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Santrauka
Lietuvos, kaip ir kitų Europos valstybių, visuomenė 
sparčiai sensta. Kintančios demografinės tendenci-
jos: gyventojų senėjimas, gyvenimo trukmės ilgė-
jimas, asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis (pvz., 
cukriniu diabetu (CD), osteoartroze), gausėjimas 
daro poveikį asmens fizinei psichologinei ir socia-
linei gerovei. Dėl to daugeliui senų žmonių reikia 
įvairių paslaugų. Lietuvos sveikatos statistikos duo-
menimis, Lietuvoje nuolat didėja sergančiųjų CD 
skaičius. Ši lėtinė liga lemia reikšmingą sergamumą 
ir mirtingumą. Didelis visuomenės sveikatos iššūkis 
yra CD tarp vyresnio amžiaus pagyvenusių žmonių. 
Vyresnio amžiaus ligoniai, sergantys CD ir dažnai 
kenčiantys nuo hipoglikemijos epizodų, kur kas la-
biau rizikuoja susirgti demencija.
 Tikslas – nustatyti senyvo amžiaus cukriniu diabetu 
sergančiųjų gyvenimo kokybės, mokymosi motyva-
cijos ir slaugytojo vaidmens sąsajas.
Tyrimo metodika ir metodai. Tyrimas atliktas Lietu-
vos diabeto asociacijoje (LDA). Pasirinktas anoni-
minės anketinės apklausos metodas. Tyrime, atlik-
tame 2013 m. kovo–gruodžio mėn., dalyvavo 122 
LDA nariai: 60 metų ir vyresni, sergantys 1 tipo ir 
2 tipo CD. Duomenų analizė buvo atlikta su SPSS 
(angl. Statistical Package for the Social Sciences) 
programiniu paketu, 19,0 versija. 
Rezultatai. Beveik pusė respondentų nurodė, kad jų 
dabartinė gyvenimo kokybė yra vidutiniška – n = 55 

(45,1 %) 0,39 (0,770) balo. Atsakymai apie numa-
nomą jų gyvenimo kokybę rodo –  jei jie nesirgtų 
CD, jų gyvenimo kokybė būtų daug geresnė  n = 
46 (37,8 proc.) - 2,41 (0,092) balo. Reikšminga at-
virkštinė koreliacija buvo gauta tarp pacientų žinių 
apie CD ir pacientų žinių apie slaugytojo diabetolo-
go teikiamas specializuotas slaugos paslaugas (r=-
0,146, p=0,020).
Išvados. Slaugytojas diabetologas siekia padėti ser-
gantiems CD laikytis gydymo ir slaugos rekomen-
dacijų, skatina elgsenos pokyčius ir jų išlaikymą, 
aiškinasi ir sprendžia kylančius neaiškumus. Ser-
gantieji CD tikisi tikslios, suprantamos informaci-
jos apie savo ligą, jos baigtį. Mokymas yra vienas 
iš veiksnių, darančių teigiamą įtaką sergančiųjų CD 
gyvenimo kokybei. 

Įvadas
Lietuvos, kaip ir kitų Europos valstybių, visuomenė 

sparčiai sensta. Mūsų šalyje per  pastaruosius 60 metų 
sparčiai padaugėjo vyresnių nei 60 metų amžiaus žmonių 
skaičius bei daugiau nei pusantro karto sumažėjo vaikų iki 
15 metų amžiaus dalis. Gimstamumo, mirtingumo ir migra-
cijos dinamika daro įtaką gyventojų skaičiaus mažėjimui. 
Natūrali kaita, gimstamumo ir mirtingumo santykis, inten-
syvi emigracija, kurios didžiąją dalį sudaro 20–29 metų 
amžiaus  žmonės – šie esami gyventojų amžiaus struktūros 
charakteristikos pokyčiai nuo XX a. dešimtojo dešimtme-
čio paspartino senėjimo tempus. Prognozuojama, kad 2030 
m. pradžioje beveik trečdalį (28,9 proc.) Lietuvos gyvento-
jų sudarys 60 metų ir vyresnio amžiaus asmenys (Europos 
Sąjungos (toliau – ES) 27 šalių vidurkis – 30,4 proc.). Sie-
kiant duomenų palyginimo, Pasaulio senėjimo asamblėja 
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demografiniu senumo kriterijumi pasiūlė laikyti 60 metų 
ribą (iki 60 m. – vidutinis amžius, nuo 60 m. – vyresnis), 
„Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. 
veiksmų plane“ nurodoma, kad geriatrinės sveikatos prie-
žiūros paslaugos yra skirtos 60 metų ir vyresniems senyvo 
amžiaus žmonėms [1, 2, 21, 24-25].

