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paliatyviosios 
pagalbos taikymas

1.1. Demencija yra terminas, apibūdinantis nepagy-
domą lėtinę ligą, kuri dėl tam tikrų jos aspektų priski-
riama geriatrijos problemai. Tačiau, jei šią ligą pripa-
žintume esant nepagydoma, reikštų, kad atsiradus 
su ja susijusioms būsimoms problemoms spręsti ga-
lėtų padėti atitinkama paliatyvioji pagalba.

Daugelis demencijos formų, pavyzdžiui, Alzheimerio liga, 
net jei jomis sergantieji ligoniai išgyvena daugelį metų, ne-
išvengiamai progresuoja, trumpina jų gyvenimo trukmę ir 
galiausiai baigiasi mirtimi. Kadangi demencija yra nepagydo-
ma liga, jos sąvoka yra susijusi su didesniu mirštančių ligonių 
komforto poreikiu.

Manoma, kad priežiūros sergantiesiems demencija pavadini-
mas paliatyviąja pagalba jau pats savaime lemia pagerintą li-
gonio priežiūrą. Kadangi demencija yra lėtinė būklė, ji dažnai 
būna susijusi su smegenų ir širdies kraujagyslių ligomis, todėl 
turėtų būti taikomi geriatrijos bei gerontologijos principai ir 
praktika net ir tada, jei demencija sergama ir jaunesniame 
amžiuje. Nesvarbu, kokie modeliai yra taikomi, pagrindiniu 
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elementu išlieka neišvengiamas asmens būklės blogėjimas ir 
mirtis bei su šiais veiksniais susiję specifiniai poreikiai.

1.2. Atitinkamo gyvenimo kokybės gerinimo, funk-
cijų ir maksimalaus komforto užtikrinimas, kurie 
yra ir paliatyviosios pagalbos tikslai, gali būti laiko-
mi tinkamais sergant demencija, tačiau atitinkamu 
demencijos laikotarpiu vienas ar kitas tikslas gali 
būti svarbesnis už kitus.

Paliatyvioji pagalba atitinka demencijos termino sąvoką, kuri 
apibūdina ligą kaip „neatsakančią į gydymą” arba esančią 
„pavojingą gyvybei”, nes demencija yra neišgydoma. Paliaty-
viosios pagalbos tikslas – siekti „pagerinti gyvenimo kokybę“. 
Gyvenimo kokybė yra plati sąvoka. Tai, kas sudaro gyvenimo 
kokybę, kiekvienas asmuo gali suvokti skirtingai, ypač anksty-
vuoju ligos laikotarpiu, todėl pats turėtų apibrėžti, kas sudaro 
jo ar jos gyvenimo kokybę.

Tačiau demencijai progresuojant atsiranda specifinė būtiny-
bė gyvenimo kokybę laikyti funkcijų ir maksimalaus komfor-
to užtikrinimu. Šie veiksniai yra potencialūs ligonio priežiūros 
tikslai sergant lengvos formos demencija, bet tampa pagrin-
diniais ligai progresuojant (1 pav.). Taigi sergant demencija 
paliatyvioji pagalba yra tinkama pagalba visą sirgimo laiko-
tarpį. Ją teikiant, atsižvelgiant į ligos eigą, akcentuojamas vie-
no ar kito tikslo svarbumas nuo pat diagnozės nustatymo iki 
mirties. Ligoniai ir jų šeimos ligos metu gali turėti kitų specifi-
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nių ir kintančių poreikių. Tokie poreikiai atitinka paliatyviosios 
pagalbos sąvoką. Nors apie paliatyviosios pagalbos efektyvu-
mą sergant demencija kol kas yra tik keletas studijų, JAV buvo 
pastebėta, kad jų slaugos ligoninių sistema turi privalumų 
daugiausia dėl to, kad sergančiųjų demencija šeimoms pa-
togu tokius ligonius stebėti. (JAV ligoninėse išgyvenamumo 
trukmė yra šeši ir mažiau mėnesių. Pagalbą finansuoja kelioli-
ka draudimo programų.)
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1 paveiksle pavaizduotas kintančių ligonio priežiūros tikslų ir 
prioritetų modelis sergant demencija. Iš grafiko taip pat ma-
tyti, kad ligonio priežiūros tikslai pagal svarbą gali išsidėstyti 
tuo pačiu metu, bet keistis skirtingose demencijos stadijose 
atsiradus kitų aktualių tikslų. Vienu metu gali atsirasti daugiau 
negu vienas ligonio priežiūros tikslas. Pavyzdžiui, vienu metu 
galima siekti ligonio, sergančio vidutinio sunkumo demenci-
jos forma, visų trijų priežiūros tikslų, bet ilgėjant ligonio gyve-
nimo trukmei maksimalaus komforto ir funkcijų užtikrinimas 
gali tapti svarbiausi.

 Kaip ir bet kuriame kitame modelyje, ligonio priežiūros tikslų 
vizualizacija yra abstrakti realybė. Praktikoje reikės prisitaikyti 
prie ligonių ir jų šeimų poreikių bei jiems svarbių pageida-
vimų. Grafike atvaizduotas modelis nėra tiesiogiai susijęs su 
paliatyviosios pagalbos ir gydymo dichotomija. Nepaisant 
to, ligonio funkcijų palaikymo tikslai siekiant sustabdyti li-
gos progresavimą ir suteikti maksimalų komfortą geriausiai 
atspindi pagrindinį tikslą – gyvenimo kokybės užtikrinimą,  
visiškai atitinkantį paliatyviosios pagalbos principą. 

Svarbu tai, kad nors 9.6 skirsnyje sakoma, kad parama pra-
radus artimą asmenį yra suteikiama, šeimoms gali prireikti 
ankstyvos ir nuolatinės paramos užsitęsus gedėjimui.

Svarbu tai, kad dėl šios rekomendacijos, skirtingai negu dėl 
kitų, ekspertai vieningai nesutarė, buvo ir kitų nuomonių. 
Paaiškinimai buvo išplėsti remiantis ekspertų komentarais. 
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1.3. Paliatyviosios pagalbos sąvoką reiktų suprasti 
dviem aspektais. Pradžioje yra paliatyviosios pagal-
bos metodas. Ligoniams, turintiems problemų kom-
pleksą, reikalinga profesionali paliatyvioji pagalba.

Pradiniame etape visada būtina bendroji paliatyvioji pagal-
ba. Profesionali (specializuota) paliatyvioji pagalba pradi-
niame etape nebūtina, bet vėlesniame – svarbi, pavyzdžiui, 
įvertinant ir gydant kvėpavimo sutrikimą, skausmą ar kitus 
simptomus. Bendroji paliatyvioji pagalba, pavyzdžiui., ligonio 
probleminis elgesys ir parama šeimoms, yra pradinio etapo 
dalis, kuri turi būti visada prieinama.

1.4. Paliatyvioji pagalba apima gydymą ir priežiūrą 
sergant demencija, įskaitant atitinkamą elgesio ir 
psichologinių demencijos simptomų gydymą, gre-
tutines ligas bei sveikatos problemas.

Elgesio ir psichologiniai demencijos simptomai (angl. Be-
havioural and psychological symptoms of dementia [BPSD]), 
įskaitant probleminį elgesį, pavyzdžiui, ažitaciją arba apatiją, 
keliančias problemų ligoniui, sergant demencija yra svarbūs 
aspektai. Jie gali būti susiję su kitomis problemomis, pavyz-
džiui, kognityvinių funkcijų sutrikimu, depresija ar skausmu. 
Dažnai tokie simptomai tampa našta šeimoms. Padėti įver-
tinti būsimas problemas ir jas spręsti gali daugiadalykis (angl. 
multidisciplinary) paliatyviosios pagalbos metodas. Esant 
probleminiam elgesiui rekomenduojama profesionalaus ge-
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riatrijos ir demencijos priežiūros įvertinimo integracija, kurio-
je svarbus vaidmuo tektų (klinikinei) psichologijai.

Svarbu pažymėti, kad paliatyvioji pagalba nesiekia pagreitinti 
mirtį ar prailginti gyvenimą, taigi neatmeta sveikatos proble-
mų gydymo, pavyzdžiui, infekcijų gydymo antibiotikais, nes 
toks gydymas gali būti geriausias būdas sumažinti keliančius 
problemą simptomus.

Taip pat žr. 6.2. skirsnį apie medikamentus ir 11.3. skirsnį 
apie demencija sergančių ligonių priežiūros specialistų ir 
paliatyviosios pagalbos specialistų bendradarbiavimą.
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Į asmenĮ oRientuota 
pRiežiūRa, bendRavimas iR 

bendRų spRendimų pRiėmimas

2.1. Teikiant priežiūrą demencija sergančiam ligo-
niui problemas reiktų suvokti iš ligonio perspekty-
vos, taikant į asmenį orientuotos priežiūros sąvoką.

Paliatyviosios pagalbos holistinis mąstymas beveik atitinka 
į asmenį orientuotos priežiūros sergant demencija sąvoką. Į 
asmenį orientuota priežiūra siekia pripažinti asmenybę visais 
demencija sergančiųjų žmonių priežiūros aspektais. Tai liečia 
ir santykių, kaip vienų iš prioritetų, svarbą bei dalyvavimą pri-
imant bendrus sprendimus. Ši koncepcija ypač aktuali esant 
probleminiam elgesiui, kuris yra elgesio ir psichologinių de-
mencijos simptomų dalis, nes atsiranda alternatyvios inter-
pretacijos, pavyzdžiui, ligonio pastangų kovojant su ligos 
pasekmėmis svarba. Probleminis elgesys kartais gali reikšti ir 
ligonio nepatenkintus poreikius, nors alternatyvūs fiziniai ir 
psichosocialiniai veiksniai, kurie gali būti priežastimi, neturė-
tų būti ignoruojami. Į asmenį orientuota priežiūra reiškia, kad 
ligoniui informacijos suteikiama tiek, kiek įmanoma. Suteikia-
ma informacija, kuri galėtų būti naudinga, apie jo/jos prie-

2
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žiūrą ir gydymą bei nustatytų ir įvertintų jo/jos dalyvavimo 
pajėgumą priimant bendrus sprendimus. Pavyzdžiui, reiktų 
vengti ligoniui slapta duoti vaistų. Jei reikia, geriau atvirai pa-
sikalbėti su šeimos nariais ir priežiūrą teikiančia komanda ir 
apie tai pažymėti atitinkamuose dokumentuose. 

