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Santrauka
Tyrimo tikslas − apžvelgti perteklines vaikų ligų diagnos-
tikos ir gydymo tendencijas. Į literatūros apžvalgą buvo 
įtraukti 12 straipsnių, nagrinėjančių perteklinę mediciną. 
Tyrimo rezultatai: perteklinis antibiotikų ir medicininių 
tyrimų skyrimas yra ne tik neracionalus, tačiau gali ir 
pakenkti vaikams. Nepaisant pacientų tėvų ir gydytojų 
švietimo apie antibiotikus, jų vartojimo ir skyrimo klai-
dos vis dar aktuali problema. Nepagrįsti diagnostiniai 
testai vaikams gali sukelti psichologinį diskomfortą ir 
padidinti radiacinės apšvitos kiekį. Perteklinės medicinos 
problemą pediatrijoje lemia daugelis veiksnių, tokių kaip 
gydytojų baimė praleisti retą ligą, noras išvengti galimų 
ligos komplikacijų bei pacientų tėvų spaudimas. Stebi-
mas gydytojų žinių apie perteklinę mediciną trūkumas. 
Šiai problemai spręsti buvo prisijungta prie pasauliniu 
mastu vykdomos iniciatyvos „Rinkis protingai“ (angl. 
Choosing Wisely), kuri teikia įvairių rekomendacijų ir 
gairių, kaip sumažinti perteklinį biomedicinos technolo-
gijų  ir vaistų vartojimą. 

Įvadas
Šiais laikais yra daug diagnostikos priemonių ir įvairių 

gydymo metodų, kurie pagerino gydytojų galimybes rūpin-
tis vaikų sveikata, tačiau vis dažniau pastebima pertekli-
nės medicinos problema. Nors gydant mažuosius pacientus 
stengiamasi vadovautis rekomendacijomis ir vietiniais ar 
nacionaliniais protokolais, tačiau dažnai gali būti skiriama 
per daug tyrimų, procedūrų ar vaistų, todėl tiek pacientas, 
tiek kiti visuomenės nariai gali patirti žalą. Dėl to nuken-
čia ir sveikatos apsaugos sistema, kadangi jos ištekliai nėra 
naudojami efektyviai. Atliekama vis daugiau studijų, tirian-
čių  neracionalų medikamentinį gydymą bei diagnostinių 
testų skyrimą vaikams [1-3]. Dažniausiai tai objektyviai 
nepagrįstas antibiotikų skyrimas, tų pačių diagnostinių testų 
kartojimas ar nepakankamas nuskausminimas. 

Tyrimo tikslas − atlikti literatūros paiešką ir išsiaiškinti 
perteklines vaikų ligų diagnostikos ir gydymo tendencijas. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros paieška atlikta PubMed (Medline) ir Goo-

gle Scholar duomenų bazėse. Pritaikius raktažodžius ir jų 
derinius: perteklinė medicina, vaikai, rinkis protingai, anti-
biotikai, pediatrija, diagnostika (angl.  overuse  ir medical, 
children, Choosing Wisely, antibiotics, paediatric, diagnos-
tics), paieškoje gauti 2215 straipsnių. Straipsniai buvo at-
rinkti pagal kriterijus: ne senesni nei 10 metų, anglų kalba, 
aprašytos studijos su žmonėmis. Po šios atrankos liko 397 
straipsniai. Rankiniu būdu vertinant straipsnio pavadinimą 
bei santrauką, atrinkta 17, kurie toliau vertinti. Išnagrinėta 
13 viso teksto straipsnių, iš kurių 12 įtraukti  į analizę.

Tyrimo rezultatai ir aptarimas
Rinkis protingai (angl. Choosing Wisely) iniciatyva. 