Patvirtinus Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
visuomenės sveikatos priežiūros strateginio dokumento 
„Sveikata visiems XXI amžiuje“ principus, Europos šalys 
įsipareigojo rūpintis žmonių sveikata, gerove ir patvirtino, 
kad siekis kuo geresnės sveikatos – viena pagrindinių kie-
kvieno žmogaus teisių. Teigiama, kad didelis dėmesys ski-
riamas visuomenės sveikatos ugdymui ir lėtinių ligų (pvz.: 
CD, širdies ir kraujagyslių ligų) rizikos veiksnių kontrolei, 
nes žinios apie sveikatą yra naudingos tiek neturintiems, 
tiek turintiems sveikatos problemų ar sergantiesiems lėti-
nėmis ligomis bei sergančiųjų artimiesiems [22]. 

Kintančios demografinės tendencijos: gyventojų se-
nėjimas, gyvenimo trukmės ilgėjimas, asmenų, sergančių 
lėtinėmis ligomis (pavyzdžiui, cukriniu diabetu (CD), šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, osteoartroze) daugėjimas daro 
poveikį asmens fizinei psichologinei ir socialinei gerovei 
bei kuria radikaliai naują ekonominį ir socialinį kontekstą, 
didina socialinės, sveikatos apsaugos sąnaudas.  Daugeliui 
senų žmonių atsiranda įvairių paslaugų poreikis [3, 24].

Mokslinėje literatūroje senėjimo procesas apibrėžiamas 
kaip dėsningas biologinis procesas, kuris neišvengiamai at-
siranda su amžiumi, pasireiškia laipsnišku organizmo pri-
sitaikymo galimybių mažėjimu, pagrindinių kūno ir psichi-
kos funkcijų silpnėjimu,  tiesiogiai priklauso nuo aplinkos, 
mitybos bei gyvenimo būdo ir požiūrio į gyvenimą. Vyres-
nio amžiaus žmonės yra mažiau atsparūs ligoms. Apie 80 
proc. vyresnių kaip 65 metų gyventojų serga viena iš šių 
lėtinių ligų: 2 tipo CD, nutukimu, Alzheimerio liga, širdies 
ir smegenų kraujagyslių ligomis, navikais. Apie 50 proc. 
vyresnių kaip 65 metų gyventojų serga mažiausiai dviem 
lėtinėmis ligomis, jiems būdinga polipatologija (keletas 
lėtinių ir ūmių ligų) ir polipragmazija (vartoja penkis-de-
šimt ir daugiau vaistų). Žmogui senstant, vyksta biologi-
niai pakitimai – endokrininės sistemos pokyčiai (pvz., CD), 
kvėpavimo organų (sumažėja gyvybinė ir bendra plaučių 
talpa), plonėja širdies raumuo, vyksta pokyčiai virškinimo 
ir šalinimo sistemoje,  mažėja inkstų pajėgumas, atrofuoja-
si skeleto raumenys (raumenų maksimali jėga po 50 metų 
kasmet sumažėja po 1–3 proc.), jutimo organų pokyčiai. 
Vyksta motorinės, pusiausvyros, sensorinės sistemos poky-
čiai, senka fizinės jėgos. Osteoartritas – dažniausia pagyve-
nusių žmonių skeleto raumenų nusilpimo priežastis. 

Amžius yra vienas iš kintamųjų, turinčių įtakos CD 
paplisti. Atsparumas insulinui ir gliukozės tolerancijos su-
trikimas (GTS) yra labiau paplitęs tarp vyresnio amžiaus 

žmonių nei jaunesnių, dėl to pastarieji yra labiau linkę sirg-
ti 2 tipo CD. Priežastys, sąlygojančios pagyvenusių žmonių 
atsparumą insulinui: nutukimas, pakitęs riebalų pasiskirsty-
mas (nyksta poodiniame sluoksnyje ir gausiai kaupiasi mo-
terims ant liemens bei šlaunų, vyrams – pilvo srityje), lėtinis 
stresas, hormoniniai sutrikimai, netinkami mitybos įpročiai, 
mažėjantis fizinis aktyvumas, pajėgumas [23-24, 26, 27].

Lietuvos sveikatos statistikos duomenimis, Lietuvoje 
nuolat daugėja sergančiųjų CD skaičius [5]. CD yra sudė-
tinga sveikatos problema, kuri lemia reikšmingą sergamu-
mą ir mirtingumą [6, 7]. Remiantis Tarptautinės diabeto 
federacijos duomenimis (TDF),  2015 m. pasaulyje CD 
sirgo apie 415 mln. pasaulio 20–79 m. amžiaus gyventojų, 
Europoje – 59,8 mln. gyventojų, Lietuvoje – 116,9 tūkstan-
čių žmonių. Liga nediagnozuota 44,1 tūkstančio 20–79 m. 
amžiaus Lietuvos gyventojų [4].