Taip pat žr. 11.1 skirsnį apie paliatyviosios pagalbos priei-
namumą ir orumą.

2.2. Bendras sprendimų priėmimas įtraukia ligonį ir 
jį prižiūrintį šeimos narį, todėl turėtų tapti siektinu 
priežiūros modeliu.

Ligoniai ir jų šeimos nariai ar kiti asmenys nuo pat ligos di-
agnozės nustatymo pradžios turėtų dalyvauti sprendžiant 
priežiūros ir sprendimų priėmimo klausimus, sukuriant san-
tykius pasitikėjimo pagrindu. Galima bendrai priimti sprendi-
mus sergant lengva demencijos forma arba esant vidutinio 
sunkumo demencijai įvertinus ligonio kognityvines funkci-
jas. Sergant sunkios formos demencija sprendimus priima 
įgaliotasis asmuo. Kai kurie ligoniai ar jų šeimos nariai gali tu-
rėti kitų pageidavimų priimant sprendimus, pavyzdžiui, kad 
sprendimus priimtų sveikatos priežiūros specialistų koman-
da. Ligonių ir jų šeimų narių pageidavimai apie jų vaidmenį 
priimant sprendimus turi būti įvertinti ir, jei įmanoma, reikia 
vadovautis pageidavimais, kuriems ligonis teikia pirmenybę. 
Paprastai šeimos pageidauja ne individualiai priimti sprendi-
mus už neveiksnius ligonius jų gyvenimo pabaigoje, o tei-



17

kia pirmenybę sprendimų priėmimui svarstant grupėje arba 
konsensuso principu įtraukiant kuo daugiau šeimos narių. 
Intensyviosios terapijos skyriuje ligonio gyvenimo pabaigoje 
šeimoms didesnį pasitenkinimą teikia bendravimas priimant 
bendrus sprendimus. Tam tikrais atvejais gali padėti konsul-
tacijos su etikos specialistu ar klinikinės etikos komitetu. Ben-
drų sprendimų priėmimas paprastai yra patrauklus modelis, 
bet praktiškai jis turėtų būti įgyvendinamas pagal vietos tei-
sės įstatymus dėl sprendimų priėmimo sveikatos priežiūros 
srityje.

2.3. Sveikatos priežiūros specialistų komanda turė-
tų būti informuota apie ligonių ir jų šeimų poreikius 
dėl paliatyviosios pagalbos bei dalyvavimo prižiū-
rint ligonius visą ligos laikotarpį.

Tyrimai parodė, kad daugelis šeimų nedaug supranta apie 
visą demencijos eigą ir su šia liga susijusias problemas. Taip 
pat šeimų gerovei gali būti svarbūs: pasirengimas sprendi-
mų priėmimui kaip įgaliotiesiems asmenims, dalyvavimas 
bendrų sprendimų priėmimo procese, pasirengimas artimo 
asmens mirčiai ir žinojimas, ko galima laukti artėjant jo/jos 
gyvenimo pabaigai. Informacijos poreikis etninėse grupėse 
gali atspindėti skirtingą požiūrį į mirtį, mirimo procesą ir sti-
gmą. Demencijos liga gali turėti skirtingus stigmos ir gėdos 
lygmenis, todėl šeimos jaučiama gėda apsunkina sveikatos 
priežiūros specialistų veiklą.
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Taip pat žr. 9 skirsnį apie šeimos dalyvavimą ligonio 
priežiūroje.

2.4. Svarbiausias dalykas – reaguoti į ligonio ir šei-
mos specifinius bei kintančius poreikius visą ligos 
laikotarpį. 

Sergant poreikiai ir prioritetai gali atitinkamai keistis. Pavyz-
džiui, ligonį, sergantį lengva demencijos forma, pakanka 
slaugyti namuose, bet vėlesnėse ligos stadijose, esant pro-
bleminiam elgesiui ir simptomams, ligonį būtina stebėti visą 
parą.

2.5. Dabartiniai ar anksčiau išreikšti pageidavimai, 
susiję su ligonio priežiūros vieta, turėtų būti pagrin-
dinis dalykas, bet priimant sprendimą, kur prižiūrė-
ti ligonį, reikėtų atsižvelgti ne tik į jo/jos interesus ir 
saugumą, bet ir į šeimai tenkančią naštą.

Paliatyvioji pagalba atsižvelgia į ligonio priežiūros poreikius 
namuose ar institucijoje. Daugelis ligonių pageidauja mirti 
namuose. Reiktų pastebėti, kad pageidavimai gali keistis visą 
ligos laikotarpį. Kai kuriems ligoniams namai yra ilgalaikės 
priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, kitiems – tai yra „ge-
riausias pasirinkimas, esantis antroje vietoje“. Demencija ser-
gantys vyresni žmonės, kuriems reikalinga priežiūra, supran-
ta, kad institucijose ilgalaikės priežiūros paslauga yra jiems 
būtina ar netgi yra geresnis pasirinkimas. Ne visada galima 
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suteikti priežiūrą namuose, pavyzdžiui, dėl ligonio problemi-
nio elgesio arba dėl šeimai tenkančios naštos ar dėl ligonio 
saugumo problemų. Tačiau reikėtų visada atsižvelgti į dabar-
tinius ar anksčiau išreikštus ligonio pageidavimus, susijusius 
su jo/jos priežiūros ir mirties vieta, bei nuolat juos peržiūrėti. 
Svarbu, kad esant reikalui ligoniams ir jų šeimoms būtų užti-
krinama kokybiška parama jų namuose.

2.6. Ligonio ir jo šeimos problemos turi būti regu-
liariai aptariamos įvairių sveikatos sričių specialistų 
komandoje. 

Reguliarus bendradarbiavimas su komanda ypač svarbus tuo 
atveju, kai asmenys ar grupė, teikianti ligoniui paslaugas, yra 
geografiškai nutolę arba teikiant paslaugas dalyvauja skirtin-
gos paslaugų tarnybos, pavyzdžiui, slaugant ligonį namuose, 
slaugos ir globos įstaigose. Šeimas taip pat galima pakviesti 
į komandos susirinkimus, kaip alternatyvą galima naudoti ir 
telefonines konferencijas. Svarbu tai, kad paliatyvųjį metodą 
gali užtikrinti tam tikros profesinės kategorijos darbuotojai ar 
netgi individas, kai tuo tarpu specialiąją (profesionalią) palia-
tyviąją pagalbą gali teikti multiprofesinė ir interdisciplinarinė 
komanda. 

Taip pat žr. 3.6 skirsnį apie išankstinį priežiūros planavimą 
ir 4 skirsnį apie priežiūros tęstinumą.
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pRiežiūRos tikslų nustatymas 
iR išankstinis planavimas

3.1. Globalinių priežiūros tikslų prioritetų išaiškini-
mas padeda vadovauti priežiūrai ir įvertinti jos tiks-
lingumą.

Globalinių, nespecifinių ligų priežiūros tikslų prioritetų nu-
statymas naudingas siekiant išsiaiškinti svarbiausius dalykus 
prieš priimant su gydymu susijusius spendimus. Išankstinio 
priežiūros planavimo privalumai yra reikalų tvarkymas su dar 
įgaliais ligoniais užtikrinant, kad būtų patenkinami jų norai, pa-
laikoma dvasinė ramybė, palengvinama šeimos narių našta ir 
pasiekiama taikos šeimoje. Šis planavimas taip pat gali palen-
gvinti diskusijas dėl svarbių ir jautrių dalykų, tokių kaip gyveni-
mo prailginimas ir kokia kaina galima to pasiekti. Paliatyviosios 
pagalbos pagrindinės rekomendacijos dėl šeimos susitikimų 
paaiškina, kaip paruošti, atlikti, dokumentuoti ir tęsti susitiki-
mus su šeima. Nors daugelio studijų duomenimis išankstinis 
priežiūros planavimas lemia mažesnį hospitalizavimų skaičių, 
tačiau išankstinės priežiūros planavimo ligonių priežiūros efek-
tyvumui įrodymų nepakanka. Intervencinė studija nenustatė 
šeimų nepasitenkinimo, kurį sukėlė nekompetentinga gyven-
tojų priežiūra globos namuose.

3
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3.2. Laukiant ligos progresavimo išankstinio prie-
žiūros planavimo nepakanka. Tai reiškia, kad jį reik-
tų planuoti nustačius diagnozę, kada ligoniai gali 
aktyviai dalyvauti, išsakyti savo pageidavimus, pa-
sakoti apie vertybes, poreikius ir įsitikinimus. 

Išankstinis priežiūros planavimas reikalingas priimant asmenų 
sprendimus dėl jų būsimos sveikatos priežiūros tuo atveju, jei 
jie ateityje taps neįgalūs priimti sprendimus. Tačiau kai ligo-
niai yra pagyvenę, silpnos sveikatos, įskaitant sergančiuosius 
demencija, ir jie yra ilgalaikės pagalbos paslaugas teikiančiose 
įstaigose, priežiūrą geriausia planuoti kaip nuolatinį procesą 
keičiantis informacija su ligoniais, jų šeimos nariais ir sveikatos 
priežiūros komanda. Be to, įgyvendinant ligonių valią, į tokį iš-
ankstinį priežiūros planavimą, jei ligonis išreiškia savo sutikimą 
ir pajėgia tai padaryti, įtraukiami pageidavimai ir vertybės bei 
nustatomi priežiūros tikslai. Sveikatos priežiūros komanda gali 
„pasėti sėklą” (angl. plant the seed) arba vėliau priežiūros tiks-
lus pakeisti ir skirti atitinkamą gydymą, nes demencijos eiga 
ligoniams skiriasi. Nustačius diagnozę sprendimų priėmimas 
yra svarbus teikiant paliatyviają pagalbą. Pirminis dalykas nu-
stačius diagnozę yra įgaliotojo asmens įvardijimas. Išankstinį 
priežiūros planavimą reiktų pradėti kuo anksčiau, tačiau nepa-
miršti, kad priežiūros planavimas gali priklausyti nuo veiksnių 
komplekso. Išankstinis priežiūros planavimas turėtų ne apsiri-
boti situacijomis, kurios iškyla tik gyvenimo pabaigoje, o ap-
imti visą ligos eigos laikotarpį. Be to, gali būti reikalingas kitoks 
išankstinis planavimas, pavyzdžiui, finansų.
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3.3. Išankstinis priežiūros planavimas skiriasi pa-
geidavimais, informacijos apie reikalingus dalykus 
kiekiu ir esamomis paslaugomis, kurias ligoniui tei-
kia tam tikra įstaiga.

