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Santrauka
Tyrimo tikslas buvo įvertinti pakartotinės reabili-
tacijos poveikį pacientų, persirgusių galvos sme-
genų insultu, kasdieninio gyvenimo kokybei. 
Tirti Vakarų Lietuvos gyventojai, persirgę galvos 
smegenų insultu, kuriems buvo taikyti du reabi-
litacijos kursai. Taikyta patogioji netikimybinė 
atranka. Tirtas 191 pacientas. Tyrimas atliktas 
Vakarų Lietuvos gydymo įstaigų reabilitacijos 
skyriuose praėjus vieneriems metams po pasku-
tinės reabilitacijos kurso. Išskirtos dvi grupės: 
pirmąją – tiriamąją sudarė pacientai, kuriems 
buvo taikyti du reabilitacijos etapai, ir kurie at-
vyko pakartotinei reabilitacijai, antrąją – kon-
trolinę grupę sudarė pacientai, kuriems taip pat 
buvo taikyti du reabilitacijos etapai, tačiau pa-
kartotinė reabilitacija nebuvo taikyta. Paciento 
būklė vertinta prieš pakartotinę reabilitaciją ir po 
jos, naudojant Barthel skalę. Taikytas Stjudent‘o 
t kriterijus. Esant p<0,05, skirtumas laikytas sta-
tistiškai reikšmingu. 
Palyginus pacientų, patyrusių galvos smegenų 
insultą, kuriems buvo taikyta pakartotinė reabili-
tacija, funkcinės būklės pokyčius kasdieniniame 
gyvenime su grupe, kuriai nebuvo taikyta pa-
kartotinė reabilitacija, pastebėta, kad pacientų 
funkcinės būklės gerėjimas taikant pakartotinę 
reabilitaciją buvo žymiai didesnis, nei pacientų, 
kuriems nebuvo taikyta pakartotinė reabilitacija. 
Netaikant pakartotinės reabilitacijos, pacientų, 
patyrusių galvos smegenų insultą, funkcinės bū-
klės atsistatymas vyksta lėčiau arba blogėja, dėl 
to nukenčia jų kasdieninio gyvenimo kokybė.

ĮVADAS
Dėl didelio sergamumo ir mirtingumo bei didelių 

sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų sąnaudų, galvos sme-
genų insultas yra viena iš pagrindinių sveikatos pro-
blemų pasaulyje [1, 2]. Galvos smegenų insultas yra 
trečioji pagal dažnį mirties priežastis Europoje. Kasmet 
nuo jo miršta apie 400 000 Europos Sąjungos šalių 
gyventojų. Daugiau kaip 50 proc. žmonių po insulto 
kenčia dėl laikinos ar nuolatinės negalios. [3]. Galvos 
smegenų insultas yra viena iš pagrindinių neįgalumo 
priežasčių, o sergančiųjų insultu gydymas bei slauga 
sunaudoja žymią sveikatos apsaugai skiriamų lėšų dalį 
[4-7]. Trūksta informacijos, mokslinio pagrindimo, ži-
nių, kaip turėtų būti paskirstomi turimi resursai siekiant 
kuo geresnių rezultatų insulto baigčių mirtingumo, neį-
galumo, gyvenimo kokybės požiūriu, kada ir kiek laiko 
turėtų būti skiriamas reabilitacinis gydymas po galvos 
smegenų insulto.

Darbo tikslas - įvertinti pakartotinės reabilitacijos 
poveikį pacientų, persirgusių galvos smegenų insultu, 
kasdieninio gyvenimo kokybei.