Sergantieji CD jaučia neigiamą ligos įtaką visiems gy-
venimo kokybės aspektams: psichinei, fizinei ir socialinei 
gerovei [8-10]. 

Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės (SSSGK) iš-
matavimas yra svarbus, kalbant apie ligas, tokias kaip CD, 
ypač dėl to, kad ši liga reikalauja intensyviai rūpintis savo 
sveikata visą gyvenimą, gydymas yra brangus ir sudėtin-
gas, reikalauja nuolatinio švietimo, siekiant išvengti kom-
plikacijų [11, 9, 12].

PSO teigimu, slaugytojai yra sveikatos sistemų pagrin-
das visame pasaulyje. Jie turi gebėti valdyti platų multidis-
ciplininių kompetencijų rinkinį, gebėti dirbti savarankiškai, 
bendradarbiauti su kitais komandos nariais, būti atsakingi 
už asmens sveikatos stiprinimą, ligų ir neįgalumo preven-
ciją [8, 11, 13]. 

Irane atliktame tyrime nustatyta, kad slaugytojai, teik-
dami sergantiems CD ir jų šeimoms reikalingą informaciją 
ir konsultacijas, per savirūpą įgalina pacientus geriau val-
dyti CD. Mokymas yra visą gyvenimą trunkantis procesas, 
leidžiantis sergančiajam CD pasiekti aukščiausią įmanomą 
lygį savarankiškai ir veiksmingai valdyti savo ligą [14, 8].

Slauga, orientuota į visą šeimą, sudaro sąlygas numaty-
ti galimybes keistis informacija apie pagrindinius slaugos 
komponentus, rūpintis šeimomis, ugdant pagarbą, bendra-
darbiavimą, paramą ir pasitikėjimą [15, 16].

Tyrimo tikslas – nustatyti senyvo amžiaus cukriniu 
diabetu sergančiųjų gyvenimo kokybės, mokymosi moty-
vacijos ir slaugytojo vaidmens sąsajas.

Tyrimo metodas ir medžiaga 
Tyrimas atliktas Lietuvos diabeto asociacijoje (LDA) 

2013 m. kovo-gruodžio mėn. Atlikta anoniminė anketinė 
apklausa. Tyrime dalyvavo 122 LDA nariai: 60 metų ir 
vyresni, sergantys 1 tipo ir 2 tipo CD. Siekiant užtikrinti 
tyrimo reprezentatyvumą, imties dydžiui užtikrinti  naudo-
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ta formulė: imties dydis  n  = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-
α/2*(N-1)+p*(1-p)] [31]. 

Tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos (LSMU MA) Bioetikos 
centro leidimas 2013-01-09 Nr. BEC-KS(M)-179.

Tyrimui naudotas klausimynas susideda iš trijų dalių: 
pirma dalis – anketa apie CD sergančių pacientų gyvenimo 
kokybę ADDQoL (Audit of Diabetes – Dependent Quality 
of Life) [8]. Anketa susideda iš dviejų apžvalgos elementų: 
bendroji dalis ir 19 klausimų klausimynas. Tai: 1 kl. lais-
valaikis, 2 kl. darbinės veiklos, 3-4 kl. sėslumas ar tolimos 
kelionės, šventės, 5 kl. fizinė sveikata, 6 kl. šeimos gyve-
nimas, 7 kl. draugystė ir socialinis gyvenimas, 8 kl. artimi 
asmeniniai santykiai, 9 kl. lytinis gyvenimas, 10 kl. išvaiz-
da, 11 kl. pasitikėjimas savimi, 12 kl. motyvacija įgyven-
dinti siekius, 13 kl. aplinkinių reakcijos, 14 kl. nuojautos 
dėl ateities, 15 kl. finansinė padėtis, 16 kl. buities sąlygos, 
17 kl. priklausomybė nuo kitų, 18 kl. laisvės valgyti ir 19 
kl. laisvės gerti. Šie 19 sričių klausimai prašo respondentų 
įvertinti, koks būtų jų gyvenimas, jei jie nesirgtų diabetu.  
Anketos analizė vyksta pagal autorių pateiktą algoritmą, 
įvertinamas kiekvienas gyvenimo aspektas atskirai balais 
nuo -9 iki + 9 (labai blogai – labai gerai). 

Antra dalis – tyrimo autorių parengta anketa apie pa-
cientų mokymosi motyvaciją, trečia dalis – tyrimo auto-
rių parengta anketa apie slaugytojo diabetologo vaidmenį 
valdant ligą. Anketos analizė vyksta pagal autorių pateiktą 
algoritmą, įvertinant kiekvieną gyvenimo aspektą atskirais 
balais nuo – 9 iki 9 (kai -9 - labai blogai, o  +9 - labai gerai). 