Išankstinę modelio struktūrą, įskaitant ir sprendimus dėl tam 
tikro gydymo arba hipotetinių veiksmų plano, gali pagerinti 
griežtai apibrėžtų pageidavimų laikymasis įvairiose ligonių 
grupėse. Tačiau kai kalbama apie ligonių, ypač sergančiųjų 
demencija, priežiūros rezultatus, nėra jokių įrodymų, kad bū-
tent viena kuri nors strategija yra pranašesnė kitos atžvilgiu. 
Šiuo metu nepakanka įrodymų, kada ir kam tai būtų naudin-
ga. Ligonio valios praktinis įgyvendinimas priklauso nuo ša-
lies teisinių aspektų, todėl paliatyviosios pagalbos ir sergan-
čiųjų demencija sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti 
susipažinę su savo šalies teisine sistema. Be to, dėl iškilusios 
ribotos galimybės peržiūrėti ligonio pageidavimus reiktų at-
sargiai, apgalvotai, atsižvelgiant į etikos aspektus, pagarbą li-
gonio pasirinkimams bei norams, planuoti priežiūrą į priekį. 
Pagaliau reiktų įvertinti etninius ir kultūrinius skirtumus įvai-
riose gyventojų grupėse, pavyzdžiui, kai nepagydoma liga yra 
gėdingas reiškinys, bei įvertinti ligonio sveikatos raštingumą. 

3.4. Sergantiesiems lengva demencijos forma as-
menims reikia paramos planuojant ateitį.

Paprastai ligoniai, sergantys lengva demencijos forma, ne-
siima iniciatyvos planuoti ateitį. Pirmiausia jie bando įveikti 
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su jų būkle susijusias problemas ir vengia galvoti apie ateitį. 
Jie nesuvokia išankstinio priežiūros planavimo svarbos iki tol, 
kol tai tampa per vėlu arba aktyviai vengia diskusijų šia tema. 
Taigi reikia turėti omenyje, kad mažėjant ligonių kompeten-
cijoms „galimybių langas” (angl. Window of opportunity) yra 
ribotas, nes praleidžiamas laikas, kada apie išankstinį priežiū-
ros planavimą reiktų kalbėti. Šiuo klausimu, jei norima taikyti 
intervencijas asmenims paskatinti išsakyti norus ir kokią para-
mą teikti, reiktų apdairiai apsvarstyti etinius aspektus ir gerbti 
ligonių, nepageidaujančių dalyvauti planuojant išankstinę 
priežiūrą, pasirinkimą, ypač jei jų pasiruošimas dalyvauti pla-
nuojant išankstinę priežiūrą kinta. Nepaisant to, ligoniams 
reiktų paaiškinti apie galimybę patiems planuoti savo būsi-
mą priežiūrą.

3.5. Sergant sunkesne demencijos forma ir artėjant 
mirčiai svarbiausiu dalyku ligoniui tampa pirminio 
tikslo patenkinimas, tai yra maksimalaus komforto 
užtikrinimas. 

Maksimalaus komforto užtikrinimas tampa svarbesnis už gy-
vybinių funkcijų palaikymą ir gyvenimo prailginimą (1 pav.). 
Siekiant užtikrinti maksimalų komfortą reikia palengvinti li-
gos simptomus ir pagerinti gyvenimo kokybę. 

Čia svarbu pažymėti, kad daugelis ligonių nesulaukia sunkių 
ligos formų. Sergantiesiems vidutine demencijos forma ir ar-
tėjant prie gyvenimo pabaigos gali būti sunku priimti spren-
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dimus. Be to, pasirenkant atitinkamos priežiūros tikslus ir juos 
pritaikant demencijos formoms, kaip parodyta 1 paveiks-
le pavaizduotame grafike, reikėtų tam tikro lankstumo, nes 
svarbiausi dalykai yra ligos progresavimo stebėsena ir ligonio 
bei jo šeimos narių kintančių poreikių ir norų užtikrinimas.

3.6. Išankstinės priežiūros planavimas yra procesas, 
reiškiantis, kad pakitus sveikatos būklei planai turi 
būti reguliariai peržiūrimi kartu su ligoniu ir jo 
šeima.

Planus reikia reguliariai vertinti, pavyzdžiui, kas šešis mėne-
sius. Juos vertinti reikia taip pat atsiradus naujų sveikatos pro-
blemų, pablogėjus sveikatai, atsiradus naujam gydymui, po 
invazinių procedūrų ar po hospitalizavimo. 

3.7. Priežiūros rašytiniai planai turi būti saugojami 
užtikrinant jų prieinamumą visoms medicinos sri-
tims ir ligonį perkėlus iš namų į kitas institucijas. 

Prioritetiniai ligonio ir jo šeimos pageidavimai, gydymo tikslai 
ir bet kurie specifiniai planai turi būti aiškiai surašyti ir prieina-
mi įvairių sveikatos priežiūros sričių specialistų komandai. Šie 
planai turėtų būti prieinami skubiais atvejais.
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pRiežiūRos tęstinumas

4.1. Turi būti užtikrintas priežiūros tęstinumas; ne-
gali būti nutraukiama priežiūra net ligonį perkėlus 
į kitą instituciją. 

Priežiūros (paliatyviosios) tęstinumas užtikrinamas individu-
aliai kiekvienam ligoniui per visą priežiūros procesą. Ši są-
voka apima gydymo tęstinumą, informaciją ir bendravimą. 
Visi šie trys elementai yra svarbūs prižiūrint sergančiuosius 
demencija jų gyvenimo pabaigoje. Pirmasis elementas ypač 
svarbus lėtinių ir kompleksinių ligų atveju, o kiti du elemen-
tai tampa ypač aktualūs gyvenimo pabaigoje, kai bendravi-
mo su šeima tęstinumas yra svarbus teikiant psichinės svei-
katos priežiūrą. Šį priežiūros procesą palengvina adekvatus 
bendradarbiavimas tarp profesionalių sveikatos priežiūros 
specialistų ir nuolatinis ligonių bei jų šeimų informavimas. 
Pageidautina, kad nors vienas ir tas pats sveikatos priežiū-
ros specialistas bendrautų su ligoniu ir jo šeima visą sirgi-
mo laikotarpį, nes tai gerina ligonio ir šeimos narių žinias bei 
palengvina bendravimo tęstinumą. Dažni ligonio perkėlimai 
į kitas institucijas ir personalo kaita kelia iššūkį šiam siekiui, 
tačiau reiktų apdairiai paskirstyti personalą. Kontaktinio as-
mens šeimoje įvardinimas per pirmąsias dvi paras nuo ligo-

4
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nio perkėlimo palengvina priežiūros tęstinumą, kai ligonis 
turi kelis įgaliotuosius priimti spendimus asmenis arba jei 
toks asmuo dar nėra paskirtas. 

4.2. Priežiūros tęstinumas apibūdina priežiūrą, ku-
rią teikia visi specialistai.

Priežiūros tęstinumą užtikrina sveikatos priežiūros specialistų 
komanda, įskaitant medicinos, slaugos, psichologijos, sociali-
nę, dvasinę ir savanoriavimo sritis.

4.3. Visiems ligoniams būtų naudinga turėti paskir-
tą koordinatorių iš juos prižiūrinčios sveikatos prie-
žiūros specialistų komandos.

Koordinatoriaus buvimas svarbus net tuo atveju, kai priežiū-
ra namuose ligoniui dar nereikalinga. Jei šeimos nariai žino 
su kuo jiems kontaktuoti įstaigose, kurios teikia priežiūrą, jie 
būna labiau patenkinti. Koordinatoriumi gali būti paskirtas 
asmuo iš bet kurios medicinos srities: juo gali būti gydytojas, 
praktikuojanti slaugytoja, socialinis darbuotojas arba kitas as-
muo ne iš medicinos srities, galintis patarti demencijos klau-
simais. 

Tyrimai rodo, kad jei koordinatorius yra gydytojas ar 
praktikuojanti slaugytoja (klinikinės slaugos specialistas, 
patyrusi slaugytoja), silpnos sveikatos senyvo amžiaus ir 
demencija sergančiųjų asmenų hospitalizavimo atvejų 
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mažėja. Nyderlanduose retai hospitalizuojami į paliatyviosios 
pagalbos institucijas globos namų gyventojai, kenčiantys 
nuo demencijos ir susirgę pneumonija, nes juos gydo 
globos namuose esantys gyventojų gydytojai geriatrai. Be 
to, įvairių sveikatos sričių specialistų komandos slaugytojai 
gerina ligonių ir jų šeimos narių priežiūros kokybę bei elgesio 
simptomus. Nesant klinikinių tyrimų dėl priežiūrą teikiančių 
darbuotojų darbo rezultatų efektyvumo, ligonių gyvenimo 
kokybės ar institucionalizacijos, hospitalizavimo skaičiaus ir 
kaštų sumažėjimo, slaugytojo, kaip vadovaujančio asmens, 
vaidmuo sergančiųjų demencija bendruomenėje atrodo 
neaiškus. 

4.4. Ligonį perkeliant iš vienos institucijos į kitą rei-
kalaujama ankstesnių ir dabartinių sveikatos prie-
žiūros specialistų, ligonių ir šeimos narių bendra-
darbiavimo priežiūros planų klausimais.

