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PALIATYVIŲJŲ PACIENTŲ,
SERGANČIŲ ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS IR
LĖTINIU ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU,
DVASINĖS SVEIKATOS PROBLEMOS
ŽANETA VALIULIENĖ, ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra
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Santrauka
Paliatyviųjų pacientų dvasingumo problemos vis labiau pripažįstamos kaip būtinas mokslinių tyrinėjimų objektas. Gilus religinis tikėjimas sumažina dvasinę įtampą ir sergančiojo nerimą ne tik diagnostinių procedūrų bei gydymo metu, bet ir paskutinėse
ligos stadijose. Religija tampa dvasinės stiprybės
pamatu, dvasingumas gali būti traktuojamas kaip
gebėjimas ieškoti gyvenimo tikslo ir prasmės, kaip
gebėjimas tikėti, mylėti ir atleisti, peržengti jutiminę patirtį. Tyrimo tikslas- nustatyti onkologinėmis
ligomis ir lėtiniu širdies nepakankamumu IV st.
sergančių paliatyviųjų pacientų dvasinės sveikatos
problemas. Tyrimas buvo vykdomas 2010 metų balandžio 1 d. - 2011 metų balandžio 30 d. Tyrimas
vyko 5 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse.
Rezultatai parodė, kad paliatyvūs sergantys LŠN IV
st. pacientai meldžiantis jaučia gilią vidinę ramybę
ir harmoniją, jaučia Dievo buvimą, randa jėgų tikėjime ir religijoje, jaučia Dievo pagalbą kasdieniniuose darbuose. Paliatyvūs onkologiniai pacientai
jaučiasi nusivylę Dievu, emocinis ryšys su Dievu
yra nestabilus, jaučiasi sunerimę, mano, kad Dievas neatsako į jų maldavimus, jaučia, kad Dievas
nesaugo jų, linkę jaustis beverčiais.
ĮVADAS
Remiantis slaugos literatūros šaltinių apžvalga, dvasingumui paliatyviojoje priežiūroje pradedama skirti daugiau
dėmesio. Pastebėta, kad dvasingumas neturi vienareikšmio
apibrėžimo. Tačiau beveik visi rasti apibūdinimai siejami
su teologine šio fenomeno samprata, su dieviškumo pradu.
Teologijos mokslas turi savo išskirtinę poziciją, aiškinant
dvasingumo sampratą [1].
Dvasingumo apibrėžimo turinys labai priklauso nuo to,
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kas vartoja šį terminą. The Concise Oxford English Dictionary (1982) rašoma, kad dvasingumas yra labiau susijęs
su mintimi ir dvasia, o ne su materija ar medžiaga. Jis yra
suteiktas ar kylantis iš Dievo, šventumo, dangiškos prigimties, yra įkvėptas ir susijęs su šventais bei religiniais dalykais [2].
Žodis „dvasia“ (hebr. ruach., lot. spiritus) savo ruožtu
siejasi su žodžiu kvėpuoti („dvėsuoti“) ( lotynų kalboje tai
dar pastebimiau: spirale-spiritus-spiritualitas). Kol žmogus
kvėpuoja - gyvena. Todėl dvasia suprantama kaip gyvybės
pagrindas. Dvasingumas būtų tikėjimo gyvenimas, visa tai,
kas jį palaiko ir ugdo.
Žodis „spiritualitas“ atsirado tik V amžiuje. Jis pirmą
kartą pavartotas Pelagijaus tekste “ Age ut in spiritualitate
proficias“ („Elkis taip, kad pažengtum dvasingumu“). Panašiai jis naudojamas iki pat XII a., kuomet dvasingumas
vis labiau imamas priešpastatyti medžiagiškumui. Taip pamažu dvasingumas pradėjo reikšti kūno ir materijos atmetimą. Remiantis platonizuojančia antropologija, „dvasia“ yra
tai, kas priešinga kūnui, materijai: „ tai gyvybinis žmogaus
principas, jo protingumas, nemirtinga siela“[3].
