LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Indrė Bakanienė

ĮSKILĄ STUBURĄ TURINČIŲ
LIETUVOS VAIKŲ SVEIKATOS,
DALYVUMO IR GYVENIMO
KOKYBĖS TYRIMAS
Daktaro disertacija
Medicinos ir sveikatos mokslai,
medicina (M 001)

Kaunas, 2020

Disertacija rengta 2015–2020 metais Lietuvos sveikatos mokslų universitete
Medicinos akademijoje Vaikų reabilitacijos klinikoje.
Moksliniai vadovai:
2015–2018 m. – prof. dr. Nerija Vaičienė-Magistris (Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
2018–2019 – prof. dr. Audronė Prasauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Disertacija ginama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos
akademijos Medicinos mokslo krypties taryboje:
Pirmininkė
prof. dr. Virginija Adomaitienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001).
Nariai:
doc. dr. Renata Balnytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Aušra Petrauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata – M 004);
prof. habil. dr. Vytautas Usonis (Vilniaus universitetas, medicinos ir
sveikatos mokslai, medicina – M 001);
prof. dr. Leena Haatja (Helsinkio universitetas, medicinos ir sveikatos
mokslai, medicina – M 001).

Disertacija bus ginama viešajame Medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje 2020 m. gegužės 28 d. 12 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Vaikų reabilitacijos klinikos konferencijų salėje.
Disertacijos gynimo vietos adresas: Lopšelio g. 10, LT-47179, Kaunas,
Lietuva.

LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Indrė Bakanienė

STUDY OF THE HEALTH,
PARTICIPATION AND QUALITY OF
LIFE OF LITHUANIAN CHILDREN
WITH SPINA BIFIDA
Doctoral Dissertation
Medical and Health Sciences,
Medicine (M 001)

Kaunas, 2020

Dissertation has been prepared at the Department of Children’s Rehabilitation
of Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences during the
period of 2015–2020.
Scientific Supervisor:
2015–2018 – Prof. Dr. Nerija Vaičienė-Magistris (Lithuanian University
of Health Sciences, Medical and Health Sciences, Medicine – 001);
2018–2019 – Prof. Dr. Audrone Prasauskiene (Lithuanian University of
Health Sciences, Medical and Health Sciences, Medicine – 001).
Dissertation is defended at the Medical Research Council of the
Lithuanian University of Health Sciences:
Chairperson
Prof. Dr. Virginija Adomaitienė (Lithuanian University of Health
Sciences, Medical and Health Sciences, Medicine – 001).
Members:
Assoc. Prof. Dr. Renata Balnytė (Lithuanian University of Health Sciences, Medical and Health Sciences, Medicine – 001);
Prof. Dr. Aušra Petrauskienė (Lithuanian University of Health Sciences,
Medical and Health Sciences, Public Health – 004);
Prof. Habil. Dr. Vytautas Usonis (Vilnius University, Medicine – 001);
Prof. Dr. Leena Haatja (University of Helsinki, Medical and Health
Sciences, Medicine – 001).

Dissertation will be defended at the open session of the Lithuanian University
of Health Sciences on the 28th of May 2020 at 12 p.m. in the Conference Hall
of the Department of Children's Rehabilitation Clinic of Lithuanian
University of Health Sciences.
Address: Lopšelio 10, LT-47179, Kaunas, Lithuania

TURINYS
SANTRUMPOS .................................................................................................................... 7
ĮVADAS ................................................................................................................................ 9
1.

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI ........................................................................ 11

2.

LITERATŪROS APŽVALGA ................................................................................... 13
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Įskilo stuburo apibrėžtis ir klasifikacija ........................................................... 13
Įskilo stuburo etiologija ................................................................................... 13
Įskilo stuburo epidemiologija........................................................................... 14
Įskilo stuburo klinikiniai požymiai .................................................................. 15
Su įskilu stuburu susijusios centrinės nervų sistemos vystymosi ydos ............ 16
2.5.1. Galvos smegenų pažeidimai............................................................... 16
2.5.2. Nugaros smegenų pažeidimas ............................................................ 18
2.6. Dubens organų funkcijos sutrikimas ................................................................ 19
2.6.1. Neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija ir šlapimo nelaikymas ........ 19
2.6.2. Neurogeninis tuštinimosi sutrikimas .................................................. 21
2.7. Ortopedinė patologija....................................................................................... 21
2.7.1. Stuburo deformacijos ......................................................................... 22
2.7.2. Kojų defomacijos ............................................................................... 23
2.7.3. Osteoporozė ....................................................................................... 25
2.8. Įskilo stuburo poveikis vaiko raidai ir funkcinei būklei ................................... 25
2.8.1. Pažinimo gebėjimų sutrikimas ........................................................... 25
2.8.2. Judėjimo sutrikimas ........................................................................... 26
2.9. Dalyvumas ....................................................................................................... 28
2.9.1. Dalyvumas ir Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos
klasifikacija ........................................................................................ 28
2.9.2. Sąvokos „dalyvumas“ apibrėžtis, struktūra ir vertinimas .................. 30
2.9.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas ir jį lemiantys veiksniai ...... 33
2.10. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ............................................................. 36
2.10.1. Gyvenimo kokybės ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės
apibrėžtys ........................................................................................... 36
2.10.2. Su sveikata susijusios vaikų gyvenimo kokybės vertinimas .............. 38
2.10.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė .... 39
3.

TYRIMO METODAI .................................................................................................. 44
3.1.
3.2.

3.3.

Tiriamųjų atranka, tyrimo eiga ir procedūros................................................... 44
Tyrime naudoti vertinimo metodai................................................................... 45
3.2.1. Sveikatos ir funkcinės būklės vertinimas .............................................. 45
3.2.2. Dalyvumo ir aplinkos vertinimas .......................................................... 48
3.2.3. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimas ........................... 52
Statistinė duomenų analizė............................................................................... 53

5

4.

REZULTATAI ............................................................................................... 56
4.1.

Tyrimo dalyvių demografiniai duomenys, sveikatos sutrikimai
ir jų gydymo ypatumai ..................................................................................... 56
4.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas ir aplinka, dalyvumo sąsajos
su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais ...................................... 59
4.2.1. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas .................................................. 59
4.2.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų aplinka........................................................ 63
4.2.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumo sąsajos su demografiniais,
klinikiniais ir aplinkos veiksniais ............................................................ 68
4.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ir jos
sąsajos su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais ......................... 74
4.3.1. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ...... 74
4.3.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų gyvenimo kokybės sąsajos su
demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais................................... 79
5. REZULTATŲ APTARIMAS .......................................................................................... 84
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Įskilą stuburą turinčių vaikų sveikatos sutrikimų dažnumas, pobūdis
ir gydymo ypatumai ......................................................................................... 84
Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas ir aplinka, dalyvumo sąsajos
su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais ...................................... 89
Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
ir jos sąsajos su demografiniais, klinikiniais bei aplinkos veiksniais ............... 97
Tyrimo privalumai ir trūkumai....................................................................... 100

IŠVADOS............................................................................................................. 101
PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS ................................................................... 103
SUMMARY ......................................................................................................... 111
CONCLUSIONS .................................................................................................. 135
LITERATŪROS SĄRAŠAS ................................................................................ 137
PUBLIKACIJOS DISERTACIJOS TEMA ......................................................... 153
PRIEDAI .............................................................................................................. 207
1 priedas .................................................................................................................... 207
2 priedas .................................................................................................................... 208
3 priedas .................................................................................................................... 210
4 priedas .................................................................................................................... 212

CURRICULUM VITAE ...................................................................................... 214
PADĖKA .............................................................................................................. 215

6

SANTRUMPOS
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–
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R2
RT
SB-HRQOL

–
–
–
–
–

SN
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–
–

Vienaveiksmė dispersinė analizė
(angl. Analysis Of Variance, ANOVA)
Nestandartizuotas regresijos koeficientas
Standartizuotas regresijos koeficientas
Vaikų dalyvumo ir pramogų vertinimo klausimynas
(angl. Children’s Assessment of Participation and Enjoyment)
Cistinė fibrozė
Cerebrinis paralyžius
Europos įgimtų anomalijų registras
Fiksuotos nugaros smegenys
Fiksuotų nugaros smegenų sindromas
Gyvenimo kokybė
Įgytas galvos smegenų pažeidimas
Įgimta hidrocefalija
Įgytas nugaros smegenų pažeidimas
Intelekto koeficientas
Įskilas stuburas
Meningocelė
Mielomeningocelė
Magnetinio rezonanso tyrimas
Dažnumas
Neurogeninė storosios žarnos disfunkcija
Neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija
Nervinio vamzdelio defektas
Reikšmingumo lygmuo
Pasikliautinasis intervalas
Dalyvumo ir aplinkos vertinimo klausimynas
(angl. Participation and Environment Measure for Children
and Youth)
Rekomenduojami sisteminių apžvalgų ir metaanalizių atlikimo
elementai (angl. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses)
Paciento įvardijamų baigčių vertinimo informacinė sistema
(angl. Patient-Reported Outcomes Measurement Information System,
PROMIS)
Pasaulio sveikatos organizacija
Protarpinė (sin. intermisinė) švari šlapimo pūslės kateterizacija
Determinacijos koeficientas
Raumenų testavimas
Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės
klausimynas (angl. Spina Bifida Health-Related Quality of Life
Questionnaire)
Standartinis nuokrypis
Šansų santykis (angl. odds ratio, OR)
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TFK
TI
TKK
UG
UGT
VPS

–
–
–
–
–
–

Tarptautinė funkcionavimo, negalios ir sveikatos klasifikacija
Transanalinė irigacija
Tarpklasinės koreliacijos koeficientas
Ultragarsas
Ultragarsinis tyrimas
Ventrikuloperineostoma
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ĮVADAS
Įskilas stuburas (ĮS) – dažniausiai nustatomas nervinio vamzdelio defektas (NVD), kurio dažnumas skirtingose pasaulio šalyse svyruoja tarp 0,6–
2,9/10 000 gyvų gimusių naujagimių [1]. Nors per pastaruosius 30 metų ĮS
turinčių vaikų skaičius išsivysčiusiose šalyse labai sumažėjo, ĮS sukelti kūno
struktūros ir funkcijos pokyčiai išlieka viena svarbiausių vaikų sunkios
kompleksinės negalios priežasčių [2].
ĮS dažnai įvardijamas kaip daugiausia sveikatos problemų sukelianti
įgimta dauginė vystymosi yda, suderinama su gyvybe [3]. Iki 90 proc. gimusių vaikų, turinčių ĮS, nustatomi ne tik nugaros, bet ir galvos smegenų
pažeidimo nulemti sveikatos sutrikimai. Nugaros smegenų pažeidimas ĮS
turintiems vaikams sukelia kojų paralyžių, jutimų ir dubens organų funkcijos
sutrikimus. Dėl galvos smegenų displazijos (Chiario II malformacijos, hidrocefalijos ir kt.) jiems gali atsirasti smegenų kamieno disfunkcija, epilepsija,
endokrininiai sutrikimai, protinis atsilikimas arba mokymosi sutrikimai.
Vaikams augant atsiranda didelė antrinių sveikatos problemų (ventrikuloperineostomos (VPS) disfunkcijos ir / arba infekcijos, ortopedinių deformacijų,
inkstų pažeidimo) rizika [4]. Sveikatos problemų gausa ir sudėtingumas gali
neigiamai paveikti ĮS turinčio vaiko raidą, funkcionavimą ir gyvenimo
kokybę (GK).
ĮS arba kitomis lėtinėmis ligomis sergančių asmenų funkcionavimą rekomenduojama vertinti pagal 2001 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
patvirtintą tarptautinę funkcionavimo, negalios ir sveikatos klasifikaciją
(TFK). Pagal šią klasifikaciją asmens funkcionavimas apima jo kūno struktūras ir funkcijas, veiklas ir dalyvumą. Terminu „kūno struktūros“ TFK įvardijamos anatominės žmogaus kūno dalys ir sistemos, o kūno funkcijos suprantamos kaip organizmo sistemų veikla. Veiklos – tai asmens gebėjimas atlikti
kasdienes gyvenimo užduotis ir veiksmus. Terminu „dalyvumas“ apibrėžiamas asmens įsitraukimas į gyvenimo situacijas. Asmens funkcionavimą
lemia aplinkybės – asmeniniai ir aplinkos veiksniai. Visos TFK dalys
susijusios tarpusavyje, todėl vienos jų pokyčiai sukelia kitos arba kitų dalių
pokyčius [5].
Su sveikata susijusi GK apibrėžiama kaip individualus savo vietos
gyvenime suvokimas kultūros ir vertybių sistemos, kurioje individas gyvena,
požiūriu, susijęs su individo tikslais, lūkesčiais, standartais bei interesais [6].
Su sveikata susijusios GK samprata turi bendrų sąlyčio taškų su dalyvumu.
Dalyvumas vertina asmens dalyvavimą ir įsitraukimą į veiklas namuose,
ugdymo įstaigoje / darbe ir bendruomenėje, o su sveikata susijusi GK atspindi
subjektyvų žmogaus požiūrį į tai, kaip sveikata veikia jo funkcionavimą ir
9

dalyvumą, kaip jis jaučiasi dalyvaudamas įvairiose veiklose ir kaip save
vertina jas atlikdamas. Pagal biopsichosocialinį sveikatos modelį su sveikata
susijusi GK ir dalyvumas yra pagrindiniai lėtines ligas arba negalią turinčių
asmenų sveikatos rodikliai [7].
Biopsichosocialinis sveikatos modelis ir TFK laikomi svarbiausiu
praėjusio amžiaus medicinos pasiekimu, pakeitusiu požiūrį į negalią, lėtinių
ligų gydymą ir reabilitaciją. Pripažinus, kad negalia yra klinikinės būklės ir
aplinkos bei asmeninių veiksnių tarpusavio sąveikos padarinys, daugiau dėmesio buvo pradėta skirti aplinkos pritaikymui, paciento ir jo šeimos
mokymui, motyvavimui, psichosocialinei reabilitacijai. TFK sudarė teorines
prielaidas atsirasti į pacientą nukreiptam sveikatos paslaugų teikimo modeliui,
į tikslą orientuotai terapijai, daugiadalykių komandų sudarymui teikti
sveikatos priežiūros paslaugas lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims. Be
to, TFK pateikia daugiamatį modelį sveikatos ir su ja susijusioms aplinkybėms aprašyti, todėl gali būti vartojama sveikatos intervencijų, sveikatos
priežiūros sistemų, socialinės politikos ir rūpybos efektyvumui vertinti [8].
ĮS arba kitas lėtines ligas turinčių vaikų dalyvumu susidomėta gana
neseniai, patvirtinus TFK. Ilgą laiką nebuvo patikimų priemonių, kuriomis
galima vertinti vaikų dalyvumą pagal TFK apibrėžtą koncepciją. Pirmoji ir
kol kas vienintelė tokia vertinimo priemonė – dalyvumo ir aplinkos vertinimo
klausimynas vaikams ir jaunimui (angl. Participation and Environment
Measure for Children and Youth, PEM-CY), sukurtas 2010–2011 m. Toronto
(Kanada) Makmasterio universiteto mokslininkų. PEM-CY vertina pagrindinius dalyvumo komponentus (dalyvavimo dažnumą, veiklų įvairovę, įsitraukimą į veiklas namuose, ugdymo įstaigoje ir bendruomenėje) ir nustato sritis,
kuriose reikalingi pokyčiai [9].
Mūsų atliktas tyrimas analizuoja ĮS turinčių Lietuvos vaikų sveikatą,
dalyvumą ir su sveikata susijusią GK pagal TFK modelį.
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1. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Darbo tikslai
Nustatyti įskilą stuburą turinčių Lietuvos vaikų sveikatos, dalyvumo ir
gyvenimo kokybės ypatumus, įvertinti dalyvumo ir gyvenimo kokybės
sąsajas su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais.
Uždaviniai
1.
2.
3.

Nustatyti su įskilu stuburu susijusių sveikatos sutrikimų dažnumą ir
pobūdį, įvertinti jų gydymo ypatumus.
Ištirti įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumą ir aplinką, nustatyti
dalyvumo sąsajas su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos
veiksniais.
Įvertinti įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusią gyvenimo
kokybę ir jos sąsajas su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos
veiksniais.

Darbo mokslinis naujumas
ĮS turinčių vaikų dalyvumas per mažai ištirtas. 2018 m. atlikome sisteminę mokslo literatūros paiešką ir identifikavome dešimt mokslinių tyrimų,
susijusių su ĮS turinčių vaikų dalyvumu. Nė viename iš šių tyrimų nebuvo
vertinami visi dalyvumo komponentai, remiantis TFK modeliu. Daugelis
tyrimų vertino dalyvumą tik bendruomenės veiklose, analizavo dalyvavimo
dažnumą ir (arba) veiklų įvairovę, naudojo nestandartizuotas ir (arba) TFK
koncepcijos neatitinkančias dalyvumo vertinimo priemones. Nėra atlikta
tyrimų, kurie vertintų dalyvumą visose vaikui aktualiose aplinkose (šeimoje,
ugdymo įstaigoje, bendruomenėje), analizuotų visus kiekybinius (dalyvavimo dažnumą, veiklų įvairovę) ir kokybinius (įsitraukimą) dalyvumo parametrus, naudojant TFK atitinkantį standartizuotą dalyvumo vertinimo instrumentą. Šiame darbe tyrėme ĮS turinčių vaikų dalyvumą remdamiesi TFK modeliu.
Dalyvumui vertinti naudojome puikias psichometrines savybes turinčią
aplinkos ir dalyvumo vertinimo priemonę PEM-CY, todėl įvertinome visus
kiekybinius ir kokybinius dalyvumo parametrus, namų, ugdymo įstaigos ir
bendruomenės aplinkos veiksnius. Analizuodami klinikinių veiksnių ir dalyvumo sąsajas, skirtingai nuo kitų tyrėjų, vertinome ne tik tam tikrų sveikatos
sutrikimų, bet ir bendro sveikatos sutrikimų skaičiaus ir jų sunkumo ryšį su
dalyvumu.
ĮS turinčių vaikų su sveikata susijusios GK ir sveikatos sutrikimų sąsajos
mokslo literatūroje vertinamos nevienareikšmiškai. Dalis tyrėjų nurodo, kad
11

