikėtų nuolat 
atnaujinti jų teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Teorinės žinios gali būti suteikiamos 
įprastoje mokymosi aplinkoje (paskaitų ar grupės diskusijų metu), pavyzdžiui, universitete ar 
kituose mokymo centruose. Praktiniai įgūdžiai gali būti įgyjami šeimos gydytojo kabinete ar 
paciento namuose bei informacinių technologijų centruose. Praktikinėje aplinkoje galima 
taikyti vaidybos ir mažų grupių diskusijų metodus. Savarankiškam mokymuisi ir nuotolinėms 
studijoms turi būti suteikiama moderni kompiuterinė technika.  
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Vertinimo metodai / priemonės 
 
Siekiant įvertinti kompetenciją profilaktinių priemonių taikymo srityje, galima naudoti šiuos 
vertinimo metodus: 

• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Rašinio rašymas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Žodinis metodas.  
• Mokomasis ar apžvalginis rinkinys. 
• Savęs vertinimo metodas. 
• Struktūrizuotas, raštiškai pateiktų atsakymų metodas. 
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INFORMACIJA. Linas Šumskas, Gediminas Raila  

Bendroji apžvalga 
 
Tradicinis paciento ir gydytojo santykis, susiformavęs trumpųjų konsultacijų metu, nebetinka 
šiandieninei situacijai. Pacientai gerai žino savo teises. Taip pat jie gali naudotis visuomenės 
informavimo priemonėmis, internetu. Tai reiškia, kad kaip paslaugos gavėjai, jie turi daugiau 
nuomonės sveikatos klausimais. Iš kitos pusės, kai kuriuose tyrimuose nurodoma, kad net 
išsivysčiusiose šalyse kai kurių pacientų grupių raštingumas sveikatos klausimais yra žemas. 
 
Bendrosios praktikos gydytojų pareiga yra suteikti tinkamą informaciją pacientams apie jų 
sveikatą. Vis dėlto dauguma bendrosios praktikos gydytojų to nepaiso dėl laiko, išteklių, 
susidomėjimo ar bendravimo įgūdžių stokos. Reikiamos informacijos apie gydymą 
nesuteikimas kelia grėsmę visai visuomenei. Situaciją galėtų pakeisti pacientų ir sveikatos 
priežiūros specialistų mokymas bei pacientų ir bendruomenių raštingumo skatinimas. 
 
Terminas „sveikatos raštingumas“ buvo vartojamas apibūdinti mintį, kad pacientai turi turėti 
galimybę suprasti ir naudotis informacija apie sveikatą, taip prisidėdami prie sveikatos 
gerinimo. 
 
Sveikatos raštingumo skatinimas – tai: 

• Pacientų žinių ir supratimo apie sveikatą, gydymą, pašalinius poveikius gerinimas bei 
objektyvus esančių alternatyvų pateikimas, siekiant, kad pacientai atsakingai vartotų 
vaistus bei naudotųsi sveikatos paslaugomis. 

• Įvairių informacijos apie sveikatą priemonių pateikimas  
• Priėjimo prie informavimo apie sveikatą šaltinių, patarimų ir rekomendacijų 

gerinimas, prisitaikant prie pacientų mokymosi stiliaus (vizualinio, klausos, 
apčiuopiamo ir kt.), raštingumo lygio ir kalbos, naudojant pasakojimus, žaidimus, 
įrašus, vaizdo filmus, internetą, paramos grupes ir kt. 

• Sugebėjimo surasti ir atpažinti patikimus informacijos šaltinius ugdymas. 
• Pagalba kuriant individualų sveikatos priežiūros ir gydymo planą. 

 
Bendrosios praktikos gydytojai turėtų stengtis padaryti viską, kad  suteiktų pacientams 
informaciją apie sveikatą. Dėl nevienodo išsilavinimo lygio, pacientams gali būti sunku 
suprasti raštu pateiktą informaciją. Tokiomis sąlygomis sveikatos raštingumo kėlimas gali 
tapti iššūkiu. Bendrosios praktikos gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, 
pavyzdžiui, slaugytojos, sveikatos edukologai, turi atlikti savo vaidmenį siekiant pagerinti 
pacientų sveikatos raštingumą. 
 
Daugelyje šalių pasitelkiamos informacinės technologijos (IT) tam, kad būtų pagerintas 
informacijos valdymas ir jos suteikimas medicinos personalui ir pacientams. Šis procesas 
susijęs su bendrosios praktikos gydytojo naudojimosi kompiuteriu įgūdžių lavinimu ir 
pacientų kompiuterinio raštingumo skatinimu. Elektroninės sprendimo priėmimą 
palengvinančios priemonės, priminimo priemonės, pacientų mokymosi ir informavimo 
priemonės yra svarbios siekiant veiksmingos profilaktinės pagalbos. Vis dėlto bendrosios 
praktikos gydytojų turima kompiuterinė įranga ne visuomet atitinka šiuos poreikius. Taip pat 
ne visuomet ji tinka duomenų rinkimui ir analizavimui praktiniame ar sistemos lygyje. 
Reikėtų susitarti dėl IT sistemų bendrosios praktikos gydytojo darbe pritaikymo visoje 
sveikatos priežiūros sistemoje. Dėl veiksmingo informacijos valdymo bendroji medicinos 
praktika tampa labiau kompetentinga – taip pagerėja pacientų priežiūra. Veiksmingo 
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informacijos valdymo privalumai: nuoseklios ir kokybiškesnės pagalbos pacientams teikimas 
(pvz., priminimas ir profilaktinis patikrinimas); gydytojų klaidų sumažinimas (dėl tikslesnės ir 
labiau organizuotos informacijos); pagerėjęs darbo našumas (tausojamas bendrosios praktikos 
gydytojo laikas); pagerėjęs bendravimas tarp bendrosios praktikos gydytojo, paciento ir 
sveikatos priežiūros institucijų (duomenų susisteminimas, paciento mokymas); galimybė 
naudotis internetiniu konsultavimu ar nuotoliniu mokymusi; pagerėjęs priėjimas prie 
informacijos (naudojimasis internetu); pagalba priimant klinikinius sprendimus (priėjimas 
prie pažangios informacijos, kaip „Cochrane“ duomenų bazės apžvalgų); priimtinumas 
pacientams; sumažėjusios išlaidos. 
 
Nepaisant to, bendrosios praktikos gydytojas negali visko atlikti vienas. Dauguma gydytojų 
užimti savo dabartinėmis pareigomis ir negali prisiimti naujų funkcijų. Todėl reikia mokyti 
naujus darbuotojus bendrojoje medicinos praktikoje, išplėsti galimybę dirbti komandose, 
įtraukiant į jas slaugytojas, socialinius darbuotojus, sveikatos mokytojus ir kt. Veiksmingas 
keitimasis informacija tarp komandos narių yra sėkmingo komandos darbo sąlyga. Kai kurių 
šalių duomenimis, integruotas požiūris ir slaugytojų įtraukimas į sveikatos mokymąsi labai 
padeda gerinti profilaktinę veiklą ir bendruomenės sveikatos raštingumą. 
 
Mokymosi tikslai 
 
Mokymosi programos pabaigoje kompetentingi šeimos gydytojai turėtų pasiekti šių bendrų ir 
specifinių tikslų, susijusių su informacija: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti sveikatos informavimo vaidmenį šiuolaikinėje medicinoje ir ypač 
profilaktinėje veikloje. 

• Suprasti IT vaidmenį renkant ir gaunant medicininę informaciją. 
• Gebėti naudoti pacientų duomenis planuojant ir taikant profilaktines priemones. 

 
Specifiniai tikslai: 

• Informacijos, padedančios planuoti profilaktines priemones ir skatinti pacientų 
sveikatos raštingumą, rinkimas. 

• Gebėjimas parinkti tinkamiausią metodą ir saugoti, apdoroti bei išgauti informaciją 
apie profilaktines priemones. 

• Gebėjimas parinkti geriausias informacijos skleidimo priemones. 
• Pritaikyti informacijos skleidimo priemones. 
• Stebėti informacijos plitimą, jos poveikį visuomenės sveikatai ir būdą planuoti 

tolesnius veiksmus. 
 
Turinys / tematika 
 
Mokymosi moduliuose reikėtų pateikti šias temas: 

• Informacijos apie bendruomenės sveikatą rinkimas, klasifikacija ir analizė. 
• Sveikatos stiprinimo ištekliai. 
• Informacijos skleidimo priemonės. 
• Grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas. 
• Kalbos, kultūriniai ir etniniai barjerai. 
• Informacinės technologijos sveikatos stiprinime ir ligų gydyme. 
• Integruotos duomenų rinkimo sistemos. 
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• Tradiciniai ir elektroniniai pacientų duomenys. 
• Kompiuteriniai priminimai ir sprendimo priėmimą palengvinančios sistemos. 
• Žiniatinkliu paremtas pacientų mokymas. 
• Nuotolinės medicinos reikšmė. 

 
Mokymosi metodai 
 
Norint pasiekti bendrų ir specifinių tikslų, mokant apie informaciją, galima taikyti šiuos 
mokymosi metodus: 

• Klinikinis darbas / praktika prižiūrint specialistui. 
• Diskusijos. 
• Interaktyvus (paremtas IT) mokymas. 
• Paskaitos. 
• Literatūros paieška. 
• Vaidyba. 
• Projekto rašymas. 

 
Aplinka 
 
Keliant organizacinę kompetenciją informacijos srityje, bendrosios praktikos gydytojai turi 
tobulinti savo žinias ir lavinti praktinius įgūdžius. Teorinė informacija gali būti suteikiama 
paskaitų ir atvejų pristatymo metu, taip pat diskusijų grupėse ir vaidybos metu. Tai galima 
atlikti mokymo centruose. Praktinės žinios turi būti įgyjamos šeimos gydytojo kabinete ar 
informacinių technologijų centruose. Dalyviai turi galėti naudoti modernias kompiuterines 
programas. Tai leis besimokantiems asmenims rinkti, vertinti ir sisteminti informaciją apie 
profilaktiką. 
 
Vertinimo metodai / priemonės 
 
Siekiant objektyviai įvertinti kompetenciją informacijos srityje, galima naudoti įvairius 
vertinimo metodus. Veiksmingiausi iš jų: 

• Rašinio rašymas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Žodinis metodas.  
• Mokomasis ar apžvalginis rinkinys. 
• Savęs vertinimo metodas. 
• Struktūrizuotas, raštiškai pateiktų atsakymų metodas. 
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SANTYKIAI SU PACIENTU. Katažyna Machaček, Malcolmas Whitfieldas, 
Mubarakas Ismailas (Katarzyna Machaczek, Malcolm Whitfield, Mubarak 
Ismail) 

Bendroji apžvalga 
 
Organizacinė kompetencija yra galimybė dalintis naujovėmis ir patirtimi daugumai pirminės 
sveikatos priežiūros organizacijų. Gydytojo-paciento santykis yra labai svarbus teikiant 
saugią, kokybišką sveikatos priežiūrą, ypač bendrojoje medicinos praktikoje. Tai yra 
pagrindinė sveikatos priežiūros proceso dalis. Paciento kelias per sveikatos priežiūros sistemą 
dažnai prasideda bendrosios praktikos gydytojo kabinete. Atsižvelgdamas į darbo krūvį 
bendrosios praktikos gydytojas turi tam tikrą laiką, dažnai labai ribotą, susitikti su pacientu, 
suteikti jam patarimą ar pagalbą. Nenuostabu, kad viena dažniausių pacientų skundų 
priežasčių yra nesugebėjimas užmegzti gero kontakto su pacientu. Iš tiesų dauguma pacientų 
skundų susiję su bendravimo stoka, o ne klinikine kompetencija ar įgūdžiais. Iš kitos pusės 
geras paciento ir gydytojo santykis bei veiksmingas bendravimas gali būti motyvacijos ir 
paramos šaltinis. Taigi tapo aišku, kad gydytojo ir paciento santykiai turi įtakos gydymui. 
Gydytojas, teikdamas kokybiškas paslaugas, turi pasižymėti klinikine ir bendravimo 
kompetencijomis bei įgūdžiais. 
 
Kiekvienas pacientas yra savitas, ne tik dėl to, kad kiekvienas turi skirtingą sveikatos būklę, 
bet ir dėl skirtingų lūkesčių. Kai kurie pacientai yra pasitikintys ir žino savo sveikatos būklę, 
tačiau kiti tokių savybių neturi. Gydytojams dažnai reikia įtikinti pacientus pakeisti savo 
elgesį, susijusį su sveikata, ir gyvenseną. Pacientų įtikinimas keisti savo elgesį gali tapti 
iššūkiu, nes dauguma jų prieštaringai vertina siūlomus pokyčius. Dėl to bendrosios praktikos 
gydytojo kasdienio darbo dalimi tapo bendravimo įgūdžiai ir gebėjimas motyvuoti pacientus. 
 
Kalbant apie santykį su pacientu, galimi du mokymo būdai: galima kreipti didžiausią dėmesį į 
gydytojo neklinikinių įgūdžių lavinimą (bendravimo įgūdžių) arba kreipti dėmesį į aplinkos, 
skatinančios sveiką gyvenseną, kūrimą (bendruomenės iniciatyvos). 
 
Visoje Europoje priimamos nacionalinės politikos direktyvos, nustatančios principus ir 
vertybes, kuriomis turi remtis geri paciento ir gydytojo santykiai ir veiksmingas bendravimas. 
Britų dokumente „Gera medicinos praktika“ pateikiami įvairūs reikalavimai gydytojams. Tarp 
rekomendacijų, pateikiamų gydytojams, šiose gairėse pripažįstamas tinkamas ryšys su 
pacientu. Yra rekomendacijos apie: gydytojo ir paciento partnerystę (20–21 skyriai); gerą 
bendravimą (22–23 skyriai); vaikus ir jaunus suaugusiuosius (24–28 skyriai); artimuosius, 
globėjus ir partnerius (29 skyrius); kaip būti atviram ir nuoširdžiam su pacientu, kai nesiseka 
gydymas (30–21 skyriai); kaip išlaikyti pacientų pasitikėjimą gydytojo profesija (32–35 
skyriai); sutikimą (36 skyrius); konfidencialumą (37 skyrius); profesinių ryšių su pacientu 
nutraukimą (38–40 skyriai). 
 
Gairėse pateikiamos bendros rekomendacijos kiekviena tema. Gydytojo vaidmuo bendraujant 
su pacientu yra: išklausyti pacientus, paklausti jų nuomonės apie jų sveikatą ir ją gerbti, 
kreipti dėmesį į jų nerimą ir norus; dalintis su pacientais informacija, kurios jiems reikia, ar 
kurios jie nori apie jų būklę, jos progresavimą ir gydymo galimybes, taip pat su gydymu 
susijusią riziką, taip, kad jie suprastų; atsakyti į pacientų klausimus ir informuoti juos apie jų 
priežiūros pažangą; užtikrinti, kad pacientai žinotų, kaip informacija skleidžiama komandoje 
ir tarp pagalbą teikiančių asmenų; užtikrinti, kai galima, kad visi susitarimai vyktų pagal 
paciento kalbos ir bendravimo poreikius. Nors „Geroje medicinos praktikoje“ pateikiamos 
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rekomendacijos Britų bendrosios praktikos gydytojams, dokumento universalus turinys 
leidžia jį pritaikyti visoje Europoje.  
 
Bendradarbiavimas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje yra labai svarbus gerai 
sveikatai. Gerų santykių su pacientu sukūrimas ir išlaikymas nėra vien gydytojų darbas. Iš 
tiesų iniciatyvos, įtraukiančios pacientus, bendruomenes ir visuomenę yra svarbios sveikatos 
stiprinimui ir ligų profilaktikai. 
 
Gydytojo-paciento santykių pagrindas yra teikti tinkamą informaciją, kad pacientas galėtų 
priimti informuotą sprendimą. Todėl labai svarbus geras priėjimas prie informacijos, kad 
pacientai galėtų priimti sprendimus, susijusius su jų sveikata. Sprendžiant šį klausimą 
bendruomenės lygyje, buvo sukurtos į bendruomenę orientuotos programos, kuriose 
bendradarbiaujant su įvairiais partneriais siekiama sumažinti specifinių būklių išsivystymo 
riziką ir pagerinti sveikatą bei gerovę. Šios iniciatyvos apima alkoholio ir narkotikų vartojimo 
prevencijos programas, metimo rūkyti programas, svorio mažinimo, fizinio aktyvumo 
skatinimo ir geros mitybos programas. 
 
Geras pavyzdys yra Didžiosios Britanijos sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programa, 
kurioje nurodoma, kad svarbu sukurti gerus santykius su pacientais tam, kad būtų sumažintas 
nutukimo poveikis sveikatai. Šios programos pavadinimas – „Sveikas svorio valdymas“. 
Nutukimas yra susijęs su lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, 2 tipo cukriniu diabetu, hipertenzija, 
hiperlipidemija, kurios tampa viena iš ankstyvos mirties priežasčių. Du pagrindiniai 
gyvensenos veiksniai, susiję su nutukimo paplitimu, yra mažas fizinis aktyvumas ir netinkama 
mityba. Pirminės sveikatos priežiūros organizacijos siūlo svorio mažinimo programas ir 
paslaugas. Profilaktinių priemonių, teikiamų sveikatos priežiūros organizacijų, vertinimas 
parodė, kad paciento ir gydytojo bendravimo kokybė svarbi siekiant užsibrėžtų tikslų. 
 
Būtina, kad sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje pirminės sveikatos priežiūros 
organizacijos imtųsi proaktyvaus požiūrio. Daugumoje šalių pirminės sveikatos priežiūros 
organizacijos veikia kaip savo bendruomenės lyderiai ir skatina visuomenės veikėjus 
dalyvauti sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos veikloje. Vis dėlto, kol gydytojai atsakingi 
už jų santykius su pacientais, būtina turėti mintyje, kad gydytojai turi būti remiami jų 
organizacijų. 
 
Mokymosi tikslai 
 
Baigę šią mokymosi programos dalį, bendrosios praktikos gydytojai įgys kompetenciją, žinių 
ir įgūdžių, padedančių sukurti ir išlaikyti gerus santykius su pacientais ir suprasti jų 
organizacijų vaidmenį. Bendrosios praktikos gydytojai įgys žinių, kaip veiksmingai bendrauti 
su pacientu, kad būtų gerinamas gydymo procesas bei sveikatos sutrikimų išeitys. Taip pat, 
kaip mokyti pacientus, kad būtų galima išvengti ligų, taikant profilaktines priemones, 
prieinamas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti kokybiško bendravimo su pacientais ir bendrosios sveikatos priežiūros 
organizacijomis įtaką gydymo sėkmei ir paciento sveikatai. 

• Suprasti bendrosios praktikos gydytojo ir pirminės sveikatos priežiūros organizacijų 
vaidmenį, apsaugant nuo ligų išsivystymo, skatinant pacientus dalyvauti sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos programose. 
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• Žinoti organizacinių savybių principus, kurie reikalingi norint sukurti ir išlaikyti 
kokybiškus santykius su pacientais. 