Plačiausia prasme, dvasingumas siejasi su bet kokiomis
religinėmis ir moralinėmis vertybėmis, kurios konkrečiai
pasireiškia kaip gyvenimo nuostata arba ar tam tikras nusistatymas, duodantis pagrindo veiksmams. Šia prasme
dvasingumas neapribojamas kuria nors viena religija. Jis
taikomas kiekvienam žmogui, kuris tiki Dievu ar transcendencija ir gyvenimą formuoja pagal savo religinius
įsitikinimus. Galima teigti, kad dvasingumas yra ypatinga
gyvybiška vertybių sintezė, formuojama pagal skirtingus
požiūrio ar išryškinimo taškus. Vienas šiuolaikinės visuomenės religinio gyvenimo bruožų yra tai, kad individai vis
dažniau religingumą mano esant asmeniniu reikalu.
Dvasingumą galima apibūdinti daugeliu labai įvairių
žodžių ir terminų. Vieni apibrėžimai griežtai atskiria dvasinį ir fizinį pobūdį ir akcentuoja, kad dvasinė patirtis yra
„nežemiška“, susijusi su kitu pasauliu. Tai tiesiogiai ar netiesiogiai verčia manyti, jog dvasingumas daugeliu atvejų
Adresas susirašinėti: Žaneta Valiulienė, el. p. zanetavaliuliene@yahoo.com

160
paneigia, o ne patvirtina mūsų fizinę būtį. Kiti apibrėžimai yra dialoginiai. Jie teigia, kad dvasingi yra ne tik tie
žmonės, kurie beveik aklai paklūsta tik tam tikros religijos
doktrinoms. Yra ir funkcionalus apibūdinimas, kai dvasingumas įvardijamas tam tikra pozicija ar požiūriu, kuris nepriklauso nuo tikrųjų žmogaus įsitikinimų turinio ar bendro
gyvenimo įvykių vertinimo [4].
Pasaulietinis dvasingumas - tam tikras požiūris į gyvenimą. Jis parodo, kad žmogus vertina gyvenimo įvykius
ir kitus žmones, kaip jis į juos reaguoja. Tai ir suteikia
gyvenimui tikrąją prasmę, yra gyvenimo tikslas. Tokį dvasingumą daugelis žmonių turi ir juo vadovaujasi, nors to
sąmoningai galbūt net nesuvokia. Viską, ką jiems reiškia
gyvenimas, kuo jie patys turėtų būti, lemia tam tikrų išankstinių nuostatų rinkinys. Tokiems žmonėms dvasingumas arba požiūris į gyvenimą ir sudaro pagrindą, į kurį
remiasi jų vertinimas, vertybės bei veiksmai. Visa tai nėra
išreikšta formalių įsitikinimų sistema. Kiti žmonės vadovaujasi formaliais struktūriniais įsitikinimais: jie gali būti
religiniai, psichologiniai ar politiniai. Tikrasis šių žmonių
dvasingumas ne visada atitinka tas taisykles, kuriomis jie
vadovaujasi savo gyvenime, todėl ir jų elgesys gali neatitikti deklaruojamų įsitikinimų [4].
D.M. Callaghan (2006) nurodė, kad dvasinio augimo
rezultatas - teigiama savarankiška koncepcija tarp vyresnio
amžiaus suaugusiųjų ir didesnė atsakomybė už savirūpinimąsi. Be to, D.M. Callaghan nurodė dvasinio vertinimo ir
palaikymo reikalingumą kaip svarbius slaugoje [5].
Kliūtimis slaugytojams įgyvendinant dvasinę pagalbą
tampa įvairūs dvasiniai tikėjimai ir nepakankamos žinios
dvasinei priežiūrai [5]. Svarbu teikti dvasingumo išsilavinimą ir gauti patirties, dalyvaujant mokymo programose,
kad padidintų dvasinę kompetenciją paliatyviojoje pagalboje. Šių studijų rezultatų pagrindu pasiūlymai būsimam
tyrinėjimui gali būti: ištirti netikinčių pacientų dvasingumą
(pasaulietinį) ir dvasinį rūpinimąsi.