Perkeliant ligonį iš namų į institucijas, tokias kaip globos 
namai ar slaugos ligoninė, neišvengiamai pasikeičia profe-
sionalūs sveikatos priežiūros specialistai. Šie profesionalūs 
specialistai turėtų susisiekti su ligoniu ir jo šeima tuoj pat, 
pavyzdžiui, praėjus kelioms savaitėms nuo gyventojų perkė-
limo į globos namus, kaip yra Nyderlanduose, arba praėjus 
kelioms dienoms po to, kai ligonis buvo paguldytas į slaugos 
ligoninę. Be to, nauji sveikatos priežiūros darbuotojai peržiū-
rėdami priežiūros planus turėtų pasikonsultuoti su ankstes-
niaisiais darbuotojais.
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pRognozavimas iR 
savalaikis aRtėjančios

miRties pRipažinimas

5.1. Laiku surengta diskusija apie demenciją kaip ne-
pagydomą ligą gali padėti teigiamai paveikti šeimos 
narius ir ligonį pajusti esant pasiruošusį ateičiai. 

Nors ir ne visi ligoniai sulauks ligos galutinės stadijos ir mirs 
nebūtinai dėl demencijos, demencijos pripažinimas nepa-
gydoma liga yra svarbus adekvačios priežiūros planavimo, 
jos teikimo ir gydymo elementas. Rekomenduojama ištirti, 
kaip ligoniai ir jų šeimų nariai suvokia ligos prognozę ir ar 
nori diskutuoti apie šias problemas netgi tais atvejais, kai li-
goniai ir jų šeimų nariai nėra linkę patys pradėti kalbėti šia 
jautria tema. Tačiau jeigu ligoniai ir jų šeimų nariai duoda aiš-
kiai suprasti, kad nenori apie tai kalbėtis, pavyzdžiui, kai nei-
gimas ir viltis yra jų psichologinės gynybos strategija, reiktų 
gerbti tokį jų pasirinkimą. Reiktų protingai įvertinti kultūri-
nius aspektus ir individualias jautrias temas pranešant pro-
gnozę ir įvardijant diagnozę. Kitaip sakant, blogoms žinioms 
pranešti reikia įgūdžių.

Taip pat žr.1 skirsnį apie paliatyviosios pagalbos taikymą.

5
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5.2. Sergančiųjų demencija prognozavimas yra 
probleminis, nes tiksliai nuspėti mirtį neįmanoma. 
Tačiau įvertinant ligos kliniką ir naudojantis mirties 
prognostiniais metodais galima palengvinti disku-
siją dėl prognozės.

Nepiktybinės, bet grėsmingos gyvybei ligos, įskaitant de-
menciją, atveju prognozavimas yra kompleksinė ir kelianti 
iššūkį užduotis, kuri praktikoje dažnai remiasi klinikos įverti-
nimu, bet yra svarbi apskaičiuojant priežiūrai reikalingą laiką. 
Prognozę galima nustatyti analizuojant klinikos įvertinimą ir 
naudojant prognozavimo metodus. Jau sukurti ir patvirtin-
ti metodai, kurie gali pagerinti mirties prognozavimą ligo-
niams, sergantiesiems sunkesne ar „pažengusia demencija” 
mišrioms globos namų gyventojų grupėms ir sergantie-
siems demencija bei pneumonija. Nors ir galima nustatyti 
ligonius, kuriems mirties rizika nedidelė, tiksliai nustatyti, 
kada ligonis mirs, neįmanoma. Klinikos veiksnys buvo mažai 
tiriamas, todėl prognozavimo metodai gali būti nelabai nau-
dingi tų ligonių, kurie turi vidutinę mirties riziką (pavyzdžiui, 
20 procentų, 40 procentų ir daugiau) kelių būsimų mėnesių 
laikotarpiu, nustatymui. Stiprus mirtingumo prognostinis ro-
diklis priklauso nuo kitų asmenų kasdienės veiklos požiūrio 
(angl. Activities of daily living, [ADL]), pavyzdžiui, valgymo ir 
judėjimo. Šis rodiklis svarbus, kai serga vyras, nors senesnės 
studijos nesiejo lyties su potencialiu prognostiniu rodikliu. 
Nors nustatyti asmenis, turinčius didelę mirties riziką, sudė-
tinga, reikia apsvarstyti sergančiųjų demencija mirties gali-
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mybę vidutinėje ligos stadijoje. Svarbu tai, kad ir prognozė 
padeda šeimoms pasiruošti ir planuoti efektyviai teikti palia-
tyviąją pagalbą. 

Svarbu tai, kad dėl šios rekomendacijos, priešingai nei dėl 
kitų rekomendacijų, ekspertų buvo sutarta kaip dėl viduti-
nio tikslumo lygio, nes santykinai daugiau ekspertų pritaria 
„vidutiniškai“, nei ekspertų, pritariančių „visiškai“. Daugiau-
sia kritikos sulaukė mirtingumo prognozavimo rodiklių 
tikslumas. Tačiau rodikliai yra paaiškinti tekste, todėl ma-
nome, kad pagrindinė diskusija prognozės klausimais yra 
naudinga net jei prognozavimo rodikliai ir nėra tikslūs. 

Taip pat žr. 3 skirsnį apie priežiūros tikslų nustatymą ir iš-
ankstinį planavimą.
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vengiant agResyvaus, 
apsunkinančio aR 

bepRasmiško gydymo 

6.1. Reiktų apsvarstyti ligonio nukreipimą į ligoni-
nę įvertinant riziką, privalumus, priežiūros tikslus ir 
demencijos stadiją.

Ligonio nukreipimas į ligoninę iš pažįstamos aplinkos turi de-
kompensacijos, lydimos ligonio sumišimu ar delyru, rizikos, 
nes personalas gali būti nepasiruošęs spręsti šių problemų. 
Tačiau esant lengvai ar vidutinio sunkumo demencijai hospi-
talizavimas gali būti naudingas, kai nauda ligoniui – gyvenimo 
prailginimas ar gyvenimo kokybės pagerėjimas, pavyzdžiui, 
ligoniui po šlaunikaulio lūžio. Reiktų vengti hospitalizavimo 
esant sunkios formos demencijai. Be to, pneumonijos atve-
ju, kaip rodo tyrimai, atlikti globos namų gyventojų grupėse, 
kuriose buvo daug demencija sergančių ligonių, hospitaliza-
vimas išgyvenamumo galimybės nepadidina. Hospitalizuotų 
ligonių, sergančių demencija ir turinčių specifinių ligų, tokių 
kaip insultas, šlaunikaulio lūžis ar pneumonija, išgyvenamu-
mas trumpesnis negu ligonių su panašiomis problemomis, 
bet nesergančių demencija. Ankstyvoje studijoje, nors ji ne-

6
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nagrinėjo demencijos atvejo, nustatyta, kad vyresnio am-
žiaus žmonėms su ribota kasdiene veikla funkciniai rezultatai 
ir balai pagal Protinės būklės tyrimo skalę (angl.Mini- Mental 
State Examination, [MMSE]) yra blogesni. 

6.2. Vadovaujantis ligonio priežiūros tikslais reikėtų 
reguliariai peržiūrėti vaistų dėl lėtinių ir gretutinių 
ligų vartojimą atsižvelgiant į numatomą gyvenimo 
trukmę, gydymo veiksmingumą ir jo sukeltus 
pašalinius efektus.

Demencija dažnai siejama su lėtinėmis ar gretutinėmis li-
gomis, pavyzdžiui, hipertenzija, širdies ligomis, diabetu ir 
osteoporoze. Vadovavimasis priežiūros rekomendacijomis 
šių specifinių ligų tikslams pasiekti neišvengiamai padidintų 
vaistų kiekį. Polifarmacija ar nemažas vaistų vartojimas padi-
dina žalingą vaistų poveikį, sunku nustatyti ir vaistų sąveiką. 
Ligoniams, kurie negali kalbėti, sunku nustatyti žalingą vaistų 
poveikį. Kai sutrikęs rijimas, reguliariai skirti vaistus gali būti 
sunku. 

Taigi gydyti reiktų vadovaujantis demencija sergančio ligonio 
priežiūros tikslais (Grafikas). Gyvenimo prailginimas gali išlik-
ti prioritetu, bet jei ligonis artėja į gyvenimo pabaigą, ribotu 
likusiu gyvenimo laikotarpiu nebūtina skirti daug vaistų, pa-
vyzdžiui, mažinančių lipidų kiekį (statinus). Panašiai kai kurie 
vaistai gali būti ribotai naudingi tiems ligoniams, kurių pirmi-
nis priežiūros tikslas – jų esamų funkcijų palaikymas, jei šių 
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ligonių funkcijos jau yra gerokai sutrikusios. Ligoniams, kurių 
pirminis priežiūros tikslas yra komforto padidinimas, tikslinga 
ir toliau skirti pašalinančių ar sumažinančių kentėjimą vaistų. 
Jei kyla abejonių, skirti potencialiai naudingą vaistą galima 
tik ribotam laikui, o po to rekomenduojama iš naujo įvertinti 
vaisto naudą. Keičiantis priežiūros tikslams visada reikia įver-
tinti skiriamų vaistų tinkamumą. Būsimose vaistų vartojimo 
rekomendacijose turėtų būti aptariama ne tik kada reikia pra-
dėti vartoti vaistus, bet ir kada jų vartojimą nutraukti bei ste-
bėti vaistų vartojimo nutraukimo simptomus.

6.3. Jei įmanoma, reikėtų vengti naudoti fiksavimo 
priemones.

Mechaninės fiksavimo priemonės padidina ligonio diskom-
fortą, o jų naudojimas be ligonio sutikimo pažeidžia autono-
mijos principą. Be to, fiksavimo priemonių naudojimas ribo-
ja teisę į laisvę ir pažeidžia principą, teigiantį, kad žmonėms 
su protine negalia yra reikalingi aplinka ir gydymas, turintys 
mažiausiai apribojimų bei atitinkantys sveikatos poreikius ir 
saugumą. Todėl naudoti fiksavimo priemones reiktų vengti.