Pasverto įtakos koeficiento 
vidurkis  = 
Koeficiento vertinimas:
1. -9 – maksimali neigiama CD įtaka
2. +9 – maksimali teigiama CD įtaka [32].
Įtakos koeficiento vidurkis = įtakos vertinimas * svar-

bos vertinimas. Tyrimo autorių parengta anketa apie paci-
entų mokymo si motyvaciją (Kronbach‘o alfa: α = 0,82). 

Tyrimo autorių parengta anketa apie slaugytojo diabe-
tologo vaidmenį valdant ligą (Kronbach‘o alfa: α = 0,74). 
Demografiniai kintamieji – amžius, lytis, išsilavinimas, gy-
venamoji vieta, užsiėmimas – buvo įvertinti pačių sukurtu 
klausimynu. 

Tyrimo autorių parengtų klausimynų tinkamumui įver-
tinti, prieš pradedant tyrimą buvo atliktas žvalgomasis tyri-
mas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti anketų pritaikomumą ir 
galimus trūkumus.

Duomenų analizė buvo atlikta su SPSS (angl. Statistical 
Package for the Social Sciences) programiniu paketu, 19,0 
versija. Vertinant duomenis buvo skaičiuojami: aritmetinis 
vidurkis, standartinis nuokrypis, aritmetinio vidurkio pa-
klaida, Spearmeno‘o koreliacijos koeficientas (r) ir statisti-

nis patikimumas (p). Duomenų, kurie netenkino normalio-
jo pasiskirstymo sąlygų, analizei buvo naudojami Mann-
Whitney (tarp dviejų grupių) ir Kruskal-Wallis (daugiau 
nei dvi grupės) testai. Pasirinktas statistinio reikšmingumo 
lygmuo p<0,05. 

Tyrime dalyvavo n = 122 60–83 m. (amžiaus vidurkis – 
68 m.) sergantieji CD, n = 79 (64,7 proc.) moterys ir n = 43 
(35,3 proc.) vyrai. Pagal išsilavinimą trečdalis respondentų 
n = 35 (28,5 proc.) turėjo aukštąjį universitetinį išsilavini-
mą, n = 17 (13,9 proc.) – aukštesnįjį, daugiausiai n = 70 
(57,6 proc.) – vidurinį ar žemesnį išsilavinimą. Miesto gy-
ventojai sudarė didesnę dalį n = 85 (69,7 proc.), kaimo n = 
37 (30,3 proc.) respondentų. Miesto gyventojai dažniausiai 
neigiamai vertina CD įtaką jų gyvenimo kokybei (vidurkis 
lygus 2,76±0,222). 

Tyrimo rezultatai
Siekiant išsiaiškinti, kaip gyvenimo kokybė veikia-

ma CD, šiame darbe apklausų metu buvo naudojama LT-
ADDQoL anketa. Anketinės apklausos rezultatai parodė, 
kad bendras respondentų gyvenimo kokybės įvertinimo 
vidurkis 0,39± 0,077 balo, o respondentų vertinimu, CD 
įtaka jų gyvenimo kokybei yra lygi – 1,24± 0,151 balo (1 
pav.). Bendras pasvertojo gyvenimo kokybės įtakos koefi-
cientas 1,09.

Pateikti pagrindinių gyvenimo kokybės veiksnių pa-
sverto įtakos koeficiento vidurkiai atsižvelgiant į individu-
alius CD įtakos vertinimus. Kuo arčiau neigiamos 9 reikš-
mės yra šio vidurkio rezultatas, tuo didesnė neigiama CD 
įtaka individo gyvenimo kokybei ir atvirkščiai. Labiausiai, 
respondentų nuomone, dėl CD nukenčia jų laisvalaikio vei-
kla (-1,17±0,25). Daugiau nei trečdalis apklaustųjų galvoja 
n = 33 (27 proc.), kad laisvalaikio veikla jiems yra svarbi, 
daugiausia n = 45 (36,9 proc.) respondentų atsakė, jog iš 
dalies svarbi. Truputį daugiau mėgautųsi laisvalaikiu, jeigu 
nesirgtų CD n = 45 (36,9 proc.) apklaustųjų (2 pav.)
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Beveik pusė respondentų nurodė, kad jų dabartinė gy-
venimo kokybė yra vidutinė N = 55 (45,1 proc.) (3 pav.).

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, vertinant esamą 
gyvenimo kokybę, pasiskirstė panašiai. Tiek vyrai n = 20 
(46,5 proc.) vidurkis 0,26 ±0,26 (0,120), tiek moterys n = 
35 (44,3 proc.) vidurkis 0,47 (0,098), nurodė, kad jų gyve-
nimo kokybė yra vidutinė. Puikiai savo gyvenimo kokybę 
vertino tik moterys n = 3 (3,7 proc.) (4 pav.).

