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Slaugytojo vaidmuo vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje
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Vilniaus universiteto Socialinės pediatrijos ir vaikų  psichiatrijos klinika

Rakta�od�iai:  vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija, slaugos poreikis, neįgalaus
vaiko prie�iūra, motinų gebėjimas slaugyti, slaugytojo vaidmuo.

Santrauka. Slaugytojo vaidmuo vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje tyrinėtas
siekiant apibrė�ti slaugytojo veiklos sferą. Į autorių parengtą klausimyną atsakė 86 motinos
(globėjos). Analizuotos motinų, auginančių vaikus, turinčius raidos sutrikimų nuomonės, po�iūriai
ir poreikiai į vaiko slaugą. Tyrimo duomenys rodo motinų �inių ir pasitikėjimo savo gebėjimais
pri�iūrėti ir globoti  raidos sutrikimų turinčius vaikus. Nustatyta, kad slaugytojo pagalba
reikalinga kūdikiams ir ma�iems vaikams, turintiems raidos sutrikimų, skatinant higienos, mitybos,
fizinę bei psichologinę raidą, motinos ir vaiko bendravimą.  I�ry�kėjo slaugytojo kaip tarpininko
tarp tėvų (globėjų) ir kitų komandos narių vaidmens svarba.
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Įvadas
Slauga, kaip savaranki�ka disciplina, apra�yta

1860 m. Pirmoji slaugos teoretikė  � Florence Night-
ingale. Nuo to laiko  įvairiose pasaulio �alyse slaugos
teorija ir praktika plėtota toliau. Literatūroje pateikia-
mas bendrosios slaugos apibrė�imas:

�Slauga � tai asmens sveikatos prie�iūros dalis,
apimanti ligų profilaktiką, įvairaus am�iaus sveikų,
neįgalių, fizi�kai ar proti�kai sergančių �monių fizinę,
psichinę ir socialinę prie�iūrą visose asmens sveikatos
ir socialinės globos ar kitose įstaigose, bendruome-
nėje, namie� (1).

Tinkama kasdienė prie�iūra ir slauga, vaiko po-
reikių tenkinimas turi lemiamos reik�mės vaiko psi-
chologinei bei fizinei raidai. Motinos, su�inojusios
vaiko diagnozę, i�gyvena psichologinę krizę,  gali
pasireik�ti depresijos epizodas. �iuo laikotarpiu mo-
tina negali adekvačiai patenkinti vaiko poreikių. Tai
labiausiai atsispindi kalbos raidos ir socialinių įgūd�ių
formavimesi (2, 6). Slaugymo tikslas � nustatyti pa-
cientų sveikatos sutrikimus ir bendruosius poreikius,
sistemingai, nuosekliai, kantriai  padėti neįgaliam
vaikui lavinti kompensuojamąsias funkcijas, adek-
vačiai skatinti jo psichomotorinę raidą, bendravimo
bei socialinius įgūd�ius (3�10).

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijoje
slaugytojo veikla i�lieka nauja ir neapibrė�ta. Lietuvos
slaugos specialistų organizacijos i�leistoje �Slaugos
specialistų darbo krūvio nustatymo metodikoje�, pa-
teikiant detalų pediatrijos skyriuje bei psichiatrijos
ligoninėje dirbančio slaugytojo darbo dienos funkcijų
apra�ymą, neanalizuoti slaugytojų, dirbančių anksty-

vojoje vaikų raidos sutrikimų reabilitacijoje, darbo
ypatumai.

�ie tyrimai, siekiant apibrė�ti vaikų raidos su-
trikimų ankstyvosios reabilitacijos slaugytojo veiklos
sferą, atlikti pirmą kartą Lietuvoje. Vaikų raidos
sutrikimų  kompleksinė diagnostika ir gydymas Res-
publikinėje universitetinėje ligoninėje Vaiko raidos
centre  (RUL VRC) pradėti 1991 m. ir galutinai sufor-
muoti 1994 m., atidarius atskirą ankstyvosios reabili-
tacijos skyrių. Todėl tyrimams pasirinkta būtent �io
skyriaus darbo patirtis.