 
Specifiniai tikslai: 

• Gebėjimas vystyti, teikti, stebėti ir vertinti programas ir paslaugas, kurios padeda 
pacientams tinkamai taikyti profilaktines priemones. 

• Įgūdžiai skatinti pacientus, jų šeimas ir bendruomenes dalyvauti sprendimų, susijusių 
su jų sveikata, priėmimo procese. 

• Gebėjimas užmegzti ryšius su asmenimis ir bendruomenėmis, teikiant veiksmingas 
sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos paslaugas. 

• Gebėjimas sukurti santykius su pacientais ir jų šeimomis. 
• Gebėjimas atpažinti ir keisti veiksnius, turinčius įtakos gydytojo–paciento santykiams. 

 
Turinys / tematika 
 
Toliau pateikiamos temos turi būti įtrauktos į mokymosi programas, susijusias su santykiais 
su pacientu: 

• Gydytojo-paciento santykių modeliai. 
• Šeimos vaidmuo kuriant santykius su pacientu. 
• Socialiniai, kultūriniai, etiniai ir religiniai veiksniai, turintys įtakos santykiams su 

pacientu. 
• Bendravimas su pacientais ir bendruomenėmis. 
• Pacientų ir visuomenės dalyvavimas planuojant paslaugas ir programas. 
• Elgesio keitimo metodai ir konsultavimas. 
• Pacientų mokymas ir savęs priežiūra. 
• Pacientų pasitenkinimas. 
• Pacientų, kuriems reikia taikyti profilaktines priemones, parama. 
• Nuolatinis naudojimosi sveikatos apsaugos paslaugomis stebėjimas, kreipiant 

didžiausią dėmesį į paciento ir bendruomenės priėjimą prie paslaugų. 
• Paslaugų centrai, skatinantys teigiamą požiūrį į sveikatą ir sveikatą tausojantį elgesį. 

 
Mokymosi metodai 
 
Daugelis mokymo metodų gali pagerinti klinikinę veiklą, pacientų sveikatą ir pakeisti 
gydytojų elgesį. Veiksmingiausi iš jų yra tie, kurie susiję su klinikine praktika (pvz., pacientų 
identifikavimas ir priminimai). Mažiausiai veiksmingi yra tie metodai, kurie dažniausiai 
naudojami tęstinėse medicinos studijose, tai yra paskaitos ir išspausdintos medžiagos 
pateikimas (taip pat klinikinės rekomendacijos). Siekiant veiksmingo mokymo, 
rekomenduojami šie metodai: 

• Klinikinis darbas. 
• Vaidyba. 
• Atvejo studijos. 
• Darbo grupės. 
• Sąveikusis (paremtas IT) mokymas. 
• Diskusijos. 
• Paslaugų teikimo renginiai. 
• Reikšmingų įvykių analizė (angl. SEA). 
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Aplinka 
 
Mokymosi procesas turi vykti pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. Gydytojai turi suprasti, 
kaip veikia visa infrastruktūra, kaip skatinti pacientus dalyvauti jos veikloje ir naudotis 
turimais ištekliais bei paslaugomis. Mokymosi proceso metu gydytojai turi diskutuoti su savo 
kolegomis apie tai, kaip pagerinti jų pačių darbą, pacientų pasitenkinimą ir sutikimą gydytis. 
Taip pat gydytojus reikėtų paskatinti nuolat peržvelgti tyrimų duomenis ir žinoti 
veiksmingiausius pacientų, bendruomenių ir visuomenės skatinimo metodus bei strategijas. 
 
Vertinimas / priemonės 
 
Siekiant objektyviai įvertinti bendrosios praktikos gydytojų kompetenciją santykių su 
pacientu srityje, galima naudoti įvairius vertinimo metodus. Veiksmingiausi iš jų: 

• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Mokomasis ar apžvalginis rinkinys. 
• Savęs vertinimo metodas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Rašinio rašymas. 
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VIETINĖS BENDRUOMENĖS. Maciekas Godyckis-Cwirko, Jaroslavas 
Krawčykas(Maciek Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk) 
 
Bendroji apžvalga 
 
Iš vienos pusės bendruomenės sąvoka susijusi su bendru asmenų gyvenimo būdu, o iš kitos 
pusės – tai plačiausias socialinės organizacijos lygmuo, nuo gimtųjų miestų ir šalių iki 
tarptautinių organizacijų, tokių kaip Europos Sąjunga. Terminas atskleidžia žmonių socialinių 
santykių savybes, tokias kaip artimumas ir saugumas, bendras rūpestis ir parama, 
nenutrūkstamas lojalumas, net galimybė būti vertinamam dėl savo asmenybės ir prisidėjimo 
prie grupės gyvenimo, o ne dėl siauresnio rango ir pasiekimų. Skirtumai tarp bendruomenės 
santykių ir nauda paremtų asociacijų stebimi nuo Konfucijaus laikų. Šių laikų bendruomenės 
sąvoka į sociologijos mokslą buvo įdiegta Toennieso, kuris iš tikrųjų nenurodė jos 
apibrėžimo, bet pateikė skirtumus tarp bendruomeninių ir asociatyvinių santykių. Susiejęs 
bendruomenę su bendru gyvenimo būdu ir bendrais įsitikinimais, jis akcentavo ryšius ir dažną 
bendravimą, mažą žmonių skaičių, didelį atstumą nuo valdžios centrų, artimumą, santykių 
tęstinumą ir emocinius ryšius. Priešingai, visuomenė buvo siejama su skirtingu gyvenimo 
būdu, įsitikinimais, išsklaidytais ryšiais, retu bendravimu, dideliu žmonių skaičiumi, mažu 
atstumu nuo valdžios centrų, taisyklių kūrimu, siekiant panaikinti nepasitikėjimą, laikinais 
susitarimais ir reguliuojama konkurencija. Bendrąja prasme bendruomenė vienija žmones, 
kurie dalinasi bendra veikla ir / ar įsitikinimais ir kurie susiję tokiais santykiais, kaip 
prieraišumas, lojalumas, bendros vertybės, asmeninis rūpestis ir / ar domėjimasis kito asmens 
asmenybe ir gyvenimu. Kituose apibrėžimuose bendruomenė apibrėžiama kaip žmonių, 
gyvenančių toje pačioje vietovėje, besidalinančių tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis, 
organizacija ir interesais, grupė. Taip pat bendruomenė gali būti apibrėžiama kaip neoficialiai 
organizuotas socialinis vienetas, vienijamas bendro tapatumo jausmo, ar kaip populiacija, 
besidalinanti bendra geografine vietove, bet taip pat egzistuojanti kaip atskiras socialinis 
vienetas su savo kolektyviniu tapatumu ir kolektyviniu tikslu. Medicininiais terminais 
bendruomenė apibūdinama kaip sritis už ligoninės ar kitos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
institucijos ribų. Paprastai tariant, bendruomenė yra grupė žmonių, gyvenančių toje pačioje 
vietovėje, su ta pačia valdžia, dažniausiai tam tikroje apskrityje. 
 
Visi bendruomenės nariai dėl sveikatos problemų naudojasi pirminės sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Kai kuriems asmenims prireikia bendruomeninės globos. Bendrais terminais, 
bendruomenės globa apibrėžiama kaip skirtingų strategijų rinkinys, siekiant padėti 
priklausomiems asmenims (dėl amžiaus, psichinės ligos, psichinės ar fizinės negalios). Kai 
kuriems bendruomenės slauga reiškia paprasčiausią rūpinimąsi vyresniojo amžiaus 
asmenimis, asmenimis su psichine ar fizine negalia ar psichine liga ne ligoninėje.  
 
Daugelyje šalių nėra visiems priimtino „bendruomenės globos“ apibrėžimo, tačiau sąvoka 
interpretuojama kaip socialinės ir sveikatos priežiūros teikimas. Bendruomenės globos 
paslaugos gali apimti paramą, siūlomą pacientui namuose; priėjimą prie globos namų; vietos 
prieglaudoje suteikimą; apgyvendinimą pensionatuose, bendrabučiuose, senelių ar slaugos 
namuose; apgyvendinimą šeimose. 
 
Pagrindinis bendruomenės globos principas yra padėti asmenims, kuriems reikalinga globa ir 
pagalba, siekiant, kad tokie žmonės būtų labiau savarankiškesni, galėtų gyventi savo 
bendruomenėje, o ne įstaigoje.  
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Paskutiniaisiais dvidešimtojo amžiaus dešimtmečiais kai kurių vyriausybių politikoje atsirado 
siūlymai pagerinti bendruomenės globos paslaugų valdymą ir teikimą. Nuo tada išleisti 
įstatymai ir strategijos buvo nukreipti į šio tikslo siekimą. Norint gerinti ir teikti 
bendruomenės globos paslaugas, reikia visapusiškų ir daugelį sričių apimančių veiksmų 
vyriausybės ir vietinės bendruomenės lygmenyse, dalyvaujant pačiai bendruomenei. 
 
Nors manoma, kad bendruomenės dalyvavimas turi teigiamą poveikį sveikatos priežiūrai, 
tęsiasi diskusija apie tokio dalyvavimo reikšmę ir galimybes jį įvertinti. Bendruomenės 
dalyvavimas buvo politikų diskusijų tema besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse, ir buvo 
apibrėžtas skirtingai. 
 
1969 metais kalbėdamas apie platesnę bendruomenės dalyvavimo sąvoką, Arnsteinas 
panaudojo „kopėčių“ analogiją ir pasiūlė skirtingus bendruomenės priėjimo prie valdžios 
lygius. Žemesnės kopėčių pakopos atspindi nedalyvavimą, kai bendruomenės nariais 
manipuliuojama; toliau eina simbolinio dalyvavimo ir konsultavimo pakopos; po jų – 
aukštesnės pakopos, atspindinčios piliečių galią, apimančios partnerystę ir deleguotą valdžią; 
aukščiausia pakopa yra piliečių kontrolė. Rifkinas ir kiti autoriai vėliau apibūdino 
bendruomenės dalyvavimą kaip socialinį procesą, kur specifinės grupės su bendrais poreikiais 
tam tikroje geografinėje vietovėje aktyviai siekia jų poreikių pripažinimo, daro sprendimus ir 
kuria būdus, kaip tuos poreikius įgyvendinti. Šie autoriai nustatė penkis dalyvavimo lygius: 
poreikių įvertinimas, lyderiavimas, išteklių mobilizavimas, valdymas ir organizavimas. 
 
Sveikatos poreikių įvertinimas (kuris gali būti paprastas, platus, specialus ar paties asmens 
atliekamas) yra procesas, kurio metu sistemiškai surenkama informacija, leisianti gydytojui, 
sveikatos priežiūros komandai ir politikos kūrėjams nustatyti, analizuoti, suteikti pirmenybę ir 
patenkinti individualius, šeimos ar visuomenės sveikatos poreikius. Informacija, gaunama 
įvertinus sveikatos poreikius, yra sveikatos stiprinimo ir sveikatos priežiūros programų 
kūrimo ir taikymo pagrindas. Šios programos turi tikti ir būti prieinamos bendruomenei bei 
būti ekonomiškai pagrįstos. Sveikatos poreikių vertinimas gali vykti asmens ar šeimos lygyje 
planuojant priežiūrą, taip pat bendruomenės ar apskrities lygyje planuojant sveikatos 
paslaugas ar visuomenės sveikatos programas, gerinančias visuomenės sveikatą. Sveikatos 
paslaugos, pavyzdžiui, kaimo vietovių sveikatos centruose, gali apimti kasdienę sveikatos 
priežiūrą, skubią pagalbą ir pagalbą nelaimingų atsitikimų atveju, namų vizitus, vairuotojų 
medicininį patikrinimą, rentgeno diagnostiką, elektrokardiografiją, tepinėlių tyrimus, kraujo 
tyrimus, medicinos draudimo įmokų ir sertifikatų teikimą, kontracepciją ir seksualinės 
sveikatos priežiūrą, sveiko vaiko priežiūrą ir imunizaciją, antenatalinio ir postnatalinio 
periodų konsultavimą, sveikos moters klinikas, pagalbą menopauzės ir terminalinių būklių 
metu. Bendruomenės globos paslaugos apimtų daugiau (pavyzdžiui, priežiūrą namuose, 
pagalbos namuose paslaugas, dienos centrų paslaugų teikimą, paramos jautrioms visuomenės 
grupėms paslaugas, adaptacijos pagalbą, bendruomenės sveikatos paslaugas, globą senelių 
namuose ir slaugą, išleidimo iš ligoninės susitarimus, „maisto ant ratų“ paslaugas, sveikatos 
poreikių įvertinimą), atsižvelgiant į bendruomenės sveikatos poreikių įvertinimą. 
 
Bendruomenės sveikatos poreikių įvertinimas yra procesas, leidžiantis įvertinti vietinių 
gyventojų sveikatos būklę ir nustatyti pagrindinius rizikos veiksnius bei ligų priežastis, taip 
pat veiksmus, kurie padėtų spręsti sveikatos problemas. Bendruomenės sveikatos poreikių 
įvertinimas nėra vienkartinė veikla, bet besivystantis procesas, kuris, laikui bėgant, keičiamas 
ir tobulinamas. Tai yra informacijos naudojimo būdas siekiant planuoti sveikatos stiprinimo ir 
visuomenės sveikatos priežiūros teikimo programas ateityje. Bendruomenės sveikatos 
poreikių įvertinimas yra tas pats procesas, kaip ir asmens ar šeimos vertinimas, tačiau apima 
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didesnę populiacijos dalį ir jame dalyvauja daugiau žmonių. Tai nėra tik problemų ar poreikių 
paieška, bet stiprybių ir išteklių vertinimas, kurie padėtų stiprinti bendruomenės gerovę. 
Pritaikius specifines priemones, vertinami bendruomenės priežiūros poreikiai ir paslaugos, 
lyderiavimas, mobilizuojami ištekliai, tuomet pasitelkus valdymo ir organizacijos institucijas, 
dalyvaujant pačiai bendruomenei, sukuriama bendruomenės globa. 
 
Mokymosi tikslai 
 
Mokymosi programos pabaigoje kompetentingi šeimos gydytojai turėtų pasiekti šių bendrų ir 
specifinių tikslų, susijusių su bendruomenės globa: 
 
Bendrieji tikslai: 

• Suprasti bendruomenės globos vaidmenį sveikatos stiprinime ir ligų profilaktikoje. 
• Išmokti teikti įvairias bendruomenės globos paslaugas. 
• Sugebėti pritaikyti veiksmingas bendruomenės globos priemones vietinės 

bendruomenės lygmenyje. 
 
Specifiniai: 

• Įvairių bendruomenės globos valdymo modelių žinojimas. 
• Gebėjimas nustatyti individualius pacientus, šeimas ir grupės, kurioms reikia 

bendruomenės globos. 
• Gebėjimas planuoti ir taikyti individualių ir grupės poreikių vertinimo metodus 

vienam ir kartu su komandos nariais bei kitais specialistais. 
• Skatinti pacientų motyvaciją naudotis bendruomenės globos priemonėmis. 
• Gebėjimas stebėti bendruomenės globos procesą. 

 
Turinys / temos 
 
Remiantis individualiais ar grupės mokymosi poreikiais, reikėtų mokymosi moduliuose 
pateikti šias temas: 

• Prieinamų bendruomenės globos paslaugų rūšys. 
• Sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programos bendruomenėje. 
• Formalaus paciento vertinimo procesas / priemonės. 
• Pagalba namuose, asmeninė slauga ir namų aplinkos valdymas. 
• Slauga namuose. 
• Ryšiai su kitomis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis. 
• Prieiga prie medicininių išteklių ir įrangos. 
• Suaugusiųjų dienos programos. 
• Paliatyvi priežiūra bendruomenėje. 
• Profesijos, dalyvaujančios teikiant bendruomenės globos paslaugas. 
• Bendruomenės globos poreikių vertinimas. 
• Bendruomenės globos planavimas. 
• Paslaugų trūkumų ir prioritetinių poreikių nustatymas sveikatos stiprinimo ir ligų 

profilaktikos srityje. 
• Namų slaugos paslaugos, įvertintos kaip poreikiai. 
• Transportavimas. 
• Medicininiai ištekliai ir įranga. 
• Dietologo paslaugos. 
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Mokymosi metodai 
 
Norint pasiekti bendrų ir specifinių tikslų mokant apie bendruomenės slaugą, veiksmingiausia 
taikyti šiuos mokymo metodus: 

• Klinikinis darbas / praktika prižiūrint specialistui. 
• Mokomieji vizitai / paslaugų teikimo renginiai. 
• Diskusijos. 
• Sąveikusis (paremtas IT) mokymas. 
• Paskaitos. 
• Literatūros paieška. 
• Vaidyba. 
• Projekto rašymas. 
• Paciento ligos istorijos / atvejo rašymas. 

 
Aplinka 
Siekiant pakelti kompetenciją bendruomenės slaugos srityje ir suteikti gebėjimą pritaikyti 
išmoktus metodus praktikoje, šios srities mokymasis turi būti orientuotas į praktiką. Teorinės 
žinios gali būti suteikiamos įprastoje mokymosi aplinkoje (paskaitų ar grupės diskusijų metu) 
– universitete ar kituose mokymo centruose. Vis dėlto didžioji dalis mokymo šioje srityje turi 
vykti šeimos gydytojo kabinete, slaugytojos konsultaciniame kabinete ar pacientų namuose. 
Paciento ir jo šeimos gyvenimo sąlygų bei bendruomenės globos poreikių suvokimą gali 
pagerinti vizitai į paciento namų aplinką. Savarankiškam mokymuisi, literatūros paieškai, 
projekto rašymui ar internetu pagrįstam mokymuisi reikalinga prieiga prie bibliotekos ir 
moderni kompiuterinė įranga. Būtų naudinga apsilankyti specializuotuose centruose, 
teikiančiuose bendruomenės globos paslaugas. Praktikos užsiėmimų metu gali vykti 
vaidinimo pratybos ar mažų grupių diskusijos. 
 