Fiksavimo priemonės, naudojamos ilgesnį periodą, taip pat 
padidina kognityvinio sutrikimo, kritimų, sumažėjusio socia-
linio užimtumo, depresijos, ažitacijos, pragulų ir kontraktūrų 
riziką. JAV, įvedusios griežtas taisykles, efektyviai sumažino 
fiksavimo priemonių naudojimą. Slaugytojų mokymas yra 
ne visada efektyvus. Reiktų vengti mechaninių fiksavimo 
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priemonių, pavyzdžiui, diržus naudoti tik esant tam tikroms 
aplinkybėms, atitinkančioms institucijos nustatytas taisykles. 
Jų panaudojimas turi būti reguliariai registruojamas, stebi-
mas ir prižiūrimas. Stebėjimo technologija gali pakeisti me-
chanines fiksavimo priemones tam tikrais atvejais, bet etinės 
problemos, pavyzdžiui, privatumas, vis dar tebėra diskusijų 
objektas.

6.4. Skysčių skyrimas, pageidautina poodinis, ga-
limas esant infekcijai, bet visiškai netinka mirimo 
fazėje.

Demencija sergantys vyresnio amžiaus žmonės turi padidin-
tą dehidratacijos riziką. Susirgus pneumonija skysčių kiekis 
turi įtakos išgyvenamumui. Viena vertus, poodinis skysčių at-
statymas mažiau vargina sumišusį ligonį. Kita vertus, šį būdą 
galima lengvai naudoti ne ligoninės sąlygomis ir pasiekti pa-
našų efektą kaip ir intraveninio skysčių atstatymo būdu, nors 
šiuo klausimu nepakanka duomenų iš klinikinių tyrimų. Ne-
aiškus ir skysčių atstatymo veiksmingumas gyjant žaizdoms 
ir praguloms.

 Skysčių atstatymas nėra būtinas mirštantiems ligoniams, to-
dėl jų šeimų nariams reiktų tai taktiškai paaiškinti. Sveikatos 
priežiūros specialistų požiūris ir bendradarbiavimas turėtų 
remtis jautrių kultūrinių ir religinių aspektų, susijusių su skys-
čių nutraukimu, pripažinimu. Troškulį galima numalšinti ati-
tinkama burnos priežiūra. Skysčių skyrimas gali padidinti se-
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kreto iš kvėpavimo takų riziką, mirštančiojo gargimą ir skysčių 
susilaikymą, tačiau beveik nėra duomenų apie šias indikacijas 
ligonių, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba, grupėje.

Svarbu tai, kad dėl šios rekomendacijos, priešingai nei dėl 
kitų rekomendacijų, sutarė tik dalis ekspertų. Tai galima 
paaiškinti jautriais kultūriniais ir religiniais aspektais ir tuo, 
kad poodinis skysčių atstatymas nėra įprastinė praktika kai 
kuriose šalyse, kas nurodyta ir paaiškinamajame tekste.

6.5. Ilgalaikio enterinio maitinimo per zondą ser-
gantiesiems demencija reikėtų vengti, labiau pa-
geidautinas ligonio maitinimas per burną.

Apžvalginės studijos teigia, kad sergant demencija maitini-
mas per zondą nei padidina, nei sumažina išgyvenamumą 
lyginant su ligonio maitinimu per burną, nors apie tai nėra 
galutinių duomenų. Taip pat nėra duomenų, kad enterinis 
maitinimas per zondą yra efektyvesnis geresnės gyvenimo 
kokybės, mitybos ar mažesnės pragulų rizikos požiūriu. Vie-
na vertus, maitinimas per zondą gali padidinti pneumonijos 
riziką. Kita vertus, ligonio maitinimas per burną pagerina so-
cialinį bendravimą ir leidžia pasimėgauti maisto skoniu. Yra 
duomenų, kad didelio kaloringumo maisto papildai ir kita 
mityba per burną, pavyzdžiui, stimuliuojantieji apetitą mo-
difikuoti maisto produktai maitinantis padedant kitam asme-
niui lemia svorio padidėjimą. Nors ši praktika ir šeimos po-
reikiai įvairiose šalyse gali skirtis, visose šalyse svarbu taikyti 
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individualiai pritaikytą taktiką, susidedančią iš protingo įverti-
nimo, šeimų informavimo bei bendrų sprendimų priėmimo. 
Kaip ir skysčių nutraukimo, taip ir maitinimo per zondą atveju 
sveikatos priežiūros specialistų požiūris ir bendradarbiavimas 
su šeima turėtų remtis jautrių kultūrinių ir religinių aspektų 
pripažinimu. 

Svarbu tai, kad dėl šios rekomendacijos, priešingai nei dėl 
kitų rekomendacijų, suformuluojant teiginį „Ilgalaikis ente-
rinis maitinimas per zondą nepadidina išgyvenamumo ir 
turėtų būti vengiamas naudoti ligoniams sergant demen-
cija; pageidautinas ligonio maitinimas per burną“ eksper-
tai sutarė tik iš dalies. Mes peržiūrėjome šią rekomendaciją 
ir atkreipiame dėmesį, kad išgyvenamumas nėra pagrindi-
nis rezultatas paliatyviojoje pagalboje. Kai kurie ekspertai 
teikė pirmenybę individualių sprendimų priėmimui, o ne 
pagrindinių taisyklių laikymuisi. Mes atkreipėme dėmesį į 
priežiūros individualizavimą ir jautrius klausimus palietė-
me aiškinamajame tekste.

6.6. Antibiotikų skyrimas tikslingas gydant infek-
cijas ir turint tikslą pagerinti ligonio komfortą pa-
lengvinant infekcijos sukeltus simptomus. Reiktų 
apsvarstyti antibiotikų efektą dėl gyvenimo prailgi-
nimo, ypač priimant sprendimus dėl pneumonijos 
gydymo.
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Antibiotikai palengvina simptomus esant šlapimo sistemos 
infekcijoms ir bakterinėms infekcijoms, nors duomenų apie 
šiuos simptomus demencijos atveju yra nedaug. Duomenys 
apie antibiotikų veiksmingumą palengvinant simptomus 
pneumonijos atveju yra prieštaringi.

Be to, antibiotikai gali turėti įtakos prailginant gyvenimą ligo-
niams, sergantiems sunkia demencijos forma ir pneumonija, 
tačiau tik pavieniais atvejais. Prailginant gyvenimą skysčių at-
statymas gali būti svarbesnis už antibiotikų skyrimą. Abejo-
tina, kad antibiotikų veiksmingumas gali turėti įtakos gyve-
nimo prailginimui, ypač pneumonijos atveju, taigi svarstant 
jų skyrimą reiktų atkreipti dėmesį į kitus aspektus, kurie yra 
aktualūs sprendimų priėmimui, pavyzdžiui, su ligonio pagei-
davimais ir interesais susijusius etinius aspektus.
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Optimalus 
simptOmų gydymas ir 

kOmfOrtO užtikrinimas

7.1. Simptomų gydymui svarbus holistinis požiūris, 
nes simptomai dažnai gali būti tarpusavyje susiję 
arba nesusiję (pavyzdžiui, kada skausmo simpto-
mas pasireiškia kaip ažitacija).

Daugelis ligonių patiria skausmą, dusulį ir ažitaciją/neramu-
mą. Skausmas ir kvėpavimo trūkumas padidėja artėjant gyve-
nimo pabaigai. Ligoniams atsiranda rizika, susijusi su nelaiku 
nustatyta diagnoze ir gydymo nepaskyrimu. Kartais ligoniai, 
kuriems galėtų būti taikomos nefarmakologinės terapijos, ne-
pagrįstai gydomi medikamentais. Probleminis elgesys arba 
elgesys, kuris yra problema ligoniui (elgesio ir psichologiniai 
demencijos simptomai [angl. BPSD]), turėtų būti vertinamas 
kartu su fiziniais simptomais, nes elgesio simptomai yra ma-
tomi ir tipiški sergant demencija. Jie susiję su fiziniais simpto-
mais. Pavyzdžiui, skausmo sumažinimas gali nuraminti ažita-
ciją, tada teigiamai pakinta depresijos simptomai arba fizinis 
aktyvumas. Taigi elgesio pasikeitimas turėtų skatinti ligonio 
būklės vertinimo būtinybę ir mėginimą paskirti analgetikus 
dėl ligonio kančios, kurios priežastis kartais nežinoma. 

7
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Depresijos simptomai būdingi visų demencijos stadijų metu, 
todėl depresija ir depresijos simptomai nediagnozuojami ir 
negydomi. Diagnozuoti depresiją ligoniams, sergantiems 
sunkia demencijos forma, sudėtinga, bet depresijos simpto-
mų tyrimo instrumentai šiems ligoniams veiksmingi. Pavyz-
džiui, vartojama Cornell depresijos skalė sergant demencija 
(angl. Cornell scale for Depression in Dementia) ir adaptuoti 
kriterijai depresijai diagnozuoti sergant Alzheimerio liga. Šie 
adaptuoti kriterijai apima skirtingus simptomus ir skirtingus 
simptomų lygius, todėl kai kurie kriterijai buvo pakoreguoti. 
Pavyzdžiui, dėmesio koncentracijos problemos neįtrauktos, 
nors papildomi socialinės atskirties kriterijai yra svarbūs; taip 
pat peržiūrėti domėjimosi ar malonumo praradimo kriterijai.

7.2. Atskirti diskomforto priežastis (pavyzdžiui, 
skausmą ar šaltį) esant sunkiai demencijos formai 
padeda kelių ligonį prižiūrinčių asmenų integruotas 
požiūris. 

Nustatyti diskomforto priežastį palengvina ligonio pažinoji-
mas. Tiksliausiam įvertinimui ligonio šeimos narių ir sveikatos 
priežiūros specialisto požiūriai gali būti integruoti.