gretutiniai ĮS sveikatos ir funkcionavimo sutrikimai (eisenos, dubens organų
funkcijos sutrikimas, hidrocefalija) turi neigiamos įtakos su sveikata susijusiai GK. Kitų tyrėjų atlikti tyrimai ĮS turinčių vaikų GK sąsajų su sveikatos ir
funkcionavimo sutrikimais nenustato. Tikėtina, kad skirtingus tyrimų rezultatus lemia analizuojamas pavienių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų (pvz.,
eisenos sutrikimo arba šlapimo nelaikymo) poveikis su sveikata susijusiai GK.
ĮS – sudėtinis sutrikimas, todėl vieno kurio sveikatos sutrikimo buvimas arba
nebuvimas GK reikšmingo poveikio gali ir neturėti. Nebuvo atlikta tyrimų,
kurie būtų analizavę visų gretutinių ĮS sveikatos sutrikimų skaičiaus ir
sunkumo poveikį GK. Kita priežastis, paveikusi sveikatos sutrikimų ir su
sveikata susijusios GK tarpusavio ryšius, galėjo būti vaiko aplinkos ypatumai.
ĮS turinčio vaiko ir jo šeimos atsparumas ligos sukeltam stresui, adaptacinės
savybės, aplinkos palaikymas ir kiti socialiniai bei ekonominiai veiksniai,
mažinantys neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį GK [4]. Tyrimų, vertinančių ĮS turinčių vaikų sveikatos sutrikimų ir aplinkos poveikį su sveikata
susijusiai GK, mokslo literatūroje rasti nepavyko. Savo darbe analizavome ĮS
turinčių vaikų su sveikata susijusią GK kompleksiškai – įvertinome su sveikata susijusios GK, sveikatos (tam tikrų sveikatos sutrikimų ir jų visumos,
atspindinčio vaiko būklės sunkumą) ir aplinkos tarpusavio ryšius.
Dauguma ĮS turinčių vaikų sveikatos, funkcionavimo ir GK tyrimų atlikti
Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse. Apie Lietuvoje ir kitose Rytų
Europos šalyse gyvenančius ĮS turinčius vaikus beveik nieko nežinoma. Šioje
srityje remtis Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse atliktų tyrimų
rezultatais negalime dėl istorinių, kultūrinių ir ekonominių šalių skirtumų.
Mūsų tyrimas – pirmasis ĮS turinčių vaikų GK ir dalyvumo tyrimas Lietuvoje
ir Rytų Europoje. Mūsų duomenimis, tai ir pirmasis ĮS turinčių vaikų tyrimas,
kuriame vaiko sveikata vertinama kompleksiškai, pagal PSO rekomenduojamą TFK modelį.
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2. LITERATŪROS APŽVALGA
2.1. Įskilo stuburo apibrėžtis ir klasifikacija
Atsižvelgiant į anatominę struktūrą ĮS skirstomas į 2 grupes: (A) atvirasis
ĮS (lot. spina bifida cystica) – stuburo slankstelių defektas ir smegenų dangalų
(meningocelė (MC)) arba dangalų ir nugaros smegenų išvarža (mielomeningocelė (MMC)); (B) uždarasis ĮS (lot. spina bifida oculta) – stuburo
slankstelių defektas be nugaros smegenų arba jų dangalų ir nugaros smegenų
šaknelių išvaržos [10]. MC sudaro iki 10 proc. atvirojo ĮS atvejų, kiti 90 proc.
tenka MMC. MC atveju pirminio nugaros smegenų pažeidimo nebūna, tačiau
vaikui augant neretai vystosi antrinis, fiksuotų nugaros smegenų sindromo
(FNSS) sukeltas nugaros smegenų pažeidimas. MMC visuomet susijusi tiek
su galvos, tiek su nugaros smegenų pažeidimu. Klinikinė MC ir MMC diferencinė diagnostika sudėtinga, todėl abi šias formavimosi ydas imta vadinti
vienu, ĮS, terminu [10]. Tokią ĮS apibrėžtį siūlo vartoti Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) [11] ir Europos įgimtų anomalijų registras (EUROCAT)
[12].
ĮS įprasta klasifikuoti pagal nugaros smegenų pažeidimo aukštį. Skiriami
radiologinis (nustatomas atlikus vaizdinį nugaros smegenų tyrimą), sensorinis (nustatomas tiriant paviršinius jutimus) ir motorinis (nustatomas atliekant
manualinį raumenų testavimą) pažeidimo lygmenys, kurie dažnai nesutampa.
Skirtingų tyrimų duomenimis, 22–73 proc. ĮS turinčių vaikų radiologinis ir
motorinis nugaros smegenų pažeidimo lygmenys nesutampa [13, 14]. Judėjimo sutrikimo sunkumą patikimiausiai galima prognozuoti, nustačius sensorinį ir (arba) motorinį nugaros smegenų pažeidimo lygmenį. Mažiems ir (arba)
protinę negalią turintiems vaikams tiksliai įvertinti jutimus sudėtinga, todėl
klinikinėje praktikoje dažniausiai nustatomas motorinis nugaros smegenų
pažeidimo lygmuo. Mažesniems vaikams pažeidimo lygmuo nustatomas
įvertinus kojų judesius. Vyresniems nei 5 metų vaikams motoriniam nugaros
smegenų pažeidimo lygmeniui vertinti rekomenduojamas manualinis raumenų testavimas [15].
2.2. Įskilo stuburo etiologija
ĮS vystosi dėl nervinio vamzdelio užsidarymo defekto 3–4-ąją nėštumo
savaitėmis. Neužsidarius nerviniam vamzdeliui sutrinka aplinkinių mezoderminių ir ektoderminių struktūrų vystymasis, pasikeičia galvos smegenų struktūrų išsidėstymas (Chiario II malformacija), sutrinka smegenų skysčio nutekėjimas (hidrocefalija) [18].
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Žmogaus NVD priežastys nėra visiškai aiškios. Manoma, kad NVD etiologija daugialypė, susijusi su daugelio genų ir aplinkos sąveika [2, 19]. Žinoma, kad 60–70 proc. NVD turi genetines priežastis, tačiau nustatyti tik keli,
su NVD išsivystymu susiję genai [20]. Genetinę NVD prigimtį rodo tai, kad:
− didesnis NVD paplitimas tarp tam tikrų etninių grupių arba rasių
(pavyzdžiui, airių ir meksikiečių);
− NVD turinčio asmens giminės turi didesnę riziką susilaukti NVD
turinčio kūdikio negu asmenys, kurių giminėje NVD nebuvo: pirmosios eilės giminaičiams ši rizika siekia 3–5 proc., antrosios eilės –
1–2 proc.;
− NVD dažniau nustatomas asmenims, turintiems 13-osios arba 18-osios
chromosomos trisomiją, kitas genetines ligas [20, 21].
Nervinio vamzdelio formavimuisi svarbus folio rūgšties metabolitas
5-metiltetrahidrofoliatas [22], todėl NVD išsivystymo riziką didina folio
rūgšties stoka moters organizme, o folio rūgšties vartojimas iki pastojimo ir
pirmaisiais nėštumo mėnesiais mažina NVD riziką 40–85 proc. [1, 23, 24].
Dėl šios priežasties daugelyje išsivysčiusių šalių patvirtintos oficialios rekomendacijos vartoti 0,4 mg folio rūgšties mažiausiai 1 mėnesį iki pastojimo ir
pirmąsias 12-ka nėštumo savaičių, o penkiasdešimtyje pasaulio šalių teisės
aktuose numatytas reikalavimas papildyti žmonių maistui vartojamus miltus
folio rūgštimi [25].
NVD atsiradimo riziką didina ir kiti aplinkos veiksniai: motinos nutukimas, cukrinis diabetas, karščiavimas nėštumo pradžioje, vaistų nuo epilepsijos (valproatų, karbomazepinų) vartojimas, aplinkoje esančios toksinės
medžiagos [19, 21].
2.3. Įskilo stuburo epidemiologija
ĮS – viena dažniausiai nustatomų įgimtų vystymosi ydų pasaulyje. Skirtingose šalyse jos dažnumas svyruoja tarp 1,7–63,9 atvejų 10 000-ių gyvų
gimusių naujagimių ir priklauso nuo šalies geografinių ypatumų, etninės
gyventojų sudėties, socialinės-ekonominės situacijos, prenatalinės diagnostikos kokybės ir teisinio nėštumo nutraukimo reglamentavimo [1].
Mažiausias ĮS dažnumas nustatomas šalyse, kuriose nuosekliai taikomos
maisto papildymo folio rūgštimi programos (JAV, Kanada, Pietų Afrika, Čilė,
Kosta Rika, iš viso 53 pasaulio šalys). Mažiausias NVD dažnumas, kurį
įmanoma pasiekti taikant žmonių maistui vartojamų miltų papildymą folio
rūgštimi – 5–6 atvejai 10 000-ių nėštumų (ĮS sudaro apie pusę visų NVD).
Toks NVD dažnumas nustatomas kai kuriose JAV valstijose ir Kanadoje [1,
25–27].
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Bendrasis ĮS dažnumas Europoje EUROCAT priklausančių šalių duomenimis, 1995–2015 metais buvo 3,72–4,89/10 000-ių nėštumų. Apie pusė šių
nėštumų buvo nutraukta, todėl ĮS turinčių naujagimių gimė mažiau – 1,86–
2,56/10 000-ių nėštumų. Mažiausiai ĮS turinčių kūdikių gimė Ispanijoje,
daugiausia – Lenkijoje, Maltoje ir Airijoje [25, 27]. ĮS turinčių gyvų gimusių
kūdikių dažnumas Europoje koreliuoja su prenatalinės diagnostikos kokybe
ir teisiniu nėštumo nutraukimų reglamentavimu. Pavyzdžiui, Prancūzijoje,
Anglijoje, Velse ir Ispanijoje prenataliai nustatomi 94 proc. NVD, o 92–
98 proc. šių nėštumų nutraukiami. Dėl šios priežasties ĮS turinčių naujagimių
šiose šalyse gimsta mažai. Airijoje, Maltoje ir Lenkijoje nėštumo nutraukimas
uždraustas, todėl ĮS turinčių vaikų jose gimsta daugiausiai [25, 28].
Europoje visuotinės maisto papildymo folio rūgštimi programos nėra
taikomos. Airijoje nuo 2006 m. įteisinta miltų ir duonos gaminių papildymo
folio rūgštimi tvarka, todėl rinkoje atsirado jaunoms šeimoms skirtų folio
rūgšties turinčių duonos gaminių [1]. Nuo 1992 m. Europos medikai pradėjo
rekomenduoti moterims gerti folio rūgštį iki pastojant ir pirmaisiais trimis
nėštumo mėnesiais, o daugelis Europos šalių patvirtino oficialias folio rūgšties skyrimo rekomendacijas. Tikėtasi, kad folio rūgšties skyrimas labai
sumažins NVD paplitimą. Deja, nuo 1992 metų ligotumas NVD, kaip ir ĮS,
Europoje sumažėjo tik apie 10 proc., nes dauguma moterų folio rūgšties
nevartojo [25].
ĮS dažnumas Lietuvoje 1990–2010 m. buvo 3,6/10 000-ių gyvų gimusiųjų, tai yra 64 proc. didesnis už Europos šalių vidurkį, kuris 1990–2010 m.
buvo 2,2/10 000-ių gyvų gimusių. Nuo 1992 m., kaip ir kitose Europos šalyse,
ĮS dažnumas Lietuvoje išlieka pastovus, todėl kiekvienais metais registruojama 10–12 naujų ĮS atvejų [29].
2.4. Įskilo stuburo klinikiniai požymiai
ĮS gali pasireikšti daugelio organizmo sistemų veiklos sutrikimais, susijusiais tiek su nugaros, tiek su galvos smegenų pažeidimu. Dėl nugaros smegenų pažeidimo atsiranda įvairaus sunkumo paralyžius ir jutimų sutrikimas
žemiau pažeidimo vietos, šlapinimosi ir tuštinimosi sutrikimai. Galvos smegenų pažeidimas lemia specifinį pažinimo ir kalbos raidos fenotipą, gali
sukelti dėmesio koncentracijos ir hiperaktyvumo sutrikimą, protinį atsilikimą,
mokymosi sunkumus, endokrininės sistemos sutrikimą ir epilepsiją. Segmentinės inervacijos stoka ir paralyžius lemia antrinių sveikatos sutrikimų –
ortopedinių deformacijų, osteoporozės – atsiradimą [2].
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ĮS klinikinių požymių sunkumas priklauso nuo nugaros smegenų pažeidimo lygmens – juo aukštesnis pažeidimo lygmuo, juo funkcijos sutrikimas
sunkesnis [48].
2.5. Su įskilu stuburu susijusios centrinės nervų sistemos
vystymosi ydos
Esant MMC, beveik visuomet nustatomos kitos dauginės galvos ir nugaros smegenų vystymosi ydos (2.5.1 lentelė). MC galvos smegenų pažeidimas
nebūdingas, tačiau galimi nugaros smegenų pažeidimai dėl jų suaugimo su
kietuoju smegenų dangalu.
2.5.1 lentelė. Su įskilu stuburu susijusios centrinės nervų sistemos vystymosi
ydos (pagal Pico, 2015) [48]
Nugaros smegenys
„Fiksuotos“ smegenys
Distaliosios, židininio pobūdžio anomalijos
• plonas, trumpas galinis siūlas
• pernelyg daug dantytųjų raiščių
• juosmens–kryžmens srities augliai
(lipomos, fibrolipomos, fibromos,
dermoidai, epidermoidinės cistos)
• diastemomielija, diplomielija
Smegenų kamienas
Chiario II malformacija
• pailgosios smegenys, nusileidusios į
nugaros smegenų kanalą
Branduolių anomalijos
• disgenezė, hipoplazija, aplazija, pakitusi
mielinizacija
Hemoragija, išeminė nekrozė
Siringobulbija

Smegenėlės
Chiario II malformacija
• smegenėlių kirminas ir pusrutuliai
nusileidę į nugaros smegenų kanalą
Branduolių anomalijos
• displazija, heterotopijos
Skilvelių sistema
Hidrocefalija
Vandentiekio stenozė, išsišakojimas,
atrezija
Galinės smegenys
Polimikrogirija
Branduolių patologiniai pokyčiai
Heterotopijos
Susilieję tarpinių smegenų gumburai
Uoslės stormens ir laidų agenezė
Didžiosios smegenų jungties nebuvimas
arba hipoplazija

2.5.1. Galvos smegenų pažeidimai
Hidrocefalija atsiranda daugumai MMC turinčių vaikų. Iki 1960 m.
hidrocefalija nebuvo gydoma, todėl dauguma vaikų, kurie gimę turėjo MMC,
mirdavo kūdikystėje, o išgyvenusieji (apie 10 proc.) turėjo sunkia fizinę ir
protinę negalią [50, 51]. 1960–1970 m. įdiegtos į praktiką ventrikuloperitoninės jungties ir Holto vožtuvo implantavimo operacijos (VPS), kurias
naudojant hidrocefalija tapo valdomu sutrikimu, o kūdikių, turinčių MMC,
išgyvenamumas pasiekė 90 proc. [50, 52, 53].

