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Santrauka
Sergančiųjų anemija paplitimas įvairiose šalyse nevienodas, tačiau tampa aktualia visuomenės sveikatos problema. Pradėjus studijuoti aukštojoje mokykloje, dėl pakitusio gyvenimo ritmo, didelio protinio
darbo krūvio ir nuolatinės su studijų procesu susijusios įtampos studentai priskiriami visuomenės grupei su padidėjusia sveikatos sutrikimų rizika. Mokslininkai teigia, kad sumažėjęs eritrocitų, hemoglobino ir geležies kiekis kraujyje tiesiogiai susiję su
ydinga gyvensena, patiriama įtampa bei sveikatos
sutrikimais. Tyrimo tikslas - įvertinti Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto pirmųjų kursų
studentų kraujo morfologinių pakitimų sąsajas su
darbo-poilsio režimu bei subjektyviais sveikatos nusiskundimais. Kraujo morfologiniai pakitimai buvo
nustatyti 22,1 proc. II kurso studentams ir 8,9 proc.
I kurso studentams (p<0,05). Antro kurso studentai
su kraujo morfologiniais pakitimais dažniau siejo
savo nusiskundimus sveikata su darbo-poilsio režimu (p<0,05). Antro kurso studentų gyvensena pasikeitė per pastaruosius penkerius metus (p<0,05,
jie dažniau priversti nuolat skubėti, ryte kėlėsi nepailsėję (p<0,05), mažiau fiziškai aktyvūs, dažniau
dirbo greta studijų. Du kartus daugiau buvo antro
kurso studentų su kraujo morfologiniais pakitimais,
kurių nakties miego trukmė savaitgaliais buvo trumpesnė nei 7 val. lyginant su 7 val. ir daugiau naktį
miegančiais studentais, kuriems taip pat nustatyti
kraujo morfologiniai pakitimai (p <0,05). Studentai
su kraujo morfologiniais pakitimais blogiau vertino
savo sveikatą, lyginant su studentais, kurių kraujo
tyrimai atitiko norminius reikalavimus (p<0,05).
Studentai su kraujo morfologiniais pakitimais dažŽurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

niau jautė nervinę įtampą (p<0,05), skundėsi miego
sutrikimais (p<0,05), bendru silpnumu, nuovargiu,
irzlumu, galvos skausmais, bendru išsekimu.
ĮVADAS
Vienas iš Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono sveikatos politikos “Sveikata 21: sveikata
visiems XXI amžiuje” siekių iki 2020 m. pagerinti jaunų
žmonių sveikatą, kad jie galėtų sėkmingiau atlikti savo vaidmenį visuomenėje [1]. Tačiau pastaraisiais metais akademinio jaunimo gyvenimo būdas, fizinės ir psichinės sveikatos blogėjimas kelia susirūpinimą visame pasaulyje [2]. Dėl
pakitusio gyvenimo ritmo, didelio protinio darbo krūvio ir
nuolatinės su studijų procesu susijusios įtampos studentai
priskiriami visuomenės grupei su padidėjusia sveikatos
sutrikimų rizika [3, 4]. Lyginant su kitomis gyventojų grupėmis, stebimi greitesni akademinio jaunimo sergamumo
ir negatyvių gyvensenos pokyčių didėjimo tempai [3, 4].
Nors jaunimas labai vertina savo sveikatą, tačiau nuostatos
sveikai gyvensenai nepakankamos. Nemaža jų dalis neturi išsiugdę sveikatai naudingų įpročių, nesilaiko dienos
režimo ir per mažai juda. Reali situacija rodo neigiamas
jaunimo sveikatos būklės tendencijas [3]. Studijų aplinkoje
studentai patiria įtampą laikydami egzaminus, derindami
darbą su mokslu [5].
Mokslininkai teigia, kad sumažėjęs eritrocitų, hemoglobino ir geležies kiekis kraujyje tiesiogiai susiję su ydinga gyvensena, patiriama įtampa bei sveikatos sutrikimais
[6-14]. Sumažėjęs geležies kiekis kraujyje gali turėtų įtakos vaisingo amžiaus moterų neuropsichologinėms, fiziologinėms savybėms bei jų imunitetui [11].
Sergančiųjų anemija paplitimas įvairiose šalyse nevienodas. Rytų Viduržemio jūros regione sergamumas anemija svyruoja nuo 14 iki 42 proc. tarp paauglių, nuo 11 iki 40
proc. tarp suaugusių ir yra ypač paplitęs tarp vaisingo amžiaus moterų. Anemijos paplitimas yra nevienodas amžiaus
grupėse ir priklauso nuo lyties. Anemija daugiausia yra nu-
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statoma ikimokyklinio amžiaus vaikams (47 proc.) ir nėščiosioms moterims (42 proc.). Moterims anemija nustatoma
du kartus dažniau nei vyrams (30 ir 13 proc.) [15]. Lietuvoje stebimos panašios anemijos paplitimo tendencijos [16].
Tyrimo tikslas: įvertinti Kauno kolegijos Sveikatos
priežiūros fakulteto pirmųjų kursų studentų kraujo morfologinių pakitimų sąsajas su darbo-poilsio režimu bei subjektyviais sveikatos nusiskundimais.
KONTINGENTAS IR TYRIMO METODAI
Tiriamąją grupę sudarė 142 Kauno kolegijos Sveikatos
priežiūros fakulteto I ir II kurso studentai. Tyrime dalyvavo 136 merginos ir 6 vaikinai. Kiekvienam tyrimo dalyviui
buvo atliktas periferinio kraujo tyrimas ir pateikta anketa su
klausimais apie gyvensenos įpročius. Siekiant aptikti galimus periferinio kraujo pakitimus, buvo atliktas kapiliarinio
kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi. Hemoglobino
norma moterims yra 128 - 160 g/l, vyrams 140 - 175 g/l [15].
Eritrocitų norma moterims yra 4.31 - 5.52 x1012/l, vyrams
4.50 - 5.90 x1012/l [15]. Nustačius sumažėjusį hemoglobino
kiekį kraujyje, eritrocitų skaičių kraujo tūrio vienete, papildomai mikroskopu buvo ištirtos hemogramos morfologinių
pakitimų įvertinimui. Kraujo morfologiniai pakitimai buvo
fiksuoti, jei nors vienas iš tirtų rodiklių neatitiko normos.
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programos paketą (versija SPSS 17.0). Vidurkių statistiniai
skirtumai buvo įvertinti taikant chi kvadrato (χ2) kriterijų.
Pasirinktas minimalus reikšmingumo lygmuo buvo 0,05.

