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Santrauka
Pasaulyje didėjant paliatyviosios slaugos poreikiui, vis 
didesnis dėmesys kreipiamas slaugos studentų, kaip bū-
simųjų slaugytojų, rengimui. Naujausi slaugos studentų 
patirties su mirštančiais pacientais tyrimai rodo, kad mo-
kymasis slaugyti mirštančiuosius apima ne tik profesines 
žinias, bet ir stiprius emocinius išgyvenimus. Tyrimo 
tikslas – atskleisti slaugos studentų patirtis, slaugant mirš-
tančius pacientus praktikos metu. Atliktas kokybinis tyri-
mas. Pasirinktas interpretatyvios fenomenologijos tyrimo 
metodas ir taikytas reflektyvusis hermeneutinis procesas, 
siekiant suprasti ir interpretuoti fenomeną. Duomenų 
rinkimo metodas – giluminis interviu. Tyrime dalyvavo 
11 antro kurso bendrosios praktikos slaugos studijų pro-
gramos studenčių.
Tyrimas atskleidė, kad studentams svarbus ne tik prakti-
nių įgūdžių tobulinimas praktikos metu, bet ir kylančių 
emocijų, susiduriant su žmogaus mirtimi, apmąstymas. 
Praktikos atlikimas slaugant mirštančiuosius gal būti 
įvardijamas kaip asmeninis iššūkis, skatinantis vertybinių 
nuostatų pokyčius. Paciento kančios matymas, visiška 
paciento priklausomybė nuo personalo, studento nemo-
kėjimas psichologiškai palaikyti paciento ir jo artimųjų 
gali būti įvardijami kaip pagrindiniai sunkumai, slau-
gant mirštančius pacientus. Pagrindinai veiksniai, len-
gvinantys mokymąsi slaugyti pacientus, yra personalo ir 
mentoriaus pagalba bei parama, situacijos reflektavimas. 
Studentų mokymąsi labiausiai sunkino paciento nesusi-
taikymas su mirtimi. Svarbus ne tik studentų gebėjimas 
savarankiškai prisitaikyti prie stresinių situacijų slaugant 
mirštančius pacientus, bet ir personalo bei mentoriaus 
pagalba adaptuojantis.

Įvadas
Paliatyvioji slauga siejama su holistiniu požiūriu į paci-

entą, kai dėmesys kreipiamas ne tik į fizinį paciento kūną, bet 

ir jo psichologinę, socialinę ir dvasinę būseną. Mirtis, nors 
ir yra natūrali gyvenimo ciklo dalis, tačiau slaugos studentai 
praktikoje išgyvena nerimą ir baimę, susijusią su mirtimi ar 
pačiu mirties procesu [9]. Nors studijų metu ir įgyjama žinių 
apie bendravimą su mirštančiuoju, tačiau praktikoje paste-
bima, kad būsimieji slaugytojai pacientų mirtis apibūdina 
kaip netikėtas ir pažymi, kad trūksta žinių, kaip elgtis būnant 
šalia paciento, kaip bendrauti su artimaisiais [10]. K. Ranse 
ir kt. (2018) pastebi, kad susidūrę su pacientų netikėtomis 
mirtimis, būsimieji slaugytojai mokosi būti sąmoningais ir 
formuojamas supratimas apie mirtį, kaip gyvenimo realybę 
[11]. Būsimųjų slaugytojų profesiniai įgūdžiai formuojami 
klinikinės praktikos metu, tačiau nekontroliuojama padė-
tis sukelia emocinius išgyvenimus [2]. Remiantis N. Gor-
chs-Font ir kt. (2021) atliktais tyrimais, slaugos studentai 
jaučiasi pažeidžiami, nėra tinkamai pasiruošę slaugyti bei 
teikti paramą mirštantiems pacientams ir jų artimiesiems [4]. 
Daugelis slaugos studentų baigia studijas taip ir neįgiję žinių 
bei praktinės patirties slaugyti terminalinės būklės pacientus 
[1,11]. Slaugos studentams trūksta žinių apie paliatyviąją 
pagalbą, slaugant mirštančius pacientus [7], studentai jaučia 
nerimą ir nežino, kaip susidoroti su psichologinėmis proble-
momis, kylančiomis stebint mirtį [6]. S. Gül ir kt. (2020) 
nustatė, kad studentams trūksta teorinių žinių apie paliaty-
viąją pagalbą, todėl jiems reikia didesnės mentorių ir kitų 
slaugytojų pagalbos praktikos metu [5]. Galimybė reflektuoti 
ne tik su mentoriais apie pacientų būklę, bet ir su kitais apie 
asmeninius, emocinius išgyvenimus susidūrus su mirtimi 
praktikos metu, padeda formuoti profesinius medicinos stu-
dento įgūdžius [12]. Slaugos studentų mokymasis klinikinės 
praktikos metu vaidina lemiamą vaidmenį lavinant studentų 
profesinius įgūdžius, rengiant juos teikti aukštos kokybės 
pagalbą sudėtingoje ir emocinės brandos reikalaujančioje 
mirštančiųjų slaugos srityje [3].

