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Santrauka
Lietuvos sveikatos priežiūroje išankstinių gyveni-
mo valios direktyvų samprata ir tuo labiau jų taiky-
mo praktikoje aspektai yra terra incognita. Globaliu 
mastu paciento gyvenimo valios įgalinimas kaip tei-
sinis ir etinių gyvenimo pabaigos problemų spren-
dimo instrumentas yra laikomas vienu svarbiausių 
ateities sveikatos priežiūros iššūkių. Šiame straips-
nyje siekiama atskleisti slaugytojų ir gydytojų po-
žiūrį į išankstines gyvenimo valios direktyvas ir jų 
taikymą klinikinėje praktikoje. Atlikus anoniminę 
anketinę apklausą, buvo nustatyta, kad apklausoje 
dalyvavę respondentai turėjo minimalias žinias apie 
išankstines gyvenimo valios direktyvas. Didesnė 
respondentų dauguma išreiškė teigiamą požiūrį į šio 
dokumento taikymą klinikinėje praktikoje ir pripa-
žino, jų įteisinimas padėtų pasidalinti moralinę at-
sakomybę tarp sveikatos priežiūros profesionalo ir 
paciento. Taip pat nustatyta, kad vis daugiau sveika-
tos priežiūros specialistų pripažįsta, kad gyvenimo 
pabaigos klausimų svarstymas iš anksto su pacien-
tais yra jiems etiškai priimtinas. Šie rezultatai lei-
džia daryti prielaidą, kad pagarba pacientų autono-
mijai ir orios mirties užtikrinimas yra svarbus mūsų 
tyrime dalyvavusiems sveikatos priežiūros profesi-
onalams.  

Įvadas
Žmogaus orumo apsauga ir pagarba asmens autonomijai 

yra esminis šiuolaikinės demokratinės teisinės visuomenės, 
taip pat ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principas. 
Tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmenimis, sveikatos 
priežiūroje šis principas įgyvendinamas užtikrinant fun-
damentinę teisę į informuotą sutikimą (arba informuoto 
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paciento savanorišką sutikimą), taip pat užtikrinant paci-
ento teisę atsisakyti gydymo [1, 2]. Informuoto sutikimo 
koncepcija yra pagrįsta paciento gebėjimu suprasti, spręs-
ti ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Tačiau kaip 
sveikatos profesionalo ir paciento santykių harmonizavimo 
instrumentas - informuotas sutikimas gali tapti nebeveiks-
mingas, pavyzdžiui, sprendžiant gyvenimo pabaigos etines 
problemas, t.y. kai pacientas nėra sąmoningas, veiksnus 
suvokti informaciją ar tiesiog nėra gebantis duoti sutikimą 
[3, 4]. Tokiais atvejais sveikatos profesionalai (tiek gydy-
tojai, tiek ir slaugos specialistai) gali susidurti su moraline 
prieštara  - gerbti paciento valią ar užtikrinti paciento gero-
vę. Būtent tokiais atvejais, kai reikia priimti medicininius 
sprendimus ir neturime galimybės sužinoti paciento ar jo 
artimųjų ar įgaliotų asmenų valios dėl paciento gydymo, 
yra pasitelkiamas kitas instrumentas -  išankstinės gyveni-
mo valios direktyvos (ang. advance directives) [5]. 

Šis sąlyginai naujas terminas kol kas neturi oficialaus 
lietuvių kalbos atitikmens, tačiau jo esmė yra ta pati kaip 
ir informuoto sutikimo, tik sutikimas (arba nesutikimas 
pvz. gydymo atsisakymas) yra išankstinis ir tampa raštiš-
ku dokumentu. Taigi, išankstinės gyvenimo valios direk-
tyvos (IVGD), kartais įvardijamos kaip gyvenimo valios 
testamentas, yra rašytinis teisinis dokumentas, kuriame 
yra išreikšta asmens valia dėl būtinosios medicininės prie-
žiūros netaikymo tam tikrais ypatingais atvejais [5]. Kaip 
numatoma Pasaulio medikų asociacijos rekomendacijose, 
išankstinėse direktyvose numatomi atvejai ir sąlygos turi 
būti labai tiksliai apibrėžiami, tačiau beveik visada tai su-
siję su paciento pasirinkimu netęsti (nutraukti) aktyvaus 
gydymo priimant gyvenimo pabaigos sprendimus [6]. Taip 
pat pabrėžiama, kad šis dokumentas įsigalioja tik  tada, kai 
pacientas praranda gebėjimą priimti sprendimus dėl savo 
sveikatos priežiūros, kai pats negali duoti sutikimo ar atsi-
sakymo dėl kritinės būklės, neįgalumo, komos ir pan., t.y. 
taikoma tik paskutinės stadijos būklės pacientams [7]. 