16

Hidrocefalijos atsiradimo tikimybė ĮS turintiems vaikams priklauso nuo
nugaros smegenų pažeidimo lygmens [54, 55] ir laiko, kai (prenataliai arba
postnataliai) buvo atlikta nugaros audinių defekto uždarymo operacija [44].
Juo aukštesnis nugaros smegenų pažeidimo lygmuo, juo didesnė tikimybė,
kad vaikui reikės chirurginio hidrocefalijos gydymo. Pavyzdžiui, Kim'o ir kt.
atliktos JAV ĮS registro duomenų analizės duomenimis, chirurginio hidrocefalijos gydymo reikėjo 92 proc. krūtinės, 89 proc. viršutinių juosmens segmentų, 77 proc. apatinių juosmens segmentų ir 61 proc. kryžmens ĮS turinčių
vaikų [55]. Prenataliai atliekamos nugaros audinių defekto operacijos hidrocefalijos atsiradimo tikimybę sumažina. Vaikams, kuriems nugaros audinių
defektas uždarytas po gimimo, hidrocefalijos, kurią tenka operuoti, dažnumas
siekia 52–98 proc. [45, 53, 55–64], o tiems, kuriems nugaros audinių defektas
uždaromas prenataliai – 43–53 proc. [45, 64]. MC turintiems vaikams hidrocefalijos nebūna.
Maždaug ketvirtadaliui (15–25 proc.) naujagimių, turinčių MMC, hidrocefalija nustatoma tuojau po gimimo, kitiems atsiranda per pirmuosius
5 mėnesius po nugaros audinių defekto uždarymo operacijos. Retais atvejais
hidrocefalijos klinikiniai požymiai išryškėja vyresniems vaikams arba
suaugusiesiems, įprastai po fiksuotų nugaros smegenų (FNS) arba Chiario II
malformacijos chirurginio gydymo [2]. Vaikams, kuriems nugaros audinių
defektas buvo uždarytas prenataliai, hidrocefalija atsiranda vėliau, dažniausiai 8–11 mėnesių kūdikiams [44, 65].
MMC turintiems kūdikiams hidrocefalija gydoma atliekant VPS suformavimo operaciją [66]. Vyresniems nei 6 mėnesių vaikams hidrocefalija gali
būti gydoma atliekant endoskopinę operaciją. Jos metu III smegenų skilvelio
ertmės arba cistos sujungiamos su likusia skilvelių sistemos dalimi (ventrikulostomija). Šio gydymo metodo veiksmingumas siekia 40–45 proc. [65,
67]. Vaikai, kuriems ventrikulostomija neveiksminga, gydomi suformuojant
VPS [67].
Pagrindinis VPS minusas – didelis komplikacijų (infekcijos, obstrukcijos) dažnumas. ĮS turintiems vaikams VPS komplikacijų dažnumas beveik
dvigubai didesnis negu vaikams, turintiems kitos etiologijos hidrocefaliją
[68]. Dupep'o ir kt. tyrime iš 655 vaikų, turinčių MMC ir hidrocefaliją,
80 proc. vaikystėje vieną arba daugiau kartų reikėjo operuoti dėl VPS disfunkcijos [67]. Didžiausia VPS komplikacijų rizika būna kūdikystėje. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, dėl VPS komplikacijų operuojama 23–
50 proc. kūdikių, turinčių MMC ir hidrocefaliją [60, 61, 67]. Vaikui augant,
VPS disfunkcijos atsiradimo rizika iki 4 metų mažėja, tada stabilizuojasi ir
padidėja paauglystės augimo spurto metu [67].
Hidrocefalija ir VPS komplikacijos nemaža dalimi lemia specifinius
pažinimo funkcijų ir socialinės adaptacijos sunkumus ĮS turintiems vaikams
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[69, 70], o laiku neatpažintos VPS komplikacijos yra antra pagal dažnumą ĮS
turinčių žmonių mirties priežastis [50, 52].
Chiario II malformacija būna visiems MMC turintiems vaikams –
skiriasi tik anatominė jos struktūra ir smegenų pažeidimo sunkumas [66, 72].
Dėl jos sutrinka smegenų skysčio apytaka skilvelių sistemoje, vystosi hidrocefalija. Rečiau Chiario II malformacija sukelia smegenų kamieno spaudimą
ir apatinių galvinių nervų disfunkciją. Iki 10–20 proc. MMC turinčių vaikų
Chiario II malformacijos simptomai atsiranda tik gimus arba per pirmuosius
tris mėnesius po gimimo [66].
Chiario II malformacija gydoma mažinant padidėjusį intrakranijinį spaudimą VPS implantacija ir (arba) esamos VPS patikra. Tais atvejais, kai užtikrinus intrakranijinį spaudimą, smegenų kamieno spaudimo simptomai
neišnyksta, atliekama kraniovertebralinė dekompresija [16, 45, 66]. Skirtingų
tyrimų duomenimis, kraniovertebralinės dekompresijos prireikia 6–11 proc.
ĮS turinčių vaikų, kuriems nugaros audinių defektas uždarytas postnataliai [53,
56, 61, 61, 73–75]. Vaikams, kuriems nugaros audinių defektas uždarytas
prenataliai, Chiario II malformacija būna nedidelė arba jos visai nebūna, todėl
kraniovertebralinės dekompresijos jiems dažniausiai nereikia [44, 45].
Epilepsija MMC turintiems vaikams susijusi su įgimtomis galvos smegenų žievės ir didžiosios galvos smegenų jungties anomalijomis, smegenų
žievės pažeidimu atliekant VPS operaciją, intrakranijinio slėgio svyravimu
dėl VPS funkcijos sutrikimo [75]. Epilepsijos atsiradimo rizika MMC turintiems vaikams siekia 8–12 proc. [50, 53, 74,75] ir yra keturis kartus mažesnė
negu vaikams, turintiems kitos etiologijos hidrocefaliją. Didesnis epilepsijos
dažnumas nustatomas vaikams, kurie turi hidrocefaliją, patyrė daugiau VPS
komplikacijų, turi smegenų žievės displazijų [75].
2.5.2. Nugaros smegenų pažeidimas
Siringomielija ĮS turintiems vaikams gali susidaryti bet kurioje nugaros
arba pailgųjų galvos smegenų dalyje. Dėl jos gali atsirasti naujų (susijusių su
virš ĮS defekto esančių nugaros smegenų segmentų funkcijos sutrikimu)
ir (arba) pasunkėti esami nugaros smegenų pažeidimo požymiai (paralyžiai,
jutimo sutrikimai, dubens organų funkcijos sutrikimas), atsirasti ir (arba)
greičiau progresuoti esama stuburo deformacija [76]. Skirtingų tyrimų duomenimis, siringomielijos dažnumas ĮS turintiems vaikams siekia 11–77 proc.,
tačiau tik 2–11 proc. šių vaikų nustatomi su siringomielija susiję nugaros
smegenų funkcijos sutrikimai [56, 75–77]. Viena iš siringomielijos ertmių
susidarymo priežasčių yra VPS disfunkcija, todėl gydymą rekomenduojama
pradėti nuo tinkamo VPS funkcionavimo užtikrinimo. Jei VPS funkcionuoja
normaliai, o siringomielijos sukeltas nugaros smegenų pažeidimas išlieka,
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sprendžiama dėl siringo-pleurinės ar siringo-subarachnoidinės jungties suformavimo [16].
Fiksuotos nugaros smegenys (FNS) – tai sumažėjęs nugaros smegenų
judrumas stuburo kanale, kuris susidaro beveik visiems ĮS turintiems vaikams
per kelis mėnesius po nugaros audinių defekto uždarymo operacijos. Dėl FNS
vaikui augant gali atsirasti naujų arba pasunkėti esami nugaros smegenų
pažeidimo simptomai, tai yra atsiranda taip vadinamasis fiksuotų nugaros
smegenų sindromas (FNSS) [48]. FNSS nustatomas 20–30 proc. ĮS turinčių
vaikų ir yra antra pagal dažnumą (pirma – hidrocefalija ir VPS komplikacijos)
ĮS turinčių vaikų funkcinės būklės pablogėjimo priežasčių [50, 53, 74].
FNSS gali atsirasti bet kokio amžiaus vaikams ir pasireiškia esamų judėjimo ir jutimų sutrikimų paryškėjimu ir (arba) naujų atsiradimu (dažniausiai
nustatoma sumažėjusi kojų raumenų jėga, spastiškumas, pablogėjusi eisena),
šlapinimosi ir (arba) tuštinimosi sutrikimų pasunkėjimu ir (arba) naujų atsiradimu, urodinaminio tyrimo duomenų pablogėjimu, nugaros skausmu, skoliozės ir kojų bei pėdų deformacijų progresavimu ir/ar naujų deformacijų atsiradimu [48].
FNSS gydomas atliekant nugaros smegenų atlaisvinimo operaciją.
Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad atlikus tokią operaciją, beveik visada
išnyksta nugaros skausmas, stabilizuojasi arba pagerėja funkcinė vaiko būklė
[48, 78].
2.6. Dubens organų funkcijos sutrikimas
Dėl dubens organų raumenų inervacijos sutrikimo beveik visiems ĮS
turintiems žmonėms atsiranda neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija
(NŠPD) ir neurogeninė storosios žarnos disfunkcija (NSŽD).
2.6.1. Neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija ir šlapimo nelaikymas
NŠPD atsiradimo rizika ir sunkumas priklauso nuo nugaros smegenų
pažeidimo lygmens ir pobūdžio. Vaikams, turintiems juosmens MMC, NŠPD
dažnumas siekia 95 proc., o turintiems kryžmens srities MMC – 70 proc. MC
ir lipomielomeningocelės atveju NŠPD nustatoma 50 proc. vaikų [79]. Negydoma NŠPD sukelia šlapimo takų infekciją, inkstų pažeidimą ir nepakankamumą [80].
Iki 1970 m. 20 proc. asmenų, turinčių ĮS, mirdavo kūdikystėje dėl šlapimo takų infekcijos [81]. Išgyvenusiems atsirasdavo inkstų pažeidimas, todėl
30–40 proc. jų mirdavo iki 35 metų nuo inkstų nepakankamumo [15, 58].
1970 m. Lapide ir kt. aprašė protarpinę (sin. intermisinę) švarią šlapimo
pūslės kateterizaciją (PŠŠPK) NŠPD gydyti [82]. Vėlesni moksliniai tyrimai
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parodė, kad taikant PŠŠPK nuo gimimo pavyksta išvengti šlapimo takų
infekcijos ir šlapimo organų sistemos pažeidimo. Įdiegus PŠŠPK į klinikinę
praktiką, žmonės, turintys ĮS, išsaugo normalią inkstų funkciją visą gyvenimą
ir nemiršta nuo inkstų nepakankamumo [80, 83].
Skiriami du NŠPD tipai:
− padidėjęs šlapimo pūslės raumenų (šlapimo pūslės ištuštinamojo
raumens ir šlapimo pūslės rauko) aktyvumas – hiperaktyvi šlapimo
pūslė;
− sumažėjęs šlapimo pūslės raumenų aktyvumas – arefleksinė šlapimo
pūslė [48].
Hiperaktyvi šlapimo pūslė, jeigu negydoma, visada sukelia viršutinių
šlapimo takų ir inkstų pažeidimą, lemiantį inkstų funkcijos nepakankamumą.
Pagrindinis hiperaktyvios šlapimo pūslės gydymo metodas – PŠŠPK ir šlapimo pūslės ištuštinamojo raumens hiperaktyvumo mažinimas vaistais [16, 84,
85]. Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalių patirtis rodo, kad nuosekliai
taikant šiuos metodus nuo gimimo, 95 proc. vaikų pavyksta sumažinti spaudimą šlapimo pūslėje tiek, kad nelieka viršutinių šlapimo takų ir inkstų pažeidimo rizikos [84, 85]. Daugelis šių vaikų dėl PŠŠPK išvengia savaiminio
šlapimo tekėjimo [61, 84, 86]. Kitiems 5 proc. vaikų, turinčių šlapimo pūslės
raumenų hiperaktyvumą, PŠŠPK nepakanka. Jiems rekomenduojamas chirurginis gydymas (detruzorektomija arba šlapimo pūslės padidinimas) tam, kad
sumažintų padidėjusį vidinį šlapimo pūslės spaudimą ir išvengtų viršutinių
šlapimo takų ir inkstų pažeidimo. Kaip šlapimo pūslės padidinimo ir (arba)
anticholinerginių vaistų skyrimo alternatyva gali būti atliekamos botulino
toksino injekcijos į šlapimo pūslės ištuštinamąjį raumenį [16, 84, 86].
Arefleksinė šlapimo pūslė. Jai būdingas nuolatinis šlapimo tekėjimas į
išorę, todėl slėgis šlapimo pūslėje būna mažas ir inkstų pažeidimo rizikos nėra.
Norint išvengti šlapimo nelaikymo, arefleksinę šlapimo pūslę turintiems
vaikams rekomenduojamos šlapimo pūslės kaklelio sutvirtinimo operacijos.
Sustabdžius savaiminį šlapimo tekėjimą, slėgis šlapimo pūslėje padidėja,
todėl gali reikėti PŠŠPK normaliam slėgiui šlapimo pūslėje užtikrinti [16, 79].
Šlapimo nelaikymas. Skirtingų tyrimų duomenimis, visiškas šlapimo
nelaikymas nustatomas tik 6–20 proc. vaikų, turinčių ĮS [50, 61, 80, 87].
Visišką šlapinimosi kontrolę pasiekia 30–80 proc. vaikų [61, 88], daugiausia
dėl PŠŠPK [16, 61, 86, 87]. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, PŠŠPK
atliekama 62–94 proc. ĮS turinčių vaikų. Iki 90 proc. vaikų išmoksta kateterizuoti šlapimo pūslę savarankiškai, jeigu šios procedūros mokomi [50, 61].
Norint palengvinti PŠŠPK atlikimą ir padėti vaikui atlikti ją savarankiškai,
gali būti suformuojama cistostoma [16, 86].
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2.6.2. Neurogeninis tuštinimosi sutrikimas
Dėl virškinamojo kanalo inervacijos sutrikimo daugeliui ĮS turinčių vaikų
atsiranda NSŽD ir tuštinimosi sutrikimai. Skiriami 2 NSŽD tipai: (1) hipertoninė NSŽD, (2) arefleksinė NSŽG.
Hipertoninė NSŽG nustatoma esant pažeidimui virš nugaros smegenų
kūgio (centrinis motorinio neurono pažeidimas). Jai būdingas padidėjęs
tiesiosios žarnos raukų, storosios žarnos sienos ir dubens raumenų tonusas,
normalūs išangės refleksai, negalėjimas valingai tuštintis, vidurių užkietėjimas.
Arefleksinė NSŽD nustatoma esant nugaros smegenų kūgio ar žemiau
esančių nugaros smegenų struktūrų pažeidimui (periferinio motorinio neurono pažeidimas). Jai būdingas sumažėjęs tiesiosios žarnos raukų, storosios
žarnos sienos ir dubens raumenų tonusas, silpna storosios žarnos peristaltika,
išnykę išangės refleksai, negalėjimas valingai tuštintis ir vidurių užkietėjimas
[89].
Išmatų nelaikymas. Negydoma NSŽG sukelia išmatų nelaikymą. Galimos ir antrinės NSŽG sukeltos komplikacijos: šlapimo nelaikymas, šlapimo
organų infekcijos, NŠPD, odos pažeidimas, hemorojus, išangės įplėša, socialinė atskirtis, bloga GK [90]. NSŽD gydyti rekomenduojama daug skaidulų
turinti dieta, tuštinimosi režimas, išangės stimuliavimas, pilvo masažas,
osmosinio poveikio vidurius laisvinantys vaistai, glicerolio pagrindu pagamintos žvakutės, klizmos [89, 90]. Mažiems vaikams dažniausiai taikoma
dieta, tuštinimosi režimas, vidurius laisvinantys vaistai. Jei šios priemonės
neveiksmingos, vyresniems nei 5 metų vaikams rekomenduojama reguliariai
skirti klizmas [16, 89–91]. Taikant dietą ir reguliarias klizmas iki 80 proc. ĮS
turinčių vaikų pavyksta išvengti išmatų nelaikymo [91].
Iki 40 proc. ĮS turinčių vaikų išmoksta darytis klizmas savarankiškai,
jeigu yra mokomi [92]. Kad palengvinti šios procedūros taikymą ir padėti
vaikui atlikti ją savarankiškai, gali būti suformuojama kolonostoma anterogradinei klizmai atlikti [16, 89].
2.7. Ortopedinė patologija
ĮS turintiems vaikams dažnos tiek įgimtos, tiek įgytos ortopedinės deformacijos. Dažniausios jų – kifozė, stuburo slankstelių anomalijos, klubo sąnarių slinktis (sin. dislokacija), šleivapėdystė ir kulninė pėda. Gretutinių ĮS
ortopedinių deformacijų pobūdis priklauso nuo nugaros smegenų pažeidimo
lygmens ir jo nulemto raumenų pusiausvyros sutrikimo. Deformacijos atsiranda ir sunkėja vaikui augant [93].
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2.7.1. Stuburo deformacijos
Stuburo deformacijos (kifozės, lordozės ir skoliozė) ĮS turintiems vaikams dažniausiai būna įgytos, tai yra susiformuoja vaikui augant dėl raumenų
silpnumo ir pusiausvyros sutrikimo. Nedidelė dalis (15 proc.) stuburo deformacijų būna įgimtos, susijusios su stuburo slankstelių anomalijomis [48].
Skoliozė atsiranda 50–88 proc. vaikų, turinčių ĮS, o jos išsivystymo rizika priklauso nuo nugaros smegenų pažeidimo lygmens – juo pažeidimas
aukštesnis, juo didesnė stuburo deformacijos išsivystymo rizika. Vaikams,
turintiems krūtinės ĮS, stuburo deformacijų dažnumas siekia 80–100 proc., o
vaikams, turintiems nugaros smegenų pažeidimą apatinių juosmens segmentų
ar kryžmens srityje – 5–10 proc. [94–96]. Vaikams augant, skoliozė dažnai
progresuoja, ypač paauglystės augimo spurto metu. Didelio laipsnio skoliozė
(Kobo kampas daugiau 40 laipsnių) greitai progresuoja, nesvarbu koks vaiko
amžius [97]. Kifozė ĮS turintiems vaikams dažniausiai būna įgimta, o vaikui
augant visada progresuoja (Kobo kampas per metus padidėja 6–12 laipsnių)
[98, 99].
Stuburo deformacijų gydymas ĮS turintiems vaikams sudėtingas. Stuburo
įtvarai ir serijinis gipsavimas jiems neretai sukelia pragulas, o jų taikymo
veiksmingumas ĮS turintiems vaikams (skirtingai nuo idiopatinės skoliozės)
nėra įrodytas moksliniais tyrimais [100, 101]. Chirurginis stuburo deformacijų gydymas ĮS turintiems vaikams susijęs su didele komplikacijų (infekcijos,
pseudoartrozės, VPS obstrukcijos) rizika [95]. ĮS atveju stuburo chirurgijos
komplikacijų dažnumas siekia 50–80 proc. ir yra didesnis, negu operuojant
kitos etiologijos stuburo deformacijas [100]. Be to, pastarųjų 10 metų tyrimų
rezultatai privertė suabejoti ilgalaike stuburo chirurgijos nauda. Khosbin'o ir
kt. tyrime vaikai, kuriems buvo atlikta spondilodezė, suaugę turėjo mažesnę
stuburo deformaciją negu tie, kuriems vaikystėje spondilodezė atlikta nebuvo.
Tačiau operuotų ir neoperuotų tyrimo dalyvių grupės nesiskyrė pagal dubens
įstrižumą, pusiausvyros išlaikymą sėdint, vaikščiojimo gebėjimus, funkcinį
nugaros smegenų pažeidimo lygmenį ir su sveikata susijusią GK [100]. Kitų
tyrimų duomenys panašūs – stuburo deformacijos korekcija nepalengvina
judesių atlikimo ir padėties išlaikymo sėdint [96, 99, 101], nepadeda pasiekti
geresnės GK [99, 102]. Dėl šios priežasties chirurginiu būdu rekomenduojama gydyti tik didelio laipsnio stuburo deformacijas, susijusias su plaučių
pažeidimo rizika [16].
Plaučių pažeidimo rizika atsiranda, kai Kobo kampas didesnis kaip
40 laipsnių skoliozės atveju ir 50 laipsnių kifozės atveju. Tokios deformacijos
trukdo vaikui kvėpuoti, o plaučiams – augti. Stuburo deformacijai progresuojant atsiranda restrikcinė plaučių liga, plautinė hipertenzija ir dešiniojo širdies
skilvelio struktūros ir funkcijos pažeidimas (plautinė širdis) [103, 104]. Dėl
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šios priežasties visiems vaikams, turintiems ĮS, rekomenduojamas reguliarios
stuburo patikros, o stuburo deformacijai pasiekus kritinę ribą (Kobo kampas
> 45–50 laipsnių) – chirurginė deformacijos korekcija.
2.7.2. Kojų defomacijos
Klubo sąnarių deformacijos. Dubens ir šlaunies raumenų paralyžius
sukelia jėgų, veikiančių klubo sąnarius, pusiausvyros sutrikimą, galintį sukelti klubo sąnarių kontraktūrą, panirimą arba slinktį (sin. dislokaciją). Klubo
sąnario kontraktūros trukdo vaikui stovėti ir vaikščioti, o negydomos ilgainiui
sukelia dubens ir stuburo deformacijas [107]. Nedidelio laipsnio kontraktūros
gydomos konservatyviai, atliekant raumenų tempimo pratimus, pritaikant
padėtis. Sunkesnės kontraktūros gydomos chirurginiu būdu [93].
Trečdaliui ĮS turinčių vaikų vystosi klubo sąnarių slinktis arba panirimas
[93]. Anksčiau buvo priimta klubo sąnarių slinktį gydyti atliekant raumenų
perkėlimą ir (arba) dubens kaulų ir šlaunikaulio osteotomiją [108]. Tokioms
operacijoms būdingas didelis komplikacijų dažnumas: sumažėjusi judesių
amplitudė, patologiniais lūžiai, eisenos pablogėjimas [93]. Nustačius, kad
klubo sąnarių slinktis ir panirimas neturi įtakos vaiko gebėjimui vaikščioti ir
eisenos biomechanikos parametrams [109], reguliarus rentgenologinis klubų
sąnarių tyrimas ir (arba) klubo sąnarių slinkties mažinimo operacijos ĮS turintiems vaikams neberekomenduojamos [16]. Išimtiniais atvejais tokios operacijos atliekamos vaikams, turintiems apatinių juosmens arba kryžmens segmentų ĮS ir vienpusę klubo sąnario slinktį, trukdančią vaikščioti [93, 107].
Kelio sąnarių deformacijos. Pagrindinės kelio sąnarių deformacijos ĮS
turintiems vaikams yra kelio sąnarių lenkiamosios ir tiesiamosios kontraktūros, lateralusis blauzdikaulio išlinkimas (lot. tibia valga), vėlyvas kelio sąnario nestabilumas ir skausmas [48].
Kelio lenkiamosios kontraktūros dažniausiai susidaro vaikams, turintiems krūtinės arba apatinių juosmens segmentų ĮS. Didesnės nei 20 laipsnių
kelio lenkiamosios kontraktūros trukdo vaikščioti, komplikuoja įtvarų pritaikymą. Nevaikštantys vaikai gana gerai toleruoja net ir dideles kelio lenkiamąsias kontraktūras. Kelio lenkiamosios kontraktūros, jeigu trukdo vaikui
funkcionuoti (vaikščioti, sėdėti), gydomos operuojant [93].
Kelio tiesiamosios kontraktūros ĮS turintiems vaikams retos. Dažniausiai
būna įgimtos, rečiau vystosi vaikui augant dėl šlaunį lenkiančių raumenų
silpnumo arba kaip chirurginio lenkiamųjų kontraktūrų gydymo komplikacija.
Kelio tiesiamosios kontraktūros dažniausiai sėkmingai gydomos, taikant
serijinį gipsavimą. Vaikams, kuriems serijinis gipsavimas reikiamo poveikio
nesukėlė ir kelio tiesiamosios kontraktūros trukdo sėdėti, persikelti arba
vaikščioti, rekomenduojamas chirurginis gydymas [107].
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Lateralusis blauzdikaulio išlinkimas (lot. tibia valga) – dažna vaikų, turinčių apatinių juosmens arba kryžmens segmentų ĮS, problema. Pagrindinė
lateraliojo blauzdikaulio išlinkimo priežastis – šlaunis atitraukiančių raumenų
silpnumas, kuris eisenos metu kompensuojamas lenkiant liemenį į šoną ir
pasukant klubą į priekį (siekiama, kad kūno masės centras būtų virš klubo
sąnario ir nereikėtų naudoti šlaunis atitraukiančių raumenų jėgos pusiausvyrai
išlaikyti) [110]. Be to, prie blauzdikaulio išlinkimo prisideda ir kitos,
anksčiau besiformuojančios, kojų deformacijos: šlaunikaulių ir (arba) blauzdikaulių pasisukimas apie vertikalią ašį (sin. torsija), pernelyg didelis šlaunikaulių galvos ir kaklo pasvirimas į priekį, lenkiamosios kelio kontraktūros
[93]. Blauzdikauliams išlinkus, pasikeičia juos veikiančių jėgų pusiausvyra,
kuri sukelia kelio sąnario nestabilumą, skausmą ir degeneracinį artritą (nustatomas 24 proc. ĮS turinčių žmonių, vyresnių nei 23 metai) [111]. Dėl šios
priežasties vaikams, turintiems silpnus šlaunį atitraukiančius raumenis, reikalingi pėdos–čiurnos įtvarai ir (arba lazdos) ir (arba) ramentai patologiniam
eisenos modeliui koreguoti. Vyresniems nei 6 metų vaikams lateralusis blauzdikaulio išlinkimas gali būti gydomos chirurginiu būdu, koreguojant kojos
kaulų pasisukimą apie vertikalią ašį [93]. Tokios operacijos mažina kelių
sąnariams tenkančias apkrovas ir atitolina degeneracinio artrito atsiradimą
[112].
Šlaunikaulio ir (arba) blauzdikaulio pasisukimas apie vertikalią ašį
(sin. torsija) dažnai susidaro ĮS turintiems vaikams, nesvarbu kokie vaikščiojimo gebėjimai. Nevaikštantiems vaikams šlaunikaulio ir (arba) blauzdikaulio pasisukimas apie vertikalią ašį yra kosmetinė problema, netrukdanti
vaikui funkcionuoti. Vaikštantiems vaikams jos keičia eisenos modelį (susidaro peties-sverto disfunkcija, lateralusis blauzdikaulio išlinkimas), sukelia
skausmą, komplikuoja įtvarų pritaikymą, todėl turi būti gydomos [93].
Mažiems vaikams rekomenduojamas konservatyvusis gydymas derotaciniais
įtvarais, vyresniems nei 6 metų – derotacinės osteotomijos [16,93]. Derotacinių osteotomijų veiksmingumas ĮS turintiems vaikams siekia 80–90 proc.,
o komplikacijų dažnumas nėra didelis [93].
Pėdų deformacijos būna beveik visiems ĮS turintiems vaikams. Dažniausios jų – šleivapėdystė (lot. pes equinovarus) ir kulninė pėda (lot. pes
calcaneus), retesnės – „arklio“ pėda (lot. pes equinus), pėdos deformacija į
išorę (lot. pes valgus) arba vidų (lot. pes varus), įvairūs minėtų deformacijų
deriniai [113]. Stabilios pėdų deformacijos, kurių neįmanoma koreguoti įtvarais, gydomos operuojant. Vaikštantiems pacientams tokių operacijų tikslas –
suformuoti plokščią ir lanksčią pėdą, kuriai galima pritaikyti įtvarus. Nevaikštantiems vaikams pėdų operacijos atliekamos tik tuomet, kai pėdų deformacija trukdo avėti batus ir (arba) suteikti kojoms tinkamą padėtį vežimėlyje
[49, 113].
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2.7.3. Osteoporozė
Dėl pakitusios segmentinės inervacijos, sumažėjusio fizinio aktyvumo ir
statinio krūvio stokos ĮS turintiems vaikams sutrinka kaulinio audinio susidarymas, todėl daugeliui prasideda osteoporozė, kartojasi patologiniai kaulų
lūžiai. Skirtingų tyrimų duomenimis, kaulų lūžių dažnumas ĮS turintiems
vaikams siekia 30 proc. [114]. Didesnė kaulų lūžių rizika nustatoma vaikams,
kurie turi aukštą ĮS pažeidimą, yra nutukę, fiziškai neaktyvūs, buvo imobilizuoti po chirurginių intervencijų. Dauguma lūžių (apie 60 proc.) būna savaiminiai arba susiję su nedidele trauma arba fiziniu krūviu, linkę kartotis, ypač
vaikams, turintiems krūtinės ĮS (jiems pasikartojimo rizika siekia 74 proc.)
[115, 116].
Osteoporozės ir kaulų lūžių profilaktikai rekomenduojama kineziterapija
ir fizinis aktyvumas, vaikščiojimas, stovėjimas (negebantiems vaikščioti),
reikiamas vitamino D ir kalcio kiekis maiste [16].
2.8. Įskilo stuburo poveikis vaiko raidai ir funkcinei būklei
2.8.1. Pažinimo gebėjimų sutrikimas
Pažinimo gebėjimų sutrikimas būdingas MMC turintiems vaikams ir
susijęs su Chiario II malformacija, hidrocefalija ir kitomis smegenėlių,
vidurinių smegenų ir didžiosios smegenų jungties displazijomis. MC turintys
vaikai galvos smegenų pažeidimo neturi, todėl jų kalbos ir pažinimo gebėjimų
raida normali [117].
MMC turinčių vaikų intelekto koeficientas mažesnis negu bendrosios
populiacijos, tačiau daugiau negu 80 proc. atitinka normą [53, 118, 119].
Intelekto sutrikimą MMC turintiems vaikams daugiausia lemia hidrocefalija.
Normalus intelektas nustatomas 87 proc. vaikų, turinčių MMC be hidrocefalijos ir 63 proc. vaikų, turinčių MMC ir hidrocefalija [118].
Vaikams, turintiems MMC (net ir esant normaliam intelektui), neretai
nustatomi specifiniai pažinimo gebėjimų sutrikimai:
− kalbiniai gebėjimai išlavėję geriau už konstrukcinius [120];
− sunku išmokti sudėtingų judesių (reikia daugiau kartojimo ir laiko),
kuriems atlikti reikia derinti judesius ir regos analizatoriaus siunčiamą informaciją (pvz., sunku išmokti rašyti dėl per mažos akies–
rankos koordinacijos) [121–123];
− per mažas regimojo stimulo erdvinių savybių suvokimas – objektus
atpažįsta, tačiau patiria sunkumų nustatydami objekto padėtį erdvėje,
objektų tarpusavio santykį (todėl blogiau orientuojasi erdvėje, rašo,
piešia, lanksto, žaidžia kamuoliu ir pan.) [124];
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turi platų žodyną ir supranta gramatinę kalbos sandarą, tačiau kalbą
suvokia blogiau negu geba kalbėti, negeba perteikti esminės informacijos, rišliai pasakoti [125];
− sutrikęs socialinis kalbos vartojimas: pradeda pokalbį ne laiku ir ne
vietoje, neleidžia pašnekovui įsitraukti ir pasakyti savo minčių,
nesuvokia ką reikia sakyti ir ko ne, nesuvokia perkeltinių reikšmių,
humoro, ironijos, pasakojimas perkrautas detalėmis, nesuvokia,
kada pokalbį reikia užbaigti [125, 126];
− nesuvokia kito žmogaus siunčiamos nežodinės informacijos, bendraudami patys jos vartoja mažai arba pasirenka netinkamas kalbos
kontekstui mimikas, gestus, kalbos intonaciją [127];
− lengvai išmoksta skaityti, tačiau turi teksto suvokimo sunkumų [127,
128];
− gali išmokti paprastus aritmetinius veiksmus, bet patiria sunkumų
atlikdami sudėtingesnes matematikos užduotis, kai reikalinga gera
darbinė atmintis, ryšių nustatymas, gebėjimas spręsti problemas
[129–131];
− dėmesį geba išlaikyti ilgai, tačiau patiria sunkumų, kai reikia
paskirstyti arba perkelti dėmesį nuo vieno objekto / veiklos prie kito;
reikia daugiau laiko ir stipresnio stimulo, kad atkreiptų dėmesį [132–
134].
MMC turinčių vaikų socialinė raida dažnai blogesnė negu tipiškai
besivystančių vaikų. Jie neretai stokoja socialinės brandos, iniciatyvos, neturi
draugų ir užklasinės veiklos [135, 136]. ĮS turintys vaikai ir jaunuoliai yra
daugiau priklausomi nuo tėvų, turi mažiau vidinės motyvacijos ir autonomijos
namuose. Jų autonomija (savarankiškas sprendimų priėmimas) bent 2 metais
atsilieka nuo tipiškai besivystančių bendraamžių [137].
Dėl specifinių pažinimo sutrikimų ir (arba) intelekto sutrikimo 30–
60 proc. MMC turinčių vaikų negeba mokytis pagal bendrojo lavinimo mokyklos programas, jiems reikalingas mokymo metodų ir (arba) turinio pritaikymas [50, 61, 63].
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2.8.2. Judėjimo sutrikimas
ĮS turinčių vaikų judesių raidos sutrikimo sunkumas ir judumas priklauso
nuo nugaros smegenų pažeidimo pobūdžio, ortopedinių deformacijų, amžiaus
ir kūno masės [93, 138].
Vaikai, turintys MC, sunkaus judėjimo sutrikimo neturi. Dicianno ir kt.
išanalizavo JAV ĮS registro duomenis ir nustatė, kad 90 proc. MC turinčių
vaikų, vyresnių nei 5 metai, gebėjo savarankiškai vaikščioti patalpoje ir lauke,
kiti 10 proc. – tik patalpoje [138]. MMC turinčių vaikų judėjimo sutrikimo
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sunkumas tiesiogiai priklausė nuo nugaros smegenų pažeidimo lygmens –
aukštesnį nugaros smegenų pažeidimą turinčių vaikų savarankiško judėjimo
galimybės buvo mažesnės [48, 113, 138].
Vaikai, turintys nugaros smegenų juosmens arba kryžmens srities segmentų pažeidimą, gali sėdėti savarankiška. Vaikai, turintys krūtinės segmentų
pažeidimą, dėl pilvo ir liemens raumenų silpnumo savarankiškai sėdėti negeba. Todėl jiems reikalingos pagalbinės priemonės tam, kad suteiktų liemeniui
stabilumą. Krūtinės ir viršutinių juosmens segmentų pažeidimą turintys
vaikai gali vaikščioti nebent ankstyvoje vaikystėje ir tik naudodami pagalbines priemones (ramentus, įtvarus). Vaikui augant ir didėjant kūno masei,
nebepakanka raumenų jėgos išlaikyti kūno svorį stovint ir (arba) einant, todėl
krūtinės ir viršutinių juosmens segmentų ĮS turintys vaikai nustoja vaikščioti.
Vaikai, kurių nugaros smegenų pažeidimo lygmuo žemiau L3 segmento,
teoriškai galėtų vaikščioti savarankiškai. Tačiau realiai dauguma L4-L5
lygmens pažeidimą turinčių vaikų turi eisenos sutrikimų, o augdami dėl didėjančios kūno masės ir (arba) gretutinių ĮS sutrikimų (ortopedinių deformacijų,
FNSS, siringomielijos) nustoja vaikščioti. Turintieji kryžmens ĮS vaikšto
savarankiškai tiek vaikystėje, tiek suaugę (2.8.2.1 pav.) [16, 48, 111].