Tyrimo  tikslas � i�analizuoti motinų, auginančių
vaikus, turinčius raidos sutrikimų, nuomonę apie
slaugos poreikius vaiko raidos sutrikimų ankstyvojoje
reabilitacijoje bei apibrė�ti slaugytojo veiklos sferą.

Tyrimo metodai � motinų (globėjų), auginančių
vaikus, turinčius raidos sutrikimų anketinė apklausa.
Autorių parengtą anketą sudarė 31 klausimas, ap-
imantis �eimos, auginančios vaiką, turintį raidos su-
trikimų, situaciją, vaiko prie�iūros ypatumus, motinos
gebėjimo slaugyti stygių, slaugos poreikius. Apklausti
tėvai (globėjai), slaugantys vaikus Respublikinės
universitetinės ligoninės Vaiko raidos centro Anksty-
vosios reabilitacijos skyriuje.

Rezultatai
Į  pateiktus klausimus atsakė 85 motinos ir viena

globėja. Dėl vaiko raidos sutrikimo(-ų) dauguma jų,
t.y. 64 (74 proc.) į RUL Vaiko raidos centrą kreipėsi
pirmą kartą, 10 (12 proc.) motinų atvyko antrą kartą,
trečią kartą apsilankė 11 (13 proc.) ir tik viena mama
� penktą kartą.
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Tyrimo duomenimis, i� 86 raidos sutrikimus turin-
čių vaikų 60 proc. sudarė berniukai ir 40 proc. mer-
gaičių. Vaikų am�ius svyravo tarp kelių mėnesių iki
septynerių metų. Taigi dauguma �ių vaikų (66 proc.)
buvo iki trejų metų am�iaus.

Domintis raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymu,
paai�kėjo, kad 53 (62 proc.) vaikai augo namuose, 19
(22 proc.) lankė dar�elį, 8 (9 proc.) � specialią ugdymo
įstaigą ir 6 (7 proc.) � lop�elį.

�eimų situacija tokia: 91 proc. vaikų augo pilnose
�eimose, 6 proc. � tėvai buvo i�siskyrę, 3 proc.� au-
gino vieni�os motinos. 48 proc. vaikų buvo vientur-
čiai, 44 proc. � turėjo vieną brolį arba seserį, 7 proc.
� du brolius arba seseris ir 1 proc. � tris brolius arba
seseris. Da�niausiai tai buvo pirmas vaikas �eimoje
(56 proc.), rečiau � antras vaikas (38 proc.), labai retai
� trečias (5 proc.) ir tik 1 proc., kai  tai  buvo ketvirtas
vaikas �eimoje .

I� apklaustų motinų dirbo tik 27 proc., likusios
(73 proc.) nedirbo. Tėvų u�imtumas pasiskirstė taip:
85 proc. dirbo ir 15  proc. nedirbo.

Apie vaiko raidos sutrikimą 2 proc. motinų su�i-
nojo nė�tumo metu, 62 proc. � pirmaisiais vaiko gy-
venimo metais, 26 proc. motinų � antraisiais vaiko
gyvenimo metais, 6 proc. � trečiaisiais ir 5 proc. �
ketvirtaisiais.
Į klausimą, ar kas nors mokė, kaip pri�iūrėti  vaiką,

turintį specialių poreikių, �taip� atsakė 57 proc., �ne�
� 43  proc. motinų.

�io tyrimo metu domėtasi motinų �iniomis apie
vaiko prie�iūrą. Jos buvo įvertintos vadovaujantis pačių
motinų nuomone apie savo �inias. Dauguma (50 proc.)
savo �inias vertino kaip pakankamas, 23 proc. teigė,
kad �ino ma�ai, 19 proc. pripa�ino, jog �ino labai ma�ai.
Tik 8 proc. respondenčių tvirtino, kad �ino daug ir nė
viena neatsakė, jog �ino labai daug. Kaip buvo tikė-
tasi, ma�iausiai �inių apie raidos sutrikimus turinčių
vaikų prie�iūrą turėjo pirmą kartą ankstyvosios reabi-
litacijos skyriuje apsilankiusios motinos.