procentai

REZULTATAI
Atlikto tyrimo duomenimis, II kurso studentams 2 kartus reikšmingai dažniau nustatyti kraujo morfologiniai pakitimai nei I kurso studentams (atitinkamai 22,1 proc. ir
8,9 proc., p < 0,05). Pirmo ir antro kurso studentų kraujo
morfologinių pakitimų dažnis atsižvelgiant į kursą yra pateiktas 1 pav.
Du kartus daugiau buvo antro kurso studentų su kraujo morfologiniais pakitimais, kurių nakties miego trukmė
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1 lentelė. I ir II kurso studentų miego trukmės ir kraujo morfologinių
pakitimų sąsajos

Požymis

Kursas

Nakties miego
trukmė darbo
dienomis

I
II

Nakties
miego trukmė
savaitgaliais

I
II

Trukmė
7 val. ir >

Kraujo morfologinių
pakitimų dažnis (proc.)
(N=142)
Yra
Nėra
10,5

89,5

< nei 7 val.
7 val. ir >

5,6
18,3

94,4
81,7

< nei 7 val.

30,8

69,2

8,0

92,0

< nei 7 val.
7 val. ir >

16,7

83,3

18,9

81,1

< nei 7 val.

41,7

58,3

7 val. ir >

Reikšmingumo
lygmuo
χ2=0,371
lls=1
p=0,542 (sn)
2
χ =1,630
lls=1
p=0,202 (sn)
2
χ =0,495
lls=1
p=0,48 (sn)
χ2=3,2
lls=1
p= 0,05 (sp)

χ² – chi – kvadrato kriterijus; lls – laisvės laipsnių skaičius; p – reikšmingumo
lygmuo; sp - statistiškai patikima; sn – statistiškai nepatikima

savaitgaliais buvo trumpesnė nei 7 val. lyginant su 7 val.
ir daugiau naktį miegančiais studentais, kuriems taip pat
nustatyti kraujo morfologiniai pakitimai (atitinkamai 41,7
proc. bei 18,9 proc., p < 0,05) (1 lentelė). Panašios tendencijos stebimos ir analizuojant duomenis apie studentų
miego trukmę darbo dienomis, nors statistiškai reikšmingų
skirtumų nenustatyta (1 lentelė).
Pirmo ir antro kurso studentų miego įpročių ir kraujo
morfologinių pakitimų sąsajos pateiktos 2 lentelėje. Daugiau nei du trečdaliai II kurso respondentų su kraujo mor2 lentelė. I ir II kurso studentų miego įpročių ir kraujo morfologinių
pakitimų sąsajos
Požymis

Ar atsikėlus
ryte
jaučiatės
pailsėjęs?
Ar miegate
papildomai
dienos
metu?