Pacientų atsakymai apie numanomą jų gyvenimo ko-
kybę reiškia, kad, jei jie nesirgtų CD, jų gyvenimo kokybė 
būtų geresnė. Respondentų suvokimu, liga nulemia jų gy-
venimo kokybę. n = 46 (37,8 proc.) apklaustųjų nurodė, 
kad jų gyvenimo kokybė būtų daug geresnė, o n = 55 (57,4 

proc.) mano, kad jų gyvenimo kokybė būtų truputį geresnė, 
jei jie nesirgtų CD. Tik dešimtadalis apklaustųjų mano, kad 
jų gyvenimo kokybės nenulemia CD.

Visuomeninis gyvenimas – vienas iš veiksnių, sąlygo-
jančių pacientų gyvenimo kokybę, taip pat buvo vertina-
mas šios apklausos metu.  Didesnė respondentų grupė n = 
64 (52,5 proc.) atsakė, kad visuomeninis gyvenimas ir san-
tykis su draugais jiems yra „svarbus“. Tik n = 4 (3,3 proc.) 
apklaustųjų pasirinko neigiamą atsakymą į šį klausimą. 
Keturi iš dešimties mano, kad jų visuomeninis gyvenimas 
būtų toks pat, jeigu jie nesirgtų CD n = 51 (41,7 proc.). Vis 
tik daugiau apklaustųjų galvoja, kad jų visuomeninis gyve-
nimas yra sąlygojamas CD ir būtų truputį geresnis, jeigu jie 
nesirgtų n = 71 (58,9 proc.).

Slaugytojo diabetologo suteikiamų žinių ir moky-
mo apie CD  ir prevenciją vertinimas sergančiųjų CD 
požiūriu. CD sergančių asmenų žinios apie savo ligą ir 
sveikatą, įgūdžiai ir mokymas yra svarbūs, siekiant keisti 
įpročius, išlaikyti ir stiprinti sveikatą. Kadangi CD valdy-
mas net 95 proc. priklauso nuo sergančiojo savikontrolės, 
todėl pacientų ir jų šeimų mokymas bei konsultavimas uži-
ma svarbią vietą slaugos disciplinoje ir yra neatsiejama CD 
prevencijos dalis. 

Dauguma apklaustų asmenų sutinka n = 68 (55,7 proc.), 
kad reikia kiekvienam išmanyti apie savo sveikatą. Buvo 
nustatytas ryšys tarp mokymosi, kaip išsaugoti ar stiprinti 
sveikatą (nesusirgti) ir pacientų žinių apie slaugytojo di-
abetologo teikiamas specializuotas slaugos paslaugas (r 
= 0,138, p<0,05). Nestipri, tačiau reikšminga koreliacija 
buvo gauta tarp pacientų žinių apie slaugytojo diabetolo-
go teikiamas specializuotas slaugos paslaugas ir savo žinių 
vertinimo (r=0,129, p<0,05). Dauguma pacientų labai gerai 
ar net puikiai įvertino slaugytojo diabetologo edukacinius 
gebėjimus. Mokymo programos informatyvumą ir supran-
tamumą pacientai daugiausia įvertino labai gerai n = 27 
(22,1 proc.) arba puikiai n = 34 (27,9 proc.). Analogiškai 
pasiskirstė respondentų vertinimai, atsižvelgiant į slaugy-
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2 pav. Pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos gyvenimo kokybei, 
pasiskirstymas, atsižvelgiant į gydymo būdo tarpgrupinius įtakos 
koeficiento vidurkius (PĮKV - pasverto įtakos koeficiento vidur-
kis)

3 pav. Respondentų pasiskirstymas, vertinant dabartinę gyvenimo 
kokybę (proc.)

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, ver-
tinant numanomą gyvenimo kokybę, jeigu jie ne-
sirgtų CD (proc.)
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tojo diabetologo asmenines savybes  (apklausos dalyviai 
turėjo įvertinti slaugytojo diabetologo nuoširdumą, mokant 
pacientus),  n = 33 (27 proc.) įvertino devyniais balais ir n 
= 43 (35,2 proc.) įvertino dešimt balų (1 lentelė). 

Remiantis gautais duomenimis (5 pav.), daugiau kaip 
pusė respondentų nurodė, kad sužinojo kaip atpažinti hi-
poglikemijos požymius ir kokių imtis priemonių, norint jos 
išvengti n = 92 (75,4 proc.). 

Reikšminga atvirkštinė koreliacija buvo gauta tarp pa-
cientų žinių apie CD ir pacientų žinių apie slaugytojo di-
abetologo teikiamas specializuotas slaugos paslaugas (r=-
0,146,  p<0,05). 