Vertinimo metodai / priemonės 
 
Siekiant įvertinti kompetenciją bendruomenės slaugos srityje, veiksmingiausia naudoti šiuos 
vertinimo metodus: 

• Rašinio rašymas. 
• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir kelių atsakymų klausimynas, modifikuotas 

aprašomųjų klausimų klausimynas). 
• Stebėjimas (tiesioginis ir netiesioginis). 
• Žodinis metodas.  
• Mokomasis ar apžvalginis rinkinys. 
• Savęs vertinimo metodas. 
• Struktūrizuotas, raštiškai pateiktų atsakymų metodas. 
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III DALIS 
 
PROFILAKTINĖS MEDICINOS MOKYMASIS IR DĖSTYMAS ŠEIMOS 
GYDYTOJO PRAKTIKOJE. Adamas Windakas (Adam Windak) 
Bendrosios praktikos gydytojų mokymas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje turi 
remtis išskirtinėmis profesinio mokymosi šeimos medicinoje taisyklėmis. Pirmiausia tiek 
dėstytojai, tiek studentai turi pripažinti ir taikyti suaugusiųjų mokymosi principus. Gydytojai 
turi pagilinti savo žinias, pagerinti įgūdžius ir keisti požiūrius; tai pakeltų jų kompetenciją ir 
leistų veiksmingiau dirbti kasdienėje praktikoje. Siekiant įgyvendinti šias užduotis, mokymosi 
metodai turi būti taikomi taip, kad buvusi studentų patirtis ir kompetencijos lygis tarnautų 
kaip pagrindas naujoms žinioms. 
 
Keliant profesinę kompetenciją kokioje nors srityje ir pradedant mokytis nuo pradžių, 
studentai daugeliu atvejų turi pereiti visus Milerio klasikinės mokymo piramidės lygius, 
pradedant susipažinimu su žiniomis, taikant ir demonstruojant jas mokomosiose, dažniausiai 
simuliacinėse, situacijoje ir baigiant žinių demonstravimu realiose praktikinėse situacijose. 
Daugumai gydytojų, kurie yra suaugę studentai, kompetencijos kėlimui galėtų būtų patrauklus 
patyrimu pagrįstas Kolbo ir Frajo modelis. Pirmiausia reikia nustatyti naudingą patirtį. Kitas 
žingsnis yra patirties naudingumo vertinimas mokymo procese. Paskui koncepcijos kūrimas, 
kuris gali būti suprantamas kaip profesinio darbo pasekmės ateityje. Paskutinė stadija yra 
eksperimentavimas, tai yra naujai įgytos kompetencijos pritaikymas naujoje, identiškoje, 
panašioje ar šiek tiek skirtingoje praktikoje. 
 
Millerio piramidė neišvengiamai veda studentus klasikiniu keliu nuo žinių gavimo iki jų 
pritaikymo praktikoje, o Kolbo ir Frajo metodas siūlo trumpesnį kelią, labiau tinkamą savo 
patirtį turintiems gydytojams. Keliant kompetenciją sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos 
srityje, šeimos gydytojas turi naudotis ankstesnėmis klinikinėmis žiniomis ir psichologine 
patirtimi. Todėl šioje srityje turi būti taikomas mokymasis, leidžiantis aktyviai dalyvauti 
patiems studentams. Turi būti pusiausvyra tarp teorinių ir praktinių užsiėmimų. Tradicinės 
paskaitos turi užimti mažiausią mokymosi dalį ir užleisti vietą sąveikiesiems užsiėmimams, 
pavyzdžiui, mažų grupių diskusijoms, seminarams ir kt. Moderni mokymosi įranga ir 
informacinės technologijos gali būti naudingos, tačiau visuomet reikia įvertinti asmeninius 
norus ir darbo su kompiuteriu įgūdžių lygį. Teorinės programos dalys, vedamos grupėms ar 
individualiai, gali vykti įvairiuose mokymo centruose. Iš kitos pusės, savarankiškas 
mokymasis su aiškiai nustatytais tikslais gali geriau patenkinti studentų poreikius. Praktiniai 
užsiėmimai turi vykti kuo artimesnėse kasdienei praktikai sąlygose; šiuo tikslu gali būti 
naudojami bendrosios praktikos gydytojų kabinetai ar sveikatos centrai. Daugumoje sveikatos 
priežiūros sistemų organizuojami specialūs padaliniai ar centrai, dirbantys sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje. Daugelio šalių bendrosios praktikos gydytojai dirba 
vakcinacijos centruose, naujagimiui palankiose klinikose ir panašiuose padaliniuose kartu su 
kitu sveikatos priežiūros personalu. Kitose šalyse kuriamos specialios mažos klinikos, 
dirbančios lėtinių ligų (pvz., cukrinio diabeto, hipertenzijos, rūkymo, nutukimo) valdymo 
srityje. Jose, artimai bendraudamos su bendrosios praktikos gydytojais, dirba specialiai 
paruoštos slaugytojos ir sveikatinimo specialistai. Kai kuriose šalyse kuriami specialūs 
sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos centrai, kurie veikia už bendrosios praktikos ribų 
bendruomenės lygmenyje. Įvairios specializuotos institucijos, dirbančios su tam tikromis 
problemomis (pvz., priklausomybe nuo narkotikų ar alkoholio), veikia antrinės sveikatos 
priežiūros lygyje. Visos išvardintos aplinkos gali būti naudojamos praktiniams mokymams, 
leidžiant gydytojams pamatyti ir spręsti kasdienes problemas. 
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Žinoma, mokymo metodų parinkimas turi atitikti dėstytojo ir studentų mokymo ir mokymosi 
stilių. Mokymo stiliaus suderinimas su studentų mokymosi stiliumi gali tapti iššūkiu 
dėstytojams ir kurso vadovams ir pareikalauti specialių mokymo įgūdžių. Kolbas pateikė 
klasikinį mokymosi stilių padalinimą, modifikuotą Honejus ir Munfordas modelį, kuriame 
išskiriami keturi pagrindiniai skirtingus mokymosi metodus atspindintys stiliai. Aktyvistas yra 
asmuo, kuris mokosi veikdamas. Tiesioginis dalyvavimas procedūroje, kurios siekiama 
išmokti, yra geriausias būdas pakelti aktyvistų kompetenciją. Reflektorius pirmiausia stebi 
procedūras ir bando surinkti kuo daugiau informacijos. Pragmatikas stengiasi sukurti 
modelius, kurie palengvintų pasiekti mokymosi tikslus. Galiausiai, teoretikas, mėgsta surinkti 
kuo daugiau teorinės informacijos. Labai retai suaugusieji pasirenka vieną mokymosi stilių. 
Dažniausiai jie parsirenka įvairių stilių derinį, kuriame vyrauja vienas ar kitas stilius. 
Egzistuoja kelios paprastos priemonės, padedančios nustatyti studentų mokymosi stilių ir 
pritaikyti įvairius mokymo metodus. Žinios apie studentų mokymosi stilių taip pat palengvina 
grupinio darbo organizavimą ir veiklos gerinimą. Iš kitos pusės mokytojai taip pat yra 
studentai ir turi savo mėgstamą mokymosi stilių. Tai, kartu su ankstesne asmenine patirtimi, 
lemia mėgstamo mokymo metodo pasirinkimą. Pasak Brostromo, mokytojams gali būti 
būdinga viena iš keturių orientacijų. Bihevioristai dažniausiai kuria studentams palankias 
sąlygas, leisdami studentams patiems atrasti geriausią kompetencijos kėlimo būdą. 
Struktūralistai stengiasi programuoti mokymo procesą ir organizuoti mokymo metodus logine 
tvarka. Funkcionalistai įtraukia studentus į veiklą, o humanistai leidžia studentams atrasti 
savo paties mokymosi procesą. Nenuostabu, kad tam tikri mokymosi stiliai geriau atitinka tam 
tikrą mokymo stilių. Geri mokytojai turi lanksčiai naudoti mokymo metodus ir suteikti 
studentams geriausias mokymosi galimybes. 
 
Mokymo ir mokymosi stiliai taip pat turi būti pritaikomi prie mokomos temos. Mokantis apie 
profilaktines priemones, šeimos gydytojai turi įgyti labai įvairių žinių, įgūdžių ir keisti 
požiūrį. Pavyzdžiui, siekiant aukštos kvalifikacijos vakcinacijų nuo infekcinių ligų srityje, 
reikia įgyti žinių apie imunizacijos pricipus, šalutinius skiepų poveikius, vakcinacijos planą ir 
kt. Iš kitos pusės, praktinis vakcinacijos proceso organizavimas, nekalbant apie vakcinos 
skyrimą, reikalauja specifinių praktikinių įgūdžių. Galiausiai, tam tikras požiūris būna 
naudingas, kai reikia įtikinti pacientus ar vaikų tėvus dėl vakcinacijos reikalingumo. Visi šie 
komponentai yra būtini kompetentingam šeimos gydytojui, siekiančiam veiksmingai planuoti, 
organizuoti ir taikyti vakcinacijos programas. Šioje srityje siekiant užsibrėžtų tikslų reikia 
taikyti įvairius mokymo metodus. Kai kurie iš jų susiję su tam tikrais mokymosi ir mokymo 
stiliais, tačiau kiti šių stilių neatitinka. Pavyzdžiui, imunizacijos principų mokymasis, kurio 
metu reikia skaityti ir lankyti paskaitas, bus lengvesnė užduotis teoristui, nei aktyvistui. 
Panašiai mokytojas, kurio orientacija humanistinė, lengviau dėstys šį dalyką, nei 
funkcionalistas. Mokytojai ir programos vadovai, atsakingi už šios srities mokymą, turėtų 
žinoti šią informaciją ir pritaikyti mokymo metodus. Studentų grupei su įvairiais mokymosi 
stiliais naudingesnės diskusijos mažose grupėse, tutoriniai užsiėmimai ar praktika 
laboratorijose. Tuomet visi gaus naudos iš pasikeitimo bendra patirtimi. Gydytojų mokymas 
tokiomis sąlygomis, prieš pradedant realų darbą, gali pakelti studentų pasitikėjimą savimi ir 
studentų kompetenciją. 
 
Kursantai taip pat turi įgyti mokymo įgūdžių, nes tai labai praplečia gydytojų kompetenciją 
sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje. Dauguma sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos metodų reikalauja paciento gyvensenos pokyčių. Dažniausiai būtinos tam tikros 
žinios ir įgūdžiai edukologijos ir psichologijos srityse. Dar daugiau, siekiant, kad gyvensenos 
pokyčiai būtų veiksmingi, reikia kartotinių, nuoseklių intervencijų. Užsiėmę šeimos gydytojai 
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dažniausiai negali patys įvykdyti šių užduočių. Siekiant geriausių rezultatų, juos turi paremti 
įvairių sričių sveikatos priežiūros personalas. Kai kuriose sveikatos priežiūros sistemose 
specializuotas personalas, kaip dietologai, fizioterapeutai ar sveikatinimo specialistai, 
ruošiami šeimos gydytojų pagalbai ar net perima daugelį užduočių. Kitose sveikatos 
priežiūros sistemose šioje veikloje dalyvauja bendruomenės slaugytojos. Visais atvejais 
šeimos gydytojai turi svarbų vaidmenį stiprinant paciento motyvaciją keisti gyvenseną ar 
išlaikyti jau padarytus pokyčius. Būtinas veiksmingas komandinis darbas tarp įvairių sričių 
specialistų. Šeimos gydytojai dažniausiai koordinuoja kitų komandos narių veiklą. 
 
Profesinės kompetencijos sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse kėlimas reikalauja, 
kad šeimos gydytojai nuolat atnaujintų savo žinias, įgūdžius ir požiūrį. Yra įvairių mokymo 
metodų, kurie padeda kursantams pasiekti mokymosi tikslų šioje srityje. Mokytojai, dėstytojai 
ir kurso vadovai turi padėti studentams atrasti veiksmingiausią mokymosi metodą gerai 
suplanuotoje mokymo programoje. 
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PROJEKTO PRIEMONIŲ PRITAIKYMAS. Tomašas Tomasikas  
(Tomasz Tomasik) 
 
Leonardo da Vinčio (LdeV) projektas (nr. 2008-1-PL1-LEO05-02080), pavadinimu 
„Bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos kėlimas Europos rinkoje“, buvo vykdomas 
keturiose Europos šalyse 2009–2010 metais. Pagrindiniai jo tikslai buvo apibrėžti 
svarbiausias bendrosios praktikos / šeimos gydytojų kompetencijos sritis sveikatos stiprinimo 
ir ligų profilaktikos srityse ir paruošti mokomąją programą, padedančią kelti kompetenciją 
šioje srityje, taip pat mokymo vadovą su mokomąja medžiaga. 
 
LdeV projektas paruošė penkias priemones, kurias gali naudoti skirtingi sveikatos priežiūros 
specialistai, dalyvaujantys sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos veikloje. Dauguma 
priemonių skirta padėti dėstytojams mokyti bendrosios praktikos gydytojus. Jos gali būti 
taikomos ikidiplominėse ir podiplominėse studijų programose, taip pat tęstinėse medicinos 
studijose. Dirbantis bendrosios praktikos gydytojas gali pritaikyti šias priemones keldamas 
savo kompetenciją, ruošdamas individualų mokymosi planą ar atnaujindamas savo žinias. 
Tikimės, kad pirminės sveikatos priežiūros grandies slaugytojos pasinaudos šia medžiaga. 
Projekto rezultatais turėtų susirūpinti sveikatos priežiūros politikos kūrėjai ir sveikatos 
priežiūros įstaigų vadovai, planuojantys ir taikantys profilaktikos programas pirminėje 
sveikatos priežiūroje. 
 
Toliau pateikiamas priemonių apibūdinimas ir informacija, kaip jas naudoti praktikoje. Visos 
priemonės prieinamos projekto tinklalapyje www.gapproject.klrwp.pl. 
 

1. Mokymo programų analizė ir bendrosios praktikos gydytojo vaidmens 
apibūdinimas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse. 

 
Pranešime pateikiama išsami mokymo programų analizė ikidiplominėse ir podiplominėse 
studijose ir apibūdinama bendrosios praktikos gydytojo padėtis sveikatos priežiūros sistemoje. 
Jis paruoštas remiantis ekspertų iš keturių Europos šalių (Graikijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Jungtinės Karalystės) nuomone. Kiekvienos šalies pranešime yra medicinos studijų 
tvarkaraščių, podiplominių studijų tvarkaraščių, tyrimų rezultatų pavyzdžiai, duomenys apie 
teisinę informaciją, susijusią su bendrosios praktikos gydytojų veikla ir pareigomis sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse. Taip pat pranešime pateikiami panašumai ir skirtumai 
tarp šalių, susiję su specifinėmis istorinėmis, politinėmis, socioekonominėmis ir 
medicininėmis aplinkybėmis. 
 
Pranešimas gali būti naudojamas sveikatos priežiūros specialistų, siekiant įgyti žinių apie 
esamas mokymo programas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityse Graikijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.  
 

2. Bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos srityse, kuri gali b ūti pakelta specializacijos metu, analizė. 

 
Pranešime pateikiama informacija apie šeimos gydytojų kompetenciją, kurios reikia 
kasdienėje praktikoje (bendrosios praktikos gydytojo požiūriu) ir kurios galima pasiekti 
profesinių mokymų metu (šeimos medicinos ekspertų nuomone). Kompetencijos skirstomos į 
tris pagrindines sritis: edukacinę (sveikatos stiprinimo sritis), klinikinę (ligų profilaktikos 
sritis) ir organizacinę (paslaugų teikimo sritis). Pranešimo paruošimui naudoti du metodai: 
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tikslinių grupių ir išsamiu interviu. Pranešime pateikiama visų projekto partnerių šalių 
informacija.  
 
Pranešimas gali būti naudingas bendrosios praktikos gydytojų mokytojams Graikijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje paruošti tvarkaraštį, mokymo programas, kursus 
ir kitas mokymo priemones sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje. Pranešimas gali 
padėti mokymo medžiagos autoriams nustatyti esamus bendrosios praktikos gydytojų 
poreikius ir suplanuoti leidinio turinį. Taip pat bendrosios praktikos gydytojai gali naudoti 
pranešimą savo profesiniam tobulinimui. 
 

3. Internetu paremta priemonė bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos 
profilaktikos srityje vertinimui . 

 
Priemonė buvo sukurta bendrosios praktikos gydytojo profesinės kompetencijos ligų 
profilaktikos ir sveikatos stiprinimo srityje vertinimui. Joje visa profilaktinė veikla skiriama į 
tris sritis, kuri kiekviena turi savo posričius, kaip parodyta lentelėje. 
 
Kompetencijų lentelė: bendrosios praktikos kompetencijos sveikatos stiprinimo ir ligų 
profilaktikos srityje struktūra. 
 
Kompetencijos sritis Kompetencijos srities dalys 
Edukacinė (sveikatos 
stiprinimas) 

1. Vaiko ir motinos sveikata 
2. Gyvensena 
3. Aplinka 

Klinikin ė (ligų profilaktika) 1. Profilaktinis patikrinimas 
2. Lėtinių ligų kontrolė 
3. Profilaktinės intervencijos 

Organizacinė (paslaugų 
teikimas) 

1. Informacija 
2. Santykis su pacientu 
3. Vietos bendruomenės 

 
Priemonę sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis (subjektyvus vertinimas) leidžia bendrosios 
praktikos gydytojui išreikšti savo mintis ir nuomonę apie savo kompetenciją. Antroji dalis yra 
įrodymais pagrįstas objektyvus žinių vertinimas. Abejose dalyse klausimai susiję su 
devyniomis aukščiau išvardintomis kompetencijų sričių dalimis. 
 
Vartotojas gali pasirinkti trumpą arba visą priemonės versiją. Visoje versijoje yra 117 
klausimų (27 pirmoje dalyje, 90 antroje dalyje), atsakymas į kuriuos užtrunka nuo 1,5 iki 2 
valandų. Trumpoje versijoje yra 36 klausimai (9 pirmoje dalyje, 27 antroje dalyje), į kuriuos 
atsakyti prireiks 30 minučių. Testo pabaigoje gydytojas gali patikrinti surinktų balų skaičių ir 
neteisingus atsakymus. 
 
Individualus balų skaičius rodo kompetencijos skirtumą tarp subjektyvaus ir objektyvaus 
vertinimo (arba vartotojas nuvertina savo kompetenciją, pervertina savo kompetenciją arba 
tiksliai žino savo kompetencijos sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje lygį). 
 
Toliau pateiktame paveiksle mėlyna linija rodo subjektyvų vertinimą kiekvienoje 
kompetencijos srityje, o raudona linija – objektyvų vertinimą. Kuo linijos yra arčiau prie 
apskritimo centro, tuo žemesnis balas, ir atvirkščiai. Bendrosios praktikos gydytojas gali pats 
įvertinti, kurioje srityje yra didžiausias kompetencijos skirtumas. 
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1 paveikslas. Individualaus vartotojo rezultatų pavyzdys. 
 

 
Jūsų rezultatas: 

Posričiai 
Vaiko ir motinos sveikata 
Gyvensena 
Aplinka 
Profilaktinis patikrinimas 
Lėtinių ligų kontrolė 
Profilaktinės intervencijos 
Informacija 
Santykis su pacientu 
Vietos bendruomenės 

Subjektyvus vertinimas 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
3 

Objektyvus vertinimas 
2,6 
3 
3 
2,6 
2,2 
3,8 
3 
3,8 
3 

Skirtumas  
0,6 
1 
1 
0,6 
0,2 
0,8 
-1 
-0,2 
0 

 
Paveikslo vertimą žr. 9 psl. 
 