K. A. Bourell ir F. W. Bozett (1990) tyrimo metu taip
pat buvo padaryta išvada, jog pakankamai laiko skyrus
paciento dvasiniams poreikiams, juos analizuojant labai
atsargiai, svarbus vertinimo, planavimo ir priežiūros procesas, todėl gerėja ir visos slaugos veiksmingumas [6].
Religinis dvasingumas yra tarsi organizacinis žmogaus
gyvenimo branduolys ar centras. Jis sujungia ir padeda apibendrinti daugelį skirtingų gyvenimo elementų ir patyrimų,
suteikia jiems prasmę ir tikslą, padeda žmonėms įveikti
sunkumus ir, pasinaudojant kūrybinėmis galiomis, judėti
į priekį. Šis dvasingumas gali būti atvirai reiškiamas kalbomis apie savo asmeninį tikėjimą į Dievą. Netiesiogiai jį
atskleidžia pasakojimai ir istorijos, kuriomis bandoma apibendrinti savo išgyvenimus ir rasti priimtiną jų paaiškini-

mą. Neretai žmonės net nežino apie pasakojimus, įsitikinimus ar ryšius su svarbiais jiems žmonėmis, kurie veikia jų
gebėjimą panaudoti savo patirtį. Kartais pacientai tiesiogiai
neišreiškia savo tikėjimo į Dievą. Apie jų dvasingumą tenka spręsti tik iš jų požiūrio į įvairius gyvenimiškus dalykus
ir jų elgesio modelio [4].
Tyrimo tikslas - nustatyti onkologinėmis ligomis ir lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. sergančių paliatyviųjų
pacientų dvasinės sveikatos problemas.
TYRIMO OBJEKTAS IR METODIKA
Lietuvoje 57 asmens sveikatos įstaigos (stacionarai,
sveikatos centrai, šeimos klinikos) turi SAM licencijas
teikti paliatyviąją pagalbą. Iš jų 32 yra sudarę su teritorinėmis ligonių kasomis sutartis gauti paliatyviosioms paslaugoms finansavimą. Tik 8 ligoninėms skirta 5 – 14 lovų.
Šiose ligoninėse užtikrintas specialistų komandinis darbas.
Kituose stacionaruose skirta tik po 1 – 1,5 ar 2 – 3 lovos.
Kai yra tiek mažai lovų, negalima užtikrinti specialistų
komandinio darbo. Nėra galimybės įdarbinti socialinių
darbuotojų, psichologų, kineziterapeutų ar ergoterapeutų.
Paliatyviąją pagalbą teikia dalinai. Todėl mes pasirinkome
5 stacionarus, kuriuose yra užtikrintas komandinis darbas.
Jose yra 5 ir daugiau lovų.
Įstaigų pasirinkimo tyrimui kriterijai:
1) Įstaiga veikia kaip atskiras juridinis vienetas;
2) Įstaiga turi 5 ir daugiau paliatyviosios pagalbos
lovų ir yra užtikrintas komandinis darbas;
3) Įstaigos sudariusios sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis ir gauna finansavimą, numatytą pagal LR
SAM 2008-05-16 d. Nr. V-470 įsakymą [7];
4) Įstaigos vadovaujasi LR SAM įsakymu 2007.01.11
Nr. V-14 „ Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems
ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ [ 8 ].
Tyrimas buvo vykdomas 2010 metų balandžio 1 d. 2011 metų balandžio mėnesio 30 d. Prieš atliekant tyrimą
buvo kreiptasi į Lietuvos bioetikos komitetą dėl leidimo
tyrimui atlikti gavimo. Tyrimui atlikti 2010-03-04 išduotas
Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto
leidimas.
Penkiose paliatyvios pagalbos ligoninėse 2010 – 2011
metais paliatyvios pagalbos paslaugos suteiktos 958 pacientams. Nustatyta, kad imtį turėtų sudaryti 300 atsitiktinai
(kas trečias pacientas) atrinktų paliatyviųjų onkologinių ir
lėtiniu IV stadijos širdies nepakankamumu sergančių pacientų. Tyrimo imtis buvo skaičiuojama remiantis Taro Y.