Kursas
I
II
I
II

Dažnumas
visada
kartais
niekada
visada
kartais
niekada
visada
kartais
niekada
visada
kartais
niekada

Kraujo morfologinių
pakitimų dažnis (proc.)
(N=142)
Yra
Nėra
11,1
88,9
9,1
90,9
0
100
14,3
85,7
12,1
87,9
76,9
23,1
0
100
5,7
94,3
15,8
31,4
0
100
26,2
73,8
14,3
85,7

Reikšmingumo
lygmuo
χ2=0,348
lls=2
p=0,542 (sn)
2
χ =26,76
lls=2
p=0,001 (sp)
2
χ =1,741
lls=2
p=0,419 (sn)
χ2=2,484
lls=2
p=0,289 (sn)

χ² – chi – kvadrato kriterijus; lls – laisvės laipsnių skaičius; p – reikšmingumo
lygmuo; sp - statistiškai patikima; sn – statistiškai nepatikima

91,1
77,9

22,1
8,9
turintys kraujo
pakitimų
I kursas

neturintys kraujo
pakitimų

turintys kraujo
pakitimų
II kursas

neturintys kraujo
pakitimų

χ2=4,18; lls=1; p=0,04

1 pav. I ir II kurso studentų kraujo morfologinių pakitimų dažnis atsižvelgiant į kursą

2 pav. I ir II kurso studentų fizinio aktyvumo ir kraujo morfologinių
pakitimų sąsajos
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morfologiniais pakitimais gyvenamoji vieta pasikeitė, skirtingai nei pirmakursių, kurių dauguma gyveno su tėvais (3
lentelė).
Studentai su kraujo morfologiniais pakitimais reikšmingai blogiau vertino savo sveikatą lyginant su studentais, kurių kraujo tyrimai atitiko norminius reikalavimus
(atitinkamai 8,3 proc. ir 0 proc., p<0,05) (4 pav.). Nors daugiau nei du trečdaliai studentų su kraujo morfologiniais pakitimais panašiai teigiamai vertino savo sveikatą kaip ir tie
studentai, kuriems tokie kraujo pakitimai nerasti (4 pav.).
Greta gyvensenos įpročių studentų buvo klausiama apie
įvairius sveikatos sutrikimus, tokius kaip protinis ir fizinis
nuovargis, nervinė įtampa, miego sutrikimai, irzlumas, galvos skausmai bei svaigimas, bendras silpnumas, bendras
išsekimas, blyški oda, potraukis alkoholiui ar narkotinėms
medžiagoms. Įvertinus atlikto tyrimo duomenis nustatyta,
kad studentai su kraujo morfologiniais pakitimais dažniau
kartais jautė nervinę įtampą, nei tie, kurių kraujo tyrimai
60

50,0

50

procentai

fologiniais pakitimais teigė, kad atsikėlus ryte jautėsi nepailsėję, skirtingai nei tie, kuriems nenustatyti kraujo morfologiniai pakitimai (atitinkamai 76,9 proc. ir 23,1 proc.,
p<0,05). Analizuojant duomenis apie studentų dienos
miego įpročius, nustatyta, kad II kurso studentai su kraujo morfologiniais pakitimais tris kartus rečiau papildomai
miega dienos metu, skirtingai nei tie, kuriems nenustatyti
kraujo morfologiniai pakitimai (atitinkamai 26,2 proc. bei
73,8 proc., p>0,05), nors statistiškai reikšmingų skirtumų
nerasta (2 lentelė).
Atlikto tyrimo duomenimis, nustatyta, kad tiek I, tiek II
kurso studentai su kraujo morfologiniais pakitimais yra fiziškai neaktyvūs (atitinkamai 100 proc. ir 68,4 proc., p >0,05)
(2 pav.). Penktadaliui II kurso studentų su kraujo morfologiniais pakitimais tenka derinti darbą bei studijas (3 pav.).
Trečioje lentelėje pateikti I ir II kurso studentų gyvensenos pokyčių ir kraujo morfologinių pakitimų sąsajų rezultatai. Keturis kartus reikšmingai daugiau antro kurso nei
pirmo kurso respondentų su kraujo morfologiniais pakitimais teigė, jog jų gyvensena pasikeitė per penkerius metus
(atitinkamai 80 proc. bei 20 proc., p<0,05). Analizuojant
duomenis apie studentų gyvenamosios vietos pasikeitimus
nustatyta, kad net 90 proc. antro kurso studentų su kraujo