7.3. Tyrimo ir stebėjimo instrumentai turėtų būti 
naudojami vertinant skausmą, diskomfortą, elgesį, 
kai ligoniai, sergantys vidutine ir sunkia demenci-
jos formomis, tiriami ir stebimi siekiant išanalizuoti 
intervencijų veiksmingumą. 
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Naudodamiesi skalėmis skausmą gali dažnai vertinti patys 
ligoniai, sergantys lengva ir vidutine demencijos formomis, 
tačiau esant sunkios formos demencijai reiktų papildomai 
stebėti ligonio kūno kalbą ir veido išraišką. Tai veiksminga 
vertinant skausmą jaučiančius ligonius. Yra sukurti skirtingi 
skausmo sergant demencija vertinimo instrumentai. Kai ku-
rie iš jų patikrinti daugelyje studijų ir teigiamai įvertinti. Be 
to, šiais instrumentais buvo nustatyti ribiniai kriterijai, nuro-
dantys intervencijų būtinybę. Vertinimo instrumentai yra to-
kie: Vertinimo skalė esant toli pažengusiai demencijai (angl. 
Assessment in Advanced Dementia, [PAINAD]) (skausmo ribi-
nis rodiklis 2 iš 10 balų), Skausmo vertinimo katalogas sen-
jorams su ribotu bendravimo gebėjimu (angl. Pain Assess-
ment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate, 
[PACSLAC]) (skausmo ribinis rodiklis 4 iš 24 PACSLAC skalės), 
ir Doloplus skalė (skausmo ribinis rodiklis 5 iš 30). Kai kuriuos 
vertinimo instrumentus dėl jų sudėtingumo praktikoje tai-
kyti sunku. Pavyzdžiui, diskomforto vertinimui naudojama 
Diskomforto skalė, skirta Alzheimerio tipo demencijai (angl.
Discomfort Scale-dementia of Alzheimer type, [DS-DAT]), kuri, 
vertindama komfortą, integruoja elgesio pokyčio dažnumą, 
intensyvumą ir trukmę. Iki šiol tai yra vienintelis specifinis dis-
komforto sergant demencija vertinimo instrumentas. Kitas 
instrumentas yra skirtas ligoniams, turintiems bendravimo 
problemą, tačiau jį taikant reiktų gerai pažinti ligonį. Skaus-
mo ir diskomforto stebėjimui vertinimo instrumentai taiko-
mi tada, kai ligonis nejaučia streso iš aplinkos, nes šie instru-
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mentai nebus pakankami specifiniai tyrimo metodai. Taigi 
klinikinis įvertinimas ir sprendimas reikalingi vertinant galimą 
skausmą.

Kvėpavimo sunkumo stebėjimo skalė (angl. Respiratory Dis-
tress Observation Scale,[RDOS]) yra naudojama vertinant ligo-
nių, įskaitant ir sergančiuosius demencija, kurie patys negali 
savęs įvertinti, kvėpavimo sutrikimą. Iš visų labiausiai minimų 
tyrimo metodų vertinant probleminį elgesį tiriamajame dar-
be ir praktikoje naudojami Neuropsichikos nustatymo apra-
šas (angl. Neuropsychiatry Inventory, [NPI]) ir Elgesio patologi-
jos sergant Alzheimerio liga vertinimo skalės (angl. Behavioral 
Pathology in Alzheimer’s Disease Rating, [BEHAVE-AD]), pagal 
kurias galima tiksliausiai nustatyti psichikos parametrus. Šios 
skalės koreliuoja su Cohen-Mansfield ažitacijos aprašu (angl. 
Cohen-Mansfield Agitation Inventory, [CMAI]), kuris plačiai nau-
dojamas ir gali būti geras ažitacijos vertinimo instrumentas 
klinikinėje praktikoje bei tiriamajame darbe. Be to, specifiniai 
instrumentai, naudojami vertinant sergančiuosius demenci-
ja, gali padėti sveikatos priežiūros komandai ir prižiūrinčioms 
sergančiuosius šeimoms nustatyti delyrą. 

Nors yra nedaug duomenų, bet ligonių stebėjimas naudo-
jant vertinimo instrumentus gali būti naudingas artėjant jų 
gyvenimo pabaigai, kai padidėja kai kurie simptomai (skaus-
mo ir oro trūkumo). Vertinimo instrumentų naudojimas gali 
padėti pastebėti galimos kančios požymius. Šiais instrumen-
tais galima naudotis įprastinėje praktikoje, kada ligonio būklė 
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yra susijusi su diskomfortu ar skausmu, ir įvertinti interven-
cijų veiksmingumą. Esant specifinėms būklėms, pavyzdžiui, 
pneumonijai, reiktų atkreipti dėmesį į galimą ligonio diskom-
fortą. Periferinių kraujagyslių ligos ir skeleto raumenų siste-
mos sutrikimai taip pat gali būti susiję su skausmu. 

7.4. Esant fiziniams simptomams, probleminiam el-
gesiui ir diskomfortui reikėtų naudoti nefarmako-
loginį ir farmakologinį gydymą. 

Simptomų mažinimui gali būti reikalingas farmakologinis ir 
nefarmakologinis gydymas (su psichosocialinėmis interven-
cijomis). Psichosocialinės intervencijos, pavyzdžiui, ilgalaikis 
buvimas kartu su ligoniu, yra pirminis gydymas. Tokios inter-
vencijos gali būti orientuotos į elgesį, emocijas ar kognity-
vines funkcijas, įskaitant Snoezelen terapiją, kuri, sukurdama 
malonios veiklos ir prisiminimų aplinką, gali sumažinti depre-
siją ir turėti įtakos elgesiui, nors apie tai nėra daug duomenų. 

Sisteminis laipsniškas požiūris sprendžiant simptomų klausi-
mą gali paskatinti taikyti psichosocialinių intervencijų, kurios 
yra pirmas žingsnis prieš skiriant farmakologinį gydymą, kurio 
gali taip pat prireikti. Tokiu požiūriu besivadovaujantys slau-
gytojai gali sumažinti nereikalingą medikamentų vartojimą ir 
pagerinti ligonio komfortą. Tačiau šis požiūris neturėtų daryti 
įtakos atitinkamų fizinių simptomų gydymui, pavyzdžiui, ski-
riant opioidus skausmo ar dusulio gydymui. Pagalbos būdai 
artėjant gyvenimo pabaigai gali būti veiksmingi sumažinant 
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simptomus ligonių, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba, 
grupėse, tačiau kokybiškų tyrimų šiuo klausimu nepakanka. 
Jei nėra specifinių rekomendacijų skausmui malšinti sergant 
demencija, taikant farmakologinį skausmo malšinimą reiktų 
vadovautis bendromis rekomendacijomis dėl vyresnio am-
žiaus asmenų skausmo malšinimo. 

7.5. Slaugymas labai svarbus užtikrinant komfortą 
mirštantiems ligoniams.

Slaugymas, pavyzdžiui, ligonio kūno padėties pakeitimas ir 
lūpų drėkinimas, gali suteikti komfortą. Galima nutraukti arba 
modifikuoti keletą įprastai atliekamų veiksmų, pavyzdžiui, 
neišvengiamai artėjant mirčiai ligonio svėrimą, kasdienį me-
dikamentų vartojimą esant rijimo sutrikimui, jei ligonis jų 
atsisako. Taip pat galima atsisakyti ir ligonio kėlimo iš lovos. 
Dažnesnė tarpvietės priežiūra ir odos higiena, apimanti re-
guliarų apiplovimą ir inkontinencijos priemonių keitimą, yra 
būtina odos ekskoriacijos sumažinimui.

Reiktų vengti naudoti kateterį. Ilgalaikės priežiūros institu-
cijose pragulų prevencija yra veiksminga naudojant specia-
lius spaudimą mažinančius čiužinius, tarpvietės prausiklius ir 
sausos odos drėkiklius, tačiau šios priemonės nėra specifinės 
demencijos atveju arba artėjant mirčiai. Ledo gabaliukai ir 
dažnesnė burnos priežiūra reikalinga sausos burnos dėl su-
mažėjusio skysčių vartojimo diskomfortui palengvinti. Sno-
ezelen terapiją galima jungti su įprastine priežiūra, muzika, 
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šiluma ir t.t., jeigu tai atitinka ligonio norus ar jo įprastą būdą, 
nors nepakanka tyrimų apie šios terapijos veiksmingumą ar-
tėjant gyvenimo pabaigai. 

7.6. Specialios paliatyviosios pagalbos komandos 
gali teikti paramą ilgalaikės priežiūros institucijų 
personalui malšinant specifinius simptomus, užti-
krinant pagalbos tęstinumą. Tačiau esant elgesio 
simptomams paliatyviosios pagalbos komandoms 
gali papildomai prireikti specialistų ekspertų pa-
galbos demencijos priežiūros klausimais. 

Integruotas požiūris palengvina simptomų gydymą kartu 
gydant demenciją ir taikant paliatyviąją pagalbą. Specialistai, 
prižiūrintys sergančiuosius demencija, turėtų susirasti vieti-
nius paliatyviosios pagalbos specialistus, o paliatyviosios pa-
galbos specialistų komanda turėtų siekti vietinių demencijos 
gydymo resursų. 

Taip pat žr. skirsnį 10.2 apie pagrindines kompetencijas ir 
11.3 skirsnį apie bendradarbiavimą.
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psichosocialinė iR 
dvasinė paRama

Taip pat žr. 9 skirsnį apie šeimos dalyvavimą priežiūroje. 

8.1. Vidutine demencijos forma ir vėlesnėmis ligos 
stadijomis sergantieji ligoniai turėtų žinoti apie 
savo būklę. Jiems ir jų šeimoms gali prireikti emo-
cinės paramos.

Sveikatos priežiūros specialistų komanda turėtų padėti įveikti 
galimas problemas. Gali būti reikalinga socialinių darbuotojų, 
psichologų ar asmenų, turinčių panašios patirties, pageidau-
tina paliatyviosios pagalbos specialistų pagalba. 

8.2. Dvasinė pagalba sergant demencija apima pri-
klausymo ir dalyvavimo kurios nors religijos atsto-
vų veikloje įvertinimą, paramos bei dvasinės ge-
rovės šaltinius. Be to, gali būti veiksminga turinčių 
patirties dvasinėje srityje patarėjų, dirbančių glo-
bos namuose, konsultacija.