Gydytojams tenka svarbi užduotis, remiantis mokslu pa-
grįsta informacija skirti tinkamus tyrimus ir gydymą. Šiai 
problemai spręsti imtasi Choosing Wisely iniciatyvos, kurios 
tikslas − mažinti nekokybiškos ir nepagrįstos medicininės 
pagalbos skyrimą. Choosing Wisely galima rasti įvairių re-
komendacijų ir gairių, skirtų suteikti gydytojams žinių apie 
perteklinį vartojimą medicinoje ir būdus, kaip jo išvengti. 
Ši programa vienija daugiau nei 20 šalių. Prie jos prisideda 
ir Europos pediatrų akademija, siekdama gerinti vaikų ligų 
gydytojų žinias apie perteklinį vartojimą. Rekomendacijose  
pabrėžiama ryšio su pacientu ir jo šeima svarba. Pacientas 
ir jo tėvai ar globėjai turi būti supažindinami su tyrimų bei 
gydymo šalutiniais reiškiniais. Svarbu įvertinti paciento ir 
jo artimųjų lūkesčius, nes dirbant komandoje, įtraukiant ir 
pacientą, galima pasiekti pacientui tinkamiausių bei sau-
giausių rezultatų [3].

Antibiotikų vartojimas. Atradus antimikrobiškai vei-
kiančias medžiagas, daugelis iki tol mirtinų ar gyvenimo 
kokybę prastinančių infekcinių ligų tapo išgydomos. Ste-
buklingos, visas sveikatos problemas pašalinančios piliulės 
tapo vaistu nuo visų ligų. Požiūris, jog susirgus vaikui galima 
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kreiptis į gydytoją antibiotikų ir vaikas pasveiks, turėtų būti 
keičiamas bendromis pastangomis. 

Visi supranta ir domisi įvairių vaistų šalutiniu poveikiu, 
bet retas pagalvoja apie antibiotikų sukeliamas nepageidauja-
mas reakcijas. Viena jų, netiesiogiai susijusi su pacientu, yra 
mikroorganizmų atsparumo vaistui atsiradimas. Neracionalus 
vaistų nuo bakterijų vartojimas mažina jų efektyvumą ir 
spartina antibiotikams atsparių padermių vystymąsi. Keletas 
naujų tyrimų nustatė iki trijų kartų padidėjusį antibiotikų 
suvartojimą Europos šalyse, nors susirgimų bakterinėmis 
infekcijomis šuolio nebuvo nustatyta [4,5].  

Vaikai dažniausiai laikomi labai pažeidžiamais. Šiai  
populiacijos daliai tenka daugiausiai virusinių infekcijų, 
kurių dauguma gydoma antibiotikais bijant komplikacijų 
ar esant aplinkos spaudimui, gydytojo neužtikrintumui ar 
baimei, patirties stokai ar naujų gairių neišmanymui. Ne-
retai pacientai nesupažindinami su viso antibiotikų kurso 
vartojimo schema, tad gydymą nutraukia vos tik išnykus 
ligos simptomams, vartoja vaistus nepaisydami nustatytų 
laiko intervalų, arba mažesnėmis dozėmis. Nors daugelis 
ligų pasireiškia tokiais pat simptomais, tėvai to nežino ir 
gydo vaikus prieš tai paskirtais vaistais, kai ligos etiologija 
gali būti visai kita. Tai dar viena per didelio antimikrobinių 
preparatų vartojimo problema.

Neracionalaus antibiotikų vartojimo priežastys gali būti 
įvairios. Visuomenėje dažnai stebimas žinių apie tinkamą 
antibiotikų vartojimą ir antimikrobinį rezistentiškumą trū-
kumas. Tai lemia įvairias antibiotikų vartojimo klaidas, be 
to, daugelis nesupranta, kad jų veiksmai gali turėti įtakos 
antimikrobiniam atsparumui. Pagal teisinius reikalavimus, 
antibiotikai turėtų būti parduodami tik su receptu, tačiau 
Europoje vis dar stebimi atvejai, kai tėvai vaikams gauna 
šių vaistų be recepto. 