49,2

40
27,1

25,0

30

15,3

20
8,3

10

8,3

8,3

8,5

0,0

0
turintys kraujo pakitimų
puikiai

labai gerai

neturintys kraujo pakitimų
gerai

patenkinamai

blogai

χ2 =10,5; lls=4; p=0,03

4 pav. I ir II kurso studentų kraujo morfologinių pakitimų dažnis atsižvelgiant į subjektyvų jų sveikatos vertinimą
4 lentelė. I ir II kurso studentų subjektyvių sveikatos nusiskundimų ir
kraujo morfologinių pakitimų sąsajos
3 pav. I ir II kurso studentų darbo derinimo su studijomis ir kraujo
morfologinių pakitimų sąsajos
3 lentelė. I ir II kurso studentų gyvensenos pokyčių ir kraujo morfologinių pakitimų sąsajos
Požymis

Pasikeitusi
gyvensena per
penkerius metus

Gyvenamosios
vietos pasikeitimas
pradėjus studijuoti

Kraujo
morfologiniai
pakitimai
Nustatyti
Nenustatyti
Nustatyti
Nenustatyti

Pokytis

Dažnis (proc.)
(N=142)
I kursas

Yra
Nėra

Reikšmingumo
lygmuo

II kursas

20,0

80,0

41,7

58,3

Yra

25,0

75,0

Nėra

50,0

50,0

Yra
Nėra

10,0

90,0

37,5

62,5

Yra

28,6

71,4

Nėra

45,3

54,7

Subjektyvus
sveikatos
nusiskundimas

χ² – chi – kvadrato kriterijus; lls – laisvės laipsnių skaičius; p – reikšmingumo
lygmuo; sp - statistiškai patikima; sn – statistiškai nepatikima

Dažnai

Dažnis
(proc.)
(N=142)
Kartais

41,7

50,0

Retai/
niekada
8,3

54,2

28,0

17,8

33,3

16,7

28,0

33,0

Nervinė įtampa

Yra
Nėra

Bendras
silpnumas

Yra

50,0

Nėra

39,0

Yra

75,0

25,0

0

Nėra

71,2

25,4

3,4

Yra

33,3

41,7

25,0

Nėra

25,4

49,2

25,4
41,6

Nuovargis

χ2=3,3
lls=1
p=0,05 (sp)
χ2=0,851
lls=1
p=0,356 (sn)
2
χ =2,696
lls=1
p= 0,101(sn)
2
χ =1,383
lls=1
p=0,204 (sn)

Kraujo
morfologiniai
pakitimai

Irzlumas
Miego sutrikimai
Galvos skausmas
Bendras
išsekimas

Yra

41,7

16,7

Nėra

36,2

39,7

24,1

Yra

33,3

41,7

25,0

Nėra

23,7

33,9

42,4

Yra

16,7

25,0

58,3

Nėra

10,2

20,3

69,5

Reikšmingumo
lygmuo
χ2=4,76;
lls=2;
p=0,05 (sp)
χ2=2,56;
lls=2;
p=0,278 (sn)
χ2=0,85;
lls=2;
p=0,652 (sn)
χ2=0,70;
lls=2;
p=0,704 (sn)
χ2=5,35;
lls=2;
p=0,05 (sp)
χ2=2,59;
lls=2;
p=0,273 (sn)
χ2=1,32;
lls=2;
p=0,517 (sn)