Vis dėlto šio naujo dokumento taikymas sprendžiant 
paciento gyvenimo pabaigos problemas klinikinėje prakti-
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koje kelia tam tikras bioetikos problemas. Manoma, kad jei 
yra teisiškai galiojantis dokumentas, kuriame išreiškiama 
asmens valia dėl medicininės priežiūros netaikymo paci-
ento gyvybei palaikyti ir pacientas pats negali duoti sutiki-
mo ar atsisakymo dėl kritinės būklės, tai šiuo dokumentu 
sveikatos profesionalai ir turėtų vadovautis [8]. Kita vertus, 
daugelyje Europos šalių iki šiol diskutuojama dėl teisinio 
tokios paciento valios išraiškos formos statuso, ir kaip tai 
būtų suderinama su kitais medicinos etikos principais (pvz. 
nepakenkti), ar išankstinės direktyvos visada reiškia „ne-
gydyti“ ir tiesiog leisti ligoniui numirti, ar jis turėtų būti 
privalomas sveikatos profesionalams, jei tai prieštarautų jų 
moraliniams įsitikinimams [9]. 

Išankstinių direktyvų koncepcijos taikymo praktikoje  
klausimas tampa neabejotinai aktualus ir Lietuvoje tiek dėl 
sveikatos priežiūros sistemų integracijos, tiek ir dėl vyrau-
jančių sveikatos profesionalo ir paciento santykių vyrau-
jančių modelių ir vis plačiau taikomos praktikos Europos 
Sąjungos šalyse [10]. Lyginant su kitomis Europos šalimis, 
Lietuvoje šiai temai iki šiol buvo skiriama labai mažai dė-

mesio (išskyrus slaugytojų apklausą), todėl sveikatos pro-
fesionalų požiūrio į išankstines direktyvas ir jų sampratos 
analizė yra reikšminga tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 
(lyginamuoju) aspektais.     

Straipsnio tikslas - ištirti slaugytojų ir gydytojų žinias 
apie gyvenimo valios testamentą bei jų požiūrį į gyvenimo 
valios testamento pritaikymą sveikatos priežiūroje Lietu-
voje.

Tyrimo objektas ir metodika
Anoniminė anketinė apklausa vyko 2015 metų rugsėjo 

– lapkričio mėn. Buvo išdalinta 390 anketų (atsako daž-
nis 95,8 proc.) Tyrime dalyvavo slaugytojos ir gydytojai, 
kurie turėjo patirties slaugant pacientus, esančius kritinėse 
būklėse.  

Tyrimo instrumentas – originalus klausimynas, sudary-
tas autorių, remiantis ankstesniais atliktais autorių tyrimais 
[10]. Anketoje buvo pateikti klausimai apie išankstinių 
gyvenimo valios direktyvų supratimą, jų taikymo etinius 
aspektus, galimą poveikį sveikatos profesionalo ir paci-
ento santykiams standartinėje sveikatos priežiūroje. Res-
pondentų atsakymai buvo grupuojami naudojant Likert'o 
5 balų skalę. Atliekant statistinę analizę, atsakymai buvo 
sugrupuoti į 3 grupes, apjungiant „Labai svarbi“ ir „Svar-
bi“, „Nei svarbi, nei nesvarbi“ ir „Nesvarbi“ bei „Visiškai 
nesvarbi“.

Statistinė duomenų analizė. Anketiniai duomenys 
buvo apdoroti ir analizuojami naudojant statistinį duomenų 
kaupimo ir analizės paketus SPSS for Windows 21.0 (Sta-
tistical Package for Social Sciences). Buvo vertinamas at-
sakymų į anketos klausimus dažnis (proc.) bei apskaičiuo-
tos statistinio reikšmingumo (p<0.05) reikšmės. Ranginių 
kokybinių požymių statistinė analizė buvo atlikta naudo-
jant chi kvadrato (χ²) kriterijų bei apskaičiuojant laisvės 
laipsnių skaičių (lls). 