2.8.2.1 pav. ĮS turinčių vaikų gebėjimo savarankiškai vaikščioti
atsižvelgiant į nugaros smegenų pažeidimo lygmenį procentinis
skirstinys (pagal Williams) [111]
Atlikta nemažai tyrimų, kurių autoriai įrodo, kad ĮS turinčių vaikų vaikščiojimo galimybės ir vaikščiojimo prognozė suaugus stipriausiai koreliuoja
su kojos raumenų jėga vaikystėje [93, 138–140]. Viename iš tyrimų Schopler'is
ir Menelaus'as, atlikę manualinį raumenų testavimą, įvertino 109 ĮS turinčių
3 metų vaikų keturgalvio šlaunies raumens jėgą. 98 proc. vaikų, kurių keturgalvio šlaunies raumens jėga buvo įvertinta 4–5 balais, suaugę gebėjo vaikščioti savarankiškai bent jau patalpose, o 88 proc. tų, kurių jėga įvertintas 0–
2 balais, suaugę judėjo neįgaliojo vežimėliu [141]. McDonald'as ir kt. nustatė,
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kad ĮS turinčių vaikų vaikščiojimo galimybes lemia klubinio juosmens, keturgalvio šlaunies, priekinio blauzdos ir sėdmenų raumenų jėga. Vaikai, kurių
klubinio raumens jėga buvo 0–3 balai, judėjo tik naudodami neįgaliojo vežimėlį, o tie, kurių klubinio raumens jėga buvo 4–5 balai, gebėjo vaikščioti
patalpoje, o kai kurie ir lauke. Vaikai, kurie turėjo stiprius sėdmenų ir priekinius blauzdos raumenis, vaikščiojo patalpoje ir lauke, nenaudodami pagalbinių priemonių. Daugumos vaikų, kurie turėjo stiprius klubinius juosmens
(stiprumas 4–5 balai) ir silpnus sėdmenų raumenis (stiprumas 0–3 balai),
eisena metams bėgant blogėjo [142].
2.9. Dalyvumas
2.9.1. Dalyvumas ir Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo
ir sveikatos klasifikacija
2001 m. Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją (TFK) kaip biopsichosocialinį
sveikatos modelį, apimantį ir leidžiantį įvertinti visus asmens funkcionavimo
ir negalios aspektus [5]. Pagal šią klasifikaciją individo funkcionavimas
apima kūno struktūras ir funkcijas, veiklas ir dalyvumą (2.9.1.1 pav.). Terminu „kūno struktūros“ TFK įvardija anatomines kūno dalis (organus, rankas
ir kojas, jų dalis), prie kūno funkcijų priskiria kūno sistemų fiziologines
funkcijas ir psichikos procesus. Į sąvoką „veiklos“ įeina visi žmogaus
atliekami veiksmai ir užduotys, į sąvoką „dalyvumas“ – asmens įsitraukimas
į gyvenimo situacijas.

2.9.1.1 pav. Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos
klasifikacijos komponentų tarpusavio sąveikos schema (pagal PSO) [5]
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TFK pabrėžiama, kad individo funkcionavimas priklauso nuo aplinkybių – asmens egzistavimo ir gyvenimo aplinkybių visumos. Aplinkybes sudaro 2 komponentai – aplinkos veiksniai ir asmenybės veiksniai. Prie aplinkos
veiksnių priskiriama fizinė ir socialinė aplinka, kurioje asmuo gyvena ir
leidžia laiką, aplinkinių nuostatos asmens atžvilgiu. Aplinkos veiksniai, padedantys asmeniui funkcionuoti vadinami veiksniais lengviniais, o aplinkos
veiksniai, kurie trukdo – aplinkos veiksniais kliuviniais. Asmenybės veiksniai – tai individualios žmogaus savybės, nesusijusios su jo sveikata (pavyzdžiui, amžius, lytis, motyvacija, išsilavinimas). TFK neklasifikuoja asmenybės veiksnių dėl didelės jų įvairovės ir apimties, socialinių ir kultūrinių
skirtumų tarp individų. Visų TFK komponentų sąveika yra kintama: vieno
komponento pokyčiai sukelia kito arba keleto kitų komponentų pokyčius
(2.2 pav.) [5, 143].
TFK pakeitė iki 2001 m. vartotą sutrikimų, negalios ir trūkumų klasifikaciją [143]. Nuo pastarosios ji skiriasi ir yra pažangesnė tuo, kad:
(1) vertina ir aprašo žmogaus funkcionavimą (teigiamus asmens gyvenimo
aspektus), o ne sutrikimus ir negalią (neigiamus asmens gyvenimo aspektus);
(2) įteisino biopsichosocialinį požiūrį į žmogaus sveikatą ir su ja susijusias
būkles, vertina ir klasifikuoja žmogaus funkcionavimą medicinos, socialiniu
ir individualistiniu aspektais [144]. 2007 m., papildžius TFK vaikystei būdingomis klasifikacinėmis kategorijomis, patvirtinta TFK versija vaikams ir
jaunimui [145]. TFK klasifikacijos sukurtos vadovaujantis Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencija [146] ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija,
todėl atitinka pagrindines jų nuostatas [147].
TFK klasifikacijos tikslai: (1) moksliškai pagrįsti sveikatos ir su ja susijusių veiksnių sampratą ir tyrimus; (2) sukurti sveikatos ir su ja susijusių
būklių aprašymo sistemą, kuri pagerintų skirtingų sektorių (sveikatos priežiūros, mokslo, švietimo, socialinės sistemų) tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą; (3) parengti bendrą kodavimo ir informacijos rinkimo standartą
tam, kad būtų galima lyginti skirtingų šalių, mokslo sričių ir tarnybų teikiamus duomenis [143].
TFK laikoma svarbiausiu praėjusio amžiaus medicinos teorijos ir praktikos pasiekimu, formuojančiu kitokį požiūrį į ligas ir negalią. Jos įdiegimas
į praktiką pakeitė lėtinių ligų gydymą, reabilitaciją ir socialinę politiką. Per
pastaruosius 10 metų TFK modelis plačiai pradėtas vartoti moksliniuose tyrimuose, vertinant lėtinėmis ligomis sergančių žmonių funkcionavimą, gydymo ir reabilitacijos metodų veiksmingumą [148].
Taikant TFK praktikoje reikalingi standartizuoti vertinimo metodai,
kurie nustatytų / pamatuotų specifinius asmens funkcionavimo aspektus,
nurodomus TFK. Socialinėje pediatrijoje ir vaikų reabilitacijoje naudojama
daug funkcinės būklės vertinimo priemonių (pavyzdžiui, intelekto testų,
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savarankiškumo, prisitaikomojo elgesio vertinimo skalių, savarankiškumo
testų). Daugelis šių priemonių buvo sukurtos anksčiau už TFK, todėl nesuteikia reikiamos informacijos, kuri reikalinga asmens funkcionavimui aprašyti pagal TFK modelį. Pavyzdžiui, Wechsler'io intelektos testas suteikia tik
dalį informacijos, reikalingos aprašant vaiko pažinimo gebėjimus pagal TFK
Kūno funkcijų skyriaus kategorijas. Funkcinio nepriklausomumo testas (angl.
Functional Independence Measurement, FIM) suteikia visą Veikloms ir nedidelę dalį Dalyvumui įvertinti reikalingos informacijos. Nuo 2007 m. funkcinės būklės vertinimo instrumentai kuriami taip, kad būtų susiję su TFK –
vertintų atitinkamus asmens funkcionavimo aspektus pagal to skyriaus /
poskyrio / skyrelio TFK kategorijas arba net ir aprašytų vertinimo rezultatus
TFK kategorijų kodais [143]. Tokio instrumento pavyzdys – dalyvumo ir
aplinkos vertinimo klausimynas vaikams ir jaunimui (angl. Participation and
Enviromental Measure – Children and Youth, PEM-CY) [149].
2.9.2. Sąvokos „dalyvumas“ apibrėžtis, struktūra ir vertinimas
PSO įteisinus biopsichosocialinį požiūrį į žmogaus sveikatą ir negalią
vienu pagrindinių žmogaus sveikatos rodiklių imtas laikyti dalyvumas, arba
„įsitraukimas į gyvenimo situacijas“, o pagrindiniu negalios vertinimo rodikliu tapo dalyvumo apribojimai – „problemos, kurias individas patiria įsitraukdamas į gyvenimo situacijas“. Dalyvumo apribojimai nustatomi lyginant
konkretaus asmens dalyvumą su įprastiniu toje visuomenėje ir kultūroje
gyvenančio ir sveikatos problemų neturinčio asmens dalyvumu [145].
Dalyvumas kasdieniame šeimos, mokyklos ir bendruomenės gyvenime –
būtina vaiko mokymosi sąlyga. Negalią turintys vaikai dažnai patiria dalyvumo apribojimų, todėl nukenčia fizinė, psichologinė ir socialinė raida, blogėja
GK. Pagalba ir palaikymas dalyvaujant ir įsitraukiant į jų amžiui tinkamas
veiklas dalyvumo apribojimus gali sumažinti arba panaikinti [150]. Todėl
tarptautiniai teisės aktai įvardija dalyvumą kaip pagrindinę vaiko teisę, o
valstybes įpareigoja užtikrinti kokybišką negalią turinčių vaikų integraciją,
pašalinti visus dalyvumo suvaržymus. Jungtinių Tautų patvirtintos „Standartinės taisyklės dėl lygių galimybių negalią turintiems asmenims“ (1993 m.)
teigia, kad švietimo sistemos privalo užtikrinti neįgaliesiems lygias teises ir
galimybes visapusiškai dalyvauti ugdymo procese (1 taisyklė) [151]. Vaiko
teisių konvencija (1989) nustato, kad vaikai negali būti diskriminuojami
(2 straipsnis), turi teisę žaisti ir dalyvauti jų amžių atitinkančioje pramoginėje
veikloje bei kultūriniame gyvenime (31 straipsnis), o vaikai, turintys psichinę
arba fizinę negalią, turi gyventi visavertį gyvenimą, kuris garantuotų jų orumą,
ugdytų pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje
(23 straipsnis) [147]. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija nurodo, kad
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šalys turi siekti visapusiško neįgaliųjų dalyvavimo visose gyvenimo srityse,
todėl privalo imtis atitinkamų priemonių, kurios užtikrintų neįgaliesiems
lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių,
kitų visuomenei prieinamų objektų arba teikiamų paslaugų pasiekiamumą
(9 straipsnis), tinkamą visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą
(24 straipsnis), dalyvavimą kultūriniame gyvenime, sporte ir rekreacinėje
veikloje (30 straipsnis) [146].
Dalyvumas – daugiamatė sąvoka, susijusi su asmens patirtimi, santykiais
su aplinkiniais žmonėmis ir aplinkybėmis. Iki 2016 m. mokslininkai dalyvumą vertino skirtingai, sąvokai „dalyvumas“ priskirdami įvairius asmens
funkcionavimo aspektus: dalyvavimą, įsitraukimą, veiklų pasirinkimą, kompetenciją ir savęs suvokimą. 2016 m. Imms ir kt. atliko dalyvumą vertinusių
mokslinių tyrimų sisteminę apžvalgą, išanalizavo mokslininkų vartojamas
dalyvumo apibrėžtis, struktūrą ir terminologiją ir sukūrė dalyvumo ir su juo
susijusių komponentų klasifikaciją. Ims ir kt. siūlo vartoti sąvoką „Dalyvumo
konstruktas“. Jį sudaro du komponentai: Dalyvavimas ir Įsitraukimas. Dalyvavimas nurodo, kokiose veiklose (Veiklų įvairovė) ir kaip dažnai (Dalyvavimo dažnumas) asmuo dalyvauja. Įsitraukimu apibūdinama / vertinama
asmens patirtis dalyvaujant: motyvacija, atkaklumas ir ištvermingumas,
bendravimas su kitais, pasitenkinimas veikla. Kitus asmens funkcionavimo
aspektus, ankstesnių tyrėjų neretai vertintus kaip dalyvumą, apžvalgos autoriai siūlo vadinti su dalyvumu susijusiomis koncepcijomis. Su dalyvumu
susijusios koncepcijos yra dalyvumo priežastis (pomėgiai ir galimybė rinktis),
padarinys (kompetencija, savęs suvokimas) [150] ir aplinkos savybės.
Maxwell'as ir kt. išskyrė 5 dalyvumą lemiančias aplinkos savybes: prieinamumą, pasiekiamumą, įperkamumą, pritaikomumą ir priimtinumą [152].
Dalyvumo ir su juo susijusių koncepcijų samprata ir struktūra pateikta
2.9.2.1 lentelėje.
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2.9.2.1 lentelė. Dalyvumas ir su juo susijusios koncepcijos ir veiksniai (pagal
Imms ir kt., Maxwell'ą ir kt.) [150, 152]
Dalyvumas

Susijusios koncepcijos

Aplinkos veiksniai

Dalyvavimas – „buvimas
veikloje“, vertinamas
suskaičiuojant dalyvavimo
dažnumą ir (arba) veiklų,
kuriose asmuo dalyvauja,
skaičių.
Įsitraukimas – individo
patirtis dalyvaujant
(motyvacija, atkaklumas /
ištvermė, bendravimas su
kitais, pasitenkinimas
veikla).

Kompetencija – gebėjimas
tinkamai atlikti veiklą.
Savęs suvokimas –
dalyvumo nulemtos
asmenybės savybės
(pasitikėjimas savimi,
pasitenkinimas ir
savigarba).
Pasirinkimas – galimybė
rinktis, pajėgumas atlikti
norimas veiklas.

Prieinamumas – galimybė
gauti paslaugas ir (arba)
dalyvauti veiklose.
Pasiekiamumas – realios arba
įsivaizduojamos galimybės
pasiekti veiklos vietą.
Įperkamumas – lėšos, laikas ir
kiti ištekliai, reikalingi
dalyvaujant.
Pritaikomumas – galimybė
pritaikyti situaciją / veiklą prie
dalyvio galimybių/gebėjimų.
Priimtinumas – tai, kaip
dalyvis vertina situaciją / veiklą
ir kaip kiti asmenys vertina jį
kai veiklos partnerį.