8
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Religiniai įsitikinimai daro įtaką ligonių, sergančių demenci-
ja, ligos suvokimui. Šiems ligoniams ir, kas svarbu, juos pri-
žiūrintiems asmenims gali būti naudinga dvasinės pagalbos 
parama. Dvasinė pagalba sergantiesiems demencija gali būti 
apleista sritis, nes nepakanka duomenų, įrodančių specifinių 
intervencijų veiksmingumą. Ligonio gyvenimo apžvalga, net 
jei jis pats ir nepajėgia jo apžvelgti, gali padėti šeimai susi-
taikyti su situacija ir apmąstyti praeityje buvusius santykius. 
Konsultacija dvasinės pagalbos klausimais su patyrusiais pa-
tarėjais, dirbančiais globos namuose, gali būti tinkama, tačiau 
taip pat reiktų pripažinti ir personalo, kuris teikia dvasinę pa-
galbą, naudingumą. Svarbu tai, kad dvasinė pagalba atitinka 
į ligonį ir jo šeimą orientuotus principus.

8.3. Religinės praktikos, tokios kaip ritualai, gies-
mės ir sielovada, gali padėti ligoniui, nes ligonis, 
sergantis net ir sunkia demencijos forma, šias 
praktikas atpažįsta.

Ligoniams, kuriems sutrikusios kognityvinės funkcijos, gali pa-
dėti vizualiniai simboliai: žvakės, menoros, kryželis, rožinis, rankų, 
sudėtų maldai, paveikslėliai, taip pat šventos knygos, liturginiai 
žodžiai ar bažnyčios varpų skambėjimas, pučiamo šofaro rago 
įrašai. Slaugytojams tenka svarbus vaidmuo suprantant dvasinius 
poreikius ir juos patenkinant. Dvasinę pagalbą ligoniui ir šeimai 
palengvina bendradarbiavimas su profesionaliais dvasinę pagal-
bą teikiančiais asmenimis (kunigais) arba jų buvimas komandos 
nariais ir vizualinių simbolių ar kitų priemonių naudojimas. 
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8.4. Mirštantiems asmenims pageidautina sudaryti 
komfortišką aplinką.

Gali tekti perkelti ligonį į atskirą palatą anksčiau, kad išveng-
tume skubėjimo paskutinėmis ligonio gyvenimo minutėmis. 
Tenkinti ligonio poreikius gali padėti ir savanoriai. Svarbi jauki 
ir rūpestinga aplinka demencija sergantiems ligoniams, pa-
našiai kaip ir ligoniams be demencijos. Nors nėra moksliškai 
pagrįstų duomenų, bet sukurti psichosocialinės pagalbos 
modeliai sunkios demencijos atveju gali pagerinti mirštančių 
ligonių, sergančių demencija, priežiūrą. Pavyzdžiui, Namaste 
priežiūra buvo sukurta specialiai žmonėms, kurie dalyvauti 
kasdienėje veikloje negali. Ši programa apima fizinių porei-
kių tenkinimą, taip pat ramesnę aplinką, personalo dėmesin-
gumą ligoniui, pasiaukojamą aktyvumą, gėrimų pasiūlymą ir 
komforto stebėjimą.

Taip pat žr. 7.4 skirsnį apie nefarmakologinį ir farmakologi-
nį gydymą.
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pagalba šeimoms 
iR jų ĮtRaukimas Į ligonio 

pRiežiūRą

9.1. Šeimas gali slėgti priežiūros našta, joms tenka 
stengtis visomis išgalėmis suderinti ligonio priežiū-
rą su kitomis savo pareigomis, taigi joms gali būti 
reikalinga socialinė parama. 

Asmens, sergančio demencija, priežiūra ypač sunki, todėl 
buvo sukurta keliolika priemonių šiai artimuosius slaugančių 
ligonių naštai įvertinti. Reikia nustatyti šios naštos ir sielvar-
to šaltinius. Šeimos gali susidurti su įvairiomis etinėmis pro-
blemomis. Socialinė parama yra svarbi, nes šeimoms tenka 
dažnai kovoti su depresija ir nerimu. Grupinės ir individualios 
intervencijos gali sumažinti prižiūrinčių asmenų depresiją ar 
naštą. Priežiūros atokvėpio tarnybos, kurios suteikia šeimai 
pertrauką netgi ankstyvose demencijos stadijose, gali būti 
naudingos šeimai.

 9.2. Šeimoms gali būti reikalinga parama visą sirgi-
mo laiką, bet ypač jos reikia diagnozės nustatymo 
metu sprendžiant tokias problemas: elgesio, svei-

9
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katos, ligonio perkėlimo iš namų į priežiūros staci-
onarus, žymaus sveikatos pablogėjimo ar artėjan-
čios mirties atveju.

Diagnozės ir prognozės atskleidimas yra svarbūs numatant 
ligonio poreikius, bet parenkant pagalbos strategiją reikė-
tų atsižvelgti į šeimos imlumą ir pasiruošimą. Esant ligonio 
probleminiam elgesiui ir sveikatos problemoms (vidinėms ar 
gretutinėms) gali būti sunku priimti sprendimą. Ligonio per-
kėlimas iš namų į stacionarą, nors pradžioje tai gali būti pa-
lengvinimas šeimai, vėliau dažnai sukelia kaltės jausmą. Taigi 
tai ne visada palengvina prižiūrinčiojo ligonį asmens naštą. 
Per 42 ar 48 valandas kažkas turėtų šeimoms paaiškinti, kas 
vyksta su ligoniu, ir sumažinti šeimos patiriamą sielvartą.

Taip pat žr. 5.1 skirsnį, kuriame aptariama demencija kaip 
nepagydoma liga.

9.3. Šeimoms reikalingas švietimas apie demenci-
jos progresavimą ir (paliatyviosios pagalbos) gydy-
mo pasirinkimus. Šis procesas yra tęstinis, nukreip-
tas į specifinius poreikius esant skirtingoms ligos 
stadijoms ir tiriant šeimos imlumą informacijai. 

Sveikatos priežiūros specialistų komanda gali padėti šei-
moms nuolat bendradarbiaudama ir jas šviesdama, kad šei-
mos kuo daugiau sužinotų apie ligą ir kaip jaučiasi ligonis. In-
formacija pateikiama suprantama kalba, bet ne visa iš karto, 
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o palaipsniui. Šeimos švietime svarbus vaidmuo tenka slau-
gytojams ir socialiniams darbuotojams, kurie šeimos narius 
įtraukia į diskusijas, naudoja rašytines ir vaizdines priemones. 
Kaip praktinę priemonę PSO labai gerai vertina šeimos kom-
forto vadovą.

9.4. Šeimas dalyvauti prižiūrint ligonį reikia skatin-
ti. Daugelis šeimų nori dalyvauti ligonio priežiūroje 
netgi jei jis yra perkeliamas į stacionarą, teikiantį il-
galaikę pagalbą. 

Šeimos nariai gali panorėti dalyvauti ligonio priežiūroje jį 
perkeliant į stacionarą, teikiantį ilgalaikę pagalbą. Šeimų tei-
giamas požiūris ir su artimojo pagalba susiję dideli lūkesčiai 
padidina tikimybę, kad šeimos nariai liks patenkinti teikiama 
pagalba, nors dažni apsilankymai bei aktyvi šeimų priežiūros 
pagalba gali taip pat reikšti jų nepasitenkinimą ir susirūpini-
mą artimojo priežiūra. Šeimas reikia šviesti, kaip bendrauti su 
ligoniais ir jiems padėti, pavyzdžiui, pamaitinti ligonį. Ligonio 
šeimos nariams taip pat reiktų aiškinti, kaip užtikrinti prižiūri-
mam ligoniui komfortą.

9.5. Šeimoms reikia paramos atliekant (būsimą) 
naują įgaliotojo asmens vaidmenį. 

Šeimoms reikės pagalbos, kad mokėtų atskirti buvusius ligo-
nio norus, spėjamus norus, paremtus ligonio vertybėmis, pa-
čių šeimų norus, pamąstymus apie tai, kas geriausia ligoniui 
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bei įveikti sielvarto ir kaltės jausmus kai jos dalyvauja priimant 
sprendimus. Kai kurios šeimos gali teikti pirmenybę paliaty-
viosios pagalbos komandos narių sprendimams. 

Taip pat žr. 2.3 skirsnį apie informacijos poreikius ir 3.1 skirs-
nį apie priežiūros tikslų prioritetus.

9.6. Sveikatos priežiūros specialistai turėtų suprasti 
šeimų poreikius, susijusius su lėtiniu ar užsitęsusiu 
sielvartu įvairių ligos stadijų metu ir akivaizdžiu 
sveikatos blogėjimu.

Lėtinis ar užsitęsęs sielvartas, taip pat dar vadinamas išanks-
tiniu ar priešsielvartiniu (angl. Pre-grief) sielvartu, gali pasi-
reikšti dėl praradimų įvairių demencijos stadijų metu. Svei-
katos priežiūros specialistų komanda turėtų palaikyti šeimą 
viso užsitęsusio sielvarto metu. Lėtinį sielvartą gali padidinti 
demencijos sunkumo laipsnis. Lėtinis sielvartas yra susijęs su 
didesne prižiūrinčio asmens našta, depresija ir kitomis nepa-
lankiomis sąlygomis.

9.7. Parama netekus artimųjų.

Parama gedėjimo metu yra įvairių formų, pavyzdžiui, atmi-
nimo pagerbimo organizavimas arba individualūs pokalbiai. 
Pirmiausia reikėtų įvertinti paramos poreikį netekus artimųjų 
ir, jei reikia, įtraukti kitas institucijas. Svarbu žinoti, kad kai ku-
rios šeimos gali jausti palengvėjimą po ilgo lėtinio sielvarto 
laikotarpio.
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9.8. Po ligonio mirties šeimos nariams reikia atitin-
kamo laiko apsiprasti po ilgos ligonio priežiūros. 

Tai reiškia, kad reiktų vengti tvarkyti ligonio kambarį (namuo-
se, pensionate) praėjus tik kelioms dienoms po mirties. Be 
to, ligonio paskutinio gyvenimo tarpsnio įvertinimas padeda 
šeimoms ir sveikatos priežiūros specialistams tobulėti. Tikėti-
na, kad tie šeimos nariai, kuriems teko didžiausia našta prižiū-
rint ligonį, kurie patyrė depresinius simptomus, susijusius su 
išankstine netektimi, arba prižiūrėjo ligonį, kurio kognityvinės 
funkcijos buvo labai sutrikusios, labiau kentės nuo kompli-
kuoto sielvarto praradus artimąjį. 
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sveikatos pRiežiūRos 
specialistų komandos 

mokymas

10.1. Visa sveikatos priežiūros komanda, įskaitant 
sveikatos specialistus ir savanorius, privalo turėti 
atitinkamus sergančiųjų demencija paliatyviosios 
pagalbos metodo įgūdžius.