χ² – chi – kvadrato kriterijus; lls – laisvės laipsnių skaičius; p – reikšmingumo
lygmuo; sp - statistiškai patikima; sn – statistiškai nepatikima
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atitiko norminius reikalavimus (atitinkamai 50,0 proc. ir
28,0 proc., p<0,05) (4 lentelė). Ketvirtadalis studentų su
kraujo morfologiniais pakitimais skundėsi dažnais miego
sutrikimais (p<0,05). Taip pat studentai su kraujo morfologiniais pakitimais dažniau skundėsi bendru silpnumu, nuovargiu, irzlumu, galvos skausmais, bendru išsekimu nei kiti
studentai. Analizuojant duomenis, statistiškai reikšmingų
skirtumų nenustatyta (4 lentelė).
Atsižvelgiant į 5 paveiksle pateiktus duomenis, antro
kurso studentai su kraujo morfologiniais pakitimais dažniau
siejo savo nusiskundimus sveikata su darbo-poilsio režimu,
nei tie, kuriems kraujo morfologiniai pakitimai nenustatyti (atitinkamai 73,7 proc. ir 26,3 proc., p>0,05) (5 pav.).
REZULTATŲ APTARIMAS
Studijos aukštojoje mokykloje yra sudėtingas jaunų
žmonių psichologinis ir socialinis tarpsnis, dažnai lydimas
emocinės įtampos ir streso [4, 17, 18]. Daugelio autorių
tyrimų duomenimis, akademinio jaunimo sveikata nuolat prastėja [4, 19, 20]. Dėl pakitusio studentų gyvenimo
tempo dažnai sutrinka paros režimas. Darbingumui ir savijautai įtakos turi šiuolaikinių specialistų lygiui keliamų
reikalavimų įgyvendinimas, didelis protinio darbo krūvis,
nepalankios aplinkos sąlygos, laiko stoka, mažas fizinis aktyvumas. Ydinga gyvensena ir patiriama įtampa ir stresas
gali susilpninti organizmą ir sąlygoti įvairios patologijos
atsiradimą [18].
Studentai patiria įtampą dėl mokymosi ir karjeros bei
spręsdami asmenines ir socialines problemas. Taip pat studentai patiria įtampą dėl darbo bei potencialaus gyvenimo
partnerio radimo [5]. D. Petrauskas, ištyręs daugiau nei
1000 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų gyvenseną, nustatė, kad dažniausiai studentams įtampą kelia studijos, studijų reikalavimai [21]. Anot R. Proškuvienės ir kt., jaunuoliai dėl fizinių ir intelektinių pokyčių, intensyvios protinės
veiklos, didelio mokymosi krūvio ir atsakomybės už savo
ateitį, yra labiau pažeidžiami streso, nei kitos amžiaus grupės [22]. Studentų patiriama įtampa dažnai sąlygoja jų psi-

5 pav. I ir II kurso studentų sveikatos sutrikimų ir darbo-poilsio režimo sąsajos