 
Taip pat vartotojai gali palyginti savo rezultatus su kitomis grupėmis. Vis dėlto ši galimybė 
suteikiama tik užpildžius visą klausimyno versiją. Suteikiamos trys palyginimo galimybės: (1) 
vartotojo subjektyvių rezultatų palyginimas su grupės subjektyviais rezultatais; (2) vartotojo 
objektyvių rezultatų palyginimas su grupės objektyviais rezultatais; (3) vartotojo 
kompetencijos skirtumo palyginimas su grupės kompetencijos skirtumu. Grupė gali būti 
apibūdinama, kaip visų šalių gydytojai, užpildę klausimyną arba atskiros atskirų šalių 
gydytojų grupės. 
 
Dar daugiau, pateikiama iš klausimyno versija pdf formatu, kurią galima išsispausdinti ir 
užpildyti raštu. 
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2 paveikslas. Palyginimo tarp individualių ir grupės rezultatų pavyzdys. 
Palyginimas 
Posričiai 
Vaiko ir motinos sveikata 
Gyvensena 
Aplinka 
Profilaktinis patikrinimas  
Lėtinių ligų kontrolė 
Profilaktinės intervencijos 
Informacija 
Santykis su pacientu 
Vietos bendruomenės 

Jūsų rezultatas 
 
2,6 
3 
3 
2,6 
2,2 
3,8 
3 
3,8 
3 

Grupės rezultatas 
 
3,55 
3,52 
3,6 
3,61 
3,1 
3,84 
3,17 
4,03 
3,32 

 
 

 
Paveikslo vertimą žr. 9 psl. 
 
 
Priemonė sukurta individualiam bendrosios praktikos gydytojo naudojimuisi, taip pat padėti 
dėstytojams ir kurso organizatoriams. Bendrosios praktikos gydytojas gali nustatyti savo 
kompetencijos trūkumus ir palyginti rezultatus su gydytojais iš kitų šalių. Taip pat rezultatai 
gali būti naudojami kuriant individualų mokymo planą ir ieškant geriausio žinių bei įgūdžių 
gerinimo metodo. Dėstytojai, kurso organizatoriai, atsakingi už bendrosios praktikos gydytojų 
mokymą sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje, gali atpažinti sritis, kuriose gydytojų 
kompetencija blogiausia, ir realius mokymo poreikius. Mokymo veiksmingumas gali būti 
vertinamas, kai kursantai atlieka testą prieš ir po mokymų. 
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4. Pranešimas apie kompetencijos spragas ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo 
srityje. 

 
Spragų nustatymo priemonė padeda nustatyti ir analizuoti bendrosios praktikos gydytojų 
kompetenciją. Testavimo metu klausimyną užpildė daugiau nei 150 gydytojų. Nors 
respondentai nebuvo atrinkti atsitiktinai, o buvo įtraukti kaip „tinkama imtis“, buvo galima 
nustatyti, kad daugiausia spragų yra dvejose smulkesnėse organizacinės kompetencijos srityse 
(informacijos ir vietinių bendruomenių) bei vienoje klinikinės kompetencijos srityje (lėtinių 
ligų kontrolė). 
 
Kompetencijų trūkumo ir nustatytų spragų ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo sąrašas 
pateikiamas šiame vadove. Taip pat pateikiamas paaiškinimas mokytojams, kaip naudoti šią 
informaciją mokymo procese. 
 

5. Profesinio mokymo ir ugdymo programa siekiant pakelti bendrosios praktikos 
gydytojų kompetenciją ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo srityje. 

 
Profesinio mokymo ir ugdymo (angl. VET) programa buvo paruošta remiantis aukščiau 
aprašytais pranešimais. Pagrindinis programos tikslas yra atskleisti „ką mokyti“ sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos srityje. Programoje pateikiama išsami informacija apie 
mokymo tikslus, mokymo metodus ir vertinimo priemones. 
 
Ji paruošta daugiausia dėstytojams, dirbantiems podiplominių bendrosios praktikos gydytojų 
studijų srityje. Programa labai naudinga mokymosi veiklos planavimui. 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad bendrosios praktikos gydytojų vaidmuo ligų profilaktikos ir 
sveikatos stiprinimo srityje yra pripažįstamas politikų, ekspertų ir pacientų ir negali būti 
nuvertintas. Tačiau vis dar diskutuojama apie ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo 
(bendrosios praktikos gydytojo kasdiennės veiklos dalių) srities turinį. Pranešimų ir analizių, 
paruoštų Leonardo da Vinčio projektui „Bendrosios praktikos gydytojų kompetencijos 
kėlimas Europos rinkoje“, autoriai tikisi, kad ši medžiaga padės bendrosios praktikos 
gydytojams pagerinti ligų profilaktinės veiklos savo praktikoje kokybę ir bus naudinga 
dėstytojams teikti veiksmingą profesinį mokymą sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos 
srityse. 
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MOKYMOSI IR VERTINIMO METODŲ ŽODYNAS  

Toliau pateikiamas mokymosi ir vertinimo metodų sąrašas. Žvaigždute pažymėti 
metodai panaudoti iš EURACT mokymo planų. 
 
Mokymo metodai 
 

• Atvejo tyrimai – mokymosi metodas, kuris dažniausiai naudoja praktinius, realius 
pavyzdžius / atvejus iš bendrosios praktikos gydytojo praktikos. Atvejo tyrimų metu 
pažvelgiama į sudėtingas paciento problemas, problemų kontekstą ir taip 
iliustruojamos mokymo temos. Atvejo tyrimai gali papildyti paskaitas arba būti 
naudojami mažų grupių bei individualiam mokymui. 

• Klinikinis darbas / praktika stebint specialistui – mokymasis dirbant klinikos 
aplinkoje arba bendrosios praktikos / šeimos gydytojo kabinete / pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigoje. Gali vykti su ar be specialisto priežiūros. 

• Kompiuteriu paremtas mokymas – mokymosi metodas, kuriuo remiantis studentas 
mokosi pildyti mokymo programas su kompiuteriu, per mokymo vidinį tinklą ar 
internete. Šis mokymo metodas suteikia lanksčią alternatyvą ir leidžia studentams 
dirbti savo grafiku ir savo tempu. 

• Diskusijos – diskusijos specifine tema ar atvejo pristatymas gali būti organizuojami 
kaip individualus užsiėmimas su mokytoju ar kaip grupės užsiėmimas (mažos grupės 
užsiėmimas, pavyzdžiui, tikslinės grupės ar Balinto grupės, arba didelės / laikinos 
grupės užsiėmimas seminaro, paskaitos ar darbo grupėje metu). 

• Diskusijos (studentų grupėje) – panašus metodas į apibūdintą prieš tai, tačiau šiuo 
atveju mokytojo tikslas yra sukurti mokymosi aplinką, patariant diskusijos metu, o ne 
teikiant instrukcijas. 

• Diskusijos (praktikos grupėje) – mokomasi dalinantis idėjomis / nuomonėmis / 
koncepcija tarp studentų ir personalo narių formalių ar neformalių susitikimų metu; 
naudinga kuriant ir vystant santykius grupėje / komandoje. 

• Sąveikusis (IT paremtas) mokymas – modulinių apžvalginių paketų rinkinys, 
siejantis atvejo studijas, sutelktą apžvalgą, diskusijų forumus, literatūros paiešką ir / ar 
individualaus mokymo proceso apžvalgą. 

• Paskaitos – mokymo turinio pateikimas, kurio metu dėstytojas pristato ir paaiškina 
(demonstruoja) medžiagą. 

• Literat ūros paieška – mokomasi ieškoti informacijos medicininėse duomenų bazėse, 
apibrėžti tikslų klinikinį klausimą, ieškoti medicinos įrodymų, diskusijų apie įrodymus 
ir jų taikymą praktikoje. 

• Stebėjimas – mokymasis mokytojui stebint ir pateikiant apmąstymus įvairiose 
mokymo aplinkose: darbe su realiais ar simuliuotais pacientais, realių ar simuliuotų 
pacientų filmuoto konsultavimo peržiūra (savarankiškas stebėjimas ar su dėstytojo, ar 
kolegų pagalba ir kt.). 

• Paslaugų teikimo renginiai – mokomieji vizitai į praktikos, klinikinę aplinką, 
socialines paslaugas teikiančias institucijas, sveikatos valdžios organus ir kt. 

• Pristatymai „Power Point“ – temos apibūdinimas ar pateikimas auditorijai 
(dažniausiai paskaitų, seminarų ir kt. metu) naudojant „Microsoft Power Point“ 
programą, kuri padeda kurti, valdyti ir pristatyti vaizdines priemones. 

• Probleminis mokymas – į studentą orientuotas mokymo metodas, taikomas mažoms 
grupėms nuo 5 iki 12 studentų, kuriose studentai kartu analizuoja atvejį (dažniausiai 
sudėtingą), sprendžia problemas ir jas apsvarsto. Probleminis mokymas prasideda 
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neaiškių terminų paaiškinimu ir problemos pristatymu. Suformuluojami mokymosi 
tikslai ir pradedamos savarankiškos studijos, prieš grįžtant į grupę aptariami atvejai ir 
priimamos išvados. Egzistuoja keli metodo variantai. 

• Projektinis darbas – asmeninio ar grupinio projekto kūrimas tam tikru formatu: 
audito projektas, tyrimo projektas ar praktikinio darbo projektas. 

• Vaidyba – vaidinamas paciento, atlydėjusio asmens, gydytojo, slaugytojos ir kt. 
vaidmuo, siekiant suprasti jausmus, ketinimus ir veiksmus. 

• Scenarijumi paremtas mokymas – mokymosi procesas, kuriame naudojamas 
daugiau ar mažiau nustatytas scenarijus, geriausiai besiremiantis realia situacija ar 
kontekstu. Scenarijaus elementai: veiklos planas, įvykių ar situacijų apibūdinimas, 
numatyta studentų veikla, vaidmuo ir naudojamos priemonės. Siekiant geriau suprasti 
principus, gali būti pateikiama papildoma informacinė medžiaga. 

• Seminaras – mokymasis, paremtas raštu ar žodžiu studentų paruošta medžiaga. 
• Reikšmingų įvykių analizė (angl. SEA) – procesas, kurio metu susisteminami ir 

analizuojami praktikoje pasitaikantys epizodai ar įvykiai. Tai klinikiniai (pvz., 
pavėluota diagnostika, gydytojo klaida) ir neklinikiniai įvykiai (pvz., kompiuterinių 
duomenų praradimas). Tai gali būti mokymo metodas, nors jo pirmasis tikslas yra 
pagerinti priežiūros kokybę ir apsisaugoti nuo neigiamų įvykių pasikartojimo. 

• Mokomasis vizitas / paslaugų teikimo renginiai – mokomieji vizitai į praktikos, 
klinikinę aplinką, socialines paslaugas teikiančias institucijas, sveikatos valdžios 
organus ir kt. 

• Darbo grupės – prižiūrimas mokymosi procesas, kurio metu studentai vykdo 
individualias užduotis, gauna pagalbą ir paramą, kuomet reikia. 

• Paciento ligos istorijos / atvejo rašymas – mokomoji veikla, kurios užduotis – 
aprašyti ar raštu aptarti dokumentą ir gauti grįžtamąjį vertinimą iš dėstytojo. 

 
Vertinimo metodai 
 

• Skirting ų atvejų vertinimas – tyrimuose nustatyta, kad mokymas medicinoje yra 
specifinis dėl kiekvieno pasirinkto mokomojo atvejo savitumo. Darbas su tam tikrais 
atvejais ar / ir problemomis neužtikrina kad bus suprasti kiti atvejai, sritys ar 
problemos, ypač tokioje plačioje sferoje kaip šeimos medicina. Todėl vieno ar kelių 
atvejų vertinimas suteikia tik labai ribotą informaciją apie kandidato kompetenciją. 
Vertinant kandidatą, daugiau informacijos gaunama pateikiant 10 gerai atrinktų 
nedidelių užduočių, trunkančių po 5 minutes, nei vieną ilgą užduotį, trunkančią 50 
minučių. 

• Rašinio rašymas – raštu pateikiamos mintys apie tam tikrus klausimus. Naudojamas 
išplėsto atsakymo metodas (apibūdinkite, ką reikėtų daryti...) arba riboto atsakymo 
metodas (perskaitęs šį teiginį, apibūdinkite specifinę problemą). Diskutuojama apie 
metodo trukmę ir patikimumą. 

• MCQ-MEQ metodas (klausimų ir keli ų atsakymų klausimynas, modifikuotas 
aprašomųjų klausimų klausimynas) – klausimų ir kelių atsakymų klausimynas: 
objektyvaus žinių patikrinimo metodas. Vėliau pritaikyti kiti metodai: modifikuotas 
aprašomųjų klausimų klausimynas, išplėstas atsakymų parinkimo metodas ir kt. 
Modifikuotas aprašomųjų klausimų klausimynas apima ne tik žinių, bet ir klinikinio 
mąstymo vertinimą. 

• Medicininės dokumentacijos auditas – medicininės dokumentacijos apžvalga ir 
vertinimas siekiant įvertinti ir palyginti teikiamos priežiūros kokybę su patvirtintais 
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standartais. Gali būti taikomas vertinant mokymo poreikius ir ruošiant mokymo 
programą ar vertinimo metodus. 

• Tiesioginio stebėjimo metodas – tiesioginis techninių ar asmeninių savybių 
stebėjimas realioje, simuliuotoje ar egzamininėje situacijoje: 

o Darbas su realiais ar simuliuotais pacientais klinikinėje aplinkoje (angl. SOO – 
simuliuotas egzaminas žodžiu), 

o Nufilmuota realaus ar simuliuoto paciento konsultacija klinikinėje praktikoje. 
Veiksmingas metodas, bet patikimumas mažas. Objektyvus metodas būna tuomet, kai 
naudojami kontroliniai sąrašai, vertinimo formos ir ruošiant egzaminuotojus. 

• Netiesioginio stebėjimo metodas – imituoja tiesioginį stebėjimą: 
o Naudojant paciento dokumentaciją (auditą), medicinos dokumentus, progreso 

vertinimą. 
o Naudojant paciento-atvejo diskusiją. 

• Žodinis metodas – dažniausiai naudojamas metodas, svarbus, tačiau užimantis daug 
laiko ir nepatikimas. Metodą pagerina turinio standartizavimas (pateikiant aiškų 
apibrėžimą, standartų nustatymą, naudojant standartizuotus pacientus ir kt.) arba 
egzaminuotojų nenuoseklumo mažinimas (vertinimo lapai, daugiau egzaminuotojų). 

• Grupės narių vertinimas – vertina grupės nariai, o ne dėstytojai. Gali būti naudojami 
skirtingi formatai. Vienas yra 360 laipsnių vertinimo formatas, kur bent 10 kolegų, 
sveikatos priežiūros personalas ar įstaigos personalas prisideda prie vertinimo. 

• Kompetencijų sąrašo aptarimas (mokomasis ir apžvalginis)– rinkinys yra 
svarbiųjų mokymo pasiekimų santrauka, kurioje (kaip ir gyvenimo aprašyme) 
pateikiami produktai ir publikacijos. Apžvalginiu ar mokomuoju tampa, kai pridedama 
apžvalginė dalis, kurioje studentas apžvelgia savo mokymosi procesą. 

• Savęs vertinimo metodas – vertinimo metodas, padedantis studentams suprasti jų 
pačių gebėjimus ir veiklą. Susitikimų mažose grupėse metu sudaromi kriterijai ir 
standartai. Tuomet studentai naudojasi šiais kriterijais vertindami savo pačių veiklą. 

• Struktūrizuotas, raštiškai pateiktų atsakymų metodas – pateikiami įvairi 
informacija apie pacientą, pateikiama klausimų su daugeliu atsakymų forma, studentas 
pasirenka atsakymą. Yra du tipai: paciento gydymo problema ir modifikuotas 
aprašomųjų klausimų klausimynas, kuris suteikia platesnę pasirinkimo galimybę. 
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IV MOKYMO MEDŽIAGOS 
 
 

I.  VAIKO IR MOTINOS SVEIKATA 

1. Motinos ir vaiko sveikata – nacionalinė ir tarptautinė perspektyva. Hora Soltani 

 

Metodas: paskaita 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (20 - 40) 

Tikslai  

• Suprasti pagrindinius veiksnius, kurie turi įtakos motinos ir vaiko sveikatai 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. 

• Suprasti organizacijų ir viešąją sveikatos perspektyvą dėl motinos ir vaiko ligų 
profilaktikos ir gydymo. 

• Suprasti problemas, susijusias su veiksmingomis vaiko ir motinos sveikatos stiprinimo 
strategijomis.  

 
Siūloma darbotvarkė 
 
Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Motinos ir vaiko sveikata – nacionalinė ir 

tarptautinė perspektyvos 
Paskaita  45 min. 

2. Klausimai ir atsakymai Bendra diskusija 15 min. 
 
Paskaitos apibūdinimas 
Lektorius pristato paskaitą, naudodamasis „PowerPoint“ programa. Paskaitoje pabrėžiami 
svarbiausi vaiko ir motinos sveikatos priežiūros aspektai ir juos lemiantys veiksniai vietos, 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Taip pat paskaitoje kalbama apie psichologinius 
nėštumo ir gimdymo aspektus bei motinos ir vaiko sveikatos stiprinimo strategijas. 
 
Originalioje paskaitoje į problemą žvelgiama iš Jungtinės Karalystės perspektyvos. Kitų 
valstybių lektoriai gali ir yra skatinami pritaikyti paskaitą savo šaliai. 
 
Po paskaitos dalyviai skatinami užduoti klausimus, susijusius su dėstomu dalyku, ir diskutuoti 
su dėstytoju. 
 
Medžiaga 
Pristatymas programa „PowerPoint“. 
 
Įranga 
Kompiuteris. 
Projektorius. 
Viena auditorija. 
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Presentation:  
Maternal and child health – a national and international perspective – Dr Hora Soltani 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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2. Vaiko ir motinos sveikata bendrosios praktikos gydytojo praktikoje. Katažyna 
Machaček, Malcolmas Whitfieldas (Katarzyna Machaczek, Malcolm 
Whitfield) 

Metodas: seminaras 

Dalyviai:  tęstinių medicinos studijų studentai (16 - 24) 

Tikslai 

1. Suprasti problemas, kurios turi įtakos motinos ir vaiko sveikatai. 

2. Suprasti klinikinę ir viešąją sveikatos perspektyvą  dėl vaiko ir motinos ligų 
profilaktikos ir gydymo. 

3. Suprasti problemas, susijusias su mokymu antenatalinės priežiūros metu. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Užsiėmimo įžanga Bendras pristatymas 10 min. 
2. Susipažinimas su atrinktomis dokumento 

„Gimimas ir kas po jo: duomenų apie 
mokymą antenatalinės priežiūros metu 
apžvalga“ dalimis 

Savarankiškas skaitymas 15 min. 