Sveikatos priežiūros specialistų komanda gali pasiskirstyti 
pareigomis. Reikalingas reguliarus ir tęstinis mokymas. Jei 
mokymo kursų institucijose nepakaktų ir stigtų bendravimo 
kultūros žinių, specialistus reiktų nukreipti į kitą mokymo ins-
tituciją. 

10.2. Į pagrindines kompetencijas įeina visos išvar-
dytos (nuo 1 iki 9) sritys. Sveikatos priežiūros spe-
cialistų komanda privalėtų turėti visas šias kom-
petencijas. Pageidautina, kad visi jos nariai turėtų 
bent pagrindinių paliatyviosios pagalbos įgūdžių. 

Kai kurios kompetencijos yra bendrosios, pavyzdžiui, indivi-
dualūs ir empatiniai įgūdžiai. Demencijos specialistams gali 
būti reikalingas specifinis mokymas apie paliatyviosios pa-

10
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galbos principus ir ligonių priežiūros planavimą. Paliatyvio-
sios pagalbos specialistams gali prireikti specifinio mokymo 
apie demencijos eigą ir savalaikį mirties atpažinimą, simpto-
mus ir tikslų nustatymą, paliatyviosios pagalbos priemones 
bei efektyvų bendravimą su ligoniu ir jo šeima. Be to, dvasi-
nės pagalbos specialistams, socialiniams darbuotojams, psi-
chologams, ergoterapeutams ir meno terapeutams, dietolo-
gams bei kitiems darbuotojams, kurie dirba su paliatyviosios 
pagalbos sergant demencija komanda, reikėtų įgyti paliaty-
viosios pagalbos ir pagalbos sergant demencija pagrindus. 
Šios žinios palengvintų sveikatos ir socialinės pagalbos sąvei-
ką. Reiktų atkreipti specialų dėmesį į specifinį globos namų 
darbuotojų ir slaugytojų bendravimo įgūdžių bei simptomų 
įvertinimo mokymą.

Taip pat būtų naudinga turėti komandos narį, kuris speciali-
zuojasi teikti paliatyviąją pagalbą ir gali vadovauti ją teikiant, 
būti lyderiu ar jungiančiąja grandine, t.y. slaugytoju koordina-
toriumi (angl. The champion or link nurse model). Kita strategi-
ja specialistams, prižiūrintiems sergančiuosius demencija, yra 
susirasti vietinius paliatyviosios pagalbos specialistus, o pa-
liatyviosios pagalbos specialistams reiktų kreiptis į vietinius 
specialistus, prižiūrinčius sergančiuosius demencija.
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sociologinės iR 
etinės pRoblemos

11.1. Ligoniams, sergantiems demencija, nepri-
klausomai nuo jų gyvenamosios vietos turėtų būti 
prieinama paliatyvioji pagalba kaip ir ligoniams, 
sergantiems kitomis nepagydomomis ligomis. 

Per visą laikotarpį reikia išsaugoti ligonio orumą. Remiantis 
žmogaus teisėmis ir nediskriminuojant sergančiųjų demenci-
ja šiems ligoniams turi būti prieinama paliatyvioji pagalba be 
jokių apribojimų kaip ir kitiems ligoniams, kuriems ši pagalba 
reikalinga. Dėl to paliatyviosios pagalbos tarnybos ligoniams, 
sergantiems demencija, turi būti taikomos tos pačios terapi-
jos priemonės. Jei reikia, paliatyviosios pagalbos prieinamu-
mą turėtų stebėti ir remti šalies sveikatos apsaugos politika.

11.2. Prižiūrintiems ligonį šeimos nariams turi būti 
teikiama atitinkama parama, kuri užtikrintų ir ligo-
nio priežiūrą, ir kitų pareigų atlikimą. 

Šeimoms, kurios ir prižiūri ligonį, ir privalo atlikti kitas pareigas, 
turi būti prieinama paliatyviosios pagalbos tarnybų parama. 
Šią paramą gali sudaryti savanorių dalyvavimas, atokvėpio lai-

11



56

kotarpis, lanksčios darbo valandos ir „paliatyviosios pagalbos 
atostogos” asmenims, prižiūrintiems sergančius demencija ir 
mirštančius ligonius, bei konsultacijos finansiniais klausimais. 
Šį paramos būdą palengvina socialinių darbuotojų dalyvavi-
mas sveikatos priežiūros specialistų komandoje, tačiau ir kiti 
pagalbos modeliai turėtų teikti tas pačias paslaugas. Mano-
ma, kad per artėjančius kelis dešimtmečius Europoje ir kitose 
vietovėse ilgalaikės priežiūros poreikių skaičius padvigubės. 
Dėl senstančių visuomenių ir mažesnių šeimų žymiai išaugs 
vyresnio amžiaus asmenų, sergančių demencija, ir kartos, ga-
linčios juos prižiūrėti, proporcija. 

11.3  Reiktų skatinti demencija sergančių ligonių 
priežiūros specialistų ir paliatyviosios pagalbos 
specialistų bendradarbiavimą.

Bendradarbiavimas, kaip pabrėžta anksčiau, yra ypač svarbus, 
nes palengvina fizinių ir elgesio simptomų integruotą gydy-
mą ir yra naudingas mokant abiejų pusių specialistus. Vieti-
nės institucijų sistemos turėtų suvienyti specialistų, teikian-
čių pagalbą demencija sergantiems ligoniams, ir specialistų, 
teikiančių paliatyviąją pagalbą, kompetencijas. Pavyzdžiui, 
įvairių sričių specialistų (angl. multidisciplinary) paliatyviosios 
pagalbos komanda konsultuojant ar lankant sergančiuosius 
demencija pagal jų gyvenamąją vietą gali įtraukti į savo ko-
mandą geriatrijos specialistus ir/ar psichologus. 
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11.4. Į mokymo pirmosios ir antrosios studijų pa-
kopų programas, pagal kurias rengiami gydytojai 
ir slaugytojai, turėtų būti įtraukta paliatyviosios 
pagalbos disciplina, kuri būtų profesinio rengimo 
tęstinumo dalimi gydant ir slaugant sergančiuosius 
įvairiomis ligomis, o ne tik sergančiuosius vėžiu. 

Mokymo programose, pagal kurias rengiami sveikatos prie-
žiūros specialistai, kuriems priklauso gydytojai ir slaugytojai, 
turėtų atsispindėti ligos eigos skirtumai ir ligonio bei šeimos 
poreikių skirtumai. 

Taip pat žr. 10 skirsnį apie sveikatos priežiūros specialistų 
grupės mokymą

11.5. Sveikatos priežiūros specialistai turėtų būti 
motyvuojami dirbti sergančiųjų demencija prie-
žiūros ir paliatyviosios pagalbos srityse. Tam tikslui 
reikalingas atitinkamas finansavimas personalo iš-
laikymui.

Gali būti nelengva pritraukti, apmokyti ir išlaikyti atitinkamų įgū-
džių specialistus, kurie su užuojauta prižiūrėtų asmenis, kuriems 
reikalinga kompleksinė ilgalaikė priežiūra. Tai kelia susirūpinimą, 
nes etatinių darbuotojų trūkumas ir kaita yra susiję su institucijų, 
teikiančių priežiūrą, prastesne kokybe. Atlyginimas ir darbo są-
lygos turėtų būti pakankamai patrauklūs, teikti pasitenkinimą ir 
atspindėti darbo, kurį atlieka šios srities asmenys, svarbą.
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11.6. Sisteminiai ekonominiai stimulai turėtų ska-
tinti ligonių, sergančių demencija ir artėjančių prie 
gyvenimo pabaigos, labai gerą priežiūrą. 

Apmokėjimo sistemos, įskaitant sveikatos draudimą, turėtų 
orientuotis į darbuotojų skatinimą. Paslaugų kokybės stebėji-
mo sistemos turėtų irgi įtraukti specifines skatinimo priemo-
nes sergantiesiems demencija.

11.7. Reikia formuoti visuomenės supratimą apie 
paliatyviąją pagalbą sergantiems demencija ligo-
niams.

Šeimos ir specialistai, prižiūrintys demencija sergančius ligo-
nius, bei plačioji visuomenė gali turėti nepakankamai žinių 
apie šią nepagydomą ligą ir paliatyviosios pagalbos aktualu-
mą ją gydant. Kadangi šia liga gali susirgti daugelis žmonių 
arba kiekvienas savo aplinkoje gali turėti ligonių, susirgusių 
demencija, reikėtų šviesti plačiąją visuomenę formuojant jos 
supratimą ir pasirengimą išankstiniam priežiūros planavimui. 

11.8. Nacionalinė strategija turėtų įtraukti sergan-
čiųjų demencija ilgalaikę priežiūrą ir paliatyviąją 
pagalbą artėjant gyvenimo pabaigai. Panašiai pri-
imant įstatymus dėl institucijų, teikiančių ilgalaikę 
priežiūrą ir paliatyviąją pagalbą, reikėtų įtraukti ir 
demencijos ligą. 
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Įstatymai, strategijos ir rekomendacijos dėl paliatyviosios 
pagalbos turėtų įtraukti ir demencijas, ir iš to kylantį palia-
tyviosios pagalbos reikalingumą, nes tai užtikrintų aukštos 
kokybės priežiūrą artėjant gyvenimo pabaigai ir formuotų 
įstatymo leidėjų supratimą. Jungtinė Karalystė priėmė na-
cionalinę strategiją dėl demencijos ir priežiūros baigiantis 
gyvenimui – strategijas, kurios yra orientuotos į sergančiojo 
demencija priežiūrą baigiantis gyvenimui, tačiau daugelis ša-
lių dar to nepadarė. Australija parengė nacionalinę ilgalaikės 
priežiūros rekomendaciją, kurioje yra atskira pastraipa dėl toli 
pažengusios demencijos.
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