TYRIMO METODIKA
Tirti Vakarų Lietuvos gyventojai, 2006-2008 m. per-

sirgę galvos smegenų insultu, kuriems buvo taikyti du 
reabilitacijos kursai. Taikyta patogioji netikimybinė at-
ranka. Tirtas 191 pacientas. Tyrimas atliktas Vakarų Lie-
tuvos gydymo įstaigų reabilitacijos skyriuose praėjus 
vieneriems metams po paskutinės reabilitacijos kurso. 
Išskirtos dvi grupės: pirmąją – tiriamąją sudarė pacien-
tai, kuriems buvo taikyti du reabilitacijos etapai, ir ku-
rie atvyko pakartotinei reabilitacijai, antrąją – kontroli-
nę grupę sudarė pacientai, kuriems taip pat buvo taikyti 
du reabilitacijos etapai, tačiau pakartotinė reabilitacija 
nebuvo taikyta. Paciento būklė vertinta prieš pakarto-
tinę reabilitaciją ir po jos, naudojant Barthel skalę [8].
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Funkcinės būklės analizei pacientai buvo skirsto-
mi į penkias grupes: 0-20 balo – visiškai priklausomi, 
nuo 21 iki 61 – beveik visiškai priklausomi, nuo 62 iki 
90 balų – vidutiniškai priklausomi, nuo 91 iki 99 balų 
– šiek tiek priklausomi ir 100 balų – savarankiški kas-
dieniniame gyvenime pagal Barthel skalę. Vidutinėms 
reikšmėms palyginti naudotas Stjudent‘o t kriterijus. 
Esant p<0,05, skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Iš 191 asmens, sirgusio galvos smegenų insultu 

ir gavusio du reabilitacinio gydymo kursus, 79 (41,4 
proc.) buvo vyrai ir 112 (58,6 proc.) moterų. Vidutinis 
pacientų amžius buvo 69,8±0,64 m.: vyrų – 68,1±0,99, 
moterų – 70,8±0,89. moterys buvo vidutiniškai 2,7 m. 
vyresnės, negu vyrai (p = 0,04). Funkcinė būklė vertinta 
pacientams, kuriems buvo taikyti du reabilitacijos eta-
pai. Pacientai buvo tirti ir po metų. Vieniems pacien-
tams buvo taikytas pakartotinis reabilitacinis gydymas 
(tiriamoji grupė), kitiems pacientams pakartotinė rea-
bilitacija taikyta nebuvo (kontrolinė grupė). Statistiškai 
reikšmingų amžiaus skirtumų tarp grupių nepastebėta.

Po antrojo reabilitacijos etapo per vienerius stebėji-
mo metus buvo taikyta pakartotinė reabilitacija prastes-
nės funkcinės būklės pacientams (1 lentelė).

Praėjus metams nuo paskutiniojo taikyto reabilita-
cijos etapo kontrolinėje grupėje, lyginamoji dalis as-
menų, kurių funkcinė būklė buvo prastesnė, padidėjo 
tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. moterų funkcinė bū-
klė buvo statistiškai reikšmingai blogesnė, negu vyrų 
tiek po taikytų dviejų reabilitacijos kursų, tiek praėjus 
metams po paskutiniojo reabilitacijos etapo (p<0,05). 
Nors vidutinė vyrų ir moterų, kuriems buvo taikytas 
pakartotinis reabilitacinis gydymas, funkcinė būklė 
iš esmės nesiskyrė (1 lentelė), moterų funkcinė būklė 
prastėjo labiau, negu vyrų. Visgi šis funkcinės būklės 
pablogėjimas nebuvo statistiškai reikšmingas (p>0,05).

Kaip matyti iš pateiktų duomenų  (1 pav.), pacientų, 
persirgusių galvos smegenų insultu, kuriems buvo tai-
kytas trečiasis reabilitacinis gydymas, funkcinė būklė 
pagal Barthel skalę po dviejų reabilitacijos kursų buvo 
blogesnė, negu pacientų, kuriems šis gydymas nebuvo 
taikytas  (p<0,05). Analizuojant visus tiriamosios gru-
pės pacientus (vyrus ir moteris kartu) paaiškėjo, kad 
pacientų, kuriems buvo taikytas trečiasis reabilitacinis 
gydymas, vidutinė funkcinė būklė praėjus metams po 
2-ojo reabilitacijos kurso, lyginant su vidutine funkcine 
būkle po 2- reabilitacinio gydymo, pagerėjo vidutiniš-
kai 13,01±0,33 balo (p=0,006). Tuo tarpu pacientų, ku-
riems reabilitacinis gydymas nebuvo taikytas, vidutinė 
būklė iš esmės nepasikeitė (-6,5±0,51 balo;  p>0,05). 
Šių dviejų pokyčių skirtumas buvo statistiškai reikš-
mingas (p=0,02). Panašūs rezultatai gauti ir nagrinėjant 
vyrų bei moterų tyrimo duomenis atskirai (1 pav.). Vyrų, 