„Elementary Sampling Theory“ lentelėmis [9]. Pagal Taro
Y. lenteles tyrimo imtis buvo sudaryta remiantis 95 proc.
pasikliovimo lygmeniu ir 5 proc. paklaidos tikimybe (p).
Tokia paklaidos tikimybė pasirinkta remiantis realiu imties
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tūrio poreikiu ir finansinėmis galimybėmis tyrimui įvykdyti [ 9,10].
Taip pat imties dydį patikslinome pagal formulę. Imtį
turėtų sudaryti taip pat 300 respondentų.
z² x s²
n = --------∆²
n- atvejų skaičius atrankinėje grupėje
z – patikimumo koeficientas pvz., 95%
s - imties vidutinis kvadratinis nuokrypis.
∆ - leistinas netikslumas, t.y. skirtumas tarp atrankinės
grupės ir pagrindinės visumos vidurkio.
Tyrimo populiacija:
·
150 sergančių onkologinėmis ligomis paliatyviųjų
pacientų, kurių Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50%
(TLK – 10 , kodas C00 – C97).
·
150 sergančių lėtiniu IV stadijos širdies nepakankamumu paliatyviųjų pacientų, kurių Bartelio indeksas ne
didesnis kaip 40 balų (TLK – 10, kodas I.50).
Buvo atliekamas vienmomentinis tyrimas. Visa apklausos tvarka buvo suderinta su ligoninės administracija. Gautas ligoninių vadovų leidimas vykdyti tyrimą. Apklausos
dieną buvo išdalintos anketos paliatyviemsiems pacientams. Laikantis socialoginių tyrimų profesinės etikos principų, pacientai buvo supažindinti su tyrimo tikslais, galimybe laisvai rinktis pildyti anketą, ar ne. Pabrėžtas tyrimo
anonimiškumas ir tai, kad duomenys bus naudojami tik
apibendrintuose rezultatuose. Pacientams buvo išdalintos
anketos ir laukiama, kol jas užpildys. Užpildytas anketas
pasiimdavo pati tyrėja. Išdalinta 320 anoniminių anketų,
jas užpildė ir grąžino 320 respodentų (atsako dažnis 100
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proc.). Tačiau penki pacientai grąžino neužpildytas. Peržiūrėjus anketas 15 anketų nepilnai buvo užpildytos. Tinkamos analizei yra 300 anoniminių anketų. Surinkti duomenys buvo sukaupti duomenų bazėse. Statistinė analizė
atlikta programos „ SPSS v. 13.0“ paketu.
TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Iš tyrimo apklausoje dalyvavusių onkologinių ligonių
(N=150) buvo 44,7 proc. vyrų ir 55,3 proc. moterų. Respondentų amžius nuo 33 iki 86 metų. Amžiaus vidurkis
vyrų – 68,1 (±11,3), moterų – 71,7 (±9,5) metų. Daugiausia (40,3 proc.) vyrų buvo 65-74 amžiaus grupėje, moterų
daugiausia (47,0 proc.) buvo taip pat 65-74 amžiaus grupėje. Respondentų skirtumo pagal lytį nebuvo.
Tyrimas parodė, kad lėtiniu ŠN IV st. sergantys pacientai labiau laiko save religingu žmogumi, nei onkologiniai
pacientai, skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingai
skyrėsi (x2=8,719, lls=3, p<0,033) (1 pav.).
Priklausomai nuo asmens įsitikinimų, dvasingumą galima suprasti labai įvairiai. Dalis žmonių jį prilygina religinėms vertybėms, kiti dvasingumą supranta kaip asmeninės
prasmės paieškas, ieškant gyvenimo tikslo ir siekiant suprasti, koks vaidmuo šiose paieškose tenka kančiai. Tačiau
tai nereiškia, kad tie pacientai, kuriems labiau reikia formalios religinės pagalbos, nenori aptarti platesnių gyvenimo prasmės klausimų. Bet gali būti ir atvirkščiai: tokiose
situacijose daugelis žmonių, kurie šiaip savęs nelaikytų
religingais, nori sugrįžti prie tikėjimo, su kuriuo užaugo,
tikėdamiesi jame atrasti viltį ir paguodą. Tai galioja ne tik
pacientui, bet ir jo šeimos nariams bei kitiems lankytojams.