Tyrimo tikslas – atskleisti slaugos studentų patirtis, 
slaugant mirštančius pacientus praktikos metu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Siekiant atskleisti, kaip slaugos studentai mokosi slaugyti 
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mirštančiuosius, pasirinktas fenomenologinės hermeneuti-
kos metodas (A. Lindseth, A. Norberg, 2004) ir naudotas 
reflektyvusis hermeneutinis procesas, siekiant suprasti ir 
interpretuoti fenomeną. Taikytas giluminio interviu meto-
das. Tyrime dalyvavo 11 antro kurso Bendrosios praktikos 
slaugos studijų programos studenčių, kurių amžius svyravo 
nuo 20 iki 40 metų. 

Tyrimo rezultatai
 Analizuojant tyrimo duomenis, suformuotos trys pagrin-

dinės kategorijos: 1) mokymasis slaugyti paliatyvius paci-
entus, 2) sunkumai, kylantys slaugant paliatyvius pacientus, 
3) veiksniai, lengvinantys (sunkinantys) mokymąsi slaugyti 
mirštančius pacientus.

Pirmoji kategorija. Mokymasis slaugyti paliatyvius 
pacientus. Slaugos studentės pažymi, kad praktinius įgū-
džius formuoja neįprastose situacijose, nes mokosi ne tik 
taikyti slaugos procedūras, bet ir teikti psichologinę pagalbą: 
„(<…> išmokti suprasti, išklausyti, sugebėti teikti ne tik 
fizinę, bet ir psichologinę pagalbą“ (8 St). Mokymasis vyksta 
tampant slaugos studentui komandos nariu, formuojant „ki-
tokį“ mąstymą: „<...> komanda, su kuria mes suteikiame 
pagalbą  pacientams <.... > padeda visus šiuos sunkumus 
įveikti, papasakoja kaip dera elgtis.“ (1 St). Būsimieji slau-
gytojai, praktikos metu susitikę su mirtimi, išgyveno gailestį, 
liūdesį „Matyti, kaip žmogus baigia savo paskutines dienas, 
buvo labai sunku, liūdna, ypač pirmomis praktikos dienomis“ 
(5 St) ir baimę – dėl žinių trūkumo kaip elgtis, bendrauti su 
šiais pacientais: „Man buvo šiek tiek baisu, nežinojau, kokie 
tai žmonės, kaip tinkamai su jais dirbti, bendrauti“ (6 St). 
Pastebima, kad nuotaikos pokyčiai veikė studentų savijautą: 
„<...> kiekvieną dieną mano nuotaika buvo kitokia. Kai 
pacientui tampa geriau, jis pradėda šypsotis, kalbėti, net 
juokauti, aš jaučiau mažą, bet pergalę, pergalę, prie kurios 
prisidėjau ir aš“ (2 St). Kartais studentai patirdavo jausmų 
dvilypumą – kartu ir liūdesį, ir džiaugsmą. Kai kurie verkė, 
supratę savo bejėgiškumą, pirmą kartą susidūrę su mirtimi: 
„<...> nesumeluosiu, teko ir paverkti, nes antrąją praktikos 
dieną užtikau jauną vyrą jau mirusį. Paėmiau jį už šaltos 
rankos. Sukilo emocija ir pravirkau, nes tai buvo pirmoji 
mirtis mūsų praktikoje“ (5 ST). Keitėsi ir kai kurių stu-
dentų požiūris į mirtį − studentai į ją pradėjo žiūrėti kaip į 
paciento išvadavimą nuo kančių ir skausmo: „<...> kartais 
aplankydavo tokios mintys, kad gal ir gerai, kad baigėsi jo 
kančios“ (10 St). Formuojamas mirties, kaip neišvengiamo 
gyvenimo ciklo, supratimas: “<…> reiškia priimti dar vieną 
iššūkį, pažiūrėti mirčiai į akis, ir priimti ją, kaip duotybę, 
kaip neišvengiamą dalyką“ (3 St). Keičiantis požiūriui į 
mirtį, keitėsi ir būsimų slaugytojų vertybės: „Suvokiu, kad 