TFK nenurodo aiškių ribų tarp sąvokų „veiklos“ ir „dalyvumas“ ir šių
komponentų kategorijas pateikia vienu sąrašu, kuris aprėpia visas gyvenimo
sritis nuo vaikščiojimo ar žiūrėjimo iki tokių sudėtingų sričių kaip santykiai
šeimoje arba dalyvavimas bendruomenės gyvenime [5, 145]. Tai sukuria prielaidas skirtingoms Veiklų ir Dalyvumo sąvokų ir (arba) jų komponentų
interpretacijoms, komplikuoja vertinimo priemonių kūrimą. Šiai problemai
spręsti kai kurie mokslininkai siūlo naudoti papildomą kvalifikatorių Veiklų
ir Dalyvumo komponentų kategorijoms, kuris aiškiai atskirtų Veiklas nuo
Dalyvumo [150, 153]. Kol papildomo kvalifikatoriaus nėra, vertinimo
priemonių kūrėjai bando detalizuoti Dalyvumo ir Veiklų apibrėžtis, nusistatyti
kriterijus, kurie padėtų atskirti TFK Dalyvumo ir Veiklų komponentus.
McConachie ir kt. išskiria 4 esmines Dalyvumo sritis: (1) veiklos, susijusios
su išgyvenimu, pavyzdžiui, valgymas, miegojimas, higiena; (2) vaiko raidai
būtinos veiklos, pavyzdžiui, žaidimas, spontaninis aplinkos tyrinėjimas,
savarankiškas judėjimas; (3) pasirenkamosios veiklos, pavyzdžiui pramogos,
sportas, kita rekreacinė ir kultūrinė veikla; (4) ugdomosios veiklos darželyje
arba mokykloje [154]. Hoogsteen'as ir Woodgate nurodo būtinas sąlygas,
kurioms esant vaiko veiksmai priskiriami prie Dalyvumo kategorijų: vaikas
veikia su kitais arba yra veiklos dalis, jaučiasi įsitraukęs / įtrauktas į veiklą,
turi pasirinkimą ir galimybę valdyti situaciją, dalyvauja prasmingose veiklose
(mokosi, pramogauja, palaiko fizinę sveikatą ir pan.) [155]. Coster'is ir
Khetani teigia, kad esminis skirtumas tarp Veiklų ir Dalyvumo kategorijų –
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atliekamų veiksmų sudėtingumas. Veikloms priskiriami paprasti veiksmai, o
Dalyvumui – veiksmų seka, skirta „asmeniui arba visuomenei reikšmingam
tikslui pasiekti“ ir atliekama tam tikroje aplinkoje (pavyzdžiui, namuose,
mokykloje), įprastai susijusi su bendravimu / bendradarbiavimu ir socialiai
priimtina (pavyzdžiui, veikla pamokose) [156].
Dalyvumas yra gana nauja sąvoka, todėl standartizuotų ir TFK modelį
atitinkančių Dalyvumo vertinimo priemonių nėra daug. Chien'as ir kt. sisteminėje Dalyvumo vertinimo priemonių apžvalgoje aprašė 16 priemonių,
sukurtų vaikų Dalyvumui vertinti, ir atliko detalią šių priemonių analizę.
Apžvalgos duomenimis, TFK įtvirtintą dalyvumo sampratą bent iš dalies
atitiko (vertino daugiau nei pusę TFK nustatytų Dalyvumo komponentų) 11
dalyvumo vertinimo priemonių. Visiškai TFK modelį ir šiuolaikinę dalyvumo
sampratą atitiko 2 vertinimo priemonės – Vaikų ir paauglių dalyvumo skalė
(angl. Child and Adolescent Scale of Participation, CASP) ir Vaikų ir jaunimo
dalyvumo ir aplinkos vertinimas (angl. Participation and Environment
Measure for Children and Youth, PEM-CY) [149].
2.9.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas
ir jį lemiantys veiksniai
2017–2018 m. atlikome tiriamąją apžvalgą (angl. scoping review) [157]
pagal Arksey ir O'Malley metodiką [158], kurios tikslas buvo nustatyti, kas
yra žinoma apie ĮS turinčių vaikų dalyvumą.
Apžvalgai tinkamų straipsnių ieškojome kompiuterinėse bibliografinėse
duomenų bazėse CINAHL, Medline, PsychINFO ir ERIC. Straipsnio
įtraukimo į apžvalgą kriterijai: (1) tyrimai, susiję su dalyvumu (dalyvavimu
ir įsitraukimu) kasdienėje veikloje; (2) tyrimo dalyviai – vaikai, turintys ĮS;
(3) straipsniai anglų kalba. Straipsnių paieška atlikta pagal įvairius šių
raktažodžių derinius: pediatric, children, adolescence, adolescents, youth,
young adults, young people IR myelomeningocele, spina bifida, spinal
dysraphism IR participation, involvement, engagement, leisure participation,
school participation, community engagement, social participation. Papildomai atlikta paieška internete (scholar.google.com) vartojant raktažodžius
spina bifida, myelomeningocele, children ir participation. Be to, peržiūrėti
atrinktų straipsnių literatūros sąrašai, ieškant tinkamų įtraukti į apžvalgą.
Straipsnių atranka, informacijos atranka ir analizė vykdyta, vadovaujantis
PRISMA (angl. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses) reikalavimų kontroliniu sąrašu [159].
Atlikus sisteminę literatūros paiešką pavyko surasti 10 straipsnių,
kuriuose analizuojamas ĮS turinčių vaikų dalyvumas ir (arba) tam tikri jo
aspektai, daugiausia dalyvumas bendruomenėje. Pusė straipsniuose aprašytų
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tyrimų buvo atlikti JAV, kita pusė – Nyderlanduose, Kanadoje, Švedijoje ir
Australijoje. Iš 10-ties atrinktų tyrimų, 8-iuose dalyvavo tik ĮS turintys vaikai.
Kiti 2 tyrimai lygino ĮS turinčių vaikų dalyvumą su kitas lėtines ligas (cerebrinį paralyžių (CP), cistinę fibrozę) turinčių vaikų dalyvumu. Dalyvumui
vertinti naudotos 4 validuotos dalyvumo vertinimo priemonės: Vaikų dalyvumo ir pramogų vertinimas (angl. Children’s Assessment of Participation and
Enjoyment, CAPE) [160] , Prieinamumo ir dalyvumo skalė (angl. Availability
and Participation Scale, APS) [161], Mokyklos funkcionavimo vertinimas
(angl. School function assessmen, SFA) [162], Ikimokyklinio amžiaus vaikų
dalyvumo vertinimas (angl. Assessment of Preschool Children’s Participation, APCP) [163].
ĮS turinčių vaikų dalyvumas. Straipsniuose aprašytų tyrimų duomenys
aiškiai parodė, kad bendrasis ĮS turinčių vaikų dalyvumas gerokai mažesnis
negu tipiškai besivystančių vaikų arba vaikų, turinčių kitas lėtines ligas arba
negalias [167, 172]. Problemiškiausia ĮS turinčių vaikų dalyvumo sritis buvo
dalyvavimas ir įsitraukimas į socialinį gyvenimą [165, 167, 170, 171]. ĮS
turintys vaikai nurodė gerokai rečiau nei sveiki bendraamžiai išeiną iš namų,
dalyvaują užmokyklinėje pramoginėje arba visuomeninėje veikloje [165,
169–171]. Trečdalis ĮS turinčių vaikų teigė, kad bendrauja su vaikais
mokykloje, tačiau už mokyklos ribų visiškai neturi draugų ir (arba) kitos
veiklos. ĮS turintys vaikai turėjo mažiau galimybių sportuoti ir (arba) dalyvauti aktyvioje pramoginėje veikloje [166, 172, 173], todėl tik trečdalis jų
buvo fiziškai aktyvūs [166]. Vaikų, kurie buvo patenkinti socialiniu gyvenimu ir nurodė šioje srityje nepatiriantys sunkumų, buvo mažiau negu pusė
[171]. Keletas tyrimų lygino skirtingomis ligomis sergančių vaikų dalyvumą.
Jų rezultatai parodė, kad ĮS turintys vaikai rečiau dalyvavo veiklose bendruomenėje negu vaikai, turintys kitokius lėtinius sveikatos sutrikimus: mokymosi
negalią, bronchų astmą [170], spastinę paraparezę dėl įgyto nugaros smegenų
pažeidimo (ĮNSP) [167].
ĮS turinčių vaikų dalyvumą mokykloje analizavo tik vienas, Švedijoje
atliktas, tyrimas. Jo duomenimis, ĮS turintys vaikai gana neblogai dalyvavo
organizuotoje veikloje, tačiau įsitraukimas į šias veiklas ir aktyvus dalyvavimas bendroje veikloje su bendraamžiais per pertraukas ir po pamokų buvo
per maži [168]. Atliekant apžvalgą, tyrimų, kuriuose būtų tiriamas ĮS turinčių
vaikų dalyvumas namuose, rasti nepavyko [157].
Dalyvumą lemiantys veiksniai. Apžvalgos duomenys parodė, kad ĮS
turinčių vaikų dalyvumą lemia daugelis veiksnių lengvinių ir veiksnių kliuvinių, susijusių su vaiko sveikata, asmeninėmis savybėmis ir aplinka.
Gretutinių ĮS sveikatos sutrikimų (dubens organų funkcijos sutrikimo,
protinio atsilikimo, hidrocefalijos, nutukimo, skausmo) poveikis dalyvumui
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analizuotas 9-uose tyrimuose [157]. Jų duomenys parodė, kad šlapimo nelaikymas neigiamai veikia vaiko dalyvumą socialiniame gyvenime [164, 165,
169, 171] ir fizinėje veikloje [164]. Kokybinių tyrimų rezultatai atskleidė, kad
tai daugiau susiję ne su pačiu šlapimo nelaikymu, bet su vaiko negebėjimu
savarankiškai kateterizuoti šlapimo pūslę ir (arba) tam pritaikytos aplinkos
nebuvimu (privatumo stoka viešuose tualetuose, pagalbinių priemonių stoka)
[164, 165].
Pažinimo funkcijų sutrikimas turėjo įtakos ĮS turinčių vaikų dalyvavimui
mokyklos gyvenime [168] ir fizinėje veikloje [164]. Peny-Dahlstrand ir kt.
tyrimo duomenimis, ĮS turintys vaikai gana neblogai dalyvavo organizuotose
mokyklos veiklose, tačiau negebėjo planuoti savo laisvalaikio, stokojo idėjų
ir motyvacijos veiklai po pamokų. Autoriai tai siejo su smegenų vykdomųjų
funkcijų (veiklos inicijavimo, planavimo, laiko valdymo, problemų sprendimo) sutrikimu [168].
Hidrocefalijos poveikis dalyvumui analizuotas viename tyrime. Nustatytas, kad jaunuoliai, kuriems nereikėjo chirurginio hidrocefalijos gydymo,
daugiau sportavo ir turėjo daugiau pramogų ir visuomeninės veiklos [169].
Skausmo įtaka dalyvumui analizuota 2-uose tyrimuose, kurie pateikė
priešingus rezultatus. Engel'ui ir kt., atlikusiems kiekybinį tyrimą, reikšmingų
sąsajų tarp skausmo intensyvumo, dažnumo ir dalyvumo socialiniame gyvenime nustatyti nepavyko [174]. Kokybinis Bloemen'o ir kt. tyrimas atskleidė,
kad ĮS turinčių vaikų dalyvumui sporte ir pramoginėje veikloje trukdė skausmas, nutukimas ir ortopedinės deformacijos [164].
Gebėjimo vaikščioti savarankiškai poveikis dalyvumui tyrėjų vertinamas
nevienareikšmiškai. Kelly ir kt. nepavyko nustatyti koreliacijos tarp ĮS funkcinio pažeidimo lygmens (atitinkamai ir galimybės vaikščioti) ir dalyvumo
socialinėje veikloje [169], o Peny-Dahlstrand ir kt. tyrimas atskleidė, kad
gebėjimas vaikščioti yra pagrindinis veiksnys, lemiantis vaiko bendravimą su
bendraamžiais per pertraukas mokykloje [168]. ĮS turinčių vaikų dalyvavimas
sporte pasirodė atvirkščiai proporcingas gebėjimui vaikščioti – neįgaliojo
vežimėliu judantys vaikai sportavo daugiau negu tie, kurie vaikščiojo su
lazdomis, ramentais ar įtvarais [173]. Vežimėlio valdymo įgūdžiai ir gebėjimas persikelti į vežimėlį ir iš jo teigiamai veikė vaiko dalyvavimą fizinėje
veikloje [164] ir socialiniame gyvenime [174]. Dalyvavimas socialiniame
gyvenime dar buvo susijęs su kalbos ir kalbėjimo, bendravimo sutrikimais,
mokymosi negalia, rankų smulkiųjų judesių sutrikimu [170].
Dalyvumo ir asmeninių vaiko savybių sąsajos neabejotinos [164, 166,
169–171]. Apžvalgos rezultatai aiškiai parodė, kad veiklose dažniau dalyvavo
ir daugiau į veiklas įsitraukė vaikai, pasitikintys savimi, turintys teigiamos
dalyvavimo patirties, gebantys efektyviai spręsti problemas [164], motyvuoti
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[164, 171] ir turintys didelę savivertę [166]. Dalyvumui trukdė motyvacijos
stoka [171], vaiko depresija ir baimės [164].
Apžvalgos rezultatai parodė, kad vienas svarbiausių veiksnių, turėjusių
įtakos ĮS turinčių vaikų dalyvumui, buvo aplinka. Tyrėjai įvardijo daugybę
vaiko dalyvumui trukdančių kliuvinių, susijusių su gyvenama ir mokyklos
aplinka, natūralia aplinka ir statiniais, teisės aktais, švietimu, socialinės ir
sveikatos apsaugos sistemomis, žmonių nuostatomis ir požiūriais [175]. Daugiausia dalyvumui kliudė skurdas [170, 171, 175], šeimos palaikymo stoka,
laiko trūkumas [171], informacijos stoka [164, 171, 172], negalią turinčių
asmenų poreikiams pritaikyto transporto ir dalyvumą skatinančių bendruomeninių programų nebuvimas, nesaugi aplinka [171], pritaikytų žaidimo
aikštelių, stadionų ir sporto inventoriaus stoka, pernelyg didelė tėvų ir aplinkinių globa, tėvų ir mokytojų nesugebėjimas suprasti ir prisitaikyti prie
negalią turinčio vaikų poreikių [164]. Vyresni vaikai nurodė daugiau kliuvinių, susijusių su pastatais ir natūralia aplinka negu jaunesni vaikai [175].
Pagrindiniai veiksniai, susiję su didesniu vaiko dalyvumu, buvo dirbantys
tėvai [169], informacija, šeimos gebėjimas spręsti iškylančias problemas,
tėvų palaikymas ir padrąsinimas [164], pagalbinės priemonės savarankiškai
judėti ir prižiūrėti save [164, 172], pagalba ir palaikymas mokykloje [170].
Apibendrinant atliktų tyrimų duomenis galima teigti, kad svarbiausi ir
daugiausia įrodyti dalyvumą lemiantys veiksniai – aplinka (visos jos sritys) ir
asmeninės vaiko savybės. Vaiko sveikatos sutrikimų įtaka dalyvumui yra
mažesnė ir per mažai ištirta.
2.10. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
2.10.1. Gyvenimo kokybės ir su sveikata susijusios gyvenimo
kokybės apibrėžtys
Gyvenimo kokybė (GK) – tai sąvoka, apimanti žmogaus psichologinę,
socialinę ir fizinę gerovę. GK terminas pirmiausia pradėtas vartoti ekonomikoje, sociologijoje ir politologijoje. Sveikatos priežiūroje GK koncepcija
pradėta domėtis 1946 m., kai PSO organizacija paskelbė naują sveikatos
apibrėžtį: „Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos arba
negalios nebuvimas“ [176]. Atsiradus poreikiui matuoti „fizinę, dvasinę ir
socialinę gerovę“, pradėti vykdyti GK tyrimai, XX a. septintajame dešimtmetyje sukurta GK teorija, atsirado atskira GK tyrimų sritis [177].
GK terminas mokslinėje literatūroje vartojamas daugiau negu 40 metų,
tačiau GK apibrėžtis tebėra diskusijų objektas. Dažniausiai vartojama 1993 m.
PSO patvirtinta GK apibrėžtis: „Gyvenimo kokybė – tai individualus savo
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paskirties gyvenime vertinimas kultūros ir vertybių sistemos, kurioje individas gyvena, požiūriu, susijęs su jo tikslais, viltimis, standartais ir interesais.
Tai plati koncepcija, kompleksiškai veikiama asmens fizinės sveikatos ir psichologinės būklės, nepriklausomybės laipsnio, socialinių ryšių ir aplinkos“ [6].
PSO nustatė šešias sritis, nuo kurių priklauso GK: (1) fizinės galimybės;
(2) psichologinė būklė; (3) savarankiškumas; (4) socialiniai ryšiai; (5) aplinka; (6) tikėjimas / dvasingumas [178].
Tokia GK apibrėžtis yra plati, apima daugelį gyvenimo sričių, nesusijusių su sveikata arba sveikatos priežiūra. Sveikatos moksluose GK vertinama
gerokai siauresniu aspektu ir vadinama su sveikata susijusia GK.
Su sveikata susijusi GK pagal PSO „yra atspindys to, kaip žmonės
suvokia savo sveikatos būklę ir su sveikata susijusius veiksnius – fizinę,
emocinę ir psichologinę gerovę – ir su sveikata nesusijusius veiksnius – darbą,
šeimą, draugus ir pan.“ [6]. Iš šios apibrėžties galime daryti apibendrinimą,
kad su sveikata susijusi GK – tai GK dalis, kurią lemia sveikata ir sveikatos
priežiūra. Ją sudaro ligos, jos suvokimo, simptomų, specialių poreikių patenkinimo ir bendro pasitenkinimo sveikata ir gyvenimu visuma [179]. Su sveikata susijusios GK tyrimai padeda įvertinti sveikatos priežiūros kokybę,
gydymo veiksmingumą, padeda racionaliai paskirstyti sveikatos priežiūros
lėšas [180].
Vaikų ir suaugusiųjų sveikatos ir su sveikata susijusios GK sampratos
skiriasi. Vienas svarbiausių vaiko sveikatos komponentų – galimybė normaliai vystytis, atskleisti gebėjimus, patenkinti poreikius ir adekvačiai sąveikauti su biologine, fizine ir socialine aplinka. Dėl šios priežasties vertinant
vaikų su sveikata susijusią GK atsiranda papildomos sritys (palyginti su
suaugusiaisiais) – analizuojamas ligos, traumos arba kitos patologinės būklės
poveikis vaiko fizinei, psichologinei ir socialinei raidai, ugdymui ir mokymuisi [181].
Dalyvumas, funkcinė būklė ir su sveikata susijusi GK. Literatūroje šie
terminai dažnai vartojami pakaitomis, greičiausiai todėl, kad glaudžiai susiję
tarpusavyje ir visi kartu apibūdina asmens sveikatą ir funkcionavimą pagal
PSO patvirtintą TFK modelį [5]. Atkreiptinas dėmesys į šių terminų skirtumus ir tarpusavio sąveiką. Funkcinė būklė apibūdina asmens fizinį pajėgumą,
gebėjimą bendrauti ir emocinę būseną. Ji rodo žmogaus gebėjimą atlikti
kasdienės veiklos užduotis [143]. Dalyvumas atspindi realų įsitraukimą į
kasdienes veiklas. Su sveikata susijusi GK atspindi subjektyvų žmogaus
pojūtį kaip sveikata veikia jo funkcionavimą ir dalyvumą, kaip jis vertina savo
veiklą ir gyvenimą [150].
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2.10.2. Su sveikata susijusios vaikų gyvenimo kokybės vertinimas
Su sveikata susijusios GK klausimynai. Pagrindinė su sveikata susijusios GK vertinimo priemonė yra klausimynas. Klausimyno patikimumas ir
tikslumas priklauso nuo aiškaus išankstinio įsivaizdavimo, kas bus matuojama. Patirties lygmenys, kurie vertinami GK klausimynu, vadinami sritimis,
konstruktais arba dimensijomis. Ekspertai sutaria, kad su sveikata susijusios
GK vertinimas turi apimti mažiausiai 3 sritis: fizinę, emocinę ir socialinę
[181]. Vaikų ir paauglių su sveikata susijusios GK vertinimo priemonės paprastai vertina daugiau sričių: emocinę, socialinio bendravimo, medicininę,
protinės veiklos, aktyvumo, mokyklos, šeimos, savarankiškumo, skausmo,
elgesio, laisvalaikio ir savo kūno suvokimo [182].
Su sveikata susijusios GK klausimynai pagal savo paskirtį skirstomi į
bendruosius ir ligai / būklei specifinius. Bendrieji klausimynai gali būti vartojami tiek tipiškai besivystančių, tiek įvairius negalavimus turinčių asmenų GK
vertinti. Pagrindinis šių klausimynų privalumas – juos vartojant galima lyginti
tarpusavyje skirtingas asmenų grupes (pavyzdžiui, sergančius skirtingomis
ligomis, sergančius ir sveikus). Bendrųjų GK klausimynų trūkumas – jie nenustato mažų sveikatos būklės pokyčių ir negali tiksliai atspindėti specifinio
konkrečios ligos poveikio asmens sveikatai. Skirtingai nuo bendrųjų, ligai
specifiniai GK klausimynai matuoja paciento patiriamus sunkumus, susijusius
su jo liga arba simptomais. Jie skirti tam tikra liga (pavyzdžiui, cerebriniu
paralyžiumi, bronchine astma) sergančių arba patiriančių tam tikros funkcijos
(pavyzdžiui, kvėpavimo, miego) sutrikimą vaikų su sveikata susijusiai GK
vertinti. Ligai specifiniai GK klausimynai yra tikslesni, jautriau reaguoja į
paciento sveikatos būklės pokyčius [4]. Juos rekomenduojama vartoti, kai
norima įvertinti gydymo priemonių efektyvumą, gretutinių sveikatos sutrikimų
arba kitų veiksnių poveikį atitinkama liga sergančių asmenų GK [181].
GK klausimynų pildymas. GK turėtų vertinti patys pacientai, tačiau dėl
amžiaus ir (arba) neišlavėjusių protinių gebėjimų ne visi jie geba užpildyti
klausimyną [183]. Jaunesni negu 5–11 metų vaikai nėra subrendę, kad galėtų
įvertinti savo emocinę ir psichologinę būklę, todėl istoriškai priimta, kad su
sveikata susijusios GK klausimynus už juos pildo tėvai [183–185]. Pastaruoju
metu atlikta keletas mokslinių tyrimų, kurių autoriai siekė įrodyti, kad
tinkamai parinkus klausimus, net ir maži vaikai gali vertinti savo gerovę.
Buvo sukurta keletas vaiko pildomų GK klausimynų 3–8 metų vaikams,
tačiau jie turėjo blogesnes psichometrines savybes (patikimumą, jautrumą,
stabilumą) negu vyresniems vaikams skirti arba tėvų pildomi su sveikata
susijusios GK klausimynai mažiems vaikams [184, 186].
Kai klausimyną už vaiką pildo tėvai arba globėjai, kyla kitų problemų.
GK priemonės vertina subjektyvų potyrį. Pildant klausimyną už vaiką, reikia
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įsivaizduoti save jo vietoje, spėlioti apie vaiko sveikatos ir sveikatos priežiūros įtaką įvairiems GK aspektams. Tėvai dažniausiai įvertina vaiko GK
blogiau negu patys vaikai. Didžiausias skirtumas tarp vaiko ir tėvų vertinimų
nustatomas subjektyviose GK srityse (emocinėje, psichosocialinėje). Neatsižvelgiant į tėvų ir vaiko vertinimų nesutapimus, tėvų pateikta informacija yra
naudinga, todėl rekomenduojama naudoti tais atvejais, kai vaikas nepajėgus
atsakyti į GK vertinimo priemonių klausimus savarankiškai [186, 187].
Protinę negalią turinčių vaikų su sveikata susijusios GK vertinimas
sudėtingas ir praeityje kėlė nemažai ginčų. Abejota, kad protinę negalią turintys asmenys gali tinkamai įvertinti savo GK, todėl jų GK vertinti kurti tėvų,
medikų, pedagogų arba slaugos personalo pildomos su sveikata susijusios GK
priemonės. Tyrimų, kuriuose naudotos šios priemonės, duomenys parodė,
kad tėvai ir kiti vaiko aplinkos žmonės labai nuvertina protinę negalią turinčių
vaikų GK [188]. Todėl mokslo bendruomenėje įsivyravo nuostata, kad net ir
sunkią protinę negalią turintys asmenys gali ir turi vertinti savo GK patys. GK
klausimynai turi būti sukurti taip, kad asmuo suprastų ir galėtų atsakyti į jam
užduodamus klausimus [189]. Su sveikata susijusi GK iš esmės matuoja
subjektyvų asmens potyrį, todėl net jei protinę negalią turinčio asmens
atsakymai į klausimus apie GK mums atrodo nelogiški ar „neteisingi“, šią
nuomonę turime gerbi ir nemanyti, kad geriau suprantame protinę negalią
turinčio žmogaus jausmus negu jis pats. Tais atvejais, kai siekiama gauti
objektyvesnės ir išsamesnės informacijos apie protinę negalią turinčių vaikų
funkcionavimą ir (arba) sveikatos baigtis, rekomenduojama vertinti GK
(subjektyvų potyrį) ir dalyvumą (objektyvų dalyvavimą ir įsitraukimą į
veiklas) kartu [188, 189].
2.10.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi gyvenimo
kokybė
2016 m. kartu su bendraautoriais atlikome sisteminę tyrimų, analizavusių
ĮS turinčių vaikų su sveikata susijusią GK, apžvalgą [4]. Apžvalga atlikta,
vadovaujantis PRISMA rekomendacijomis [159]. Sisteminė literatūros paieška vykdyta medicinos mokslo duomenų bazėje Medline, vartojant įvairius
MeSH terminų derinius: spina bifida, myelomeningocele, rare disease IR
quality of life, activities/physical, adaptation/psychological, acceptance/
social, adjustment/social. Straipsnių įtraukimo į sisteminę apžvalgą kriterijai:
(1) kiekybiniai tyrimai, publikuoti po 2000 m.; (2) straipsniai anglų kalba;
(3) tyrimo dalyviai – ĮS turintys vaikai iki 18 metų, o tyrimo dalyvių skaičius
ne mažesnis negu 6; (4) tyrimuose analizuota su sveikata susijusi GK ir (arba)
su ja susiję veiksniai; (5) su sveikata susijusi GK vertinta, vartojant standartizuotą vertinimo priemonę. Papildomai peržiūrėti atrinktų straipsnių ir su
39