Apklausos metu bandyta i�siai�kinti, kokių �inių
motinoms labiausiai trūko pri�iūrint raidos sutrikimų
turinčius vaikus. I�analizavus tyrimo duomenis, pa-
ai�kėjo, jog dauguma motinų (30 proc.) ne�inojo, kaip
mank�tinti vaiką, 13 proc. � kaip jį nuraminti, 8 proc.
� kaip migdyti. 6 proc. motinų ne�inojo, kaip maudyti
vaiką, 2 proc. � kaip valgydinti ir 2 proc. � kaip �aisti
su vaiku (pav.).

Dauguma motinų (92 proc.) � net tos, kurios turėjo
daug �inių, norėjo gauti daugiau informacijos apie
negalią turinčio vaiko prie�iūrą. Tik 8 proc. apklaus-
tųjų, t.y. visos, įvertinusios savo �inias �pakankamai�,
daugiau informacijos nepageidavo.

Analizuota, kada motinoms i�kilo sunkumų pri-
�iūrint vaiką. Kartu bandyta i�siai�kinti, ar jos norėtų
sulaukti slaugytojo pagalbos (1 lentelė). Dalis motinų
paminėjo kelias prie�iūros sritis. Dauguma motinų
(57 proc.) norėjo sulaukti didesnio slaugytojo dė-
mesio, 21 proc. daugiau dėmesio nepageidavo. 22
proc. motinų į �į klausimą neatsakė.

Pasiteiravus, ko motinos tikisi i� slaugytojo, at-
sakymai buvo įvairūs (2 lentelė).

Dalis apklaustųjų pageidavo informacijos apie
pagalbą, kurios galėtų sulaukti artimiausiu metu (34
proc.) bei informacijos apie vaiko negalią (33 proc.),
31 proc. � �inių apie gydymo bei slaugos procedūras.
28 proc. i� slaugytojo laukė patarimų kasdienės vaiko
prie�iūros klausimais, 27 proc. � geros vaiko prie-
�iūros, 22 proc. tikėjosi moralinės paramos, supra-
timo, mokėjimo i�klausyti, o 14 proc. � glaudesnio
bendravimo. Į klausimą neatsakė 9 proc. motinų.
Į klausimą �Koks slaugytojo bruo�as svarbiau-

sias?�, motinos atsakė gana skirtingai. 73 proc.
respondenčių i�skyrė patirtį bei įgūd�ius, 45 proc. �
labiausiai vertino slaugytojo gebėjimą bendrauti, 16
proc. � i�simokslinimą, am�iui ir i�vaizdai daug
dėmesio neskyrė. Kai kurios motinos į klausimą pa-
teikė net kelis atsakymus.
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Rezultatų aptarimas
I�analizavus tyrimo duomenis i�ai�kėjo, jog da�no

apsilankymo prie�astis � kompleksinis vaiko raidos
sutrikimas, kuris apėmė kalbos, bendravimo,
emocinius ir (ar) elgsenos sutrikimus, vaiko motorikos
(judesio) sutrikimus.

Vaikų am�ius svyravo nuo kelių mėnesių iki 7
metų. Tai reikalauja, kad slaugytojo �inios turėtų
apimti įvairaus am�iaus vaikų prie�iūrą ir slaugą,
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas kūdikiams ir
ma�iems vaikams, nes, kaip parodė tyrimo duomenys,
dauguma jų buvo iki trejų metų.

Did�ioji dalis motinų (88 proc.) apie vaiko raidos
sutrikimą su�inojo pirmais antrais vaiko gyvenimo
metais. Beveik pusė apklaustų motinų jautė didelį
�inių stygių vaiko prie�iūros klausimais. �inių apie
vaiko, turinčio specialių poreikių, prie�iūrą teikimas
turi būti toliau plėtojamas. Slaugytojas galėtų ne tik
suteikti �inių apie vaiko su specialiais poreikiais
higieną, maitinimą, fizinės bei psichologinės raidos
skatinimą, bendravimą ir socialinių įgūd�ių forma-
vimą, bet ir mokyti motinas atitinkamos vaiko prie-
�iūros.