galbūt ir man pačiai vertėtų pradėti taip mąstyti, nustoti 
verkšlenti dėl menkniekių. Paliatyvūs pacientai priverčia 
susimastyti – o kokios gi iš tikrųjų mūsų gyvenimo vertybės 
turi atsidurti pirmoje vietoje? “ (2 St).

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima pastebėti, kad 
studentams svarbus ne tik praktinių įgūdžių tobulinimas 
praktikos metu, bet ir kylančių emocijų, susiduriant su žmo-
gaus mirtimi, apmąstymas. Praktikos atlikimas slaugant mirš-
tančiuosius gali būti įvardijamas kaip asmeninis iššūkis, 
skatinantis vertybinių nuostatų pokyčius. 

Antroji kategorija. Sunkumai, kylantys slaugant pa-
liatyvius pacientus. Būsimieji slaugytojai, atlikdami proce-
dūras mirštantiems pacientams, pažymi, kad sunku suprasti 
pacientų kalbą: „Sunkiausia buvo nesupratimas, ką paci-
entas nori pasakyti“ (4 St). Bendravimo problemos ribojo 
pagalbą pacientams „Buvo sunku suvokti ką pacientas nori 
pasakyti ir tuo pačiu aplankydavo nemalonus jausmas, kad 
galbūt jam skauda arba gal jis nori atsigerti, o tu nesupranti, 
negali jam padėti“ (11 St) ir skatino bejėgiškumo jausmą: 
„<...> kartais man nepavykdavo įkalbėti pacientus pavalgyti, 
bandžiau ir taip, ir anaip, jie tiesiog atsisukdavo nuo manęs 
ir tylėdavo“ (3 St). Bejėgiškumo jausmas išgyvenamas ir 
žinant paciento diagnozę: „Sunkiausia buvo priimti tą faktą 
žinojant jų diagnozes, kad jie nepasveiks. Psichologiškai 
slaugyti paliatyvius pacientus buvo sunku” (3 St). Žinių 
trūkumas kaip palengvinti artimųjų skausmą „Kai žmogus 
mirdavo buvo labai sunku kažkaip reaguoti ar tinkamai at-
sakyti artimiesiems, nes tinkamų žodžių apart „užjaučiu ir 
apgailestauju“ aš negalėjau pritaikyti“ (6 St) studentams 
kėlė nerimą. Tiriamieji, nors ir supranta būtinybę priimti 
mirtį, tačiau patiria stresą, matydami mirštančiuosius: „Iš 
kitos pusės, reikia būti pasiruošusiam matyti mirtį, o žmogui, 
kuris nėra su tuo susidūręs, yra dvigubas stresas“ (5 St). 

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad paci-
ento kančios matymas, visiška priklausomybė nuo personalo, 
studento nemokėjimas psichologiškai palaikyti paciento ir 
jo artimųjų gali būti įvardijami kaip pagrindimai sunkumai, 
slaugant mirštančiuosius.