3. Pristatymų parinktomis temomis ruošimas  Darbas grupėmis 25 min. 
4. Darbo grupėmis rezultatų pristatymas Bendras pristatymas ir 

diskusija 
30  min. 

5. Užsiėmimo apibendrinimas  Bendra diskusija 10 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, kurioje pateikiama seminaro apžvalga ir pristatomi 
tikslai. 

Po to dalyviai suskirstomi į keturias darbo grupes. Kiekviena grupė išsirenka grupės vadovą. 
Vienas žmogus paskiriamas pristatyti darbo rezultatus. Grupės gauna atrinktas dokumento 
„Gimimas ir kas po jo: duomenų apie mokymą antenatalinės priežiūros metu apžvalga“ dalis 
(dokumento autoriai Anita Šrader MakMillan, Džein Barlow, Megė Redšo (Anita Schrader 
McMillan, Jane Barlow, Maggie Redshaw 2009) skaityti. Kiekviena grupė gauna skirtingą 
temą. 

1 grupė: Gimdymas ir vaiko gimimas; Naujagimio svoris. 

2 grupė: Maitinimas krūtimi; Motinos savęs priežiūra ir su sveikata susijusi elgsena.  

3 grupė: Motinos psichinė sveikata. 

4 grupė: Vyrų pasirengimas vaiko gimimui ir tėvystei. 

 

Skaitymui skiriama 15 minučių. Tuomet dalyviai turi paruošti trumpus pristatymus apie tai, 
kaip geriausiai spręsti problemas (per sveikatos stiprinimo ar ligų prevencijos iniciatyvas), 
kylančias aptariamose srityse. Ruošdamiesi pristatymams, be straipsnyje pateikiamos 
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informacijos, dalyviai turi pateikti tinkamus pavyzdžius iš savo praktikos. Pristatymuose 
reikėtų apžvelgti penkias - septynias svarbiausias problemas. Problemas reikėtų sunumeruoti, 
jos turi tilpti į vieną rašomosios lentos lapą.  

Dalyviai skatinami diskutuoti grupėje ir pasisemti naudos iš kitų grupės narių patirties. 
Dalyvavimas grupės diskusijoje padeda suprasti mokymo tikslus ir patį mokomąjį dalyką.  

Vienas grupės žmogus paskiriamas vadovu, o kitas pristato darbo rezultatus. Vadovas 
užtikrina, kad seminaras vyktų sklandžiai, ir skatina visus grupės narius dalyvauti diskusijoje. 
Diskusijos apžvalgą kitų grupių nariams pristato už tai atsakingas asmuo. 

Po darbo grupėmis dalyviai grįžta į bendrą grupę, kuriai pristatomos trumpos diskusijų 
apžvalgos (penkių minučių trukmės). Po to vyksta bendra diskusija (10 minučių). Seminaro 
pabaigoje dėstytojas apibendrina išvadas. 

Medžiaga 

Skaitomoji medžiaga 4 asmenims. 

Įranga 

Rašomoji lenta. 

Žymekliai. 

Viena auditorija, kurioje dalyviai galėtų dirbti susiskirstę į keturias grupes. 
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II.  GYVENSENA 

1. Metabolinis sindromas – gyvensenos patarimai. Adamas Windakas, Tomašas 
Tomasikas (Adam Windak, Tomasz Tomasik) 

Metodas: seminaras 

Dalyviai: profesinio mokymo studentai (12 - 20) 

Tikslai  

1. Pagerinti gyvensenos programos pacientui su keliomis problemomis kūrimo įgūdžius 
siekiant, kad programa padėtų išspręsti visas paciento problemas. 

2. Atnaujinti studentų žinias apie metabolinio sindromo (MS), gliukozės koncentracijos 
kraujyje sutrikimų, nutukimo diagnostiką ir kraujo spaudimo (KS) lygius. 

3. Skatinti sąmoningumą ir gerinti kardiovaskulinės rizikos vertinimo įgūdžius. 

 

Siūloma darbotvarkė 

 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Atvejo pristatymas  Bendras pristatymas  10 min. 
2. Atvejo apibendrinimas pateikiant subjektyvią, 

objektyvią informaciją, vertinimą ir sudarant 
veiksmų planą (angl. SOAP note)  

Individualus užsiėmimas 10 min. 

3. Paciento problemų ir kardiovaskulinės rizikos 
nustatymas  

Bendra diskusija 10 min. 

4. Išsamios programos, apimančios mitybos, 
fizinio aktyvumo ir metimo rūkyti klausimus, 
sudarymas 

Darbas grupėmis 30 min. 

5. Programų pristatymas ir diskusija Bendras pristatymas 30 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, kurioje pateikiama seminaro apžvalga ir tikslai. 

Tuomet dėstytojas pristato metaboliniu sindromu sergančio paciento atvejį. 

Studentai turi apibendrinti atvejį, pateikdami subjektyvią, objektyvią informaciją, vertinimą ir 
sudarydami veiksmų planą (angl. SOAP note), ir įvertinti paciento kardiovaskulinę riziką. 
Prieš užsiėmimą dalyviams įteikiamos Europos kardiologų ir Europos hipertenzijos draugijų 
(EKD ir EHD; angl. ESC/ESH) parengtos rizikos vertinimo bei kūno masės indekso (KMI) 
lentelės. Paklaustas dėstytojas paaiškina, kad SCORE rizikos vertinimo lentelė šiuo atveju 
netinka, nes pacientas yra vyresnis nei 65 metų. 

Bendros diskusijos metu sudaromas ir ant rašomosios lentos užrašomas nustatytų problemų 
sąrašas. Į sąrašą turi būti įtrauktos šios problemos: sutrikusi glikemija nevalgius, hipertenzija 
(šiuo atveju aukštas normalus kraujo spaudimas), MS ir nutukimas. Prireikus dėstytojas gali 
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parodyti skaidres, kurios primintų studentams diagnostikos kriterijus. Tolesnės diskusijos apie 
papildomus tyrimus, vaistus ir kitomis temomis turėtų būti nutraukiamos. Sekantis žingsnis – 
sudaryti gyvensenos patarimų sąrašą. 

Tuomet dalyviai suskirstomi į tris grupes. Kiekviena grupė išsirenka vadovą, kuris vadovaus 
diskusijai ir pristatys rezultatus. Kiekviena grupė turi sudaryti išsamią problemos sprendimo 
programą, susijusią su viena iš šių temų: (1) mityba; (2) fiziniu aktyvumu; (3) metimu rūkyti. 
Be įprastų gydytojo rekomendacijų, programose gali būti elgsenos keitimo patarimų ar planas 
nukreipti pacientą specialisto konsultacijai (jei reikia). 

Tuomet kiekviena grupė pristato savo programą. Programos aptariamos bendros diskusijos 
metu. Reikėtų pabrėžti, kad Viduržemio regiono dieta pasižymi daugeliu naudingų savybių. 
Šioje dietoje numatytas mažesnis rafinuotų angliavandenių kiekis, didesnis kiekis skaidulų, 
vidutinis kiekis riebalų (daugiausiai nesočiųjų) ir vidutinis arba didelis kiekis daržovių 
baltymų. Reikėtų aptarti cukraus ir druskos vartojimo bei kalorijų ribojimo (1500 kcal per 
dieną) klausimus.  

Reikėtų pabrėžti, kad pacientas turėtų pasirinkti jam patinkančią fizinio aktyvumo formą. 
Fizinį aktyvumą reikėtų pradėti didinti lėtai ir palaipsniui. Tikslas turėtų būti mažiausiai 30 
minučių aerobikos pratimų kiekvieną dieną ar bent jau daugumą savaitės dienų. Pratimų 
intensyvumas vertinamas pagal širdies susitraukimų dažnį ir pastangas. Įpusėjus fizinius 
pratimus, širdies susitraukimų dažnis turėtų būti 60-70 % vidutinio maksimalaus dažnio. 
Motyvaciją sustiprina užsiėmimai su draugais ar šeima. 

Metimas rūkyti turi būti pristatomas kaip sudėtingas procesas, kurį galėtų palengvinti 
profesionalo pagalba. Turi būti išskiriami penki žingsniai (angl. Five „As“) – paklausti (ask), 
įvertinti (assess), patarti (advise), padėti (asist) ir suorganizuoti (arrange). Galima aptarti 
partnerio ir šeimos paramos bei veiksmingų grupinių ar individualių intervencijų vaidmenį. 

Po to dėstytojas apibendrina rezultatus ir baigia diskusiją. Reikėtų pabrėžti, kad pacientams, 
kuriems diagnozuotas MS, reikalingas visas sritis apimantis gydymo planas, o gyvensenos 
pokyčiai yra pradinė gydomoji intervencija. Gyvensenos keitimo patarimai neturi būti tiesiog 
paminimi pokalbio metu. Jie turi būti pateikiami kartu su atitinkama pagalba (pvz., socialine 
parama, skatinimu) ir ekspertų (pvz., reabilitacijos programos) parama. Motyvacija turi būti 
stiprinama periodiškai. Pacientams sunku ilgai taikyti gyvensenos pokyčius. Jei vienintelė 
gydomoji intervencija yra gyvenimo būdo keitimas, reikėtų pacientus stebėti ir, esant reikalui, 
pradėti gydymą vaistais. Visus pacientus reikėtų suskirstyti pagal bendrą kardiovaskulinę 
riziką, kuri skaičiuojama pagal įvairių rizikos veiksnių sąveiką, organų pažeidimą ir ligas. 
Sprendimas, kokią gydymo strategiją pritaikyti (pradėti gydyti vaistais; didinti vaistų dozę; 
naudoti vaistų derinius; spręsti dėl statinų skyrimo ar gydymo aspirinu), priklauso nuo rizikos 
laipsnio. Daugumai pacientų, kuriems diagnozuotas MS, reikės skirti aspiriną, koreguoti 
cholesterolio lygį, kraujo spaudimą ir gydyti cukrinį diabetą. 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

EHD / EKD lentelė. 
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KMI lentelė. 

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena didelė auditorija bendrai diskusijai. Ji turi būti tokio dydžio, kad galėtų dirbti trys 
grupės (arba reikalingos trys papildomos mažos auditorijos). 

 

Presentation:  
Metabolic syndrome – lifestyle advice – WORKSHOP – Adam Windak, M.D., Ph.D, 
Tomasz Tomasik, M.D., Ph.D. 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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2. Gyvensenos pokyčių apklausa. Tomašas Tomasikas, Adamas Windakas 
(Tomasz Tomasik, Adam Windak) 

 

Metodas: apklausa 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (4 - 16) 

Tikslai  

1. Pagerinti žinias apie keturias gyvensenos keitimo sritis (mitybos, rūkymo, alkoholio 
vartojimo, fizinio aktyvumo). 

2. Skatinti dalyvius pagalvoti apie žinių, susijusių su gyvensena, spragas; ugdyti dalyvių 
sąmoningumą. 

3. Formuoti arba keisti požiūrį į profesinį tobulinimąsi sveikatos stiprinimo srityje. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įžanga Bendras pristatymas 5 min. 
2. Apklausa Užsiėmimas grupėje 30 min. 
3. Užsiėmimo apibendrinimas Bendra diskusija 10 min. 

Užsiėmimo apibūdinimas 

Užsiėmimas prasideda trumpa įžanga, kurioje pateikiami užsiėmimo tikslai ir taikomas 
metodas. 

Dėstytojas suskirsto dalyvius į, pageidautina, lygias keturias grupes (nuo 1 iki 4 asmenų 
grupėje). Apklausa atliekama naudojantis specialiai šiuo tikslu „PowerPoint“ programa 
paruoštu pristatymu.  

Dėstytojas parodo apklausos pavadinimą ir pirmąją skaidrę, kurioje pateikiamos keturios 
gyvensenos keitimo sritys. Pateikiama po penkis klausimus iš kiekvienos srities. Klausimai 
vertinami nuo 200 balų (lengvas klausimas) iki 1000 balų (sunkus klausimas). 

Dėstytojas paruošia lentelę ant rašomosios lentos (penkios eilės pasirinktam klausimui; keturi 
stulpeliai dalyvių grupėms). Į kiekvieną laukelį surašomi grupės surinkti balai. 

Dalyviai / grupės, vienas paskui kitą, pasirenka klausimą ir pabando į jį atsakyti. Klausimus ir 
atsakymus mato visi dalyviai. Pateikus atsakymą, dėstytojas parodo teisingus atsakymus ir jų 
šaltinius. Dėstytojas gali trumpai paaiškinti ar padiskutuoti su dalyviais kiekviena tema. 

Pateikiama visa grupės surinkta balų suma. Daugiausiai balų surinkusi grupė laimi. Galima 
įteikti apdovanojimą, pageidautina, susijusį su sveika gyvensena (pvz., vaisų). 

Medžiaga 

Apklausos pristatymas programa „PowerPoint“. 

Apklausos klausimai ir atsakymai. 
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Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena auditorija. 

(Vaisius nugalėtojui apdovanoti.) 

 

Presentation:  

Lifestyle QUIZ – Tomasz Tomasik M.D, Ph.,D, Adam Windak, M.D., Ph.D 

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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III.  APLINKA 
1. Aplinkos rizikos veiksnių įtaka paauglių psichofizinei sveikatai. Witoldas 

Lukas (Witold Lukas) 

 

Metodas: seminaras 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (6 - 20) 

Tikslai  

1. Atnaujinti ir papildyti dalyvių žinias apie neigiamą aplinkos rizikos veiksnių įtaką 
paauglių sveikatai. 

2. Supažindinti dalyvius su diagnostinėmis priemonėmis, kurios padeda diagnozuoti 
priklausomybę nuo interneto ir nuotaikos sutrikimus (pvz., depresiją). 

3. Pagilinti dalyvių žinias apie tai, kaip apsaugoti pacientus nuo patologiško naudojimosi 
kompiuteriu ir kaip tokį elgesį nutraukti. 

4. Pagilinti dalyvių žinias ir pagerinti įgūdžius, susijusius su tunelinio riešo sindromo 
diagnostika ir gydymu. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įžanga ir atvejo pristatymas Bendras pristatymas 5 min. 
2. Paciento problemos Bendra diskusija 15 min. 
3. Priklausomybė nuo interneto Darbas grupėje 30 min. 
4. Darbo grupėje rezultatai Bendras pristatymas ir 

diskusija 
20 min. 

5. Patologinis naudojimasis 
elektroninėmis informacinėmis 
priemonėmis  

Bendras pristatymas 20 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, kurioje pateikiama seminaro apžvalga ir tikslai. 

Dėstytojas pristato paciento atvejį, o studentai turi nustatyti paciento problemas ir problemų 
priežastis. Bendros diskusijos metu sudaromas ir ant rašomosios lentos užrašomas problemų ir 
priežasčių sąrašas.  

Po to dalyviai suskirstomi į tris grupes. Kiekviena grupė išsirenka savo vadovą ir pradeda 
darbą „minčių lietaus“ principu. Kiekviena grupė gauna atskirą užduotį. 1 grupė siūlo 
kriterijus, kurie būtų naudingi diagnozuojant priklausomybę nuo interneto. 2 grupė siūlo 
profilaktikos ir gydymo strategijas, susijusias su piktnaudžiavimu internetu. 3 grupė sudaro 
somatinių sutrikimų, kurie dažniausiai pasireiškia asmenims, kenčiantiems nuo 
priklausomybės nuo interneto, sąrašą ir pasiūlo klinikinės apžiūros ir papildomus tyrimus, 
padedančius diagnozuoti tunelinį riešo sindromą.  

Darbo grupių rezultatai pateikiami ir aptariami bendros diskusijos metu. Galima aptarti 
nesutarimus dėl termino „priklausomybė nuo interneto“. Dėstytojas gali pabrėžti, kad ryšys 
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tarp priklausomybės ir kitų kompulsinių-obscesinių sutrikimų neretai klaidina gydytojus, 
pacientus ir jų šeimas. Yra psichiatrų, manančių, kad priklausomybė nuo interneto pasižymi 
tam tikrais požymiais, būdingais priklausomybei nuo psichoaktyvių medžiagų 
(piktnaudžiavimas, tolerancija, nutraukimo simptomai ir neigiamos pasekmės asmens 
sveikatai). Kita vertus, nėra aišku, ar priklausomybė nuo interneto yra nežymaus sutrikimo, ar 
specifinės ligos požymis. Kadangi priklausomybė nuo interneto neretai stebima kartu su kitais 
psichologiniais ar fiziniais sutrikimais, kyla klausimas dėl šios priklausomybės kilmės. 
Diskusijos metu galima nutarti, kad, norint išsiaiškinti šiuos ginčytinus klausimus, reikia 
daugiau tyrimų. 

Paskutinė seminaro dalis yra bendras pristatymas. Dėstytojas pabrėžia priklausomybės nuo 
interneto reikšmę atsižvelgiant į kitus rizikos veiksnius namų aplinkoje, bendraamžių 
spaudimą ir priklausomybę nuo alkoholio, nikotino ir narkotikų. Pabrėžiama, kad svarbu 
anksti nustatyti priklausomybės nuo interneto simptomus ir greitai pritaikyti paauglio amžių 
atitinkančias profilaktikos priemones ir gydymo metodus. Pagrindinė gydytojo, kuris 
atsakingas už nuo interneto priklausomo paauglio gydymą, užduotis yra kartu su šeima 
nustatyti naudojimosi internetu taisykles, pertraukų, kurios palaipsniui ilginamos, tvarkaraštį 
ir skatinti fizinį paauglio aktyvumą ar poilsį. Turėtų būti aptariamos kitos problemos, pvz., 
rizika, susijusi su asmeninės ir konfidencialios informacijos atskleidimu, netinkamų 
asmeninių kontaktų užmezgimas, pavojai, susiję su ryšiais su nusikaltėliais ar nelegaliomis 
organizacijomis (pvz., narkotikų prekeiviais, savižudžių klubais, asmenybės pasisavinimu ar 
pornografija). 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

Priklausomybės nuo interneto klausimynai (pvz., CAGE, Kimberly Young). 

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena auditorija, kurioje tilptų 12 dalyvių bendros diskusijos metu ir trys maži kambariai 
darbui grupėmis. 

 

Presentation: 

The influence of environmental risk factors on the psychophysical health of adolescents 
– WORKSHOP – Prof. Witold Lukas 

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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2. Aplinkos veiksnių įtaka alergijos atsiradimui. Witoldas Lukas (Witold 
Lukas) 

Metodas: paskaita 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (6 - 20) 

Tikslai  

1. Suprasti įvairių aplinkos veiksnių įtaką alergijų atsiradimui. 

2. Susipažinti su vidiniais ir išoriniais rizikos veiksniais, skatinančiais organizmo 
jautrumo padidėjimą. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Aplinkos veiksnių įtaka alergijos atsiradimui Paskaita 30 min. 
2. Klausimai ir atsakymai Bendra diskusija 15 min. 