Viso klausimyno patikimumo analizei įvertinti buvo 
atlikta pagal Kronbach‘o alpha koeficientą, paremtą stan-
dartizuotomis reikšmėmis. Atlikus tyrimą nustatyta, kad 
tyrime naudota anketa tenkino šį reikalavimą Kronbach‘o 
alpha - 0,863. 

Tyrimo rezultatai 
Tyrime dalyvavo slaugytojos ir  gydytojai, kurie turė-

jo patirties slaugant pacientus, esančius kritinėse būklėse. 
Pirmoje lentelėje yra pateikiamos respondentų socialinės 
– demografinės charakteristikos. Didesnė dalis tyrime da-
lyvavusių gydytojų buvo vyrai, tarp slaugytojų vyravo mo-
terys, didžioji dalis jų buvo klinicistai (1 lentelė). 

Sveikatos priežiūros profesionalų požiūris į gyveni-
mo valios testamentą. Vertinant respondentų žinias apie 

Profesija Moteris Vyras
% N % N

Gydytojas 20,5%% 58 86,8 72
Slaugytojas 79,5% 226 13,2 18
Iš viso 100,0% 284 100.0 90

Klinikinis darbas % N % N
Dirba 95,4% 271 98,9 89
Nedirba 4,6% 13 1,1 1
Iš viso 100,0% 284 100,0% 90

Profesija
Gy-

dyto-
jai

Slau-
gyto-

jai

Bendras 
visų res-
pondentų 
žinių lygis

% % %
Taip, žinau, kas 
yra IGVD

24,6 13.9* 17,6
χ2 =23,84

df=4
p=0,000

Šiek tiek esu 
girdėjęs apie 
IGVD

57,7 45.9 50,0

Nieko nežinau
apie IGVD

17,7 40.2* 32,4

1 lentelė. Socialinės demografinės respondentų charakteristikos

2 lentelė. Respondentų žinios apie išankstines gyvenimo valios 
direktyvas
*lyginant su gydytojais 
IGVD - išankstinės gyvenimo valios direktyvos
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gyvenimo valios testamentą matome, kad bendras visų res-
pondentų žinių lygis buvo gana žemas - tik 17,6 proc. žino-
jo, kas yra gyvenimo valios testamentas, o daugiau nei pusė 
visų respondentų buvo tik šiek tiek girdėję apie jį. Daugiau 
kaip pusė gydytojų ir beveik pusė slaugytojų  buvo „šiek 
tiek“ girdėję apie išankstines gyvenimo valios direktyvas. 
Analizuojant žinių lygį priklausomai nuo profesijos, gavo-
me statistiškai reikšmingus skirtumus (2 lentelė). Nusta-
tytas statistiškai reikšmingas skirtumas lyginant gydytojų 
ir slaugytojų pakankamą žinių apie išankstines gyvenimo 
valios direktyvas vertinimą. 

Sveikatos priežiūros specialistų požiūris į išanksti-
nes gyvenimo valios direktyvas. Tyrimo metu buvo nusta-
tyti gydytojų ir slaugytojų požiūrių skirtumai į tai, kokias 
pasekmes praktikai turėtų  išankstinių gyvenimo valios 
direktyvų įteisinimas ir jų taikymas sprendžiant gyvenimo 
pabaigos klausimus. Nustatyta, kad statistiškai reikšmin-
gai skyrėsi gydytojų ir slaugytojų požiūris į tai, kad reik-
tų pripažinti paciento norą išreikšti savo valią gyvenimo 
valios testamente, kuris turėtų  etinę ir teisinę galią(38,6 
proc.  ir  61,4 proc., p<0,05); taip pat skyrėsi jų nuomonės 
ir  dėl to, ar galima būtų laikyti etišku pasiūlymą svarstyti 
gyvenimo pabaigos klausimus kritinių būklių metu ( 41,7 ir 
58,3 proc., p<0, 05). Gydytojų ir slaugytojų požiūriai sky-
rėsi vertinant  ir kitus teiginius apie išankstinių gyvenimo 
valios direktyvų galimą naudą, kaip kad pasiskirstant atsa-
komybę už sprendimus,  klinikinio darbo palengvinimą ir 
kitus, nurodytus trečioje lentelėje, tačiau statistiškai reikš-
mingų skirtumų nebuvo nustatyta. Mažesnė dalis gydytojų 
lyginant su slaugytojais pritarė išankstinės gyvenimo va-
lios direktyvos  taikymo galimybėms ir jų galimai naudai 
sprendžiant etines gyvenimo pabaigos dilemas klinikinėje 
praktikoje (3 lentelė). 