Trečioji kategorija. Veiksniai, lengvinantys (sunkinan-
tys) mokymąsi slaugyti mirštančius pacientus. Būsimieji 
slaugytojai pažymi, kad paciento pasirengimas mirti, jo di-
dvyriškumas skatino studentus veikti ir keisti požiūrį į mirtį: 
„Man būdavo lengviau, kai jie patys yra susitaikę su savo 
liga, su savo likimu. Lengviau, kai jie šypsosi, bendrauja, 
juokauja. Kiekvieną kartą priėjus prie šių malonių pacienčių 
norisi šypsotis, o apie jokį gailestį, ašaras nei minties nėra 
kilę“ (7 St). Mentoriaus veikla, jo parama, slaugos veiksmų 
demonstravimas padėdavo studentui adaptuotis,  tvirtinti 
praktinius gebėjimus „<...> parodydavo kaip taisyklin-
gai reikia perrišti žaizdą, pragulą. Dažniausiai neigiamos 
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emocijos kildavo mirties atveju, tačiau su jomis susidoroti 
padėdavo praktikos vadovas“ (6 St). Pacientų artimųjų dė-
kingumas: „Taip pat prie to prisidėjo pacientų artimieji, 
kurie labai nuoširdžiai dėkodavo“ (9 St) padėdavo studen-
tams prisitaikyti ir išgyventi „Tačiau ėjau. Ėjau ir penkis 
ir dešimt kartų prie jų. Ir ištvėriau“ (8 St), skatino geriau 
atlikti slaugos veiksmus. 

Mokymosi procesą sunkino paciento nesusitaikymas su 
mirtimi: „Tačiau labai sunku, kai jie neigia ligą, nesusitaiko 
su tuo, kaltina visus ir viską, kas su jais susiję“ (5 St). Stu-
dentams praktikos metu nelengva susitaikyti su situacijos 
sunkumu, mirties neišvengiamybe: „Man labai yra sunku 
priimti tai, kad šie žmonės negalės pasveikti ir kad aš jiems 
galiu padėti tik tuo, jog šiek tiek paįvairinsiu jų likusias 
gyvenimo akimirkas “ (10 St).

Pagrindinai veiksniai, lengvinantys mokymąsi slaugyti 
pacientus, yra personalo ir mentoriaus pagalba bei parama, 
situacijos reflektavimas. Studentų mokymąsi labiausiai sun-
kino paciento nesusitaikymas su mirtimi.

Diskusija
Tyrimo dalyviai, būsimieji slaugytojai, įgijo būtinų žinių 

apie mirtį bei mirimo procesą, taikyti pacientui holistinės 
slaugos veiksmus, vadovautis kultūriniais ir etikos principais. 
Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad studentams trūko ne praktinių 
slaugos technikos žinių, bet bendravimo su mirštančiaisias 
ir jų artimaisiais, emocinio palaikymo žinių ir gebėjimų: 
studentai jautėsi nepasirengę bendrauti su mirštančiais, jiems 
trūko žinių, kaip galėtų elgtis, kaip reikėtų bendrauti įvai-
riose klinikinėse situacijose. Studentai nežinojo, ką pasakyti 
mirštantiems pacientams ar jų artimiesiems, todėl vengė 
juos lankyti.