Taigi, didesnis informuotumas apie sveikatos priežiū-
ros specialistų vaidmenį, valdant 2 tipo CD (2TCD), gali 

užkirsti kelią CD komplikacijoms ir page-
rinti sergančiųjų CD gyvenimo kokybę. Ši 
informacija turėtų būti skelbiama ne tik ser-
gantiems 2TCD, bet ir kitiems nariams bei 
visuomenei [22]. 

Per pastaruosius 12 mėnesių pacien-
tai nesikreipė į socialinį darbuotoją n = 
108 (88.5 proc.), psichologą n = 105 (84,1 
proc.), reabilitologą n = 80 (67, 2 proc.), 
šiomis paslaugomis respondentai mažiau-
siai naudojosi (6 pav.).

Rezultatų aptarimas
Įvertinus pacientų, sergančių CD, gyve-

nimo kokybę, nustatyta, kad 45,3 proc. pa-
cientų dabartinė gyvenimo kokybė yra vi-
dutiniška. Mažiau nei dešimtadalis apklau-
sos dalyvių nurodė, kad jų gyvenimo koky-
bė yra labai bloga. Tačiau pacientų atsaky-
mai apie numanomą jų gyvenimo kokybę, 
jeigu jie nesirgtų CD, rodo, kad 40,9 proc. 
respondentų suvokimu, liga nulemia jų gy-
venimo kokybę, o 29,9 proc. atsakė, kad 
jų ateitis būtų daug geresnė, jeigu ne CD.

Visuomeninis gyvenimas – vienas iš 
veiksnių, sąlygojančių pacientų gyvenimo 
kokybę, taip pat buvo vertinamas šios ap-
klausos metu.  Didesnė respondentų grupė 
n = 64 (52,5 proc.) atsakė, kad visuomeni-
nis gyvenimas ir santykis su draugais jiems 
yra „svarbus“. Didesnė dalis apklaustųjų 
galvoja, kad jų visuomeninis gyvenimas 
yra sąlygojamas CD ir būtų truputį geres-
nis, jeigu jie nesirgtų n = 71 (58,9 proc.).

L. Okunevičiūtė Neverauskienė, J. 
Moskvina sako, kad  remiantis aktyvaus se-
nėjimo principu siekiama vyresnio amžiaus 
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asmenų aktyvesnio dalyvavimo ekonominėje sistemoje ir 
visuomeniniame gyvenime ir tai yra laikoma svarbiais Eu-
ropos socialinės politikos uždaviniais [32].

Visuomenės ištekliai didėja, kai senyvo amžiaus asme-
nys, sustiprinę gebėjimus, dalyvauja visuomenės gyveni-
me. Sąlygos, kurios asmeniui sudaro pačiam pasiekti di-
desnių galimybių, panaudojant įgytus, išplėtotus tam tikro-
je socialinėje aplinkoje gebėjimus yra dalyvumas, jis yra 
svarbiausias žmogaus raidos komponentas, kuris padidina 
asmens bei visuomenės išteklius.

Senyvo amžiaus žmonių nedalyvavimas bendruomenės 
gyvenime yra susijęs su socialine atskirtimi, kurią lemia 
keletas faktorių tai –  diskriminacija, nepakankami įgū-
džiai, prasta sveikata, šeimos problemos, socialinės paslau-
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gos, informacijos nepasiekiamumas [33]. 
Slovėnijoje darytame tyrime Turk E. ir  kt., kuriame 

buvo tirta vyresnio amžiaus žmonių, sergančių 2 TCD gy-
venimo kokybė, vertinant respondentų nuomonę apie lais-
valaikio veiklą sutampa su mūsų gautais tyrimo rezultatais.  
Mūsų gautais duomenimis, dėl CD nukenčia sergančiųjų 
CD laisvalaikio veikla (-1,17±0,25), Turk E. ir kt. tyrime 
(-1,1±0,7) [34]. 

CD sergančių asmenų žinios apie savo ligą ir sveika-
tą, įgūdžiai ir mokymas yra svarbūs, siekiant keisti elgse-
ną, įpročius, didinant savarankiškumą, išlaikyti ir stiprinti 
sveikatą. Remiantis apklausos duomenimis, galima teig-
ti, kad daugiau kaip pusė respondentų sutinka, kad reikia 
kiekvienam išmanyti apie savo sveikatą, ligą ir mokytis, 
tai yra svarbu pačiam sergančiajam. Beveik pusė pacientų 
mano, kad sergantysis privalo žinoti, kas yra susiję su jo 
liga ir sveikata ir kad sveikatos mokymas yra gydymo da-
lis. Respondentų dalyvavimas pamokėlėse patvirtina, kad 
pacientai domisi savo liga: Tokie aktyvūs veiksmai rodo, 
kad pacientai bandė keisti su sveikata susijusią elgseną, su-
vokdami, jog jie serga ir nekeičiant elgesio, neturint žinių, 
įgūdžių, gali būti sunku kontroliuoti CD. 