chologines, fiziologines bei elgsenos problemas [23, 24].
Vienas iš veiksnių, sukeliančių įtampą bei stresą studentams, yra egzaminai. Pakistano mokslininkai sesijos
metu stebėdami 39 studenčių kraujo rodiklių pakitimus
nustatė, kad prieš egzaminą trombocitų, eozinofilų kiekis
yra mažesnis nei egzamino metu. Eritrocitų kiekis kraujyje
prieš egzaminą ir egzamino metu išlieka nepakitęs [6]. Kiti
mokslininkai teigia, kad streso metu hemoglobino ir hematokrito koncentracija padidėja, tačiau praėjus ilgesniam
laikui po streso eritrocitų, hemoglobino, hematokrito kiekis
nukrinta ir neatsistato iki 3 savaičių [7, 25].
Kauno kolegijoje studijų pasiekimų rezultatų vertinimas susideda iš egzaminų ir tarpinių atsiskaitymų, tad
kiekvieno atsiskaitymo metu studentai gali patirti įtampą
ir stresą. Antro kurso studentams per du mokymosi metus
patirtas stresas ir jo pasekmės sumuojasi. Taip pat II kurso studentams tenka derinti darbą su mokslais, kas sukelia
įtampą ir stresą. Todėl II kurse buvo daugiau studentų, kuriems nustatyti kraujo morfologiniai pakitimai.
Jauni žmonės dirba aktyvų protinį darbą net 16 - 18 val.
per parą. Miego metu sumažėja simpatinės nervų sistemos
aktyvumas, sumažėja raumenų tonusas. Daugelio mokslininkų teigimu, 16 - 60 m. žmogui pakanka 7 - 8 valandų
miego [2, 26-28]. Neracionalus miego režimas sąlygoja miego sutrikimus bei su tuo susijusius fiziologinius ir
psichologinius nusiskundimus sveikata [29]. Sutrumpinus
maždaug 60 proc. asmeniui reikalingo miegojimo trukmę,
ryškiai sulėtėja psichomotorinės reakcijos [30]. Mokslininkai, tyrinėję studentų miego trukmę, padarė išvadą, jog
ketvirtadalis studentų miega mažiau nei 6 val. per parą ir
tik 61,9 proc. vaikinų ir 60,2 proc. merginų išmiega 7 - 8
val. [3]. Pakitęs miego režimas sietinas su pakitusiais mokymosi ir darbo krūviais bei pasikeitusia gyvensena [31].
Rusijoje atlikto tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, jog
įstojus į aukštąją mokyklą, smarkiai sutrinka miego režimas, sutrumpėja miego trukmė [32].
Studentai, kurie skundžiasi nemiga ar miega mažiau nei
7 val. per parą, jaučia nuovargį [33]. Prastas išsimiegojimas, nuovargis pabudus yra siejami su intensyvia veikla
dienos metu, patiriama įtampa arba simpatinės nervų sistemos sužadinimu [34].
Atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, kad studentų su
kraujo morfologiniais pakitimais darbo-poilsio režimas
yra ydingas. Studentai su kraujo morfologiniais pakitimais
dažniau patiria nervinę įtampą bei nuovargį pabudus ryte.
Taip pat stebimos tendencijos, kad studentai su kraujo morfologiniais pakitimais miega mažiau nei 7 val. per parą.
Nustatyta, kad pakankamas fizinis aktyvumas susijęs
su geresniu sveikatos vertinimu bei aukštesniais gyvenimo
kokybės rodikliais [19, 20, 35-37]. Taigi, galima teigti, jog
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fizinis aktyvumas yra viena iš pagrindinių individo fizinės,
socialinės ir psichinės gerovės sąlygų [38]. R. Proškuvienė ir kt., 2009 m. atlikę studentų sveikatos ir gyvensenos
tyrimą (n = 657), padarė išvadą, jog aukštųjų mokyklų studentai per mažai juda [37]. J. P. Jankausko ir kt. atliktų tyrimų duomenimis (n = 1528), daugiau nei pusė apklaustųjų
studentų suvokia fizinio aktyvumo naudą, tačiau remiantis
minėtų tyrimų rezultatais, nemaža dalis studentų nėra linkę
reguliariai sportuoti ir palaikyti savo fizinę sveikatą [2]. Intensyvaus fizinio krūvio metu padidėja deguonies poreikis,
todėl daugelis mokslinių tyrimų vykdomi vertinant maksimalų suvartoto deguonies kiekį bei su juo susijusių feritino,
hemoglobino kiekį, transferino ir hematokrito saturaciją, jų
receptorių kiekį, geležies įsisavinimą [8-9]. Paauglių anemijos ar sumažėjusios geležies atsargų atveju šie kraujo
pakitimai neatsistato intensyvaus fizinio aktyvumo metu
[39]. Zhu Y. I., Haas J. D. tyrė moteris su geležies stoka ir
pakankamu geležies kiekiu organizme intensyvaus fizinio
aktyvumo metu [8]. Jei moters organizme yra pakankamas geležies kiekis, fizinio aktyvumo metu jų organizme
padidėja hemoglobino ir feritino kiekis bei transferino saturacija lyginant su moterimis, kurių organizme nustatyta
geležies stoka neišsivysčius anemijai. Moterų su geležies
stoka organizme stebimas intensyvesnis geležies įsisavinimas po intensyvaus fizinio aktyvumo [8]. Analizuojant
mūsų tyrimo duomenis, nerasta kraujo morfologinių pakitimų bei fizinio aktyvumo sąsajų, nes tirtų studentų fizinis
aktyvumas nėra intensyvus, daugiau nei pusė studentų visiškai nesportuoja.
Nagrinėjant studentų nusiskundimus dėl sveikatos, R.
Proškuvienė ir kt., atlikę tyrimą (n = 1152) nustatė, kad
studentus dažnai vargina peršalimo ligų požymiai, galvos
skausmai, silpnumas ir greitas nuovargis [3]. V. Gudžinskienės ir kt. 2007 m. atliktų tyrimų duomenimis, 43,8 proc.
studentų, kaip priežastį išstoti iš aukštosios mokyklos įvardijo fizinės sveikatos pablogėjimą [40].
Dėl chroninių ligų, iš jų ir anemijos, studentai jaučia
nuovargį [10, 11, 33], susilpnėja kognityvinės studentų
savybės [11, 12], sumažėja darbingumas ar net jaučia depresiją [11, 41]. Dėl anemijų taip pat stebimas darbingumo
sumažėjimas [13, 14].
Atsižvelgiant į atlikto tyrimo duomenis, studentai, kuriems nustatyti kraujo morfologiniai pakitimai, dažniau
jautė nervinę įtampą (p<0,05), skundėsi miego sutrikimais
(p<0,05), bendru silpnumu, nuovargiu, irzlumu, galvos
skausmais, bendru išsekimu nei tie, kuriems tokių pakitimų
nebuvo rasta.
IŠVADOS
1. Atliktos tyrimo analizės duomenimis, II kurso stu-