Tyrimo rezutatai atskleidė, kad mokantis slaugyti mirš-
tančius pacientus svarbus ne tik praktinių įgūdžių tobulini-
mas, bet ir emocinis mokymosi kontekstas. Studentai patyrė 
baimės, liūdesio, gailesčio jausmus. Būsimiesiems slaugy-
tojams trūko teorinių žinių apie mirštančių pacientų slaugą, 
todėl klinikinės praktikos metu jiems reikėjo personalo, men-
toriaus paramos. Studentai praktikos metu jautė mentoriaus ir 
kito personalo pagalbą įgyti įgūdžių bei emocinį palaikymą. 
Paaiškėjo, kad dalis studentų turėjo išankstinę nuostatą apie 
būsimą praktiką ir jos metu atliekamą paliatyviąją slaugą, 
tačiau praktikos metu, mentoriaus, personalo, pacientų ir jų 
artimųjų nuostatų, veiksmų dėka šios studentų išankstinės 
nuostatos nepasiteisino. Ypač išryškėjo komandinio darbo 
bei mentoriaus svarba studento mokymosi procese. Tiriamieji 
pastebi, kad po praktikos atlikimo mirtis nebuvo tokia baugi-
nanti, kaip anksčiau. Tai buvo suvokiama kaip kažkas gero, 
kas palengvino asmens kančias, išvadavo jį nuo skausmo. 
Nors mokymąsi sunkino mirties neišvengiamybė ir paciento 

nesusitaikymas su mirtimi, tačiau studentai paminėjo, kad 
būtent tie sunkumai skatindavo juos apmąstyti savo asme-
ninį gyvenimą, vertybes, požiūrius. Pastebėta, kad kartu su 
klinikinės patirties didėjimu, mirtis tampa kažkuo įprastu 
studentams, t.y., keičiasi jų suvokimas apie mirtį. Kiekviena 
paciento mirtis praktikos metu slaugos studentų įvardinta 
kaip mokymosi patirtis, tačiau tai  ir  emocinės kančios šal-
tinis. Po paciento mirties studentai stebi artimųjų sielvartą, 
kuris dar labiau pagilina liūdesį. Studentai patiria įvairias 
emocijas – pyktį, baimę, liūdesį. Studentai apmąsto netektį, 
atranda indivudualias prisitaikymo ir susitaikymo strategi-
jas. Tai suponuoja mintį, kad studentams reikia paramos, 
išgyvenant mirtį. Ugdymo insitucijoje studentai dažniausiai 
mokomi padėti liūdintiems šeimos nariams, bet retai mokomi 
kaip elgtis su asmeniniu liūdesiu ir netekties jausmu. Slaugos 
studentams reikėtų specialaus bendravimo su mirštančiaisiais 
įgūdžių ir emocijų valdymo mokymo. Slaugydami mirštan-
čiuosius, studentai jautė teikiamos mentoriaus ir personalo 
pagalbos naudą ir svarbą. Savo, kaip būsimo specialisto, 
svarbos įsisąmoninimas daliai studentų padėjo prisitaikyti 
prie emociškai sunkių situacijų. 

Vadovaujantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad 
slaugos studentai geriau prisitaiko prie mirimo proceso ir jį 
priima, kai į jį žvelgia kaip į mokymosi procesą, padedant 
mirštantiesiams oriai numirti.

Išvados
1. Praktikos metu formuojamas mirties, kaip natūraus 

gyvenimiško ciklo supratimas, keičiantis ir asmeninę būsimų 
slaugytojų vertybių sistemą.

2. Būsimieji slaugytojai, mokydamiesi atlikti slaugos 
procedūras mirštantiems pacientams, susiduria su bendra-
vimo ir psichologinių žinių trūkumu.

3. Būsimiesiems slaugytojams, nors jie ir yra aktyvūs 
medicinos darbuotojų komandos nariai, reikia emocinės men-
torių paramos. Svarbus ne tik studentų gebėjimas savarankiš-
kai prisitaikyti prie stresinių situacijų slaugant mirštančius 
pacientus, bet ir personalo bei mentoriaus pagalba adaptuotis.

Literatūra
1. Anderson NE, Kent B, Owens RG. Experiencing patient death 

in clinical practice: nurses' recollections of their earliest me-
morable patient death. International Journal of Nursing Studies 
2015;52(3):695-704.

      https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.12.005
2. Barrué P, Sánchez-Gómez M. The emotional experience of 

nurses in the Home Hospitalization Unit in palliative care: 
A qualitative exploratory study. Enfermeria Clinica (English 
Edition) 2021;S1130-8621(20)30555-6.