Rezultatų aptarimas
Išankstinės direktyvos suteikia teisinį pagrindą ir etinę 

galimybę atsižvelgti į paciento norus bei pageidavimus, iš-
saugojant jų orumą ir autonomiją. Mūsų tyrimo duomenys 
atskleidė, kad apie gyvenimo valios testamentą žinojo labai 
maža  dalis (16,7 proc.) tyrime dalyvavusių sveikatos prie-
žiūros profesionalų, Daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių 
gydytojų, slaugytojų bei farmacininkų buvo tik šiek tiek 
girdėję apie gyvenimo valios testamentą. Panašų žinių lygį 
rodo ir kitų tyrimų rezultatai, ypač šalyse, kuriose dar nėra 
aiškaus išankstinių direktyvų reglamentavimo [11]. Kitame  
panašaus pobūdžio 2007 m. atliktame tyrime dalyvavusios 
slaugytojos teigė, kad joms trūksta tiek teisinių, tiek bendrų 
žinių išankstines direktyvas [12]. 

Tiek mūsų apklausa, tiek ir kitose šalyse atlikti išsa-
mesni tyrimai rodo, kad bendrą supratimą apie išankstines 
direktyvas turi tie sveikatos priežiūros specialistai, kurie 
tiesiogiai dalyvauja paciento gyvenimo pabaigos priežiū-
roje ir  planavime [13]. Geriausias žinias ir supratimą apie 
išankstinių direktyvų taikymą turėjo paliatyviosios priežiū-
ros ir onkologijos srities slaugytojai [14, 15]. 

Tiriant išansktinių direktyvų taikymo etines proble-
mas taip pat nustatyta, kad slaugytojai labiau nei gydyto-
jai pritaria tam, kad išansktinės direktyvos galėtų pagerinti 
pacientų priežiūrą gyvenimo pabaigoje. Panašią situaciją 
nurodo ir Naujoje Zelandijoje atliktų išsamių tyrimų rezul-
tatai, kad visada itin sudėtingus pokalbius apie mirtį ga-

Teiginys Gydy-
tojas

Slau-
gyto-
jas

Teigiami atsa-
kymai

% %
Ar norėtumėte išreikšti savo 
valią IGVD, kuris turėtų eti-
nes ir teisines pasekmes

38,6 61,4* χ2 =6,4
df=2

p=0,039

Ar pasiūlymas iš anksto svars-
tyti gyvenimo pabaigos klau-
simus kritinių būklių metu yra 
etiškas pacientų atžvilgiu

41,7 58,3* χ2 =14,2
df=2

p=0.001

IGVD padėtų išspręsti svei-
katos profesionalo ir paciento 
atsakomybės pasiskirstymo 
klausimą

35,6 64,4 χ2 =1,1
df=2

p=0,557

IGVD yra tinkamas būdas 
spręsti potencialias pasyvios 
eutanazijos/asistuojamos sa-
vižudybės problemas spręsti, 
jei asmuo pats sutinka su jo 
gyvybės nutraukimu

38,2 61,8 χ2 =1,8
df=2

p=0,406

IGVD taikymas klinikinėje 
praktikoje palengvintų  svei-
katos priežiūros profesionalų 
darbą, priimant gyvenimo pa-
baigos sprendimus

37,3 62,7 χ2 =1,9
df=2

p=0,376

IGVD turėtų būti įteisintas 
kaip juridinę galią turintis do-
kumentas

34,4 65,6 χ2 =0,43
df=2

p=0,805

3 lentelė. Požiūriai ir įsitikinimai apie gyvenimo valios testamen-
tą  priklausomai nuo profesijos
*statistiškai reikšmingai svarbiau lyginant su gydytojais 
 IGVD - išankstinės gyvenimo valios direktyvos



240

lėtų efektyviai pakeisti išankstinių direktyvų taikymas, jei 
tai būtų legalizuota ir įtvirtinta klinikinėje praktikoje [16].