Kita vertus, pacientas gali nepasakyti nieko panašaus, bet
tiesiog norėti, kad kas nors būtų šalia, kai jį užklups vienatvė ir kančia. Rūpindamiesi siela, turime atsižvelgti į visus
šiuos klausimus. Taigi sveikatos priežiūros specialistas labai daug gali padaryti kiekvienam pacientui: nuo karštai
tikinčiųjų iki ieškančiųjų prasmės ar visai nesidominčių
religija. Sprendžiant dvasinius klausimus, jie padeda mirštančiajam ir šias minutes paverčia neįkainojamomis.
Gauti rezultatai rodo, kad katalikai yra 82 proc. sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. ir 63,3 proc.
onkologinių pacientų (2 pav.). Protestantų 6,7 proc. onkologinių pacientų ir 2,7 proc. sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu. Ortodoksai 23,3 proc. onkologinių pacientų
ir 14 proc. sergančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu.
Tyrimas parodė, kad 56,7 proc. sergančių IV st. lėtiniu
širdies nepakankamu pacientų meldžiantis jaučia gilią vidinę ramybę ir harmoniją daug kartų dienoje. Lyginant su
onkologiniais pacientais, skirtumai tarp grupių statistiškai
reikšmingai skyrėsi (x2=82,092, lls=4, p<0,000). 56,0 proc.
sergančiųjų IV st. lėtiniu širdies nepakankamu išgyvena
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Dievo ryšį per visą gyvenimą, išgyvena daug kartų dienoje, nei onkologiniai pacientai, skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=67,380, lls=3, p<0,000).
50,7 proc. sergančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamu pacientų randa jėgų savo tikėjime ir religijoje daug kartų dienoje nei onkologiniai pacientai, skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=59,229, lls=4, p<0,000).
51,3 proc. sergančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamu pacientų randa palaimą savo religijoje ir dvasingume lyginant su onkologiniais pacientais, skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=61,111, lls=4, p<0,000).
50,0 proc. sergančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamu
pacientų daugiau jaučia Dievo buvimą nei onkologiniai
pacientai, skirtumai tarp grupių statistiškai reikšmingai
skyrėsi (x2=57,433, lls=4, p<0,000). 52,7 proc. sergančių
IV st. lėtiniu širdies nepakankamu pacientų prašo Dievo
pagalbos kasdieniniuose darbuose (1 lentelė) lyginant su
onkologiniais pacientais, skirtumai tarp grupių statistiškai
reikšmingai skyrėsi (x2=64,447, lls=4, p<0,000).
Tyrimas parodė, kad 48,0 proc. sergančių IV st. lėtiniu
širdies nepakankamu pacientų jaučia Dievo meilę sau daug
kartų dienoje nei onkologiniai pacientai, skirtumai tarp
grupių statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=55,374, lls=4,
p<0,000). 53,3 proc. sergančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamu pacientų jaučia Dievo meilę per kitus žmones
lyginant su onkologiniais pacientais, skirtumai tarp grupių
statistiškai reikšmingai skyrėsi ( 3 pav.).
Nėra paprasto būdo išreikšti jausmą, kad žmogus yra
daugiau nei vien tik tai, kas matyti. Daugelis religijų ir tikėjimo sistemų žmogų vertina kaip turintį materialinę ir
dvasinę dimensijas. Abi jos viename žmoguje persipynusios taip, kad jų tiesiog negalima atskirti. Net jei apie tai
sudėtinga kalbėti arba atrodo, kad neišvengiame religinio
1 lentelė. Tiriamųjų respondentų atsakymų į klausimą: „Prašau Die�vo pagalbos kasdieniniuose darbuose“ (proc.)