Paskaitos apibūdinimas 

Lektorius skaito paskaitą, naudodamasis „PowerPoint“ programa. Paskaitoje pabrėžiami 
svarbiausi vidinių ir išorinių rizikos veiksnių, didinančių alergijos riziką, aspektai. Ypač 
pabrėžiami aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, žiedadulkės, žolės, dulkių erkutės, gyvūnų plaukai 
ir plunksnos, grybelių sporos ir maistas. 
 
Po paskaitos dalyviai skatinami užduoti klausimus, susijusius su tema. Lektorius atsako į 
klausimus ir diskutuoja su grupe. 
 
Medžiaga 
Pristatymas programa „PowerPoint“. 
 
Įranga 
Kompiuteris. 
Projektorius. 
Viena auditorija. 
 
Presentation: 
The role of environmental factors in allergies – Prof. Witold Lukas 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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IV.  PROFILAKTINIS PATIKRINIMAS 
1. Profilaktinis patikrinimas d ėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) 

pirmin ėje sveikatos priežiūros grandyje. Vasiliki Garmiri, Athanasios 
Symeonidis (Vasiliki Garmiri, Athanasios Symeonidis) 

 
Metodas: seminaras 
Dalyviai: profesinio mokymo studentai / specialistai (12 - 21; skaičius turi dalintis iš 3) 
Tikslai  

1. Suprasti profilaktinio patikrinimo tikslus ir metodus. 
2. Matyti profilaktinį patikrinimą iš pirminės sveikatos priežiūros perspektyvos ir 

suprasti bendrosios praktikos gydytojo vaidmenį. 
3. Suprasti profilaktinio patikrinimo dėl tabako rūkymo ir LOPL svarbą ir metodus 

pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. 
4. Lavinti pagrindinius įgūžius taikant metimo rūkyti intervencijas. 

 
Siūloma darbotvarkė 
 

Dalis  Veikla  Metodas Laikas  
1.  LOPL pirminės 

sveikatos priežiūros 
grandyje  

Diskusija mažomis 
grupėmis 

5 min.  

2.  Profilaktinis tikrinimas 
dėl LOPL pirminės 
sveikatos priežiūros 
grandyje  

Paskaita ir bendra 
diskusija  

15 min.  

3. Scenarijus Darbas trijų asmenų 
grupėmis 

10 min.  

4.  Įžanga į metimo rūkyti 
problemą  

Bendras pristatymas  15min.  

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, seminaro tikslų pristatymu ir apžvalga. 

Po to lektorius paprašo dalyvių penkias minutes mažomis trijų asmenų grupelėmis diskutuoti 
apie LOPL pirminės sveikatos priežiūros grandyje. Grupėmis galima laisvai diskutuoti apie 
tai, kokios mintys kyla galvojant apie LOPL (pavyzdžiui, sergamumą, paplitimą, diagnostiką, 
spirometriją, rūkymą, GOLD rekomendacijas, interdisciplininės farmakogenominės tyrimų 
grupės (angl. IPGRG) rekomendacijas ir kt.). 

Po diskusijos grupėmis skaitoma trumpa (15 min.) paskaita, kurioje kalbama apie profilaktinį 
patikrinimą LOPL naudojant kaip profilaktinio patikrinimo dėl ligų pirminės sveikatos 
priežiūros grandyje pavyzdį. Pirmoje paskaitos dalyje dalyviams primenamas Pasaulinės 
sveikatos organizacijos (PSO) sveikatos apibrėžimas ir profilaktinio patikrinimo reikšmė bei 
tikslai. Dalyviai turi suprasti profilaktinio patikrinimo svarbą ir profilaktinio patikrinimo 
metodus bei jų ribotumą. Lektorius turi pabrėžti faktą, kad profilaktinio patikrinimo testai 
nėra diagnostiniai testai. Galima trumpai pakomentuoti, kaip pasirenkamas profilaktinio 
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patikrinimo testas, remiantis sergamumu ir ligos paplitimu bendruomenėje bei skirtingomis 
įvairių profilaktinio patikrinimo metodų savybėmis (jautrumu, specifiškumu, tikimybe po 
teigiamo ir neigiamo testo rezultato, pritaikomumu ir kt.) 

Taip pat reikėtų aptarti bendrosios praktikos gydytojo ir pirminės sveikatos priežiūros 
sistemos vaidmenį atliekant profilaktinį patikrinimą ir būtinas tam sąlygas bei pirminės 
sveikatos priežiūros sistemos veiklos kryptis. 

Kitoje paskaitos dalyje kalbama apie LOPL pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Ši liga 
naudojama kaip pavyzdys, kuriuo remiantis parodoma, kaip reikėtų taikyti profilaktinio 
patikrinimo metodus. Pirmiausiai paaiškinama, kodėl svarbu atlikti atrinktų pacientų 
profilaktinį patikrinimą dėl LOPL, kaip atrinkti pacientus, kuriems pacientams reikėtų atlikti 
spirometriją, kokia yra neigiamo ar teigiamo spirometrijos rezultato LOPL atveju įtaka 
pacientui ir kt. Lektorius turi vadovautis įvairių autorių išleistomis rekomendacijomis, 
pavyzdžiui, GOLD, GINA, IPCRG, Amerikos krūtinės draugijos / Europos respiratologų 
draugijos (angl. ATS/ERS), Kanados krūtinės draugijos (angl. CTS), Britanijos krūtinės 
draugijos ir kt. Nuorodos į šias rekomendacijas pateikiamos paskutinėje pristatymo skaidrėje. 
Nereikėtų diskutuoti tokiomis temomis kaip diferencinė diagnostika, LOPL gydymas, 
imunizacijos ir kt. Svarbiausia pabrėžti, kaip svarbu kiekvienos konsultacijos metu išsiaiškinti 
tabako vartojimo problemą. 

Po šios dalies pateikiamas darbo trijų asmenų grupėmis scenarijus. 

Lektorius paklausia dalyvių apie tabako vartojimą ir suskirsto dalyvius į grupes po tris 
asmenis. Kiekvienam dalyviui skiriamas atskiras vaidmuo. Kiekvienoje mažoje grupėje yra 
pacientas, gydytojas ir stebėtojas. Rūkantys ar anksčiau rūkę dalyviai paskiriami būti 
pacientais. Kėdės išskirstomos taip, kad kiekviena grupė sėdėtų atskirai ir dalyviams 
nereikėtų kalbėti per garsiai. Lektorius stengiasi taip suskirstyti dalyvius į grupes, kad draugai 
būtų skirtingose grupėse.  

Tuomet lektorius pateikia toliau aprašytą scenarijų. 

50 metų amžiaus lieknas (-a) pacientas (-ė) kreipiasi į gydytoją prašydamas (-a) atlikti 
diagnostinius tyrimus. Jis / ji kreipiasi ne dėl to, kad turi nusiskundimų, bet dėl to, kad to labai 
nori jo / jos žmona / vyras. Jis / ji teigia gydytojui, kad kartais pasimatuoja arterinį kraujo 
spaudimą ir jis visuomet būna apie 120/80 mmHg. Gydytojas, remdamasis rekomendacijomis, 
paklausia apie tabako vartojimą ir sužino, kad pacientas (-ė) yra rūkantis (-i). 

Tuomet lektorius paaiškina, ką reikia daryti dalyviams. 

Pacientai paprašomi elgtis kaip pacientai. Gydytojai turi kalbėtis su pacientais penkias 
minutes ir pabandyti įtikinti juos mesti rūkyti (metimo rūkyti intervencija). Kitas tris minutes 
pacientai pasakoja gydytojams apie jų pritaikytą intervenciją (ypač apie tai, kaip jis / ji 
jautėsi; pacientai gali kalbėti ir apie kitus norimus dalykus). Darbas grupėmis baigiasi. Kėdės 
sustatomos į vietas ir stebėtojai suteikia grįžtamojo ryšio informaciją visiems dalyviams. 
Stebėtojų pasisakymas turėtų trukti apie vieną minutę. Jie keliais žodžiais turi apibūdinti šiuos 
tris aspektus: 
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1. Kas konsultacijos metu buvo atlikta gerai. 

2. Pagrindinis dalykas, ką galima patobulinti arba kas nebuvo paminėta. 

3. Įdomiausias dalykas, kurį pasakė pacientas. 

Tuomet prasideda paskutinė seminaro dalis. Lektorius per 15 minučių papasakoja, 
naudodamasis skaidrėmis, apie pagrindines metimo rūkyti intervencijas. Po trumpos įžangos 
su pateikiama statistine informacija reikėtų paminėti pagrindines strategijas ir Fagerstromo 
tolerancijos skalę. Lektorius turėtų pabrėžti, kad labai svarbu taikyti pirminės profilaktikos 
priemones mokyklose. Žinoma, norint, kad gydytojas gebėtų veiksmingai taikyti profilaktikos 
priemones, kai kalbama apie metimą rūkyti, reikalingi specializuoti seminarai apie metimą 
rūkyti ir kognityvinę elgesio terapiją. Tai taip pat reikėtų paminėti. 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

Rekomendacijos, Fagerstromo tolerancijos skalė, LOPL klausimynai (nuorodos, nes šios 
medžiagos negalima platinti be leidimo). 

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Pakankamai didelė auditorija, kad būtų galima dirbti trijų asmenų grupėmis ir grupės nebūtų 
per arti viena kitos. 

 

 

Presentation:  

Screening for COPD IN PHC – WORKSHOP – Vasiliki Garmiri, Athanasios 
Symeonidis  

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73

2. Profilaktinis patikrinimas bendrosios praktikos gydytojo / šeimos gydytojo 
praktikoje. Vasiliki Garmiri, Athanasios Symeonidis (Vasiliki Garmiri, 
Athanasios Symeonidis) 

Metodai: užsiėmimas 

Dalyviai: profesinio mokymo studentai / specialistai (20 - 24) 
Tikslai  

1. Suprasti vidutinio amžiaus moterų profilaktinio patikrinimo tikslus ir metodus. 
2. Matyti profilaktinį patikrinimą iš pirminės sveikatos priežiūros (PSP) perspektyvos ir 

suprasti bendrosios praktikos gydytojo vaidmenį. 
 
Siūloma darbotvarkė 

Dalis  Veikla  Metodas Laikas  

1. Įžanga ir atvejo pristatymas Bendras pristatymas 5 min. 

2.  Profilaktinio patikrinimo testai Darbas grupėmis  20 min.  

3.  Darbo grupėmis rezultatai  Bendras pristatymas  20 min.  

4 Profilaktinis patikrinimas PSP Bendra diskusija 15 min.  

 
Užsiėmimo apibūdinimas 
Užsiėmimas prasideda trumpa įžanga, tikslų pristatymu ir apžvalga. 
 
Po to pristatoma ši klinikinė situacija: „50 metų amžiaus moteris, neturinti skundų, pageidauja 
pasitikrinti sveikatą. Moteris operacijų nepatyrusi. Kokias profilaktinio tikrinimo 
rekomendacijas jai pateiktumėte?“ 
 
Tuomet lektorius suskirsto dalyvius į grupes po 5-8 žmones. Jie 20 minučių dirba su pristatyta 
problema. Grupėmis diskutuojama apie šiai pacientei rekomenduotinus profilaktinio tikrinimo 
testus. 
 
Po darbo grupėmis pristatomi kiekvienos grupės rezultatai. Kiekvienai grupei skiriama iki 
penkių minučių. Pristatymai pateikiami ant rašomosios lentos lapų ir padedami šalia vienas 
kito, kad būtų galima įvertinti panašumus ir skirtumus. 
 
Tuomet vyksta atvira diskusija apie PSP veiklos kryptis (perspektyvą) ir bendrosios praktikos 
gydytojo bei PSP vaidmenį profilaktinio patikrinimo procese. Reikėtų aptarti profilaktiniam 
patikrinimui būtinas sąlygas, pabrėžti atrankinio ir visuotinio profilaktinio patikrinimo 
reikšmę. Lektorius taip pat turi paminėti, kad įvairiose organizacijose ir valstybėse 
rekomendacijos gali būti skirtingos ir kad svarbūs yra klinikiniai kriterijai, paciento amžius, 
anamnezė ir norai, aplinka bei turimos priemonės. Taip pat reikia paminėti, kad kai kurios 
profilaktinio patikrinimo programos gali būti nutraukiamos pacientui sulaukus tam tikro 
amžiaus, priklausomai nuo rekomendacijų, paciento norų ir bendros būklės bei paskutinio 
atlikto patikrinimo. 
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Užsiėmimo pradžioje minėtai pacientei galima siūlyti toliau išvardintas programas: 

– Profilaktinis patikrinimas dėl krūtų vėžio, atliekant mamogramas. 
– Profilaktinis patikrinimas dėl gimdos kaklelio vėžio, paimant onkocitologinį tepinėlį ir 

atliekant ginekologinę apžiūrą (kas metus ar bent jau kas trejus metus). Kai kurie 
ekspertai taip pat rekomenduoja ŽPV DNR tyrimą kas trejus metus. Po menopauzės 
reikėtų atkreipti dėmesį į endometriumo (gimdos) vėžio simptomus. 

– Profilaktinis patikrinimas dėl kolorektalinio vėžio ir polipų, atliekant kolonoskopiją 
(kas 10 metų), sigmoidoskopiją (kas 5 metus) ar slapto kraujo išmatose tyrimą kasmet 
(tris kartus iš eilės). 

– Profilaktinis patikrinimas dėl hipertenzijos. Kiekvieno apsilankymo metu matuojamas 
kraujo spaudimas: kas metus (jei padidėjęs) / bent kas dvejus metus (jei normalus). 

– Profilaktinis patikrinimas dėl dislipidemijos, tiriant cholesterolio koncentraciją 
kraujyje (bendro cholesterolio, MTCh, DTCh, trigliceridų) kas penkerius metus (jei 
tyrimas buvo normalus) ar gydytojo sprendimu. 

– Profilaktinis patikrinimas dėl cukrinio diabeto, vertinant gliukozės kiekį kraujyje 
nevalgius kas trejus metus ar gydytojo sprendimu. 

– Profilaktinis patikrinimas dėl glaukomos rizikos veiksnių (jiems esant, kasmet reikia 
matuoti akispūdį ir vertinti akių būklę). Jei nėra rizikos veiksnių, pradėti profilaktinį 
patikrinimą nuo 60 metų amžiaus. 

– Profilaktinis patikrinimas dėl nutukimo (KMI, juosmens apimtis). 
– Profilaktinis patikrinimas dėl depresijos (pagal DSM-IV). 
– Profilaktinis patikrinimas dėl tabako vartojimo ir priklausomybės (Fagerstromo skalė) 

bei dėl LOPL rizikos veiksnių. Jei jie yra, patikra dėl LOPL (LOPL klausimynai, 
spirometrija). 

– Profilaktinis patikrinimas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu (CAGE, AUDIT). 
– Profilaktinis patikrinimas dėl hepatito / ŽIV, jei yra anamnestinių duomenų. 

 
Medžiaga 
Pristatymas programa „PowerPoint“. 
Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų profilaktinio patikrinimo rekomendacijų apžvalga, suteikta 
Jungtinių Amerikos Valstijų ligų prevencijos tarnybos (medžiaga lektoriui). 
 
Įranga 
Rašomoji lenta, rašiklis, popierius. 
Kompiuteris. 
Projektorius. 

Pakankamai didelė auditorija, kad būtų galima dirbti grupėmis ir grupės nebūtų per arti viena 
kitos. 

Presentation:  

Screening in GP/FP practice – WORKSHOP – Vasiliki Garmiri, Athanasios Symeonidis 

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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V. LĖTINI Ų LIGŲ KONTROL Ė 
 

1. Cukrinio diabeto (CD) gydymas. Dimitris Karanasios (Dimitris Karanasios) 

Metodas: seminaras 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (15 - 20) 

Tikslai  

1. Atnaujinti dalyvių žinias apie CD patogenezę ir diagnostiką. 
2. Suteikti informacijos apie strategijas, leidžiančias taikyti į ligonį orientuotos sveikatos 

priežiūros metodą, siekiant intensyvios glikemijos kontrolės. 
3. Patobulinti dalyvių įgūdžius, susijusius su pacientų įgalinimu per mokymą apie CD 

savikontrolę. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įžanga, seminaro tikslai Bendras pristatymas  10 min. 
2. CD patogenezė; CD gydymo rekomendacijos  Bendras pristatymas 10 min. 
3. Atvejo studija Bendras pristatymas 5 min. 
4. CD gydymo plano kūrimas  Darbas grupėmis 30 min. 
5. Planų pristatymas ir diskusija Bendras pristatymas 30 min. 
6. Apžvalga Bendras pristatymas 5 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga ir seminaro apžvalga. Pirmiausiai lektorius paaiškina, 
kodėl CD gydymas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje toks svarbus ir koks yra BPG/ŠG 
vaidmuo.  

Seminaro dalyviams suteikiama naujausios informacijos apie CD patogenezės mechanizmus. 
Po to trumpai pristatomos naujausios CD gydymo rekomendacijos ir jų skirtumai. 

Pristatoma atvejo studija. 

Vyksta darbas grupėmis: dalyviai suskirstomi į tris grupes. Kiekviena grupė išsirenka vadovą, 
kuris vadovauja diskusijai ir pristato rezultatus. Kiekvienos grupės paprašoma sudaryti CD 
gydymo planą, kuris tinka pristatytajam atvejui ir, jei įmanoma, yra paremtas naujausiomis 
rekomendacijomis. 

Tuomet planai pristatomi ir aptariami bendros diskusijos metu. 

Po to lektorius apžvelgia išvadas ir pabaigia seminarą. 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

Naujausios nacionalinės / Europos CD gydymo rekomendacijos.  

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 
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Viena bendrai diskusijai skirta auditorija, kuri būtų pakankamai didelė, kad tilptų trys grupės 
(galimos papildomos trys auditorijos). 

 

Presentation:  

Management of diabetes mellitus (DM) – WORKSHOP – Dimitris Karanasios 

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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2. Dirgliosios žarnos sindromo (DŽS) gydymas. Dimitris Karanasios (Dimitris 
Karanasios) 

 

Metodas: seminaras 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (15 - 20) 

Tikslai  

1. Atnaujinti dalyvių žinias apie DŽS patogenezę ir diagnostiką. 
2. Pateikti simptomų kontrolės strategijas. 
3. Patobulinti dalyvių įgūdžius, reikalingus pacientui įtraukti į savarankišką DŽS 

gydymąsi. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įžanga, seminaro tikslai Bendras pristatymas  10 min. 
2. DŽS patogenezė; DŽS gydymo 

rekomendacijos 
Bendras pristatymas  10 min. 