analizuojama tema susijusių apžvalgų literatūros sąrašai, ieškant tinkamų
įtraukti į apžvalgą straipsnių.
Atlikus sisteminę literatūros paiešką, straipsnių santraukų ir tekstų analizę, pavyko rasti 43 straipsnius, kurie atitiko įtraukimo į apžvalgą kriterijus.
Tyrimai buvo atlikti JAV (14), Kanadoje (8), Italijoje (5), Švedijoje (3), Turkijoje (2), Nyderlanduose (2), Jungtinėje Karalystėje (3), Vokietijoje (1),
Prancūzijoje (1), Norvegijoje (1), Lenkijoje (1), Kinijoje (1) ir Kenijoje (1).
ĮS turinčių vaikų GK tyrimuose vartotos 15-a skirtingų GK vertinimo
priemonių, iš jų 12-oje naudoti specifiniai klausimynai. Iš bendrųjų klausimynų dažniausiai vartoti Vaikų gyvenimo kokybės vertinimo klausimynas
(angl. Pediatric Quality of Life Inventory Questionnaire, PedsQL) ir Vaikų
sveikatos klausimynas (angl. Child Health Questionnaire, CHQ-50) [4]. Dažniausiai tyrimuose vartotas specifinis GK klausimynas buvo ĮS turinčių vaikų
su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimo priemonė (angl. Spina
Bifida Health-Related Quality of Life instrument, HRQOL-SB), sukurta
Parkin ir kt. [200]. Tai vienintelis ligai specifinis su sveikata susijusios GK
klausimynas, skirtas ĮS turintiems vaikams. Tyrėjai, kurie vertino tam tikrų
gretutinių ĮS sutrikimų (hidrocefalijos, dubens organų funkcijos sutrikimo)
poveikį GK, vartojo tiriamam funkcijos sutrikimui specifinius klausimynus
[201–206].
ĮS turinčių vaikų GK. Sisteminės apžvalgos rezultatai parodė, kad ĮS
turinčių vaikų su sveikata susijusi GK blogesnė negu tipiškai besivystančių
[4] arba kitas lėtines ligas turinčių vaikų. ĮS turinčių vaikų GK buvo blogesnė
už vaikų, turinčių įgytą nugaros smegenų pažeidimą [167, 210], įgimtą hidrocefaliją, nesusijusią su ĮS [211], CP [212] ir retas ligas [213]. Didžiausias GK
skirtumas nustatytas tarp fizinių su sveikata susijusios GK sričių, o psichosocialinių GK sričių vertinimo rezultatai skyrėsi mažiau arba buvo tokie pat
kaip bendrosios populiacijos [4].
Demografinių ir socialinių veiksnių įtaka ĮS turinčių vaikų GK
analizuota daugelyje tyrimų. Aštuoniolikoje tyrimų analizuotos GK sąsajos
su vaiko amžiumi. Gauti tyrimų rezultatai nevienareikšmiški, tačiau dauguma
jų nurodė neigiamą GK ir vaiko amžiaus koreliaciją [214–218] – vaikui
augant su sveikata susijusi GK blogėja, ypač emociniai [214, 219] ir (arba)
fiziniai jos aspektai [167, 202]. Sawin ir kt. pateikia šiek tiek kitokius
rezultatus – vaikui augant blogėja tėvų nuomonė apie vaiko GK, o paties
vaiko suvokimas apie savąją GK nesikeičia [205]. Šį teiginį patvirtina dar
5 nedidelės apimties (N = 31–68) tyrimai, kuriuose koreliacijos tarp vaiko
vertinamos savosios GK ir jo amžiaus nenustatyta. Dar keleto tyrimų rezultatai nurodo GK parametrų gerėjimą vaikui augant. Lyties įtaka su sveikata
susijusiai GK tyrimuose vertinama taip pat nevienareikšmiškai: pusė autorių
nurodo, kad ĮS turinčių mergaičių GK blogesnė negu berniukų (ypač savo
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išvaizdos vertinimas), kita pusė – statistiškai reikšmingų sąsajų tarp GK ir
lyties neranda [4].
Socialinių veiksnių įtaka ĮS turinčių vaikų GK tyrinėta mažiau. Kulkarni
ir kt. nustatė, kad didesnės šeimos pajamos ir tėvų išsilavinimas lemia geresnę
vaiko GK [220], o Tezcan'as ir kt. apskaičiavo, kad šeimos pajamos tiesiogiai
koreliuoja su fizinio skausmo ir (arba) diskomforto ir šeimos sanglaudos
sričių įverčiais [221]. Sawin ir kt. tyrime geresnė GK buvo susijusi su aukštesniu motinos išsilavinimu, o kiti socialiniai ir ekonominiai veiksniai įtakos GK
neturėjo [205]. Kitos 3 tyrėjų grupės statistiškai reikšmingos koreliacijos tarp
šeimos ekonominės padėties ir ĮS turinčių vaikų su sveikata susijusios GK
nenustatė [222–224].
Gretutinių ĮS sveikatos sutrikimų įtaka GK. Tyrimų duomenys apie
tam tikrų, su ĮS susijusių, sveikatos sutrikimų, reikšmę GK nevienodi. Devyni
tyrimai analizavo hidrocefalijos ir su sveikata susijusios GK sąsajas. Šešių
tyrimų autoriai hidrocefalijos įtakos su sveikata susijusiai GK nenustatė [92,
220, 223–226]. Kitų 3-jų straipsnių autoriai, atvirkščiai, nurodė, kad hidrocefalija ir VPS komplikacijų dažnumas yra pagrindiniai ĮS įturinčių vaikų GK
lemiantys veiksniai [205, 227, 228]. Chiario II malformacijos ir kitų galvos
smegenų pažeidimų sąsajos su GK tyrinėtos mažiau. Rocque ir kt. tyrimo
duomenimis, dėl Chiario II malformacijos operuotų vaikų su sveikata susijusi
GK (bendra GK įverčių suma, kalbos ir pažinimo gebėjimo skalių įverčiai)
buvo blogesnė negu vaikų, kuriems tokios operacijos nereikėjo [224]. Dviejų
tyrimų duomenimis, epilepsijos buvimas buvo susijęs su blogesne GK [220,
228].
Iki šiol neatsakytas klausimas apie šlapimo ir išmatų nelaikymo ir jų
gydymo poveikį ĮS turinčių vaikų su sveikata susijusiai GK. Šešių tyrimų
autoriai, naudoję bendro pobūdžio GK vertinimo priemones, sąsajų tarp
šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymo ir su sveikata susijusios GK [214, 215,
223, 224, 238, 241] nenustatė. Kitų 3-jų tyrimų autoriai pateikė priešingus
duomenis – šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymas ženkliai pablogino GK [218,
226, 227]. Skirtingų išmatų nelaikymo gydymo metodų poveikis GK analizuotas 5-iuose tyrimuose. Trys iš jų vertino transanalinės irigacijos sistemų
veiksmingumą ir nustatė, kad jų naudojimas teigiamai veikia ĮS turinčių vaikų
GK [232, 242, 243]. Ok'o ir Kurzrock'o tyrimo rezultatai atskleidė, kad
antegrogradinių klizmų skyrimas labai sumažino išmatų nelaikymą ir pagerino GK [244]. Wide ir kt. teigia, kad vienas pagrindinių veiksnių, lėmusių
aukštus su sveikata susijusios GK vertinimus, buvo vaiko gebėjimas / galimybės naudotis tualetu savarankiškai, o tuštinimosi metodas su sveikata
susijusiai GK įtakos neturėjo [92].
Antsvorio ir (arba) nutukimo sąsajas su ĮS turinčių vaikų GK analizavo
keletas tyrimų. Jų rezultatai parodė, kas antsvoris ar nutukimas GK įtakos
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neturi [210, 219, 221, 225]. Skausmo įtaka GK įrodyta ir neabejotina – kelių
tyrimų duomenimis, skausmo trukmė, intensyvumas ir dažnumas tvirtai
koreliavo su fiziniais ir psichosocialiniais GK aspektais [229, 231].
Psichosocialinių veiksnių įtaką GK nagrinėta dvejuose tyrimuose,
kurių rezultatai parodė, kad psichosocialiniai veiksniai turi labai daug įtakos
ĮS turinčių vaikų su sveikatą susijusiai GK [201, 205]. Kirpalani ir kt. tyrime
tėvų viltys, pamatuotos Miller'io vilčių skale, koreliavo su GK parametrais
daugiau negu klinikinio neurologinio tyrimo duomenys. Sawin ir kt. tyrimo
duomenimis, ĮS turinčių paauglių bendravimo gebėjimai, šeimos palaikymas
ir teigiamas požiūris į ligą lėmė 60 proc. GK vertinimo balų dispersijos [205].
Negalios įtaka GK. Funkcinės vaiko būklės ir negalios sunkumo poveikis ĮS turinčio vaiko GK analizuoti 21-ame straipsnyje. Trijų straipsnių
autoriai teigė, kad didžiausią įtaką su sveikata susijusiai GK turėjo galimybė
judėti savarankiškai [206, 235, 241]. Kitų penkių tyrimų rezultatai statistiškai
reikšmingos koreliacijos tarp nugaros smegenų pažeidimo lygmens (nuo jo
priklauso savarankiško judėjimo galimybės) ir su sveikata susijusios GK
nenustatė [202, 205, 212, 223, 240]. Net dešimties tyrimų autoriai tokią
koreliaciją nustatė, bet tik su fiziniais GK parametrais [219, 221, 224–226,
229, 233, 234, 237, 241]. Įdomu, kad penkiuose tyrimuose buvo nustatyta
atvirkštinė koreliacija tarp negalios ir emocinių GK parametrų, tai yra lengvą
negalią turintys ir gebantys vaikščioti vaikai nurodė daugiau emocinių
problemų negu vaikai, turintys sunkią negalią [214–218]. Šie rezultatai
užminė tyrėjams mįslę, į kurią vienareikšmiško atsakymo nėra. Skirtingi
mokslininkai šį fenomeną vertina įvairiai. Minchom'as ir kt. pirmieji nustatė,
kad sunkesnę negalią turintiems vaikams būdinga didesnė savivertė, jie geriau
vertina savo išvaizdą negu lengvesnį sutrikimą turintys vaikai. Mokslininkai
tai siejo su žemesniu sunkią negalią turinčių vaikų intelektu ir (arba) kitomis
nenustatytomis priežastimis [245]. Muller-Godeffroy ir kt. iškėlė kitą hipotezę – ĮS turintys ir gebantys vaikščioti vaikai lygina save su sveikais vaikais ir
stengiasi integruotis į sveikų vaikų bendruomenę, todėl susiduria su daugiau
sunkumų ir patiria daugiau nusivylimų, negu sunkią negalią turintys vaikai,
identifikuojantys save su neįgaliųjų bendruomene [215]. Šią hipotezę papildo
šeimų, auginančių ĮS turinčius vaikus, tyrimai. Holmbeck'as ir FairRoutmen'as nustatė, kad sunkią negalią turinčių vaikų motinos buvo daugiau
prisirišusios prie savo vaikų, patyrė mažiau konfliktų šeimoje, dažniau
atsižvelgė į vaiko nuomonę priimdamos sprendimus. Sunkią negalią turinčių
vaikų tėvai geriau suprato savo vaiko galimybes ir vertino juos tokius, kokie
jie yra [136]. Lengvą negalią turinčių vaikų tėvai dažnai linkę pervertinti
vaiko galimybes, stengiasi normalizuoti vaiko negalią. Todėl vaikas nuolatos
gydomas, taikoma intensyvi reabilitacija ir kiti gydymo metodai. Pernelyg
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dideli tėvų reikalavimai ir lūkesčiai ir nuolatinis gydymas kelia vaikui stresą,
o tai atsiliepia GK [136, 215].
Padua ir kt. mano, kad svarbiausia blogos emocinės GK priežastis lengvą
ĮS pažeidimą turintiems vaikams – dubens organų funkcijos sutrikimas,
būdingas daugumai ĮS turinčių vaikų. Lengvą negalią turintys vaikai aktyviai
dalyvauja socialiniame gyvenime, bendrauja su sveikais bendraamžiais, todėl
šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymas jiems sukelia daugiau problemų negu
sunkią negalią turintiems vaikams [217].
Aplinkos įtaka GK. Tyrimų, analizavusių aplinkos veiksnių įtaką SB
turinčių vaikų GK, atlikta tik keletas. Law'as ir kt. analizavo ĮS arba kitos
etiologijos judėjimo negalią turinčių vaikų su sveikata susijusią GK ir nustatė,
kad kliuvinių buvimas vaiko aplinkoje neigiamai veikė visus GK parametrus
[236]. Padua ir kt. tyrimo duomenimis, sunkią judėjimo negalią turintys ir
mokytojo padėjėjo paslaugas mokykloje gaunantys vaikai jautėsi geriau nei
lengvesnę judėjimo negalią turintys vaikai, kurie tokios pagalbos negavo
[217].
Apibendrinant atliktų tyrimų duomenis galima teigti, kad ĮS turi neigiamą poveikį su sveikata susijusiai vaiko GK, ypač fiziniams jos aspektams.
Pavienių, gretutinių ĮS sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų, įtaka su
sveikata susijusiai GK abejotina. Tyrimų, kurie analizuotų bendro sveikatos
ir (arba) funkcionavimo sutrikimų skaičiaus ir jų sunkumo ryšį su GK nėra
atlikta. Psichosocialinių ir kitų aplinkos veiksnių įtaką GK ištirta per mažai.
Dauguma GK tyrimų atlikti Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse, o
Rytų Europos šalyse ĮS turinčių vaikų su sveikata susijusi GK netyrinėta.
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3. TYRIMO METODAI
Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Vaikų reabilitacijos klinikoje. Tyrimo metodas –
kiekybinis aprašomasis momentinis. Tyrimui atlikti gauti Kauno regioninio
biomedicininių tyrimų etikos komiteto (protokolo Nr. BE-2-37) (1 priedas) ir
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (Nr. 2R-2434 (2.6-1.)) leidimai.
3.1. Tiriamųjų atranka, tyrimo eiga ir procedūros
Tiriamieji – ĮS turintys Lietuvos vaikai. Atrankos kriterijai: (1) ĮS (MC
arba MMC) diagnozė; (2) 5 metų ir vyresni (gimę1999–2012 m.); (3) tyrimo
metu gyveno Lietuvoje; (4) gautas tėvų sutikimas įtraukti vaiką į tyrimą.
Duomenys apie potencialius tiriamuosius buvo rasti Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos Vaikų
neurochirurgijos skyriaus registracijos knygose. Iki 2016 m. Kauno klinikos
buvo vienintelė Lietuvos ligoninė, kurioje atliekamos nugaros audinių defekto uždarymo operacijos, todėl Vaikų neurochirurgijos skyriaus registracijos
knygose galima rasti visų ĮS turinčių Lietuvos vaikų pavardes. Registracijos
knygose rasta informacija patikslinta ir papildyta naudojantis kitais informacijos šaltiniais: Kauno klinikų ligos istorijų ir ambulatorinių kortelių archyvu,
ĮS turinčius pacientus vienijančių asociacijų duomenimis, Kauno klinikų
elektroninėmis informacinėmis sistemomis, Sveidros posisteme APAP. ĮS
turintys vaikai ir jų tėvai kviesti dalyvauti tyrime skelbimuose socialinių
tinklų paskyrose, tėvų forumuose, telefonu, laiškais ir asmeninių pokalbių
metu (ĮS ir hidrocefalijos asociacijos renginiuose, Kauno klinikų Vaikų
neurochirurgijos, Vaikų neurologijos, Vaikų chirurgijos skyriuose, Vaikų
reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“). Tėvams ir vaikams sutikus dalyvauti
tyrime, sutartas tyrimo duomenų rinkimo laikas ir vieta (šeimos namai, Vaikų
reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“, šeimos gyvenamoje vietoje esančios
gydymo įstaigos, neįgaliųjų dienos centrai).
Vaikų neurochirurgijos skyriaus registracijos knygose rasta, kad 1999–
2012 metais Lietuvoje gimė 149 vaikai, turintys ĮS. Patikslinus informaciją
„Sveidros“ sistemoje paaiškėjo, kad 14 vaikų 2016 m. buvo mirę, o 16 gyveno ne Lietuvoje. Iš viso 2016–2017 metais Lietuvoje gyveno 119 ĮS turinčių
vaikų, vyresnių nei 5 metai. Iš jų 99 vaikai ir jų tėvai (88 proc.) sutiko
dalyvauti tyrime, o 20-ies vaikų tėvai dalyvauti tyrime atsisakė. Sutikusiems
dalyvauti tyrime vaikams ir jų tėvams suteikta išsami informacija apie planuojamą tyrimo eigą, tikslus ir metodus. Tėvai pasirašė informuoto asmens
sutikimo formą, o vyresni nei 12 metų vaikai – pritarimo formą.
44

Tyrimo duomenys rinkti 2017 m. gegužės–spalio mėnesiais. ĮS turinčių
vaikų tėvai apklausti naudojant anketą, kurią sudarė keletas demografinių
klausimų ir klausimai, susiję su vaiko sveikatos būkle ir taikytais gydymo
metodais (2 priedas). Ši anketa papildyta / patikslinta duomenimis, rastais
tėvų pateiktuose medicininiuose dokumentuose, pedagoginių-psichologinių
tarnybų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo protokoluose, negalios
nustatymo dokumentuose. Vaikams atliktas manualinis kojų raumenų testavimas ir savarankiško judėjimo vertinimas. Tėvai pildė dalyvumo ir aplinkos
vertinimo klausimyną. Vyresni nei 12 metų vaikai pildė su sveikata susijusios
GK klausimyną (3 priedas), o už 5–12 metų vaikus GK klausimyną pildė
vienas iš tėvų / globėjų (4 priedas). Naudotos dvi to paties GK klausimyno
versijos, skirtos vaikams ir tėvams. Be to, 5–12 metų vaikų tėvams buvo
užduodamas bendro pobūdžio klausimas „Kaip Jūsų vaikui sekasi?“, o 13–
17 metų vaikams – klausimas „Kaip tau sekasi?“. Prašyta atsakyti į šiuos
klausimus, vertinant sėkmę 0–100 balų skale. Praėjus dviem savaitėms 20-ies
vaikų ir 20-ies tėvų paprašyta užpildyti GK klausimyną pakartotinai, kad
galėtume įvertinti pakartotinių testavimų patvirtintą testo stabilumą.
3.2. Tyrime naudoti vertinimo metodai
3.2.1. Sveikatos ir funkcinės būklės vertinimas
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimo lygmuo nustatytas naudojant
manualinį raumenų testavimą (RT). Manualinis RT – tai standartizuotas
atskirų raumenų ir (arba) raumenų grupių jėgos vertinimo metodas, kurį
rekomenduojama vartoti kaip pagrindinį metodą ĮS turinčių vaikų pirminiam
funkcinio nugaros smegenų pažeidimo lygmeniui nustatyti ir funkcinės
būklės pokyčiams stebėti [53]. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad manualinis
RT yra patikimas ir tikslus metodas 6–18 metų vaikų, turinčių ĮS, kojų
raumenų jėgai vertinti. Tan'o ir kt. tyrimo duomenimis, vertintojų sutarimas
naudojant šį testą buvo puikus (kappa koeficientas, κw2 = 0,95; pasikliautinasis intervalas 0,94–0,96), susitarimų procentas – geras (72,3 proc.), o
Bland-Altmann'o susitarimų intervalas – kliniškai priimtinas (1,3–1,4). Minimalus aptinkamas skirtumas buvo 1 balas [211].
Atliekant manualinį RT vertinamas raumens gebėjimas pasipriešinti raumenį veikiančioms sunkio arba išorės (tyrėjo sukeltoms) jėgoms. Testavimo
metu vaikui nurodoma pradinė kūno padėtis ir prašoma atlikti judesį, kurį
atliekant dalyvauja testuojama raumenų grupė. Jei vaikas geba atlikti judesį,
tyrėjas savo ranka sudaro pasipriešinimą judesiui atlikti. Raumens susitraukimo jėga vertinama balais nuo 0 iki 5 (3.2.1.1 lentelė) [211, 212].
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3.2.1.1 lentelė. Raumenų jėgos vertinimas 5 balų sistema (pagal Tan'a ir kt.)
[211]
Balai
0
1
2
3
4
5

Aprašymas
Judesio neatlieka, nėra juntamo raumens susitraukimo
Judesio neatlieka, bandant atlikti jaučiamas raumens susitraukimas
Atlieka judesį pilna amplitude, pašalinus sunkio jėgos veikimą
Atlieka judesį pilna amplitude, įveikdamas sunkio jėgą
Atlieka judesį pilna amplitude, įveikdamas sunkio jėgą ir nedidelį pasipriešinimą
judesiui
Atlieka judesį pilna amplitude, įveikdamas sunkio jėgą ir didelį pasipriešinimą
judesiui