Nepaisant to, kad dauguma motinų specialistų
patarimų i�klausė, paai�kėjo jog dalis motinų tiesiog

neturėjo laiko konsultuotis su slaugytojais (beveik
trečdalis motinų tik kartais sugebėdavo juos pritaikyti
prakti�kai). Taigi galima daryti i�vadą, kad slaugytoja
galėtų skirti daugiau laiko rekomendacijų ir pasiūly-
mų aptarimui su motinomis. Be to, galėtų pasireik�ti
slaugytojo, kaip tarpininko tarp kitų  komandos narių
ir motinų, vaidmuo.  Slaugytojas, stebėdamas, rink-
damas informaciją apie tai, kaip motinoms pavyksta
įgyvendinti pasiūlymus, kokie klausimai aktualūs arba
i�kyla naujų, �ias �inias galėtų perteikti specialistams,
kad  būtų galima priimti naujus sprendimus.

I�analizuoti motinų atsiliepimai, pasiūlymai ir
pageidavimai leido daryti prielaidą, jog motinoms
labai sunku susitaikyti su vaiko raidos sutrikimu. Jos
turi did�iulį siekimą panaikinti sutrikimo po�ymius,
pasiekti, kad vaikas būtų visi�kai sveikas ir  pagei-
dauja kuo daugiau laiko skirti vaiko u�siėmimams.
Slaugytojas galėtų siekti palaikyti pusiausvyrą tarp
skiriamų procedūrų skaičiaus ir vaiko galimybių.

I�vados
1. Tyrimo duomenys rodo vaikų raidos sutrikimų

ankstyvosios reabilitacijos slaugos poreikį vaikams,
turintiems specialių poreikių ugdant higienos, mai-
tinimo įgūd�ius, fizinės bei psichologinės raidos

2 lentelė. Laukiama pagalba i� slaugytojo

Laukiama pagalba Absoliutusis skaičius Dydis, %

Patarimai vaiko prie�iūros klausimais 24 28
Emocinė parama, mokėjimas i�klausyti 19 22
Gera vaiko prie�iūra 23 27
Glaudesnis bendravimas 12 14
�inios apie gydymo ir slaugos procedūras 27 31
Informacija apie vaiko negalią 28 33
Informacija apie pagalbą, kurios galėtų sulaukti artimiausiu metu 29 34

1 lentelė. Sunkumai ir slaugytojo pagalbos reikalingumas įvairiose vaiko prie�iūros srityse

Prie�iūros sritis                    Sunkumai pri�iūrint vaiką              Slaugytojo pagalbos reikalingumas

    absoliutusis skaičius dydis, % absoliutusis skaičius dydis, %

Maitinimas 26 30 10 12
Maudymas 13 15 11 13
Raminimas 31 36 10 12
Migdymas 20 23 5 6
Mank�tinimas 33 38 30 35
Rengimas 19 22 6 7
�aidimai 17 20 12 14
Bendravimas 3 4 1 1
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skatinimą, bendravimą ir socialinių įgūd�ių forma-
vimą.

2. Įvertinus slaugos poreikius, apibrė�ta slaugytojo
veiklos sfera: slaugytojo, kaip tarpininko tarp motinų
(globėjų) ir kitų komandos narių, vaidmuo:
a) objektyvus vaiko būklės stebėjimas;

The role of nurse and nursing in early rehabilitation of children with developmental
disorders

Asta Kajokienė, Sigita Lesinskienė, Dainius Pūras
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Summary. The role of nurse in early rehabilitation of children with developmental disorders in our country
is still not clear and little investigated. The main purpose of the study was to analyze the needs of nursing at
the department of Early Rehabilitation, describe appropriate activity  spheres for the nurses, and prepare
methodical recommendations for the nurse�s work with developmentally disabled children. The study was
carried out at the in-patient department of Early Rehabilitation ,Child Development Center, Vilnius University
Hospital. Eighty six mothers of developmentally disabled children were interviewed and filled the questionnaire
developed by the authors. Aspects of mothers� views, opinions, suggestions and needs  were investigated.
The data revealed an interesting overview of the current situation in the field from the patiens� perspective.
The need for the adequate nurse and care was obvious. The role of the nurses is underestimated and functions
could be broader expanded regarding the specific needs of the disabled children and their families.
Organizational and practical recommendations are provided.
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b) specialistų parengtų rekomendacijų, patarimų,
pasiūlymų aptarimas su motinomis, rekomendacijų
pritaikymas praktikoje;

c) motinų gebėjimo slaugyti stiprinimas formuojant
vaiko slaugos prie�iūros įgūd�ius ir pritaikant
terapijos bei reabilitacijos metodus bei priemones.
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