Perteklinius antibiotikus išrašo ir gydytojai. Dažnai nu-
rodoma, kad pertekliniai antimikrobiniai preparatai išrašomi, 
norint išvengti infekcijų komplikacijų arba siekiant patenkinti 
pacientų norus. Švedijoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, 
kad sumažinus antibiotikų skyrimą, infekcijų komplikacijų 
nepadaugėjo [11]. Gydytojų žinių apie antimikrobinį rezis-
tentiškumą trūkumas didina perteklinį šių preparatų skyrimą. 
Farmacinių kompanijų įtaka gali turėti įtakos didesniam 
vaistinių preparatų skyrimui. Nustatyta, kad gydytojai, kurie 
dažniau bendrauja su farmacinių kompanijų atstovais, išrašo 
didesnį kiekį receptinių preparatų savo pacientams [12].

Pateikiame keletą  Choosing Wisely organizacijos an-
tibiotikų skyrimo rekomendacijų pavyzdžių: neskirti esant 
virusinei infekcijai; rutiniškai neskirti antibiotikų naujagi-
miams ilgiau nei 36 valandas, kai infekcijos tikimybė maža; 
rutiniškai neskirti antibiotikų pacientams, sergantiems gas-
troenteritu.

Diagnostinių testų naudojimas. Tobulėjant medicinai, 
atsiranda vis daugiau tyrimo metodų. Pradedant kraujo tyri-
mais, rentgeno nuotraukomis, baigiant sudėtingais kompiu-
terinės tomografijos tyrimais, siekiant nustatyti patologiją ir 
išaiškinti negalavimo priežastį [3]. Nors siekiama naudos 
pacientui, vis dažniau persistengiama ir, taikant perteklinį 
ištyrimą, padaroma žala pacientui. Dažnai tai pasitaiko pa-
cientams keliaujant iš vienos gydymo įstaigos į kitą, kai no-
rima turėti duomenis savo sistemoje ir diagnostiniai tyrimai 
kartojami, nors jie jau yra atlikti. 

Viena didžiausių baimių vaiko amžiuje, susijusių su 
gydymo įstaigomis, yra skausmo baimė [6]. Rutina tapęs 
tyrimas, sukeliantis nemažai nepatogumų mažiesiems paci-
entams, yra kraujo tyrimas. Jam atlikti reikia paimti paciento 
kraujo, o ši procedūra bene daugiausia jaudina mažuosius pa-
cientus. Dėl įvairių priežasčių šį tyrimą dažnai tenka kartoti, 
o tai sukelia papildomą diskomfortą bei psichologinį distresą. 
Šie nemalonūs pojūčiai daro neigiamą įtaką tolesniam vaiko 
sveikimui bei raidai. 

Rentgeno spindulių naudojimas taip pat kontroversiška 
pediatrijos tema [7]. Vieni laikosi nuomonės, jog vaikams 
reikia atlikti radiologinius tyrimus ypač sakingai, dėl apšvi-
tos rizikos. Kiti teigia, jog be to išsiversti negalima, reikia 
dokumentuoti bei lokalizuoti pažeidimo vietą, o sukeliama 
spinduliuotė daro mažiau žalos, nei naudos. Dėl sudėtinio 
spinduliuotės poveikio, vaikams jonizuojančioji spinduliuotė 
yra pavojingesnė, nei suaugusiems [8]. Tai kelia didesnę ri-
ziką ilgainiui išsivystyti įvairios etiologijos piktybiniams pro-
cesams vaikų organizme. Dėl šios priežasties svarbu paskirti 
tyrimą kryptingai, įvertinus visus klinikinius požymius ir tik 
tuomet, kai rezultatai gali keisti gydymo eigą. Vaizdiniai 
tyrimai turėtų būti derinami su klinikiniais simptomais bei 
laboratoriniais tyrimais. Reikėtų atsisakyti krūtinės tiesinės 
rentgenogramos tyrimo esant aiškiam bakteriniam tonzilitui 
su tipiškais pakitimais kraujyje, ar esant sausam kosuliui, 
kai įtariama astma. Šiuo metu egzistuoja nemažai įrodymais 
pagrįstų klinikinių skaičiuotuvų, tokių kaip PECARN, CEN-
TOR ir kt., kurie pagal skirtingus ligų kriterijus gali pagerinti 
diagnostiką ir  klinicisto priimamą sprendimą. 