Tyrimo metu vertinta koją per klubo sąnarį lenkiančių, per kelio sąnarį
tiesiančių ir pėdą lenkiančių raumenų jėga. Koją per klubo sąnarį lenkiančių
ir per kelio sąnarį tiesiančių raumenų jėga vertinta vaikui sėdint, o pėdą lenkiančių – gulint ant pilvo.
Priklausomai nuo RT rezultatų, vaikai suskirstyti į 4 grupes pagal pažeidimo lygmenį (Hoffer'io klasifikacija): (1) krūtinės srities – visų 3 raumenų
grupių jėga 0–2 balai; (2) viršutinių juosmens segmentų (L1–L2) – klubą
lenkiančių raumenų jėga 2–5 balai, o žemesnių nugaros segmentų valdomų
(koją per kelį tiesiančių ir pėdą lenkiančių) raumenų jėga < 3 balų; (3) apatinių juosmens segmentų (L3–L5) – normali koją per klubo sąnarį lenkiančių
raumenų jėga (5 balai), koją per kelį tiesiančių raumenų jėga 3–5 balai, pėdą
lenkiančių raumenų jėga 0–1 balo; (4) kryžmens – normali (5 balai) koją per
klubo sąnarį lenkiančių ir per kelį tiesiančių raumenų jėga, o pėdą lenkiančių
raumenų jėga 2–5 balai [248]. Asimetrinio pažeidimo atveju nugaros smegenų pažeidimo lygmuo nustatytas pagal mažiau pažeistos kūno pusės RT
duomenis.
Savarankiško judėjimo lygmuo vertintas ir koduotas pagal Hoffer’io
klasifikaciją: 0 – nevaikšto; 1 – vaikšto tik kineziterapijos užsiėmimų metu;
2 – vaikšto patalpoje su pagalbinėmis priemonėmis; 3 – vaikšto patalpoje ir
lauke su pagalbinėmis priemonėmis; 4 – vaikšto patalpoje ir lauke be pagalbinių priemonių [213].
Gretutiniai sveikatos sutrikimai. Vertinti gretutinių ĮS sutrikimų (galvos ir nugaros smegenų pažeidimų, ortopedinių deformacijų, dubens organų
funkcijos sutrikimų) buvimas, intelektas ir mokymosi sunkumai (2 priedas).
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Hidrocefalijos buvimas koduotas kaip „0“ , kai jos nebuvo arba nereikėjo
chirurginio gydymo. Jei taikytas chirurginis gydymas, hidrocefalijos buvimas
koduotas kaip „1“, prie „1“ pridedant operacijų dėl VPS komplikacijų skaičių.
Analogiškai („0“ arba „1“) koduota Chiario II malformacijos, siringomielijos,
FNSS buvimas, jeigu buvo taikytas chirurginis gydymas. Epilepsijos buvimas
koduotas kaip „1“, jeigu tyrimo metu vartojo vaistus nuo epilepsijos.
Surinkta informacija apie stuburo, klubų, kelių ir čiurnų deformacijų
buvimą / nebuvimą (remiantis apžiūros ir medicininių dokumentų duomenimis), kojų kaulų lūžius. Klubai vertinti kaip išnirę, jeigu Reimerio indeksas
rentgenogramose buvo didesnis negu 100 proc. Stuburo deformacijos kriterijai, naudoti tyrime, buvo šie: (1) skoliozė > 30 laipsnių; (2) kifozė > 70 laipsnių; (3) atlikta stuburo operacija (net jeigu tyrimo metu stuburo deformacijos
neturėjo).
Šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymu laikytas nevalingas šlapimo ir (arba)
išmatų tekėjimas dienos ir (arba) nakties metu. Šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymas koduoti kaip „1“, kai vaikas iš dalies kontroliavo dubens organų
funkciją ir naudojo sauskelnes arba įklotus nepastoviai, daugiausiai dėl saugumo (pavyzdžiui, sportuodamas, keliaudamas). Šlapimo ir (arba) išmatų
nelaikymas koduoti kaip „2“, kai vaikas visiškai nekontroliavo dubens organų
funkcijos ir nuolatos naudojo sauskelnes ir (arba) įklotus. Į klausimyną buvo
įtraukti klausimai apie dubens organų funkcijos sutrikimų gydymo metodus
(PŠŠPK, klizmų taikymą, chirurgines intervencijas) ir inkstų nepakankamumą.
Iš tėvų pateiktų medicininių dokumentų ir (arba) pedagoginių-psichologinių tarnybų specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo protokolų ir (arba)
negalios nustatymo dokumentų gauta informacija apie vaiko intelekto koeficientą (IQ), nustatytą Wechsler intelekto skalėmis (WISC – III) ir specialiuosius ugdymosi poreikius. Naudoti protinio atsilikimo kriterijai, nustatyti
TLK-10 [11]:
− lengvas protinis atsilikimas – IQ 50–69;
− vidutinis protinis atsilikimas – IQ 35–49;
− sunkus protinis atsilikimas – IQ 20–4;
− gilus protinis atsilikimas – IQ < 20.
Vaiko sveikatos būklės sunkumui ir sudėtingumui vertinti suskaičiuotas
bendras gretutinių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų skaičius – kiekvienam gretutiniam sutrikimui (pavyzdžiui, hidrocefalijai, Chiario II malformacijai, stuburo deformacijai) skirtas 1 balas ir suskaičiuota visų balų suma.
Analogišką kodavimo sistemą savo tyrimuose naudojo Anaby ir kt. [214],
Marino ir kt. [215].
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3.2.2. Dalyvumo ir aplinkos vertinimas
Dalyvumui ir aplinkai vertinti naudotas dalyvumo ir aplinkos vertinimo
klausimynas vaikams ir jaunimui (angl. Participation and Environment
Measure for Children and Youth, PEM-CY), sukurtas Coster'io ir kt. [9].
Klausimynas įsigytas iš Makmasterio universiteto (Kanada) „CanChild“ vaikų negalios mokslų centro, gautas centro leidimas išversti klausimyną į
lietuvių kalbą, kultūriškai adaptuoti ir taikyti tyrime. Vertinant dalyvumą
ugdymo įstaigoje papildomai rinkti duomenys apie vaiko lankomą mokyklą /
darželį: ar vaikas lanko bendrojo lavinimo ar specialiąją ugdymo įstaigą? ar
mokomas namuose? jeigu lanko bendrojo lavinimo ugdymo įstaigą, ar mokosi kartu su visais vaikais ar specialioje grupėje mokymosi sunkumų turintiems
vaikams?
PEM-CY skirtas 5–17 metų vaikų (tipiškai besivystančių ir negalią turinčių) dalyvumui ir aplinkai vertinti namuose, ugdymo įstaigoje ir bendruomenėje. PEM-CY pildo tėvai arba globėjai, atsakydami į eilę uždarų klausimų
apie vaiko dalyvavimą 25-ių rūšių veiklose (10 veiklos rūšių namuose, 10 –
bendruomenėje ir 5 – ugdymo įstaigoje): (1) kaip dažnai vaikas dalyvavo
atitinkamos rūšies veiklose per pastaruosius 4 mėnesius? (2) kiek įsitraukė į
mėgstamas tos rūšies veiklas? (3) ar tėvai norėtų, kad vaiko dalyvumas
pasikeistų ir kokių pasikeitimų norėtų? Be to, tėvai atsako į klausimus apie
vaiko aplinką, nurodydami kaip vieni ar kiti aplinkos veiksniai (pavyzdžiui,
fizinė aplinka, aplinkinių žmonių nuostatos, pagalbinių priemonių ir programų prieinamumas) veikia vaiko dalyvumą. Namų (13 klausimų), ugdymo
įstaigos (17 klausimų) ir bendruomenės (16 klausimų) aplinka vertinamos
atskirai. Be to, tėvams sudaryta galimybė įtraukti į testą papildomus teiginius
(daugiausia 3): ką šeimą daro ir (arba) kokias strategijas naudoja vaiko
dalyvumui palaikyti ir (arba) pagerinti? PEM-CY skalės pateikiamos
3.2.2.1 lentelėje.
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3.2.2.1 lentelė. PEM-CY skalės (pagal Coster'į ir kt.) [9]
PEM-CY klausimas
Kaip dažnai Jūsų vaikas
dalyvavo šios rūšies veiklose per
pastaruosius keturis mėnesius?
Kiek Jūsų vaikas įsitraukė į
vieną ar dvi iš šios rūšies veiklų,
kuriose dalyvaudavo dažniausiai
Ar norėtumėte, kad Jūsų vaiko
dalyvumas pasikeistų?
Ar žemiau išvardinti dalykai
padeda ar trukdo Jūsų vaikui
dalyvauti namų veiklose?
Ar žemiau išvardinti dalykai
prieinami ir ar jų pakanka
palaikyti Jūsų vaiko dalyvumą
namuose?

Kintamojo
Galimi atsakymo variantai
pavadinimas
Dalyvavimo 8 balų skalė (nuo 0 = niekada iki 7 =
dažnumas
kasdien)
Įsitraukimas

5 balų skalė (nuo 1 = minimaliai
įsitraukia iki 5 = labai įsitraukia)

Pasikeitimų
poreikis

Ne arba Taip
Jeigu atsakymas Taip, nurodoma kokių
pasikeitimų norėtų: dažnumo,
įsitraukimo, veiklų įvairovės
Paprastai trukdo = 1
Kartais padeda, kartais trukdo = 2
Paprastai padeda arba Neturi reikšmės
=3
Paprastai ne = 1
Kartais taip, kartais ne = 2
Paprastai taip arba nereikia = 3

Aplinkos
palankumas
Aplinkos
ištekliai

PEM-CY klausimynu surinkti duomenys apibendrinti suskaičiuojant
testo kūrėjų rekomenduojamus suminius įverčius (atlikti matematiniai skaičiavimai su testo kintamųjų balais). Suminiai įverčiai suskaičiuoti kiekvienai
namų, ugdymo įstaigos ir bendruomenės aplinkai atskirai.
Tyrime naudoti suminiai įverčiai:
− Vidutinis dalyvavimo dažnumas – dalyvavimo visose tos aplinkos
(namų, ugdymo įstaigos, bendruomenės) veiklose dažnumų vidurkis.
Aukštesnis įvertis rodo dažnesnį vaiko dalyvavimą veiklose.
− Veiklų, kuriose vaikas dalyvauja, skaičius – veiklų, kuriose vaikas
dalyvauja, skaičius padalintas iš bendro veiklų skaičiaus, išreikštas
procentais. Didesnis procentas rodo, kad vaikas dalyvauja
įvairesnėse veiklose.
− Vidutinis įsitraukimas – visų įsitraukimo į tos aplinkos veiklas balų
vidurkis. Aukštesnis įvertis rodo didesnį įsitraukimą.
− Veiklų, kuriose tėvai pageidavo pokyčių, skaičius – veiklų,
kuriose tėvai pageidavo vaiko dalyvumo pokyčių, skaičius,
padalintas iš bendro veiklų skaičiaus toje aplinkoje ir išreikštas
procentais.
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Parama – atsakymų „paprastai padeda“ arba „paprastai taip“ suma
padalinta iš bendro tos aplinkos klausimų skaičiaus, išreikšta
procentais. Didesnis procentas rodo didesnį paramos kiekį toje
aplinkoje.
− Kliuviniai – atsakymų „paprastai trukdo“ arba „paprastai ne“ suma
padalinta iš bendro tos aplinkos klausimų skaičiaus ir išreikšta
procentais. Didesnis procentas rodo didesnį kliuvinių skaičių toje
aplinkoje.
− Aplinkos palankumas – aplinkos palankumo skalės kintamųjų
suma padalinta iš maksimalaus įmanomo balų skaičiaus toje
aplinkoje, išreikšta procentais. Didesnis procentas rodo didesnį
aplinkos palankumą vaiko dalyvumui.
− Aplinkos ištekliai – aplinkos išteklių skalės kintamųjų suma
padalinta iš maksimalaus įmanomo balų skaičiaus toje aplinkoje,
išreikšta procentais. Didesnis procentas rodo, kad aplinkoje yra
daugiau išteklių vaiko dalyvumui užtikrinti.
− Bendras aplinkos palankumas – aplinkos palankumo ir aplinkos
išteklių skalių kintamųjų suma padalinta iš maksimalaus įmanomo
tos aplinkos vertinimo balų skaičiaus, išreikšta procentais. Didesnis
procentas rodo, kad vaiko aplinka yra palankesnė vaiko dalyvumui.
Coster'io ir kt. tyrimas parodė, kad PEM-CY yra patikimas testas – klausimyno skalių vidinis nuoseklumas buvo 0,59–0,91, o klausimyno patikimumas pakartotinių tyrimų atžvilgiu – 0,58–0,95. Konstrukcinis PEM-CY
validumas buvo vertintas lyginant negalią turinčių vaikų ir tipiškai besivystančių vaikų dalyvumą. Nustatyta, kad negalią turinčių vaikų dalyvumo ir
aplinkos vertinimai reikšmingai skyrėsi nuo tipiškai besivystančių vaikų –
negalią turinčių vaikų dalyvumas ir aplinkos palankumas buvo mažesni ir
daugiau jų tėvų nurodė norintys, kad vaiko dalyvumas pasikeistų. Konvergencinis validumas tirtas nustatant koreliacijas tarp Pasikeitimų poreikio ir
Bendro aplinkos palankumo skalių. Tikėtasi, kad koreliacija tarp Bendro
aplinkos palankumo ir Pasikeitimų poreikio vertinimo balų bus neigiama.
Tyrimo rezultatai šią hipotezę patvirtino – nustatyta ryški neigiama koreliacija tarp Pasikeitimų poreikio ir Bendro aplinkos palankumo vertinimų (namų
aplinkoje: –0,42, bendruomenėje: –0,53, ugdymo įstaigoje: –0,59) [9].
PEM-CY buvo išverstas į lietuvių kalbą pagal testo kūrėjų rekomendacijas. Pirmiausia originali (angliška) klausimyno versija išversta į lietuvių
kalbą. Kitas nepriklausomas vertėjas išvertė testą atgal į anglų kalbą.
Suderinus originalią ir iš lietuvių kalbos verstą anglišką versijas nustatyti
neatitikimai, į kuriuos atsižvelgta parengiant galutinį lietuvišką klausimyno
variantą. Klausimyno vertimas derintas su Kanados Makmasterio universiteto
−
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„CanChild“ vaikų negalios mokslų centro atstovu. Centro specialistai atliko
testo vertimo iš lietuvių į anglų kalbą analizę ir lietuviškai testo versijai pritarė.
Lietuviškos PEM-CY versijos patikimumas ir validumas vertinti atliekant skaičiavimus su šio tyrimo rezultatais. Vidinis PEM-CY skalių nuoseklumas vertintas apskaičiuojant Cronbach'o alpha koeficientą. Konvergencinis
validumas nustatytas skaičiuojant Spearman'o koreliaciją tarp Pasikeitimų
poreikio ir Bendro aplinkos palankumo skalių įverčių.
Lietuviškos PEM-CY testo versijos skalių vidinis nuoseklumas buvo
aukštas (Cronbach'o alpha > 0,7), išskyrus Namų aplinkos palankumą
(3.2.2.2 lentelė) ir artimas originalios (angliškos) PEM-CY versijos skalių
vidiniam nuoseklumui. Nustatytas statistiškai reikšminga vidutinė koreliacija
tarp Pasikeitimų poreikio ir Bendro aplinkos palankumo skalių įverčių namuose (r = –0,48, p = 0,005), ugdymo įstaigoje (r = –0,56, p = 0,001) ir bendruomenėje (r = –0,58, p = 0,02).
3.2.2.2. lentelė. PEM-CY vidinis nuoseklumas
PEM-CY skalė

Cronbach'o alpha

Namuose
− Dalyvavimo dažnumas

0,71

− Įsitraukimas

0,84

− Aplinkos palankumas

0,49

− Aplinkos ištekliai
Ugdymo įstaigoje

0,79

− Dalyvavimo dažnumas

0,78

− Įsitraukimas

0,76

− Aplinkos palankumas

0,71

− Aplinkos ištekliai
Bendruomenėje

0,72

− Dalyvavimo dažnumas

0,74

− Įsitraukimas

0,96

− Aplinkos palankumas

0,72

− Aplinkos ištekliai

0,76
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3.2.3. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimas
Su sveikata susijusiai GK vertinti naudotas specifinis standartizuotas ĮS
turinčių vaikų su sveikata susijusios GK klausimynas (angl. Spina Bifida
Health-Related Quality of Life Questionnaire, SB-HRQOL), sukurtas Parkin
ir kt. [170]. Šiuo metu tai vienintelis ligai specifinis klausimynas, skirtas ĮS
turinčių vaikų GK vertinti [4]. SB-HRQOL klausimyną sudaro 2 skalės: 44
klausimai 5–12 metų vaikų tėvams ir 47 klausimai 13–20 metų paaugliams ir
jaunuoliams. Respondentai turi atsakyti į klausimus, nurodydami teiginio
atitikimą tiriamojo situacijai 1–5 balų Likerto skalėje (1 balas – teiginys
menkai tinkamas / neatitinka tiriamojo situacijos, 5 balai – teiginys visiškai
atitinka tiriamojo situaciją, 2–4 balai – tarpiniai atsakymai tarp 1–5). Galutinė
įverčių suma gaunama sudėjus visus teigiamų klausimų atsakymų įverčius ir
atėmus neigiamų klausimų atsakymų įverčius. Galima visų atsakymų į
HRQOL klausimus įverčių suma svyruoja tarp 44–220 vaikams ir tarp 47–
235 paaugliams. Paaugliai pildo SB-HRQOL patys, o už 5–12 metų vaikus
klausimyną pildo vaiko tėvai arba globėjai.
SB-HRQOL yra patikima ir validi priemonė ĮS turinčių vaikų GK vertinti. Kanadoje atlikto tyrimo duomenimis, originalaus klausimyno (anglų kalba) pakartotinių tyrimų stabilumas buvo geras (tarpklasinės koreliacijos
koeficientas, TKK = 0,78 vaikų; TKK = 0,96 paauglių), klausimyno vidinis
nuoseklumas buvo geras (Cronbach'o alfa, α = 0,93 vaikų, α = 0,94 paauglių). SB-HRQOL validumas Kanados mokslininkų tyrime vertintas skaičiuojant koreliaciją tarp SB-HRQOL ir atsakymo į bendro pobūdžio klausimą
„Kaip tau sekasi?“ paaugliams ir „Kaip Jūsų vaikui sekasi?“ tėvams įverčių.
Skaičiuojant šiuo metodu gautas geras konstrukcinis SB-HRQOL validumas
(r = 0,57 vaikų; r = 0,63 paauglių) [170, 175].
Šiam tyrimui atlikti SB-HRQOL išverstas į lietuvių kalbą, vadovaujantis
Paciento įvardijamų baigčių vertinimo informacine sistema (angl. PatientReported Outcomes Measurement Information System, PROMIS) [216].
Pirmiausia du nepriklausomi vertėjai išvertė testą į lietuvių kalbą. Šie vertimai palyginti tarpusavyje, atlikta vertimo neatitikimų analizė, nustatytas
tinkamiausias variantas ir tokiu būdu sukurta geresnis vertimo variantas.
Pastarasis išverstas į anglų kalbą trečio nepriklausomo vertėjo. Atlikus originalios klausimyno versijos ir į anglų kalbą išversto lietuviško klausimyno
analizę, nustatytos ir pataisytos vertimo klaidos ir netikslumai. Tokiu būdu
sukurta galutinė lietuviška SB-HRQOL versija, kuri pateikta 3–4 prieduose.
Lietuviško SB-HRQOL patikimumas ir validumas apskaičiuoti naudojantis šio tyrimo duomenimis. Vidinis testo nuoseklumas vertintas apskaičiuojant Cronbach'o alfa koeficientą (α), o pakartotų tyrimų stabilumas –
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TKK. Konvergenciniam SB-HRQOL validumui nustatyti skaičiuota Spearman'o koreliacija tarp SB-HRQOL ir atsakymo į klausimą „kaip vaikui
sekasi?“ įverčių. Statistiniai skaičiavimai parodė, kad abiejų SB-HRQOL
klausimyno skalių vidinis nuoseklumas buvo aukštas (α = 0,93 vaikų, α =
0,85 paauglių), o pakartotų tyrimų stabilumas geras (TKK = 0,77 vaikų,
TKK = 0,78 paauglių). Koreliacija tarp SB-HRQOL vaikų skalės ir atsakymo
į klausimą „kaip sekasi?“ įverčių buvo aukšta (r = 0,73; p = 0,0001), o
koreliacija tarp SB-HRQOL paauglių skalės ir atsakymo į klausimą „kaip
sekasi?“ įverčių buvo priimtina (r = 0,49; p = 0,03).
3.3. Statistinė duomenų analizė
Tyrimo duomenims analizuoti naudoti programų paketai Statistical
Package for Social Science 22 for Windows (SPSS) ir Microsoft Office Excel.
Kiekybinėms tyrimo imties charakteristikoms vertinti skaičiuotos minimalios
ir maksimalios kintamojo reikšmės, vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai (SN),
o kokybinėms charakteristikoms vertinti skaičiuoti dažnumas vienetais (n) ir
procentais (proc.). Dalyvumui ir aplinkai vertinti skaičiuoti suminiai PEMCY įverčiai: po 4 kiekvieno dalyvumo ir 5 aplinkos įverčius kiekvienoje
aplinkoje (namų, ugdymo įstaigos, bendruomenės) atskirai. Su sveikata
susijusiai GK vertinti skaičiuota SB-HRQOL klausimyno įverčių suma. Kintamųjų normalumo prielaidai patikrinti naudoti grafinis metodas (histograma)
ir Shapiro-Vilk'o testas.
Dviejų nepriklausomų grupių požymiams palyginti naudotas Stjudent'o
t kriterijus, kai kintamojo skirstinys tenkino normalumo prielaidą ir neparametrinis Mann-Whitney kriterijus, kai skirstinys normalumo prielaidos netenkino. Daugiau nei dviejų grupių požymiams palyginti naudota vienaveiksmė dispersinė analizė (angl. Analysis Of Variance, ANOVA), kai skirstinys
tenkino normalumo prielaidą ir Kruskal-Wall'io kriterijus, kai skirstinys
normalumo prielaidos netenkino. Ryšiams tarp normaliųjų kintamųjų įvertinti
taikytas Pearson'o koreliacijos koeficientas. Kai kintamojo skirstinys normalumo prielaidos netenkino, naudotas Spearman'o koreliacijos koeficientas.
Dalyvumo ir aplinkos veiksnių sąsajos su demografiniais, aplinkos ir
sveikatos veiksniais analizuotos naudojant žingsninę daugianarę tiesinę
regresiją. Priklausomi kintamieji buvo Vidutinio dalyvavimo dažnumo, Veiklų
įvairovės, Vidutinio įsitraukimo, Veiklų, kuriose tėvai pageidauja pokyčių,
skaičiaus, Aplinkos paramos ir Aplinkos kliuvinių suminiai įverčiai. Dalyvumas (Vidutinis dalyvavimo dažnumas, Veiklų įvairovė, Vidutinis įsitraukimas,
Veiklų, kuriose tėvai pageidauja pokyčių, procentas) ir aplinka (Parama ir
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Kliuviniai) skirtingose aplinkose (namuose, ugdymo įstaigoje ir bendruomenėje) analizuoti atskirai: sudaryta po 6 regresijos modelius kiekvienai
vaiko aplinkai (iš viso 18 modelių). Analizuojant dalyvumą potencialūs regresoriai buvo vaiko amžius, lytis, sveikatos ir funkcinės būklės klausimyno,
atsakymų į PEM-CY aplinkos skalės klausimus įverčiai, suminiai PEM-CY
aplinkos įverčiai. Analizuojant aplinką potencialūs regresoriai buvo sveikatos
ir funkcinės būklės klausimyno įverčiai. Pasirinktas žingsninės regresijos
būdas, kai žingsniuojama atgal – pradžioje į regresijos modelį įtraukiami visi
regresoriai, paskui modelis tobulinamas pašalinant po vieną nereikšmingus
regresorius. Procesas baigiamas, kai modelyje lieka tik statistiškai reikšmingi
regresoriai.
Su sveikata susijusios GK sąsajos su aplinka, sveikatos veiksniais ir dalyvumu nagrinėtos naudojant žingsninę daugianarę tiesinę regresiją. Priklausomas kintamasis buvo SB-HRQOL klausimyno skalių įverčiai, o potencialūs
regresoriai – sveikatos ir funkcinės būklės klausimyno, atsakymų į PEM-CY
aplinkos skalių klausimus įverčiai, suminiai PEM-CY aplinkos skalių įverčiai.
Pirminė duomenų analizė inferencinės statistikos metodais atskleidė, kad GK
su amžiumi ir lytimi nesusijusi, todėl lytis ir amžius nebuvo įtraukti į regresijos modelius. Vaikų ir paauglių su sveikata susijusi GK vertintos atskirai,
todėl sudaryti 2 atskiri regresijos modeliai vaikams ir paaugliams.
Sudarius tiesinės regresijos modelį kiekvienu atveju tikrinta, ar tenkinamos regresijos modelio prielaidos. Šiame tyrime vertintos šios prielaidos:
dispersijos mažėjimo daugikliai (VIF), standartizuotų liekamųjų paklaidų
histogramos, standartizuotų liekamųjų paklaidų ir standartinio normaliojo
atsitiktinio dydžio santykinių procentinių dažnių P-P grafikai. Regresijos
parametrų įverčių tikslumui nustatyti suskaičiuoti 95 proc. tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Pateikiant regresijos duomenis determinacijos
koeficientai (R2) išreikšti procentais.
Mokyklos lankymo arba mokymosi namuose šansas, atsižvelgiant į vaiko
amžių, sveikatos ir funkcionavimo sutrikimus, analizuotas pasitelkus logistinę regresinę analizę. Priklausomas kintamasis šioje analizėje buvo Mokyklos
lankymas (galimos kintamojo reikšmės „lanko“ arba „mokosi namuose“), o
regresoriai – vaiko amžius, sveikatos ir funkcionavimo sutrikimai. Analizės
rezultatai pateikti kaip šansų santykis (ŠS). Didesnė ŠS skaitinė vertė reiškia
didesnę galimybę, kad vaikas, turintis analizuojamą sveikatos ir/ar funkcionavimo sutrikimą, bus mokomas namuose, palyginus su vaikais, kurie šio
sutrikimo neturi.
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Tikrinant statistines hipotezes apskaičiuoti kriterijaus reikšmingumo
lygmenys (p), kad išvengti pirmosios rūšies klaidų (tikimybės atmesti teisingą
teiginį). Statistinė prielaida laikyta reikšminga, jei p<0,05. Kad išvengti
antrosios rūšies klaidų (tikimybės, kad klaidinga hipotezė bus priimta už
teisingą) atlikta aposteriorinė statistinės galios analizė. Naudojant G*Power3
statistinės analizės programą [217] apskaičiuota, kad analizuojant 99-ių
tyrimo dalyvių duomenis ir į regresijos modelį įtraukus 3 regresorius, statistinė tyrimo galia pakankama (β = 0,85), o regresorių poveikis modeliuojamas
tinkamai (Fsq = 0,15, α = 0,05).
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4. REZULTATAI
4.1. Tyrimo dalyvių demografiniai duomenys,
sveikatos sutrikimai ir jų gydymo ypatumai
Tyrime dalyvavo devyniasdešimt devyni 5–17,9 (vidurkis ± SN =
11,03 ± 0,38) metų vaikai ir paaugliai. Imtyje buvo 60 (61 proc.) 5–12,8
(vidurkis = 8,47 ± 0,29) metų vaikų ir 39 (39 proc.) 13–17,9 (vidurkis =
14,96 ± 0,29) metų paaugliai, 52 (52,5 proc.) berniukai ir 47 (47,5 proc.)
mergaitės. Daugiau nei pusė tiriamųjų (59,6 proc.) turėjo juosmens srities,
kiti – krūtinės ir kryžmens srities ĮS (4.1.1 pav.).