3. Atvejo studija Bendras pristatymas  5 min. 
4. Paciento būklės įvertinimas Individualus darbas 10 min. 
5. Tyrimų reikalingumas Bendra diskusija 20 min. 
6. DŽS gydymo planų kūrimas Darbas grupėmis 30 min. 
7. Planų pristatymas ir diskusija Bendras pristatymas  30 min. 
8. Apžvalga Bendras pristatymas  5 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Lektorius pristato seminaro tikslus ir pabrėžia, kaip sunku gydyti DŽS pirminėje sveikatos 
priežiūros grandyje ir kokios yra svarbios šios ligos pasekmės tiek pacientui, tiek šeimos 
gydytojui. 
 
Seminaro dalyviams pristatoma sudėtinga DŽS patogenezė. Po to pristatomos naujausios DŽS 
gydymo rekomendacijos. 
 
Pateikiama atvejo studija. 
 
Toliau dirbama individualiai. Dalyviai turi įvertinti paciento būklę. Tuomet bendrai 
diskutuojama apie tyrimų poreikį. 
 
Toliau dirbama grupėmis: kursantai suskirstomi į tris grupes. Kiekviena grupė pasirenka 
vadovą, kuris vadovauja diskusijai ir pristato rezultatus. Kiekviena grupė, remdamasi pateiktu 
atveju ir įrodymais, turi sudaryti skirtingų DŽS gydymo strategijų (savigydos, 
medikamentinio gydymo, kitų gydymo metodų) planus. 
 
Tuomet planai pristatomi ir aptariami bendros diskusijos metu. 
 
Po to lektorius aptaria išvadas ir užbaigia seminarą. 
 
Medžiaga 
Pristatymas programa „PowerPoint“. 
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Bristolio išmatų formos skalė (DŽS pagalbos sau ir paramos grupė, 
www.ibsgroup.org/bristolstool). 
 
Įranga 
Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena bendrai diskusijai skirta auditorija, kuri būtų pakankamai didelė, kad tilptų trys grupės 
(galimos papildomos trys auditorijos). 

 

Presentation:  

Management of irritable bowel syndrome (IBS) – WORKSHOP – Dimitris Karanasios 

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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VI.  PROFILAKTIKOS PRIEMON ĖS 
1. Arterinio kraujo spaudimo kontrolė pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Jūratė Klumbienė  

 

Metodas: seminaras 

Dalyviai: 15 - 18 šeimos gydytojų (tęstinių studijų kursas) 

Tikslai  

1. Patobulinti hipertenzijos diagnostikos ir kardiovaskulinės rizikos vertinimo įgūdžius. 
2. Atnaujinti dalyvių žinias, susijusias su aukšto kraujo spaudimo (KS) gydymo 

strategijomis. 
3. Papildyti šeimos gydytojų žinias, susijusias su metodais, skirtais pagerinti pacientų 

gydymo antihipertenziniais vaistais režimo laikymąsi. 

Siūloma darbotvarkė 

 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Atvejo pristatymas Bendras pristatymas 10 min. 
2. Paciento problemų nustatymas ir 

kardiovaskulinės rizikos vertinimas  
Individualus darbas 10 min. 

3. Nustatytos kardiovaskulinės rizikos 
pagrindimas  

Bendra diskusija 10 min. 

4. Gydymo plano kūrimas: nefarmakologinės 
priemonės, medikamentinė terapija ir gydymo 
režimo laikymąsi užtikrinančios priemonės  

Darbas grupėmis 30 min. 

5. Planų pristatymas ir diskusija Bendras pristatymas 30 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaro pradžioje lektorius pristato seminaro tikslus ir darbotvarkę. 

Tuomet lektorius pristato paciento, sergančio hipertenzija, atvejį. 

Dalyviai turi nustatyti paciento problemas ir įvertinti kardiovaskulinę riziką. Prieš sprendžiant 
šią užduotį, lektorius primena svarbiausius klinikinius požymius, pagal kuriuos nustatoma 
kardiovaskulinė rizika. Dalyviai gauna kardiovaskulinės rizikos nustatymo lentelę, kuri yra 
patvirtinta Europos hipertenzijos draugijos / Europos kardiologų draugijos. 

Bendros diskusijos metu dalyviai išvardija paciento sveikatos problemas, apibūdina 
kardiovaskulinę riziką ir paaiškina, kaip šią riziką nustatė. 

Tuomet dalyviai suskirstomi į tris grupes. Kiekviena grupė turi paruošti rekomendacijas 
ankščiau minėtam pacientui: 1) nefarmakologinio gydymo; 2) gydymo tikslų ir 
medikamentinio gydymo; 3) priemonių, kurios padėtų užtikrinti gydymo režimo laikymąsi. 
Kiekviena grupė išsirenka grupės vadovą, kuris vadovauja diskusijai ir pristato rezultatus 
bendros diskusijos metu. 

Visiems hipertenzija segantiems pacientams turi būti taikomi gyvensenos (nefarmakologinės 
priemonės) pokyčiai. Svarstytinos priemonės: svorio mažinimas, fizinio aktyvumo didinimas, 
piktnaudžiavimo alkoholiu mažinimas, druskos vartojimo mažinimas, vaisių ir daržovių 
vartojimo didinimas, sočiųjų riebalų rūgščių ir bendrai riebalų vartojimo mažinimas ir 
metimas rūkyti. Reikėtų aptarti „DASH valgymo plano“ taikymą. Pristatyto paciento atveju 
reikėtų pabrėžti nutukimo kontrolės, alkoholio vartojimo mažinimo ir metimo rūkyti 
rekomendacijų svarbą. 
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Reikėtų aptarti rekomendacijas, kada pradėti medikamentinį gydymą, kokie turėtų būti 
gydymo tikslai (ilgalaikės kardiovaskulinės rizikos mažinimas; tikslinis kraujo spaudimas 
bendroje populiacijoje sergantiesiems CD, didelės ir labai didelės rizikos pacientams; tikslinis 
KS namuose ir ambulatorinėje grandyje) ir kaip pasirinkti antihipertenzinius vaistus. 

Gydymo antihipertenziniais vaistais režimo nesilaikymas yra viena iš dažniausių blogos KS 
kontrolės priežasčių, kuri reikšmingai padidina sveikatos priežiūros išlaidas. Dalyviai turėtų 
išvardinti bendrai priimtus metodus, padedančius vertinti gydymo antihipertenziniais vaistais 
režimo laikymąsi, ir suplanuoti priemones, kurios padėtų gerinti režimo laikymąsi (mokymas; 
veiksmingas, gerai toleruojamas ir paprastas gydymas; KS stebėsena namuose; geri gydytojo 
ir paciento santykiai; bendradarbiavimas su šeimos nariais ir kt.). 

Seminaro pabaigoje lektorius apžvelgia išvadas, pabrėžia svarbiausius klausimus. Reikėtų 
pabrėžti, kad gydymo strategijos (medikamentinis gydymas; monoterapija ar vaistų deriniai) 
parinkimas priklauso nuo kardiovaskulinės rizikos lygio. Dėl šios priežasties būtina nustatyti 
bendrą kardiovaskulinę riziką visiems hipertenzija sergantiems pacientams. Gyvensenos 
pokyčiai turi būti rekomenduojami visiems hipertenzija sergantiems pacientams. Prieš tai 
būtina pateikti pagrindinius principus, padedančius žmonėms keisti savo elgseną. Bendroje 
medicinos praktikoje reikėtų taikyti įvairias strategijas, kurios padėtų užtikrinti, kad pacientai 
laikytųsi gydymo antihipertenziniais vaistais režimo. 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

EHD / EKD kardiovaskulinės rizikos nustatymas. 

KMI klasifikacija. 

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena bendrai diskusijai skirta auditorija, kuri būtų pakankamai didelė, kad tilptų trys grupės 
(galimos papildomos trys auditorijos). 

 

Presentation:  

Blood pressure control in primary health care – WORKSHOP – Jurate Klumbiene 

(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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2. Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemon ės. Jūratė Klumbienė 

 
Metodas: seminaras 

Dalyviai: 15 - 18 šeimos gydytojų (tęstinių studijų kursas) 

Tikslai  
1. Praplėsti dalyvių supratimą apie įvairių širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos 

strategijų skirtumus BPG praktikoje. 
2. Patobulinti širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemonių planavimo ir vykdymo 
įgūdžius. 

3. Atnaujinti dalyvių žinias apie širdies ir kraujagyslių ligų gydymo metodus. 
 
Siūloma darbotvarkė 
 
Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Praktinio profilio pristatymas Bendras pristatymas 5 min. 
2. Galimų intervencijų naudojant populiacinę ir 

didelės rizikos strategiją bei antrinės širdies ir 
kraujagyslių ligų profilaktikos nustatymas 

Darbas grupėmis 15 min. 

3. Darbo grupėmis rezultatų pristatymas Bendra diskusija 20 min. 
4. Pagrindinės širdies ir kraujagyslių ligų 

profilaktikos priemonės 
Paskaita 20 min. 

 
Seminaro apibūdinimas 

Seminaro pradžioje lektorius pristato seminaro tikslus ir darbotvarkę. 

Tuomet lektorius trumpai apibūdina užsiėmimo struktūrą. 
 

Dalyviai suskirstomi į tris grupes. Kiekviena grupė turi paruošti širdies ir kraujagyslių ligų 
profilaktikos priemonių planą, naudodamasi šiomis strategijomis: 1) populiacine strategija; 2) 
didelės rizikos strategija; 3) antrinės profilaktikos. Kiekviena grupė išsirenka grupės vadovą, 
kuris vadovauja diskusijai ir pristato rezultatus bendros diskusijos metu. 

Savo planuose grupės turi apžvelgti šiuos aspektus: 
• profilaktikos priemonių tikslai; 
• tikslinė populiacija; 
• pacientų skaičius; 
• turimi ištekliai (žmogiškieji, finansiniai, laiko); 
• įvykdomumas; 
• svarbiausios priemonės; 
• rezultatų vertinimas. 

 
Lektorius turi užtikrinti, kad nebus praleisti šie klausimai: 

1) Populiacinėje strategijoje akcentuojamas sveikatos stiprinimo priemonių, nukreiptų į 
gyvensenos pokyčius, taikymas (rūkančių asmenų skaičiaus mažinimas; subalansuotą 
maistą vartojančių asmenų skaičiaus didinimas ir fiziškai aktyvių asmenų skaičiaus 
didinimas). 
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2) Didelės rizikos strategija, pagal SCORE sistemą, nustato didelės rizikos pacientus ir 
taiko rizikos veiksnius (kraujo spaudimą, lipidus, svorį, gliukozę) koreguojančias 
priemones.  

3) Antrinės profilaktikos priemonės padeda sumažinti bendrą kardiovaskulinę riziką 
pacientams, kuriems diagnozuota širdies ir kraujagyslių liga (artimų giminaičių 
profilaktinis patikrinimas; griežtesnė rizikos veiksnių kontrolė; širdį apsaugančių 
vaistų skyrimas). 

 
Seminaro pabaigoje lektorius apžvelgia išvadas, pabrėžia svarbiausius klausimus. Lektorius 
paskaito paskaitą (20 minučių; apie 10 - 15 skaidrių), pavadintą „Pagrindinės širdies ir 
kraujagyslių ligų profilaktikos strategijos“. 
 
 
 
Medžiaga 
Pristatymas programa „PowerPoint“. 
SCORE lentelės. 
Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena bendrai diskusijai skirta auditorija, kurioje galėtų dirbti dvi grupės. 
 
Presentation:  
CVD preventive interventions – WORKSHOP – Jurate Klumbiene 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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VII.  INFORMACIJA 
 

1. Darbas su žiniasklaida. Linas Šumskas, Gediminas Raila 
 
Metodas: seminaras 

Dalyviai: 16 - 20 šeimos gydytojų (tęstinių studijų kursas) 

Tikslai  
1. Plėtoti informacijos apie sveikatos būklę skleidimo bendruomenėje įgūdžius. 
2. Suteikti žinių apie pagrindinius bendravimo per žiniasklaidą principus. 
3. Išmokyti bendravimo technikos atvirų diskusijų ir spaudos konferencijų metu. 

 
Siūloma darbotvarkė 
 
Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Žiniasklaidos teorijos ir bendravimo per 

žiniasklaidą pristatymas 
Bendras pristatymas 30 min. 

2. Pranešimo spaudai rengimas Darbas grupėmis 40 min. 
3. Darbo grupėmis pristatymas Pristatymas  30 min. 
4. Apžvalga ir rekomendacijos Diskusija  20 min. 
 
Seminaro apibūdinimas 
Seminaro pradžioje lektorius pristato seminaro tikslus ir planą. 
 
Tuomet lektorius pristato teorinę medžiagą apie bendravimą per žiniasklaidą ir išdalija 
medžiagą su pagrindine temos informacija. 
 
Dalyviai suskirstomi į tris grupes. 
 
Grupės turėtų atlikti ir pristatyti šias užduotis: 

1. Kasmetį pranešimą apie apskrities ar miesto populiacijos sveikatą. 
2. Pranešimą apie infekcinės ligos protrūkį bendruomenėje, apskrityje, mieste ar šalyje. 
3. Tyrimo apie naujus ligų gydymo ir profilaktikos metodus ataskaitą. 

 
Ruošiantis kiekviena iš šių temų, vadovaujamasi specialia vadovo / lektoriaus parengta 
medžiaga. 
Dalyviams paaiškinamos užduotys. Vėliau kiekvienai grupei paaiškinamos užduoties detalės. 
Atlikdami vaidybos užduotis, kiekvienos grupės dalyviai turėtų būti novatoriški ir išradingi.  
Grupėmis atliekami „minčių lietaus“ pratimai ir diskutuojama apie informaciją, kurią reikėtų 
įtraukti į pranešimą spaudai bei žodinį pranešimą. 
Kiekvienos grupės atstovas pristato grupės rezultatus. Kitų grupių dalyviai užduoda su 
pranešimu spaudai susijusių klausimų, kurie galėtų kilti realioje situacijoje (apibūdinto įvykio 
/ pranešimo detalės; susiję ateities veiksmai; įtaka bendruomenės sveikatos būklei). 
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Į klausimus atsako kiekviena grupė. Po to dalyviai trumpai įvertina pristačiusiojo asmens 
veiklą: informacijos aiškumą, visapusiškumą (ar buvo paminėti visi svarbūs dalykai) ir 
pristatymo kokybę. 
Seminaro pabaigoje lektorius pateikia rekomendacijas, kaip parengti ir pristatyti profesionalų 
pranešimą spaudai. 
 
Medžiaga 
Dalomoji medžiaga su teorine informacija: 

• Kasmetis pranešimas apie apskrities ar miesto populiacijos sveikatą. 
• Pranešimas apie infekcinės ligos protrūkį bendruomenėje, apskrityje, mieste ar šalyje. 

• Tyrimo apie naujus ligų gydymo ir profilaktikos metodus ataskaita. 
Medžiaga pranešimui spaudai rengti. 
Popieriaus lapai su užduočių apibūdinimu. 
 
Įranga 
Kompiuteris. 
Projektorius. 
Rašomoji lenta, pieštukai. 
 
Viena didelė auditorija bendrai diskusijai (spaudos konferencijai) ir trys mažos auditorijos 
darbui grupėmis. Galima ir viena didelė auditorija su trimis apvaliais stalais darbui grupėmis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85

2. Kompiuterinių technologijų naudojimas praktikoje. Gžegožas Margas 
(Grzegorz Margas) 

 
Metodas: diskusija 
Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (15 - 20) 
Tikslai  

1. Suprasti kompiuterinių technologijų naudojimo praktikoje reikšmę renkant ir 
analizuojant informaciją. 

2. Sugebėti atpažinti kompiuterizavimo keliamus iššūkius ir kliūtis. 
3. Plėtoti gebėjimą aktyviai dalyvauti grupės diskusijose ir aiškiai formuluoti savo 

nuomonę. 
 
Siūloma darbotvarkė 
 
Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Praktikos kompiuterizavimas kaip 

iššūkis  
Įžanga į problemą 10 min. 

2. Pagrindinių praktikos kompiuterizavimo 
privalumų ir trūkumų nustatymas 

Visos grupės SSGG 
(angl. SWOT) analizė 

30 min. 

3. SSGG. Kas toliau?  SSGG analizės 
santrauka 

5 min. 

 
Diskusijos apibūdinimas 
 
Diskusija prasideda trumpa įžanga į problemą, diskusijos apžvalga bei tikslų pristatymu. 
Grupė informuojama apie darbotvarkę. 
 
Lektorius pateikia pagrindinę statistinę informaciją apie bendrosios praktikos gydytojų (BPG) 
darbo kompiuterizavimą šalyje, kurioje vyksta diskusija (palyginti su kitomis šalimis). 
Lektorius pateikia informacinių technologinių programų galimybių pavyzdžius (pvz., 
administracinės ir medicininės informacijos rinkimas; informacijos atkūrimas; sprendimų, 
reikalingų BPG praktikai, palaikymas). 
 
Reikėtų paminėti, kad pastaraisiais dešimtmečiais nuolatinis technologijų tobulėjimas keitė 
pirminės sveikatos priežiūrą. Pirminės sveikatos priežiūros grandyje dirbantys gydytojai 
pradėjo naudotis informacinių technologijų sistemomis, siekdami veiksmingiau valdyti 
augantį informacijos apie pacientus srautą. Iš pradžių kompiuteriai buvo naudojami 
administraciniais tikslais. Šiuo metu pirminės sveikatos priežiūros gydytojai juos vis dažniau 
naudoja kitais tikslais, pavyzdžiui, naudojantis IT skiriami ir užsakomi tyrimai, pacientai 
nukreipiami pas specialistus, vertinami tyrimų rezultatai ir lengviau priimami klinikiniai 
sprendimai. 
 
Elektroninis medicininių duomenų įrašas (EMDĮ) yra kompiuterizuotas medicininių duomenų 
įrašas, sukurtas organizacijoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas – ligoninėje ar 
gydytojo kabinete. Tokiuose įrašuose plačiai ar kaip santrauka pateikiami įvairūs duomenys 
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apie pacientą (demografiniai, anamnezės duomenys, informacija apie vaistų vartojimą ir 
alergijas, imunizacijas, laboratorinių tyrimų rezultatai ir radiologiniai vaizdai). Elektroninis 
duomenų apie sveikatą įrašas (EDSĮ) yra besivystanti koncepcija, apibūdinama kaip 
sisteminis duomenų apie asmens ar populiacijos sveikatą rinkinys. Tai platesnė sąvoka nei 
EMDĮ, nes ši informacija yra įtraukta į tinklais apjungtų įstaigų informacinių sistemų bazę ir 
naudojama skirtingose sveikatos priežiūros aplinkose. 
 
Nenorėjimas pritaikyti EMDĮ sistemų praktikoje siejamas su šiais veiksniais: kaina, išbandytų 
sistemų neprieinamumu, duomenų įvedimo klaidomis, priimtų standartų trūkumu, 
neprityrusiais prekiautojais, pacientų nerimu dėl konfidencialumo ir saugumo bei teisiniais 
klausimais. Vis dėlto taikantieji EMDĮ sistemas supranta, kad nauda gydytojams ir 
pacientams yra didesnė už esamas kliūtis. 
 