Vidutinė funkcinė būklė Vyrai Moterys p reikšmė

Tiriamoji grupė:
Vidutinė Barthel balų suma po dviejų 
reabilitacijos etapų(proc.)(±s)
Vidutinė Barthel balų suma praėjus metams po 
pakartotinio reabilitacinio gydymo(proc.)(±s)

n = 38

59,0±0,15

71,5±0,9

n = 59

57,0±0,14

70,5±0,1

0,5

0,8

Kontrolinė grupė:
Vidutinė Barthel balų suma po dviejų 
reabilitacijos etapų(proc.)(±s)
Vidutinė Barthel balų suma praėjus 
metams,(pakartotinis reabilitacinis gydymas 
taikytas nebuvo) (proc.)(±s)

n = 41

70,5±0,14

66,5±0,17

n = 53

65,5±0,14

55,5±0,18

0,02

0,008
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Visi, N=119

Vyrai, N=79

Moterys, N=1121 lentelė. Ligonių funkcinė būklė per metus po antrojo rea-
bilitacijos kurso

1 pav. Ligonių, persirgusių galvos smegenų insultu ir gavusių 
dviejų etapų reabilitacinį gydymą, funkcinės būklės dinami-
ka vienerių metų laikotarpiu
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kuriems buvo taikytas reabilitacinis gydymas, vidutinė 
funkcinė būklė pagerėjo atitinkamai 12,5±0,56 ir su-
mažėjo 4,0±0,41 balo, tačiau tarp šių pokyčių statistiš-
kai reikšmingų skirtumų negauta (p>0,05). Tarp moterų 
funkcinė būklė atitinkamai pagerėjo 13,5±0,1 balo, o 
kontrolinėje grupėje blogėjo vidutiniškai 10,0±0,12 
balo.

Tyrimo metu atskleista, kad pakartotinė reabilitacija 
dažniau yra taikoma blogesnės funkcinės būklės paci-
entams. Kaip matyti iš duomenų, pateiktų 1 pav., paci-
entų, kuriems buvo taikytas pakartotinis reabilitacinis 
gydymas, funkcinė būklė pagal Barthel skalę po dviejų 
reabilitacijos etapų visose kategorijose (vyrų, moterų ir 
bendroje grupėje) buvo blogesnė, negu pacientų, ku-
riems šis gydymas nebuvo taikytas (p<0,05). Kitaip sa-
kant, pastebėta, kad reabilitacinės priemonės dažniau 
taikomos blogesnės funkcinės būklės pacientams.

Straipsnyje pateikti duomenys parodė reabilitacinio 
gydymo reikšmę paciento funkcinei būklei. Vertindami 
reabilitacinio gydymo poveikį galvos smegenų insultu 
persirgusiems pacientams, išnagrinėjome, kaip keitėsi 
ligonių vidutinė funkcinė būklė priklausomai nuo to, 
ar buvo taikytas trečiasis reabilitacinis gydymo etapas, 
ar ne.

Reabilitacijos įstaigų tinklo išvystymas, kaip ir rea-
bilitacinio gydymo panaudojimas insultu persirgusiems 
pacientams, atskirose šalyse labai skiriasi ir labiausiai 
priklauso nuo biudžeto galimybių. Nepaisant to, lite-
ratūroje iki šiol akcentuojama reabilitacinio gydymo 
reikšmė insulto ištikto paciento funkcinei būklei bei 
gyvenimo kokybei [9-11]. mūsų pateikti duomenys taip 
pat patvirtino reabilitacinio gydymo teigiamą poveikį 
paciento funkcinei būklei: sirgusių galvos smegenų in-
sultu ir gavusių reabilitacinį gydymą ligonių funkcinė 
būklė, praėjus metams po pakartotinio reabilitacijos 
kurso, buvo statistiškai reikšmingai geresnė, negu pa-
cientų, kuriems reabilitacinis gydymas nebuvo taikytas 
(p=0,02). Iš kitos pusės, pastebėjome, kad reabilitacinis 
gydymas dažniau buvo taikomas blogesnės funkcinės 
būklės pacientams.