dentams 2 kartus reikšmingai dažniau nustatyti kraujo morfologiniai pakitimai nei I kurso studentams (p<0,05).
2. II kurso studentai su kraujo morfologiniais pakitimais dažniau siejo savo nusiskundimus sveikata su darbopoilsio režimu. II kurso studentų su kraujo morfologiniais
pakitimais gyvensena pasikeitė per pastaruosius penkerius
metus (p<0,05): jie dažniau priversti nuolat skubėti, ryte
keliasi nepailsėję (p<0,05), mažiau fiziškai aktyvūs, dirbo
greta studijų. II kurso studentai su kraujo morfologiniais
pakitimais du kartus dažniau naktį miegojo mažiau nei 7
val. savaitgaliais lyginant su 7 val. ir daugiau miegančiais
studentais, kuriems taip pat nustatyti kraujo morfologiniai
pakitimai (p<0,05).
3. Studentai, kuriems nustatyti kraujo morfologiniai
pakitimai, blogiau vertino savo sveikatą lyginant su studentais, kurių kraujo tyrimai atitiko norminius reikalavimus
(p<0,05). Studentai su kraujo morfologiniais pakitimais
pusantro karto reikšmingai dažniau kartais jautė nervinę
įtampą, nei tie, kurių kraujo tyrimai atitiko norminius reikalavimus (p<0,05). Ketvirtadalis respondentų, kuriems
nustatyti kraujo morfologiniai pakitimai, skundėsi dažnais
miego sutrikimais (p<0,05). Taip pat studentai su kraujo
morfologiniais pakitimais dažniau skundėsi bendru silpnumu, nuovargiu, irzlumu, galvos skausmais, bendru išsekimu nei tie, kuriems kraujo morfologinių pakitimų nebuvo
rasta.
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CORRELATION BETWEEN BLOOD MORPHOLOGICAL CHANGES, WORK-REST REGIME AND SELF-REPORTED HEALTH COMPLAINS OF STUDENTS IN FACULTY OF HEALTH CARE OF KAUNAS
COLLEGE
Vaida Batulevičienė, Jolita Kirvaitienė, Irena Leščinskienė, Žaneta
Mickienė, Albina Vaičiulevičienė
Summary
Key words: work-rest regimen, physical activity, morphological blood change.
The prevalence of anemia varies in different countries and becomes a
relevant public health problem. Students belong to the group of increased
risk of health problems because of their life rhythm changes, high mental
work and continual studies-related stress during first years of high education. Low levels of red blood cells, hemoglobin and iron are associated
with faulty lifestyle, stress and self-reported health complains. Objective
of the study was to assess the correlation between blood morphological
changes, work-rest regime and self-reported health complains of students
in Kaunas College, Faculty of Health Care. Second year students had significantly more morphological changes of blood than students of the first
year (22.1% and 8.9%, respectively; p <0.05). Compared with first year
students, second year students with morphological changes of blood often
related their health problems with the work-rest regime (p <0.05). Lifestyle of second year students has changed over the past five years more than
that of first year students (p <0.05). Second year students had to hurry
and felt tired in the morning more frequently than first year students (p
<0.05). Second year students were physically less active, but they worked
more often in addition to their studies. Majority of students of second year
with the morphological changes of blood slept less than 7 hours on weekends. Students with morphological changes of blood evaluated their health worse compared with students whose blood tests were in line with the
requirements (p <0.05). Students with morphological changes of blood
complained more frequently about condition of their health compared to
the students without morphological blood changes. They felt stress more
frequently (p<0.05), exhibited sleep disturbances (p <0.05), general weakness, fatigue, irritability, headaches and general exhaustion.
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