Kitoje dalyje lektorius pristato diskusijos SSGG struktūrą, suskirstydamas rašomąją lentą į 
keturias sritis: S - stiprybės, S – silpnybės, G – galimybės, G – grėsmės. Grupė turi išvardinti 
tris - septynis argumentus kiekvienai kategorijai. Lektorius pažymi juos ant lentos ir stengiasi 
pabaigti diskusiją, pabrėždamas kompiuterinių įrašų vaidmenį veiksmingoje sveikatos 
stiprinimo ir ligų profilaktikos veikloje. 
 
Lektorius turi ypač pabrėžti tokius teiginius: 
 
S – stiprybės: išlaidų mažinimas; geresnis duomenų saugojimas; medicininių klaidų 
mažinimas; priežiūros kokybės didinimas; įrodymais pagrįstos medicinos skatinimas; geresnis 
medicininių įrašų pasiekiamumas; dalijimasis medicininiais įrašais; teisinės ir statistinės 
informacijos tyrimams ir kokybės gerinimui šaltinis; pritaikytas požiūris į informaciją, svarbią 
įvairių specialistų poreikiams.  
S – silpnybės: didelės investavimo į IT išlaidos (techninė ir programinė įranga, išlaikymo 
išlaidos); pradžioje reikia daugiau laiko; reikalingos bazinės IT žinios; reikalingas personalo 
mokymas; saugumo klausimai, tokie kaip ugniasienės, antivirusinės programos, slaptažodžiai, 
privatumo klausimas (JAV 150 žmonių gali pasižiūrėti hospitalizuoto paciento duomenis ); 
prityrusio IT personalo paieška ir įdarbinimas; pasitikėjimas nuolatiniu energijos tiekimu; 
prieiga prie interneto tampa būtinybe; priklausomybė nuo kompiuterio; teisiniai klausimai, 
tokie kaip elektroninio parašo turėjimas. 
 
G – galimybės: farmacijos pramonės, vyriausybės ir profesinių organizacijų paramos šaltinis; 
mažesnis medicininių klaidų dėl neįskaitomų įrašų skaičius; nebereikia dubliuoti tos pačios 
informacijos, rašant ją į skirtingas formas; trumpesnės konsultacijos; mažiau nereikalingų 
tyrimų; mažiau nereikalingo gydymo; mažiau klaidų; padidėjęs produktyvumas; geresnis 
gydymo koordinavimas; sumažintos išlaidos; priminimai ir įspėjimai; galimybė saugoti 
daugiau informacijos ir ilgiau.  
 
G – grėsmės: standartų trūkumas – terminologijos, kodavimo, funkcinio suderinamumo; 
saugumo ir konfidencialumo klausimai; personalo nenoras spręsti sunkumus; prekiautojų 
nesugebėjimas pateikti tinkamus produktus; ilgalaikis įrašų laikymas ir saugojimas. 
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Medžiaga 
Pristatymai programa „PowerPoint“. 
 
Įranga 
Kompiuteris. 
Projektorius. 
Rašomoji lenta, pieštukai. 
Viena didelė auditorija bendrai diskusijai ir keturios papildomos mažos auditorijos darbui 
grupėmis. 
 
Presenation:  
CVD preventive interventions – WORKSHOP – Grzegorz Margas, M.D., Ph.D. 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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VIII. SANTYKIAI SU PACIENTU 
 

1. Santykių su pacientu principai. Katažyna Machaček, Malcolmas Whitfieldas 
(Katarzyna Machaczek, Malcolm Whitfield) 

 
Metodas: vaidyba 
Dalyviai: profesinio mokymo studentai (5 - 20) 
Tikslai  

1. Parodyti pagrindinių veiksnių, lemiančių kokybiškus paciento ir bendrosios praktikos 
gydytojo santykius, svarbą gydymui ir paciento sveikatos būklei. 

2. Suprasti, kad gydytojo bendravimo įgūdžiai ir gydytojo ir paciento bendravimas yra 
būtini siekiant optimalios sveikatos priežiūros; pademonstruoti gerus bendravimo 
įgūdžius. 

3. Pritaikyti bendravimo įgūdžius sudominant, mokant, palaikant ir pritraukiant 
pacientus. 

 
Siūloma darbotvarkė 
 
Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įvadas į užsiėmimą Bendras pristatymas 5 min. 
2. Gerosios medicinos praktikos principų 

rekomendacijos  
Savarankiškas skaitymas 10 min. 

3. Scenarijaus kūrimas / pažintis su vertinimo 
metodais 

Individualus darbas 5 min. 

4. Konsultacijos simuliacija  Vaidyba 10 min. 
5. Darbo aptarimas ir apžvalga  Bendra diskusija 15 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, seminaro ir tikslų apžvalga. 

Tuomet kiekvienam seminaro dalyviui išdalijama dalomoji medžiaga ir skiriama 10 minučių 
skaitymui. Lektorius gali pasiruošti savo dalomąją medžiagą, skirtą naudoti šalyje, kurioje 
vyksta seminaras, specifinę informaciją ar atsispausdinti Jungtinės Karalystės dalomosios 
medžiagos pavyzdį (www.gmc-uk.org/guidance/good_medical_practice.asp). Po to dalyviams 
paskiriami skirtingi vaidmenys. Vienas iš dalyvių vaidina gydytoją, kitas – pacientą. Kiti 
dalyviai yra stebėtojai. Vaidmenis gavę dalyviai 5 minutes ruošiasi vaidinimui. Tuo metu kiti 
dalyviai gauna ir susipažįsta su vertinimo lentele. 

Užsiėmimo metu gydytoją vaidinantis dalyvis turi teikti patarimus ir pagalbą pacientui vienu 
su sveikatos stiprinimu ir ligų profilaktika susijusiu klausimu (pvz., metimo rūkyti, svorio 
valdymo). Užtikrinkite, kad diskusijos su „pacientu“ metu būtų vadovaujamasi Bendrosios 
medicinos tarnybos „Gerosios medicinos praktikos“ (GMP) rekomendacijomis (kitose šalyse 
galima taikyti kitas rekomendacijas). 

Gydytojas ir pacientas vaidina konsultaciją. Kiti dalyviai klauso ir stebi pokalbį su „pacientu“. 
Po to įvertina, ar buvo laikomasi GMP rekomendacijų, susijusių su gerais santykiais su 
pacientu. Vertinimui palengvinti galima naudoti lentelę „Dalyvio veiklos įvertinimas“. 

Seminaro pabaigoje vyksta bendra diskusija, kurioje įvertinama dalyvių veikla, o lektorius 
apžvelgia seminaro eigą. 

Medžiaga 

Dalomoji medžiaga – Gerosios medicinos praktikos principų rekomendacijos. 
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Vertinimo priemonė – atspausdinta kopija. 

Įranga 

Viena auditorija bendrai diskusijai. 

Lektorius gali pasiruošti savo dalomąją medžiagą, skirtą naudoti šalyje, kurioje vyksta 
seminaras, specifinę informaciją ar atsispausdinti Jungtinės Karalystės dalomosios medžiagos 
pavyzdį (www.gmc-uk.org/guidance/good_medical_practice.asp). 
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2. Gydytojo ir paciento santykių srities kompetencijos stiprinimas. Gediminas Raila,  
Linas Šumskas 

 

Tema: Gydytojo ir paciento santykių srities kompetencijos stiprinimas 

 

Metodas: diskusija grupėje 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (15 - 20) 

Tikslai  

1. Plėtoti gydytojo ir paciento bendravimo srities kompetenciją remiantis į pacientą 
orientuotu požiūriu. 

2. Stiprinti darbo grupėmis ir asmeninio bei kolektyvinio įgalinimo kompetenciją. 
3. Gilinti mokymo ir diskutavimo įgūdžius. 
4. Stiprinti mokymo bei instruktavimo srities kompetenciją ir supažindinti dalyvius su 

strategijomis, padedančiomis spręsti pacientų motyvavimo ir pasitikėjimo klausimus. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įvadas į problemą. Grupė supažindinama su 

užduotimis, nustatomos laiko ribos 
Bendras pristatymas 10 min. 

2. Didelės grupės diskusija Bendra diskusija 10 min. 
3. Diskusija mažomis grupėmis Darbas grupėmis 30 min. 
4. Kiekvienos grupės ataskaitos Bendras pristatymas 30 min. 
5. Baigiamosios pastabos ir išvados. Lektorius 

gali papildomai paminėti bet kuriuos 
klausimus, jei mano, kad jie buvo nepaminėti 

Bendras pristatymas 20 min. 

Diskusijos apibūdinimas 

Diskusija prasideda trumpa įžanga į problemą, seminaro tikslų ir apžvalgos pristatymu. 
Grupei pateikiama seminaro darbotvarkė. 
 
Dalyviai turi pristatyti pagrindines problemas, kurios kyla individualaus paciento ar grupės 
konsultavimo metu. Pristatomos ir aptariamos šios temos: 

1. Partnerystė ar vienpusis procesas. Priėmimas ir vertinimas, autonomija ir 
priklausomybė. 

2. Į gydytoją ir į pacientą orientuotos konsultacijos koncepcija.  
3. Bendravimo kliūtys, žodinės ir nežodinės kliūtys, turinčios įtakos bendravimui. 
4. Pacientų motyvacija ir pasipriešinimas. 

 
Tuomet grupė suskirstoma į mažesnes grupeles. Kiekviena grupelė turi įvykdyti vieną iš 
toliau pateikiamų užduočių: 

1. Suplanuoti grupės susitikimą. 
2. Nustatyti neverbalinį bendravimą, kuris turi įtakos asmeniniam bendravimui. 
3. Padėti žmonėms kalbėti. 
4. Gerinti paciento motyvaciją. 

 
Užduotys paaiškinamos naudojantis programa „PowerPoint“ parengtu pristatymu. Prasideda 
diskusija mažomis grupėmis. 



 
 

91

 
Po diskusijų mažomis grupėmis vienas ar du kiekvienos grupės nariai pristato rezultatus, 
pasiūlymus ir išvadas. 
 
Pabaigoje lektorius apžvelgia išvadas ir pristato baigiamąsias išvadas bei rekomendacijas. 
 
Medžiaga 
Pristatymas programa „PowerPoint“. 
Įranga 
Kompiuteris. 
Projektorius. 
Rašomoji lenta, pieštukai. 
Viena didelė auditorija bendrai diskusijai ir keturios papildomos mažos auditorijos darbui 
grupėmis. 
 
Presentation:  
Development of competencies for doctor-patient communication Dr Gediminas Raila, 
MD, PhD 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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IX.  VIETOS BENDRUOMENĖS 
 

1. Vietinis įtraukimo tinklas. Mubarakas Ismailas (Mubarak Ismai l) 
 

Metodas: scenarijumi paremtas mokymas 

Dalyviai: profesinio mokymo studentai (20 - 30) 

Tikslai  

1. Suprasti pacientų santykių su skirtingais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir 
kitomis paramos organizacijomis sudėtingumą. 

2. Suprasti paramos jautriosioms visuomenės grupėms paslaugų įtaką paciento ir 
gydytojo santykiams. 

3. Susipažinti su sėkmingu pacientų santykių kūrimo pavyzdžiu plačiąja prasme. 

Siūloma darbotvarkė 

Dalis Veikla Metodas Laikas 
1. Įvadas į užsiėmimą Bendras pristatymas 5 min. 
2. Vietiniai įtraukimo tinklai (VĮT) Bendras pristatymas 15 min. 
3. Diskusija vietinio įtraukimo tinklo dalyvių 

susitikimo metu 
Vaidyba  20 min. 

4. Pasidalijimas individualia patirtimi Grupės diskusija 20 min. 

Seminaro apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, seminaro tikslų ir apžvalgos pristatymu. 

Tuomet lektorius pristato pagrindinę informaciją apie vietinius įtraukimo tinklus, 
pabrėždamas jų svarbą santykių su pacientais sveikatos priežiūros ir socialinėse sistemose 
kūrimui.  

Šio seminaro dalyviai paprašomi vaidinti skirtingus vaidmenis, susijusius su pacientų 
įtraukimu į sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos veiklą. Rekomenduojama naudoti tipinio 
vietinio įtraukimo tinklo struktūrą. Tokie tinklai žymiai pagerina pacientų dalyvavimą 
sveikatos priežiūros procese ir gerų santykių su pacientu kūrimą Jungtinėje Karalystėje. VĮT 
yra bendradarbiavimo tinklas, kuris leidžia pacientams, slaugytojams ir kitiems paslaugų 
gavėjams išreikšti savo nuomonę apie sveikatos priežiūrą ir taip prisidėti prie sveikatos ir 
socialinės priežiūros paslaugų teikimo kokybės gerinimo. 

Seminaro metu dalyviai suskirstomi į grupes (po 5-9 žmones). Lektorius išdalija dalyviams 
tipinio VĮT vaidmenis: 

– pacientų; 
– globėjų; 
– individų; 
– bendruomenės grupės; 
– tikėjimo grupės; 
– gyventojų asociacijos; 
– savanoriškos organizacijos; 
– sveikatos priežiūros specialistų / gydytojų; 
– vietos valdžios. 
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Dalyviai paprašomi padiskutuoti savo grupėse apie tai, kaip jie spręstų jų bendruomenei 
daugiausiai sunkumų keliančias sveikatos problemas (pvz., piktnaudžiavimas alkoholiu, 
nutukimas). Diskusijai skiriama 20 minučių. 

Pabaigus diskusijas, kiekvienas grupės dalyvis turi pasidalinti savo patirtimi, susijusia su: 

– tuo, kaip santykius su pacientu galima sustiprinti per organizacijų ir bendruomenės 
veiklą; 

– tuo, kaip lengva pagerinti gydytojo ir paciento santykius per veiklą, susijusią su 
bendruomenės įtraukimu ir įgalinimu (tokią kaip VĮT). 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Viena auditorija bendrai diskusijai. 

 
Presentation:  
Local Involvement Network (LINK) – Mubarak Ismail 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 
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2. Bendrosios medicinos praktikos vaidmuo bendruomenės sveikatos priežiūros 
procese. Maciekas Godyckis-Cwirko, Jaroslavas Krawčykas (Maciek Godycki-
Ćwirko, Jarosław Krawczyk) 

 

Metodas: atvejo studija 

Dalyviai: tęstinių medicinos studijų studentai (12 - 20) 

Tikslai  

1. Pagerinti visaapimančios bendruomenės sveikatos priežiūros, kai pacientus kamuoja 
kelios problemos, kūrimo įgūdžius. 

2. Atnaujinti dalyvių žinias apie bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir 
bendruomenės sveikatos priežiūros poreikių vertinimą. 

3. Skatinti sąmoningumą ir gerinti bendruomenės sveikatos priežiūros poreikių ir 
paslaugų vertinimo įgūdžius. 

Programa 

Dalis Veikla Metodas 
Mokymo priemonė 

Laikas 

1. 
 

Įžanga ir atvejo pristatymas Bendras pristatymas 10 min. 

2. Bendrosios praktikos gydytojo vaidmuo – 
(pateikiant subjektyvią, objektyvią 
informaciją, vertinimą ir sudarant veiksmų 
planą (angl. SOAP note)) 

Individualus darbas 10 min. 

3. Bendruomenės poreikių vertinimas Darbas grupėmis 20 min. 
4. Bendruomenės paslaugų vertinimas Darbas grupėmis 20 min. 
5. Rezultatų pristatymas ir diskusija Bendra diskusija 30 min. 

Atvejo studijos apibūdinimas 

Seminaras prasideda trumpa įžanga, faktų apžvalga ir tikslų pristatymu. 

Po to lektorius pristato paciento, turinčio medicininių ir nemedicininių problemų, atvejį 
bendruomenės kontekste. Dalyviai turi individualiai pateikti subjektyvią ir objektyvią 
informaciją, vertinimą ir sudaryti veiksmų planą. 

Prieš užsiėmimą dalyviai gauna du klausimynus: tiriamąją priemonę poreikiams įvertinti ir 
tiriamąją priemonę paslaugoms įvertinti. Paklaustas lektorius paaiškina vertinimo priemonių 
ryšį su šalimi, kurioje vyksta seminaras. Jei reikia, klausimynus galima keisti, įtraukti 
klausimus, kurie svarbūs tam tikrai šaliai ar bendruomenei. 

Tuomet dalyviai suskirstomi į dvi ar tris grupes. Kiekviena grupė išsirenka grupės vadovą, 
kuris vadovauja diskusijai ir pristato rezultatus. Kiekvienos grupės dalyvis turi prisiimti 
paciento, kaip apibūdiname atvejyje, vaidmenį, ir užpildyti poreikių vertinimo klausimyną. 
Tuomet kiekviena grupė ant rašomosios lentos surašo potencialių poreikių sąrašą.  

Po to kiekvienas pacientą vaidinantis dalyvis užpildo paslaugų vertinimo klausimyną. Vėl 
paruošiamas potencialių paslaugų sąrašas. Turi būti vizualizuojama spraga tarp poreikių ir 
paslaugų. 
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Tuomet kiekvienos grupės darbo rezultatai pristatomi ir aptariami bendros diskusijos metu. 
Pristatomi nustatytų poreikių ir paslaugų sąrašai. Diskutuojama apie spragas tarp poreikių ir 
paslaugų. Jei reikia, lektorius aptaria išvadas ir galimybę įtraukti profesionalus, padėsiančius 
išspręsti problemas. Toliau suplanuojamas paciento nukreipimas pas kitus specialistus bei 
sudaromas stebėsenos planas. Ši informacija suteikiama pacientui. 

Reikėtų pabrėžti, kad koordinuota priežiūra turi daugiausiai privalumų. Reikėtų stengtis 
įtraukti pacientą į sveikatos veiklą ir siekti, kad pacientas įsipareigotų dalyvauti šioje veikloje. 

Po to lektorius apibendrina išvadas ir užbaigia seminarą. Reikėtų pabrėžti, kad pacientams, 
susiduriantiems su keliomis problemomis, būtinas gydymo planas, padedantis spręsti visas 
problemas. Tokiems pacientams būtina socialinė parama, teigiamas paskatinimas ir įvairių 
specialistų pagalba. Paciento būklė turi būti vertinama pakartotinai. 

 

Medžiaga 

Pristatymas programa „PowerPoint“. 

Tiriamoji priemonė poreikiams įvertinti. 

Tiriamoji priemonė paslaugoms įvertinti. 

Įranga 

Kompiuteris. 

Projektorius. 

Rašomoji lenta, pieštukai. 

Viena bendrai diskusijai skirta didelė auditorija, kurioje galėtų dirbti trys grupės (arba 
reikalingos trys papildomos auditorijos). 

 
Presentation: 
The general practice’s role in community care Maciek Godycki-Ćwirko,  
Jarosław Krawczyk 
(to be downloaded from GAP Project Website: http://www.gapproject.klrwp.pl) 