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atspalvio, vis tiek galime atrasti vietą ir žodžius, kurie atspindės mūsų dvasią.					
Norėdami atskleisti, kaip pacientas vertina savo dvasinį
santykį su Dievu, tyrimas parodė, kad 31,3 proc. segančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamu pacientų daug kartų
per dieną prašo Dievo malonės malda, lyginant su sergančiais onkologiniais pacientais, statistika reikšmingai skyrėsi (x2=28,510, lls=4, p<0,000). 28,7 proc. onkologinių
pacientų daug kartų per dieną jaučiasi nusivylę Dievu nei
sergantys IV st. lėtiniu širdies nepakankamu pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=16,425, lls=4, p<0,002).
50 proc. lėtiniu IV st. širdies nepakankamu sergančių pacientų daugiau nurodė, kad turi prasmę gyventi, kai Dievas
veikia jų gyvenimą, lyginant su sergančiais onkologiniais
pacientais statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=16,224,
lls=3, p<0,001). 48,0 proc. lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. sergančių pacientų tikrai jaučia Dievo buvimą
nei sergantys onkologiniai pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=16,741, lls=4, p<0,002). 50,0 proc. lėtiniu
širdies nepakankamumu IV st. sergančių pacientų Dievo
įsakymų laikymasis yra jų esminė gyvenimo dalis, lyginant su sergančiais onkologiniais pacientais, statistiškai
reikšmingai skyrėsi (x2=17,863, lls=3, p<0,000). 50 proc.
lėtiniu IV st. širdies nepakankamumu sergančių pacientų
yra visados puikios nuotaikos, kai jie eina į bažnyčią nei
sergantys onkologiniai pacientai, statistiškai reikšmingai
skyrėsi (x2=19,376, lls=3, p<0,000). 28,7 proc. onkologinių pacientų mano, kad emocinis ryšys su Dievu yra nestabilus nei sergantys IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=16,877,
lls=4, p<0,002). 50,7 proc. lėtiniu širdies nepakankamumu
IV st. sergančių pacientų visada nusiteikę melstis, lyginant
su sergančiais onkologiniais pacientais, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=18,831, lls=3, p<0,000). 28,7 proc.
onkologinių pacientų mano, kad Dievas baudžia nei IV
st. sergantys lėtiniu širdies nepakankamumu pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=16,533, lls=4, p<0,002).
48 proc. lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. sergančių
pacientų kartais jaučia pyktį Dievui (4 pav.), lyginant su
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sergančiais onkologiniais pacientais, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=19,208, lls=4, p<0,001).
Gauti rezultatai rodo, kad 48 proc. sergančių IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu pacientų tapo labiau religingais ligos metu nei sergantys onkologiniai pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=14,691, lls=3, p<0,002).
48 proc. lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. sergančių
pacientų diena iš dienos jaučia Dievo buvimą nei onkologiniai pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=13,939,
lls=3, p<0,003). 39,3 proc. Onkologiniai pacientai mano,
kad kartais jaučiasi sunerimę, kad Dievas neatsako į jų
maldavimus, lyginat su sergančiais IV st. lėtiniu širdies
nepakankamumu pacientais, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=10,000, lls=4, p<0,040). 39,3 proc. onkologinių
pacientų teigia, kad labiau jaučiasi suirzę dėl Dievo nei sergantys IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=10,648, lls=4, p<0,031).
Lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. sergantys 58,7
proc. pacientų turi pojūtį, kad Dievas pataria jiems, lyginant su onkologiniais pacientais, statistiškai reikšmingai
skyrėsi (x2=36,936, lls=3, p<0,001). 61,3 proc. sergančių
IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu pacientų teigia, kad
nusidėję linkę atgailauti prieš Dievą nei onkologiniai pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=17,522, lls=3,
p<0,001). Sergantys lėtiniu širdies nepakankamumu IV
st. 61,3 proc. pacientų teigia, kad turi tinkamai elgtis ir atgailauti, kad Dievas neatstumtų jų, lyginant su sergančiais
onkologiniais pacientais, statistiškai reikšmingai skyrėsi
(x2=17,522, lls=3, p<0,001). 39,3 proc. onkologinių pacientų mano, kai jaučia, jog Dievas nesaugo jų, linkę jaustis
beverčiais nei sergantys IV st. lėtiniu širdies nepakankamu2 lentelė. Tiriamųjų respondentų atsakymų į klausimą: „Ar Jūs jaudinatės dėl savo abejonių netikėjimu Dievu?“ (proc.)