Buvo nustatytas ryšys tarp mokymosi, kaip išsaugo-
ti ar stiprinti sveikatą (nesusirgti) ir pacientų žinių apie 
slaugytojo diabetologo teikiamas specializuotas slaugos 
paslaugas (r = 0,138, p<0,05). Nestipri, tačiau reikšminga 
koreliacija buvo gauta tarp pacientų žinių apie slaugytojo 
diabetologo teikiamas specializuotas slaugos paslaugas ir 
savo žinių vertinimo (r=0,129, p<0,05).

Remiantis gautais duomenimis, daugiau kaip pusė res-
pondentų nurodė, kad sužinojo, kaip atpažinti hipoglikemi-
jos požymius ir kokių imtis priemonių, norint jos išvengti, 
n = 92 (75,4 proc.). Švedijoje atliktame tyrime teigiama, 

kad pablogėjusi gyvenimo kokybė yra hipoglikemijos pase-
kmė, o ypač pasikartojančios hipoglikemijos. Tiek pacien-
tai, tiek sveikatos priežiūros sistema ir apskritai visuomenė 
patiria dideles išlaidas, susijusias su hipoglikemija. Strate-
gija, sušvelninanti hipoglikemijos riziką, apima žinias apie 
būklę, pacientų, artimųjų, sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų švietimą ir tinkamų gliukozės koncentraciją krau-
jyje mažinančių vaistų pasirinkimą [31]. Atliktame sergan-
čiųjų CD, įrašytų Sveikatos, Senėjimo ir Kūno sandaros 
(„Sveikatos ABC“) perspektyviniame didelės apimties ko-
hortiniame tyrime, kuris prasidėjo 1997 m. ir jame dalyva-
vo daugiau nei 3075 ligonių,  galutinę kohortos analizę su-
darė 783 tyrimo dalyviai – 25,4 proc. (783 iš 3075) nuo 70 
iki 79 metų amžiaus, kurie buvo stebėti 12 metų. Vyresnio 
amžiaus ligoniai, sergantys CD ir dažnai kenčiantys nuo 
hipoglikemijos epizodų, kur kas labiau rizikuoja susirgti 
demencija. Atskleista, kad per tyrimo laiką beveik 20 proc. 
ligonių išsivystė demencija. Vyresnio amžiaus pacientams,  
kurie buvo gydomi ligoninėje dėl hipoglikemijos epizodų, 
demencijos rizika yra maždaug du kartus didesnė 21 iš 61 
(34,4 proc.), palyginus su 127 iš 722 (17,6 proc.) su tais, 
kurie neturėjo hipoglikemijos epizodų (p <.001 ) [30].

Per pastaruosius 12 mėnesių pacientai nesikreipė į so-
cialinį darbuotoją n = 108 (88.5 proc.), psichologą n = 105 
(84,1 proc.), reabilitologą n = 80 (67, 2 proc.), šiomis pas-
laugomis respondentai mažiausiai naudojosi. Anot J. Bog-
danovos, N. P. Večkienės, tarpdisciplininė komanda, kuri 
naudoja skirtingas žinias ir informacĳą, papildo bendrą „ži-
nojimo bagažą“, kuria socialinį kapitalą, kadangi skirtingų 
specialistų bendradarbiavimas sąlygoja veiklos efektyvumą 
ir pokyčius. Kai socialiniai darbuotojai, medikai (slaugyto-
jai diabetologai) siekia bendrų tikslų (pvz., gerina sergan-
čiųjų CD priežiūrą) – plėtojama socialinė partnerystė [20].

Vertinimo 
kriterijus Tiriamieji

Įvertinimas balais
NA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mokymo programa 
informatyvi, papras-
ta ir suprantama 
pacientui

 n 3 2 5 3 8 8 6 16 27 34 10

 proc. 2,5 1,6 4,1 2,5 6,6 6,6 4,9 13,1 22,1 27,9 8,2

Nuoširdumas mo-
kant

 n 3 2 2 2 8 5 3 11 33 43 10

 proc. 2,5 1,6 1,6 1,6 6,6 4,1 2,5 9,0 27,0 35,2 8,2

Praktinių priemonių 
naudojimas mokant

 n 5 3 4 1 6 5 6 15 33 34 10

 proc. 4,1 2,5 3,3 8,0 4,9 4,1 4,9 12,3 27,0 27,9 8,2

1 lentelė. Slaugytojų diabetologų mokymų, žinių suteikimo įvertinimas balais (1 balas – visiškai blogai, o 
10 balų – puikiai)
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Išvados
1. Bendras respondentų gyvenimo kokybės vertinimo 