Laiku ir aktyviai taikomos reabilitacijos priemonės 
žymiai pagerina ligos prognozę, padeda sugrąžinti pa-
žeistas funkcijas, išvengti komplikacijų, suteikia paci-
entui galimybę maksimaliai prisitaikyti tiek kasdieninė-
je veikloje, tiek darbe.

Literatūros duomenimis, dalies pacientų neurolo-
ginė simptomatika greitai regresuoja pirmųjų trijų sa-
vaičių laikotarpiu ir šis funkcinės būklės gerėjimas gali 
trukti iki 18 mėn. po insulto [11-13]. Kita vertus, reabi-
litacinio gydymo metu pasiektas efektas turi būti palai-

komas taikant pakartotinius terapijos kursus, nes, laikui 
bėgant, efektas mažėja ir gali visai išnykti [13-16]. Be 
to, pastebėjome, kad reabilitacinis gydymas dažniau 
buvo taikomas blogesnės funkcinės būklės ligoniams. 
Galima galvoti, jeigu reabilitacinės priemonės būtų 
buvę taikytos ir geresnės funkcinės būklės ligoniams, 
teigiamas reabilitacinio gydymo efektas galėjo būti dar 
ryškesnis. Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad rea-
bilitacijos priemonės, gydant insultą, vaidina nepapras-
tai svarbų (dažnai esminį) vaidmenį.

IŠVADOS
1. Palyginus pacientų, patyrusių galvos smegenų 

insultą, kuriems buvo taikyta pakartotinė reabilitacija, 
funkcinės būklės pokyčius kasdieniniame gyvenime su 
grupe, kuriai nebuvo taikyta pakartotinė reabilitacija, pa-
stebėta, kad pacientų funkcinės būklės gerėjimas taikant 
pakartotinę reabilitaciją buvo žymiai didesnis, nei paci-
entų, kuriems nebuvo taikyta pakartotinė reabilitacija. 

2. Netaikant pakartotinės reabilitacijos, pacientų, 
patyrusių galvos smegenų insultą, funkcinės būklės at-
sistatymas vyksta lėčiau arba blogėja, dėl to nukenčia 
jų kasdieninio gyvenimo kokybė.
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THE EFFECT OF REPEATED REHABILITATION IN STROKE SUR-
VIVORS FOR THEIR QUALITY OF CASUAL LIFE

Diana Sopagiene, Birutė Stukcinskiene, Juozas Raistenskis, 
Sigitas Griskonis, Dalija Stasiuviene 
Summary
Key words: quality of life, functional status, rehabilitation, Bart-

hel index, stroke.

The goal of the study was to evaluate the effect of repeated reha-
bilitation in stroke survivors. There were investigated the inhabitants 
of Western Lithuania after stroke (191 patients), after two rehabilita-
tion therapy courses. There were investigated two groups of patients: 
the study group (there were patients after two courses of rehabilita-
tion therapy plus repeated rehabilitation) and control group (the pa-
tients only after two courses of rehabilitation therapy, when repeated 
rehabilitation was not used). For the assessment of quality of life, in 
patients’ casual activities, a Barthel index was used. Student t was 
used for this study. The significance level p<0.05 was considered 
statistically significant.

The study results revealed that when compare patients‘ after stro-
ke functional status, who used two courses of rehabilitation treatment 
and repeated rehabilitation, and patients, who used only two courses 
of rehabilitation treatment, it was showed that functional status was 
improving in lesser extend for patients, who did not use repeated re-
habilitation. For the stroke survivors, not used repeated rehabilitation 
after two courses of rehabilitation treatment, their functional status 
was worsening or improved more slowly, and quality of their casual 
life became worse. 
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