3. Ferri P, Di Lorenzo R, Stifani S, Morotti E, Vagnini M, 



65
Jiménez Herrera MF, Bonacaro A, Artioli G, Rubbi I, Palese 
A. Nursing student attitudes toward dying patient care: A 
European multicenter cross-sectional study. Acta BioMed 
2021;92(S2):e2021018. 

4. Gorchs-Font N, Ramon-Aribau A, Yildirim M, Kroll T, Larkin 
PJ, Subirana-Casacuberta M. Nursing students' first experience 
of death: Identifying mechanisms for practice learning. A realist 
review. Nurse Education Today 2021;96:104637.

       https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104637
5. Gül Ş, Demir Karabulut S, Eren H, Durmuş İskender M, Göçmen 

Baykara Z, Keles Ş, Yıldız A, Yalim, NY. Nursing Students' 
Experiences With Death and Terminal Patients During Clinical 
Education. Omega 2020;30222820950510.

       https://doi.org/10.1177/0030222820950510
6. Jafari M, Rafiei H, Nassehi A, Soleimani F, Arab M, Noor-

mohammadi MR. Caring for dying patients: attitude of nursing 
students and effects of education. Indian Journal of Palliative 
Care 2015; 21(2):192-197.

       https://doi.org/10.4103/0973-1075.156497
7. Jiang Q, Lu Y, Ying Y, Zhao H. Attitudes and knowledge of un-

dergraduate nursing students about palliative care: An analysis 
of influencing factors. Nurse Education Today 2019;80:15-21.

       https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.05.040
8. Lindseth A, Norberg A. A phenomenological hermeneutical 

method for researching lived experience. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 2004;18(2):145-153.

       https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00258.x
9. Mastroianni C, Marchetti A, D'Angelo D, Artico M, Giannarelli 

D, Magna E, Motta PC, Piredda M, Casale G, De Marinis MG. 
Italian nursing students' attitudes towards care of the dying 
patient: A multi-center descriptive study. Nurse Education 
Today 2021;104:104991.

       https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104991
10. Österlind J, Prahl C, Westin L, Strang S, Bergh I, Henoch I, 

Hammarlund K, Ek K. Nursing students' perceptions of caring 
for dying people, after one year in nursing school. Nurse Edu-
cation Today 2016:41:12-16.

       https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.016
11. Ranse K, Ranse J, Pelkowitz M. Third-year nursing students' li-

ved experience of caring for the dying: a hermeneutic phenome-

nological approach. Contemporary Nurse 2018;54(2):160-170.
       https://doi.org/10.1080/10376178.2018.1461572
12. Trivate T, Dennis AA, Sholl S, Wilkinson T. Learning and 

coping through reflection: exploring patient death experiences 
of medical students. BMC Med Educ 2019;19:451

       https://doi.org/10.1186/s12909-019-1871-9

NURSE STUDENT’S EXPERIENCES CARING FOR 
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Summary
Growing global demand for palliative care, increasing focus 

on training nursing students. Recent research on the experience of 
nursing patients with dying patients suggests that learning to care 
for the dying involves not only professional knowledge but also 
strong emotional experiences. A qualitative study was conducted 
to reveal the experience of nursing students with dying patients du-
ring practice. The research method of interpretive phenomenology 
was chosen and a reflective hermeneutic process was applied to 
understand and interpret the phenomenon. Data collection method 
- in-depth interview. The study involved 11 second-year general 
practice nursing students. The study revealed that it is important 
for students not only to develop practical skills during practice, but 
also to reflect on the emotions that arise in the face of a person’s 
death. Performing practice in caring for the dying can be descri-
bed as a personal challenge that encourages changes in values. Se-
eing the patient’s suffering, the patient’s complete dependence on 
staff, as well as the student’s inability to psychologically support 
the patient and their loved ones can be cited as justifications for 
caring for dying patients. The main factors facilitating learning to 
care for patients are the help and support of staff and mentors, and 
reflection on the situation. Student learning was hampered most by 
the patient’s disagreement with death. Not only is the students‘ abi-
lity to adapt independently to stressful situations when caring for 
dying patients, but also to adapt with the help of staff and a mentor. 
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