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mu pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi (x2=10,648,
lls=4, p<0,031). Kas ketvirtas onkologinis pacientas (39,3
proc.) teigia, (2 lentelė), kad jaudinasi dėl savo abejonių
netikėjimu Dievu nei sergantys IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu pacientai, statistiškai reikšmingai skyrėsi
(x2=11,299, lls=4, p<0,023).
Bendra malda su pacientais gali būti labai jautri tema,
bet, viską darant tinkamai, nėra jokio reikalo to vengti. Nereikėtų turėti ketinimų pakeisti ar pacientui primesti savus
įsitikinimus. Jei žinoma, kad pacientas yra tikintis, malda
jam būtų didžiulė parama. Jei paprašo to pacientas ar jo
šeima, personalo darbuotojai galėtų kartu pasimelsti ar
perskaityti jiems ištrauką iš Šventojo Rašto. Jei personalas abejoja, kaip pasielgti tokiomis aplinkybėmis, reikėtų
nenuspręsti, kad tai neliečiama tema, o šį klausimą aptarti
su kapelionu. Taip neįžeisime pacientų ir patenkinsime jų
garsiai neišsakytus poreikius.
Tyrimas parodė, kad 18,7 proc. onkologinių pacientų teigia, kad ligoninėje turi pastoralinę praktiką (ligonio
sakramentai ir kt.), lyginat su sergančiais lėtiniu širdies
nepakankamumu IV st. pacientais, statistiškai reikšmingai
skyrėsi (x2=9,540, lls=4, p<0,023).
Gauti rezultatai rodo, kad 23,3 proc. onkologinių pacientų teigia (5 pav.), kad ligoninėje meldžiasi nei sergantys
IV st. lėtiniu širdies nepakankamumu pacientai, statistiškai
reikšmingai skyrėsi (x2=29,026, lls=4, p<0,000).
Nors Lietuvoje paliatyvioji pagalba nėra populiari, tačiau ji turėtų būti svarbi visuomenės sveikatos problema ne
tik medicininiu, bet ir socialiniu, psichologiniu bei dvasiniu požiūriu. Pagrindinis tokios priežiūros tikslas yra teikti
pagalbą, paguodą ir priežiūrą nepagydomiems pacientams
ir jų šeimoms, suteikiant galimybę ramiai numirti savo pasirinktoje aplinkoje, gaunant reikalingą slaugą ir dvasinę
pagalbą.
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PSYCHIC HEALTH PROBLEMS OF PALLIATIVE PATIENTS WITH
ONCOLOGICAL DISEASE AND CHRONIC HEART DEFICIENCY
Žaneta Valiulienė, Arvydas Šeškevičius
Summary
Key words: palliative help, spirituality, health problems.

The problems of palliative patients’ spirituality are essential object
of scientific investigation. The faith decreases patient’s spiritual pressure
and worry not only during diagnostic procedures and treatment, but also
at the last stage of disease. Religion becomes the base of spiritual strength
and spirituality can be treated as a ability to seek the aim and meaning
of life, to believe, to love and forgive, to overstep sensual experience. The
aim of investigation - to find out the psychic health problems of palliative
patients with oncological disease and chronic heart deficiency. The investigation was carried out on the 1st April 2010 - 30th April 2011 in the 5
hospitals of supportive treatment and care. It revealed that palliative patients with chronic heart deficiency pray with peace of mind and harmony,
they feel the existence and help of God, find strength in faith and religion.
Palliative patients with oncological disease feel disappointed with God,
their emotional relationship with God is unstable, they feel anxious, think
that God doesn’t answer to their prayer and don’t protects them, tend to
feel worthless.
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