Pateikiame keletą  Choosing Wisely organizacijos re-
komendacijų pavyzdžių: nedaryti krūtinės rentgeno tyrimo 
vaikams, kuriems įtariama nekomplikuota visuomenėje įgyta 
pneumonija ar ūminė astma; nedaryti pilvo rentgeno tyrimo 
vaikams, esant nespecifiniam ūminiam pilvo skausmui.

Perteklinių tyrimų ir gydymo priežastys. Perteklinį 
diagnostinių tyrimų ir vaistų naudojimą galima sieti su 
įvairiais veiksniais. Vienas iš jų yra gydytojų baimė būti 
apkaltintiems aplaidumu ir bylinėjimosi rizika. Apklausiant 
skubiosios medicinos gydytojus JAV buvo nustatyta, kad 
daugelis gydytojų linkę atlikti išplėstinius tyrimus [9]. Nors 
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apklaustieji teigė, kad, jų nuomone, šie tyrimai buvo nebū-
tini, jie būdavo paskiriami, bijant praleisti retesnę diagnozę 
ar siekiant apsisaugoti galimo teisminio proceso. 

Kita priežastis − gydytojų žinių trūkumas. Gydytojams 
trūksta mokymų apie perteklinį vartojimą ir jo žalą paci-
entams ir sveikatos sistemai. Tiriant buvo nustatyta, kad 
gydytojai, kurie papildomai gauna žinių apie perteklinį 
vartojimą ir jo žalą, yra linkę skirti tikslingesnius tyrimus. 
Tyrimų perteklius dažnai pastebimas tarp gydytojų, kurie 
nurodo neseniai įvykusį nesėkmingos baigties atvejį. Jie būna 
linkę priimti agresyvesnį tyrimų planą, norėdami išvengti 
situacijos pasikartojimo. Pacientai taip pat gali daryti įtaką 
gydytojo sprendimams. Dažnai nurodoma, kad pertekliniai 
tyrimai atliekami dėl pacientų spaudimo, ar siekiant juos 
nuraminti [10]. Studijos rodo, kad pacientai ir jų artimieji 
dažnai gauna nepakankamą kiekį informacijos, todėl jie linkę 
kreiptis pakartotinai būtent dėl informacijos trūkumo, kuris 
medikų gali būti interpretuojamas  kaip papildomo ištyrimo 
ar gydymo reikalavimas. 

Išvados
1. Neracionalaus antibiotikų vartojimo problemos, su-

darančios didelę dalį perteklinio vaikų gydymo, išlieka, ne-
paisant visuomenės švietimo ir ribojimų.

2. Noras padaryti viską, kas galima ir kas geriausia paci-
entui, ne visada naudingas. Dažnai šis noras yra svarbiausias 
pediatrijos  perteklinių diagnostinių tyrimų veiksnys.

3. Efektyvus būdas sumažinti perteklinį  vaistų ir kitų 
biomedicinos technologijų vartojimą yra pasaulinė Choo-
sing Wisely iniciatyva, kurios gairės galėtų padėti išvengti 
perteklinio gydymo bei diagnostikos.  
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IN PAEDIATRIC MEDICINE
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testing and treatment.
Summary
Based on the latest avaliable scientific literature, the article re-

views overuse in paediatric medicine. A literature review was per-
formed that included 12 publications on overuse of antibiotics and 
overtesting in the paediatric population. 

Results: Overuse in paediatric medicine is irrational as well as 
harmful. Despite parents and doctors being educated on the correct 
usage of antibiotics, mistakes of antibiotic therapy can still be seen. 
Moreover, irrational overtesting can cause psychological distress 
for children as well as increase the risk of radiation side effects. 
Overuse in medicine can be explained by fear of doctors to miss 
any symptoms or to avoid any possible complications. Pressure 
from patients’ parents also could affect doctors’ decisions. Cho-
ose Wisely initiative was created to decrease overuse in medicine. 
There doctors can find evidence-based recommendations that help 
reduce overtreatment and overtesting.
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