Kaip rodo kiti atlikti tyrimai, slaugytojai turi skirtingus 
įsivaizdavimus, kas turi būti atsakingas už gyvenimo valios 
testamento įgyvendinimą. Kai kuriais atvejais slaugytojai 
teigė, kad multidisciplininės komandos uždavinys yra tai-
kyti gyvenimo valios testamentą ir kad nėra aiškus atsa-
komybės pasidalijimas tarp komandos narių [12, 15, 17]. 
Mūsų tyrimo  duomenys gana panašūs ir rodo, kad tik šiek 
tiek daugiau nei pusė visų respondentų tiki, kad tai padėtų 
išspręsti moralinės atsakomybės pasiskirstymo klausimą 
tarp sveikatos priežiūros profesionalo ir paciento. Lyginant 
su panašaus pobūdžio tyrimais, šiame taip pat nustatyta, 
kad vis daugiau sveikatos priežiūros specialistų pripažįsta, 
kad gyvenimo pabaigos klausimų svarstymas iš anksto su 
pacientais yra jiems etiškai priimtinas, tačiau nėra aiškus 
pacientų požiūris [18,19].  

Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad pagarba paci-
entų autonomijai ir orios mirties užtikrinimas yra svarbus 
mūsų tyrime dalyvavusiems sveikatos priežiūros profesio-
nalams, nors  pacientų autonomijos sąvoka yra  sąlyginai 
nauja Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. 

Išvados
1. Tyrimo duomenys atskleidė, kad apklausoje dalyva-

vę Lietuvoje  dirbantys gydytojai ir slaugytojai mažai žino-
jo apie gyvenimo valios testamentą, tačiau išreiškė teigia-
mą požiūrį į jo taikymą klinikinėje praktikoje ir tikėjo, kad 
jo įteisinimas padėtų pasidalinti moralinę atsakomybę tarp 
sveikatos priežiūros profesionalo ir paciento.  Šie mūsų ty-
rimo rezultatai atitinka kitų šalių mokslininkų duomenis.

2. Mūsų tyrimas nustatė, kad vis daugiau sveikatos 
priežiūros specialistų pripažįsta, kad gyvenimo pabaigos 
klausimų svarstymas iš anksto su pacientais yra jiems etiš-
kai priimtinas. Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad 
pagarba pacientų autonomijai ir orios mirties užtikrinimas 
yra svarbus mūsų tyrime dalyvavusiems sveikatos priežiū-
ros profesionalams, nors pacientų autonomijos sąvoka yra 
sąlyginai nauja Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. 
Ateityje yra būtina išsiaiškinti pacientų ir plačiosios visuo-
menės požiūrį į išankstinių direktyvų diegimą sveikatos 
priežiūroje. 

Padėka
 Dėkojame LSMU  Kauno klinikų Onkologijos ligoninės vy-

riausiajai slaugytojai - slaugos administratorei Vilijai Čivinskie-
nei už pagalbą renkant duomenis 
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Summary
The concept of advance directives and their application in 

practice is still terra incognita in Lithuanian healthcare. Globally, 
the patient’s living will as a legal and ethical tool for end of life 
decision-making is considered one of the most important challenges 
for the future of healthcare. This article aims to reveal nurses‘ and 
physicians‘ preferences towards advance directives and their appli-
cation in clinical practice. By employing the semi-structured stan-
dardized study method it was determined a minimum knowledge 
of advance directives among most of the respondents. It was also 
found that the greater majority of respondents expressed affirmation 
of this document into the clinic practice and acknowledged that its 
legalization would help sharing the moral responsibility between 
the health professional and the patient. It was also revealed that 
an increasing number of healthcare professionals preferred that the 
end of life issues discussion in advance with the patients would be 
ethically acceptable. These find outs of our study suggested us to 
believe respect for patient autonomy and protection of dignified 
dying process was regarded as truly important part of medical care 
in the end of life stage. 
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