vidurkis 0,39 balo. 
2. Dauguma respondentų sutinka, kad reikia kiekvie-

nam išmanyti apie savo sveikatą, domėtis liga. 
3. Daugiau nei pusė apklaustųjų buvo patenkinti teikia-

momis slaugytojo diabetologo paslaugomis. Siekiant ge-
rinti sergančiųjų CD gyvenimo kokybę, svarbu rūpintis tiek 
fiziniais ligos kontrolės aspektais, tiek psichosocialiniais. 
Slaugytojas diabetologas siekia padėti sergantiems CD lai-
kytis gydymo ir slaugos rekomendacijų, skatina elgsenos 
pokyčius ir jų išlaikymą, aiškinasi ir sprendžia kylančius 
neaiškumus. 

4. Sergantieji CD tikisi tikslios, suprantamos infor-
macijos apie savo ligą, jos baigtį. Mokymas yra vienas iš 
veiksnių, darančių teigiamą įtaką sergančiųjų CD gyveni-
mo kokybei, nes tai sumažina CD komplikacijas, slaugos ir 
gydymo išlaidas.
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LINK BETWEEN NURSE’S ROLE IMPROVING CARE 
OF THE OLDER PERSONS WITH DIABETES 

MELLITUS AND PATIENTS‘ QUALITY OF LIFE
B. Bartkevičiūtė, E. Venskaitytė, J. Samėnienė, 

A. Blaževičienė, V. Bulikaitė
Key words: diabetes nurse,  quality of life in patients with 

diabetes, diabetes, older patient.
Summary
Lithuanian, like other European countries, society is rapidly 

aging. Changing demographic trends: an aging population, increa-
sed life expectancy, people with physical, psychological and social 
well-being affected by chronic diseases (eg., diabetes mellitus 
(DM), osteoarthritis). As a result, many old people are in need of 
various services.

According to numerous Lithuanian studies, there is a significant 
increase in population with Diabetes Mellitus (DM). This chronic 
disease leads to significant morbidity and mortality. Thus, DM 
among older elderly is a strong public health challenge. Older pa-
tient who experienced a hypoglycemic event had a increased risk 
for developing dementia compared with those who did not have a 
hypoglycemic event.

 The main purpose of this work is to determine the diabetes 
nurse‘s influence on learning about the disease and the quality of 
life in older patients with DM. 

Methods. Survey was conducted at the Lithuanian Diabetes 
Association (LDA) from 2013 March till  December 2013. The 
anonymous questionnaire was applied. 122 members of LDA were 
involved in this study: 60 years and older patients with 1st or 2nd 
type DM. Statistical analysis was performed by using IBM SPSS 
Statistics software, version 19.0.

Instrument. The ADDQOL consists of two overview items: one 
measures generic overall QOL and a further 19 items are concer-
ned with the impact of diabetes on specific aspects of life. The 19 
life domains are as follows: leisure activities, working life, local 
or long-distance journeys, holidays, physical health, family life, 
friendships and social life, close personal relationships, sex life, 
physical appearance, self-confidence, motivation to achieve things, 
people’s reactions, feelings about the future, financial situation, 
living conditions, dependence on others, freedom to eat, and free-
dom to drink. These 19 domains ask the respondents to evaluate 
how their life would be if they did not have diabetes mellitus. The 
scales range from −3 to +1 for 19 life domains (impact rating) 
and from 0 to + 3 in attributed importance (importance rating). 
A weighted score for each domain is calculated as a multiplier 
of impact rating and importance rating (ranging from −9 to + 3). 
Lower scores reflect poorer QOL. Finally, a mean weighted impact 
score (ADDQOL score) is calculated for the entire scale across all 
applicable domains.

Results. More than half of respondents (n = 55 (45.1 %) – 0.39 
(0.770)) indicated that their current quality of life was average. 
Four out of ten reported that their life would have been better if 
they did not have DM n = 46 (37.8 %)   2.41 (0.092). There was 
a significant, inverse correlation between learning how to stay 
healthy and patient‘s knowledge about specialized nursing care 
provided by diabetes nurse (r=-0.146, p=0.020). Most patients 
rated educational capability of diabetes nurses with the patients as 
being good or excellent. 

Conclusions. Diabetes nurse is seeking to help with DM to 
follow treatment and care guidelines to promote behavioral change 
and maintenance, clarifys and resolves the arising uncertainties. 
Training is one of the factors that have a positive impact on the 
quality of life of patients with DM. The overall quality of life of 
the respondents averaged 0, 39 ± 0, 770. Most respondents agreed 
that everyone should be aware of and learn about theirs health 
condition. Diabetes nurse initiates patient‘s education. Respondents 
were satisfied with the diabetes nurse‘s services.
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