4.1.1 pav. Tiriamųjų procentinis skirstinys atsižvelgiant
į nugaros smegenų pažeidimo lygmenį
Pusė tyrimo dalyvių negebėjo vaikščioti arba vaikščiojo tik kineziterapijos užsiėmimų metu, 10 proc. gebėjo vaikščioti tik patalpoje, likę 40 proc. –
patalpoje ir lauke. Kiekvienas tiriamasis turėjo 1–13 (vidurkis = 6,23 ± 3,32)
gretutinių sveikatos sutrikimų. Dažniausi sveikatos sutrikimai buvo hidrocefalija (63 proc.), šlapimo ir išmatų nelaikymas (atitinkamai 79,8 proc. ir
60,6 proc.), stuburo deformacijos (53,9 proc.). Hidrocefaliją turintys vaikai
buvo patyrę 1–12 (vidurkis = 2 ± 2,29) operacijas dėl VPS komplikacijų. Kitų
neurochirurginių operacijų dažnumas buvo nedidelis. Beveik 80 proc. vaikų
turėjo šlapimo nelaikymą, tačiau PŠŠPK buvo skirta tik 46,5 proc. vaikų.
PŠŠPK šiems vaikams pradėta skirti įvairiu amžiaus tarpsniu – nuo naujagimio iki 16 metų (vidurkis = 48,76 mėnesiai, SN = 47,04). Vaikų procentinis
skirstinys atsižvelgiant į amžių, kai pradėta skirti PŠŠPK, pateikiamas
4.1.2 pav.
Trys vaikai, kuriems PŠPK pradėta taikyti po dešimtojo gimtadienio,
turėjo inkstų nepakankamumą. Inkstų nepakankamumas jiems išsivystė
sulaukus 11, 14 ir 17 metų. Šie vaikai turėjo kryžmens srities ĮS be hidrocefalijos ir gebėjo savarankiškai vaikščioti.
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4.1.2 pav. Procentinis vaikų skirstinys atsižvelgiant į amžių,
kai buvo pradėta skirti IŠPK
Aštuoniasdešimt du procentai vaikų buvo operuoti dėl ortopedinių deformacijų. Vaikui tenkantis ortopedinių operacijų skaičius imtyje buvo 4–10
(vidurkis = 2,12 ± 1,8) operacijų vaikui. Šešiasdešimt penki procentai vaikų
turėjo normalų intelektą, tačiau pagal bendrojo lavinimo mokyklos programas
mokėsi tik 45 (55 proc.) vaikai, kiti turėjo pedagoginės-psichologinės tarnybos nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokėsi pagal individualizuotas programas. Duomenys apie gretutinius sveikatos sutrikimus pateikiami 4.1.1 lentelėje.
4.1.1 lentelė. Gretutiniai ĮS sveikatos ir funkcionavimo sutrikimai
Gretutiniai sveikatos sutrikimai

Tiriamieji, n = 99 (proc.)

Hidrocefalija, gydyta chirurginiu būdu (VPS)
Vaikų, kuriuos reikėjo operuoti dėl VPS komplikacijų, skaičius
VPS komplikacijų skaičius vaikui
Chiario II malformacija
Siringomielija
FNSS
Epilepsija
PŠŠPK taikymas
− Šlapimo pūslę kateterizavo savarankiškai
Šlapimo nelaikymas
− Naudojo apsaugos priemones kartais
− Naudojo apsaugos priemones visada
Inkstų nepakankamumas

62 (63 proc.)
57 (91,9 proc.)
1–12 (m = 2; SD = 2,29)
10 (10,1 proc.)
2 (2 proc.)
4 (4 proc.)
12 (12,1 proc.)
46 (46,5 proc.)
13 (13,1 proc.)
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79 (79,8 proc.)
9 (6,9 proc.)
70 (53,4 proc.)
3 (3 proc.)

4.1.1 lentelės tęsinys
Gretutiniai sveikatos sutrikimai
Tiriamieji, n = 99 (proc.)
Šlapimo nelaikymo gydymas
8 (8 proc.)
− Šlapimo pūslės padidinimas (sin. augmentacija)
1 (1 proc.)
− Cistostoma
2 (2 proc.)
2 (2 proc.)
− Nefrostoma
1 (1 proc.)
− Antirefliuksinė ureterocistostomija.
1 (1 proc.)
− Botulino toksino injekcijos į šlapimo pūslę
Išmatų nelaikymas
60 (60,6 proc.)
4 (3,1 proc.)
− Naudojo apsaugos priemones kartais
56 (42,7 proc.)
− Naudojo apsaugos priemones visada
Vidurių užkietėjimas
− Gydomas vaistais
14 (14,1 proc.)
− Taikomos klizmos pagal reikalą
10 (10,1 proc.)
2 (2 proc.)
− Taikomos reguliarios anterogradinės klizmos
1 (1 proc.)
− Taikomos reguliarios retrogradinės klizmos
14 (14,1 proc.)
− Šalina išmatas ranka
Protinis atsilikimas
35 (35,4 proc.)
− Lengvas
12 (12,1 proc.)
− Vidutinis
12 (12,1 proc.)
3 (3 proc.)
− Sunkus
3 (3 proc.)
− Gilus
5 (5,1 proc.)
− Sunkumas nenustatytas
Vaikščiojimas
− Eisenos sutrikimo nėra
26 (26,3 proc.)
− Turi eisenos sutrikimą, tačiau gali vaikščioti visose aplinkose
13 (13,1 proc.)
10 (10,1 proc.)
− Geba vaikščioti tik patalpoje
4 (4,0 proc.)
− Gebėjo vaikščioti tik KT užsiėmimų metu
46 (46,5 proc.)
− Vaikščioti negeba
Stuburo deformacijos*
53 (53,9 proc.)
Lenkiamosios klubo sąnario kontraktūros ≥20
32 (34 proc.)
Klubo išnirimas, vienpusis arba abipusis
38 (40,4 proc.)
Lenkiamosios kelio sąnario kontraktūros ≥20
34 (34,3 proc.)
Pėdų deformacijos
29 (29,3 proc.)
Kojos kaulų lūžiai
28 (28,2 proc.)
PŠŠPK – protarpinė švari šlapimo pūslės kateterizacija, FNNS – fiksuotų nugaros smegenų
sindromas, KT – kineziterapija, VPS – ventrikuloperineostoma. *stuburo deformacijos kriterijai tyrime: Kobo kampas ≥ 30 laipsnių ir (arba) ryški deformacija sagitalinėje plokštumoje
(lordozė arba kifozė) arba anksčiau atlikta chirurginė stuburo deformacijos korekcija

Apibendrinant klinikinių duomenų analizę galima teigti, kad daug ĮS
turinčių Lietuvos vaikų turi aukštą nugaros smegenų pažeidimo lygmenį ir
daug gretutinių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų.
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4.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas ir aplinka, dalyvumo
sąsajos su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais
4.2.1. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas
Vaikai dažniausiai dalyvavo (vidutiniškai 5,8 balo iš 7 galimų) veiklose
namų aplinkoje, o veiklų įvairovė namuose buvo didžiausia (dalyvavo 90 proc.
visų galimų namų veiklos rūšių). Antroje vietoje pagal dalyvavimo dažnumą
ir veiklų įvairovę buvo ugdymo įstaigos aplinka (vidutinis dalyvavimo dažnumas 3,9; dalyvavo 68,8 proc. veiklos rūšių). Ugdymo įstaigą lankė 86
(86 proc.) vaikai, o 13 vaikų (13 proc.) buvo mokomi namuose.
Mažiausią vaiko dalyvavimo dažnumą ir veiklų įvairovę tėvai nurodė
bendruomenės aplinkoje: vidutinis dalyvavimo dažnumas buvo 1,9 balo iš 7
galimų, vaikai dalyvavo pusėje iš visų klausimyne nurodytų veiklos rūšių.
Vaikų įsitraukimas į veiklas buvo beveik vienodas (vidutiniškai 3,89–4,06
balo iš 5 galimų) visose aplinkose, o mažiausiai pasikeitimų tėvai pageidavo
namų veiklose (47 proc.) (4.2.1.1 lentelė).
4.2.1.1 lentelė. ĮS turinčių vaikų dalyvumas namuose, ugdymo įstaigoje ir
bendruomenėje (PEM-CY dalyvumo skalės įverčiai)
Aplinka

Suminiai įverčiai
MiniVidurkis
SN
malus
5,75
1,31
0
4,06
0,7
1
90,26
12,67
50

Skalė

Namai

Dalyvavimo dažnumas
Įsitraukimas
Veiklų, kuriose dalyvavo,
skaičius (proc.)
Pasikeitimų poreikis (proc.)
Ugdymo
Dalyvavimo dažnumas
įstaiga*
Įsitraukimas
Veiklų, kuriose dalyvavo,
skaičius (proc.)
Pasikeitimų poreikis (proc.)
Bendruomenė Dalyvavimo dažnumas
Įsitraukimas
Veiklų, kuriose dalyvavo,
skaičius (proc.)
Pasikeitimų poreikis (proc.)

Maksimalus
7
5
100

47
3,89
4,04
68,82

23,45
1,09
0,83
15,72

0
0
1
40

100
7
5
100

61,41
1,88
3,89
48,72

28,25
0,95
1,15
20,29

0
0,1
1
10

100
3,4
5
80

65,13

20,89

10

100

SN – standartinis nuokrypis. *dalyvumas ugdymo įstaigoje skaičiuotas iš 85-ių tyrimo dalyvių, kurie lankė ugdymo įstaigą, duomenų.
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Namuose vaikai dažniausiai dalyvavo ir daugiausiai įsitraukė į veiklas,
susijusias su kompiuteriniais žaidimais, TV, video ir DVD žiūrėjimu, bendravimu su šeimos nariais ir svečiais, mažiausiai dalyvavo namų ruošoje ir
veiklose rengiantis eiti į mokyklą (pavyzdžiui, dedant reikalingas priemones
į kuprinę). Įsitraukimas į namų ruošą, savęs priežiūrą, namų darbų rengimą ir
veiklas rengiantis eiti į mokyklą buvo mažiausi. Daugiau negu pusė tėvų teigė
norintys, kad vaikai namuose daugiau žaistų, užsiimtų rankdarbiais arba
menine veikla, dalyvautų namų ruošoje. Vaikų dalyvavimo dažnumas namų
veiklose pateikiamas 4.2.1.1 paveiksle, o įsitraukimas į skirtingas namų veiklas ir pasikeitimų poreikis namų veiklose – 4.2.1.2 lentelėje.

4.2.1.1 pav. Vidutinis dalyvavimo dažnumas skirtingose namų
veiklos rūšyse (pagal 7 balų skalę)
Analizuojant dalyvumą ugdymo įstaigoje nustatyti dideli dalyvavimo
netolygumai. Vaikai kiekvieną darbo dieną dalyvavo pamokose, dažnai bendravo su kitais vaikais pertraukų metu, tačiau beveik neturėjo specialių pareigų
(pavyzdžiui, klasės seniūno, pertraukos budinčiojo ir pan.), retai dalyvavo
neformaliojo ugdymo ir visuomeninėje veikloje (pavyzdžiui, būreliuose,
mokyklos savivaldoje), mokyklos renginiuose ir išvykose (4.2.1.2 pav.).
Vaikai daugiausia įsitraukdavo į bendravimą su vaikais per pertraukas ir
dalyvavimą išvykose ir mokyklos renginiuose, o mažiausiai – į užklasines
veiklas. Daugiau negu 80 proc. tėvų teigė norintys, kad vaikai dažniau dalyvautų klasės išvykose ir mokyklos renginiuose, daugiau įsitrauktų į mokyklos
klubų, komandų ir kitų organizacijų veiklą, turėtų daugiau specialių pareigų
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mokykloje. Vaikų dalyvavimo dažnumas ugdymo įstaigos veiklose pateikiamas 4.2.1.2 paveiksle, o įsitraukimas į skirtingas veiklas ugdymo įstaigoje ir
tėvų nurodytas pasikeitimų poreikis – 4.2.1.2 lentelėje.

4.2.1.2 pav. Vidutinis dalyvavimo dažnumas skirtingose
ugdymo įstaigos veiklų rūšyse (pagal 7 balų skalę)
Iš bendruomenės veiklų vaikai dažniausiai dalyvavo neorganizuotoje
fizinėje veiklose, lankėsi kaimynystėje esančiose visuomeninės paskirties
vietose (parduotuvėse, kavinėse). Vaikai retai susitikdavo su bendraamžiais
už mokyklos ribų ir beveik nedalyvavo organizuotoje fizinėje ir kitoje veikloje, retai keliavo (4.2.1.3 pav.). Bendruomenėje vaikai daugiausia įsitraukdavo į bendravimą su vaikais, keliavimą, ėjimą iš namų į kaimynystėje
esančias vietas (kavinę, parduotuvę) ir bendruomenės renginius, o mažiausiai – į organizuotą fizinę ir kitokią aktyvią veiklą. Tėvai norėjo vaiko dalyvumo pokyčių praktiškai visose bendruomenės veiklų srityse. Daugiau negu
80 proc. tėvų išsakė norintys, kad jų vaikai dažniau keliautų, bendrautų su
kitais vaikais, užsiimtų organizuota ir neorganizuota fizine veikla. Vaikų
dalyvavimo dažnumas bendruomenės veiklose pateikiamas 4.2.1.3 pav., o
įsitraukimas į skirtingas veiklas ugdymo įstaigoje ir tėvų nurodytas
pasikeitimų poreikis – 4.2.1.2 lentelėje.
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4.2.1.3 pav. Vidutinis dalyvavimo dažnumas skirtingose veiklos rūšyse
bendruomenėje (pagal 7 balų skalę)
4.2.1.2 lentelė. Įsitraukimas į namų, ugdymo įstaigos ir bendruomenės veiklų
rūšis ir pasikeitimų poreikis
Aplinka
Namai

Ugdymo
įstaiga*

Veiklos rūšis
Kompiuteriniai ir video žaidimai
Žaidimai patalpose
Menai ir rankdarbiai
TV, video ir DVD
Buvimas kartu su kitais
Bendravimas technologijų pagalba
Namų ruoša
Asmeninė priežiūra
Pasirengimas eiti į mokyklą
Namų darbai
Veikla klasėje
Išvykos ir mokyklos renginiai
Mokyklos komandos, klubai ir
organizacijos
Buvimas su vaikais ne pamokų
metu
Specialios pareigos mokykloje
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Įsitraukimas* pagal
Pasikeitimų
5 balų skalę
poreikis (proc.)
Vidurkis
SN
4,51
0,96
51,9
4,01
1,19
65,5
3,94
1,17
71
4,6
0,96
42
4,7
0,81
38,9
4,6
0,85
45,8
3,35
1,13
81,7
3,91
1,17
64,9
4,04
1,08
61,8
3,59
1,16
71
3,85
1,09
75,9
4,47
1,03
87,8
3,73
1,46
80,2
4,49

0,92

51,9

3,29

1,37

90,9

4.2.1.2 lentelės tęsinys
Įsitraukimas* pagal
Pasikeitimų
5 balų skalę
poreikis (proc.)
Vidurkis
SN

Aplinka

Veiklos rūšis

Bendruomenė

Išėjimas į kaimynystėje esančias
vietas
Bendruomeniniai renginiai
Organizuotas fizinis aktyvumas
Neorganizuota fizinė veikla
Kursai ir pamokos (ne mokykloje)
Organizacijos, klubai, savanoriška
ir visuomeninė veikla
Religiniai ir dvasiniai susibūrimai
bei veiklos
Buvimas su kitais vaikais
bendruomenėje
Apmokamas darbas
Kelionės ir nakvynės ne namuose

4,49

0,91

75,6

4,39
3,84
4,06
4

1,06
1,41
1,17
1,23

89,3
86,3
80,9
80,9

3,31

1,60

72,5

2,47

1,14

71

4,47

1,08

89,3

3,65
4,55

1,5
0,98

70,2
92,4

SN – standartinis nuokrypis; * dalyvumas ugdymo įstaigoje skaičiuotas iš 85-ių tyrimo
dalyvių, kurie lankė ugdymo įstaigą, duomenų.

4.2.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų aplinka
Dauguma vaikų (95 proc.) gyveno šeimose su vienu arba abiem tėvais,
5 vaikai gyveno neįgaliems vaikams skirtose globos įstaigose. Aštuoniasdešimt penki vaikai lankė ugdymo įstaigą, o 58 (68 proc.) buvo integruoti į
bendro lavinimo grupes ar klases, 27 (32 proc.) mokėsi mokymosi negalią
turintiems vaikams skirtose specialiose klasėse arba ugdymo įstaigose.
PEM-CY aplinkos suminių įverčių analizė parodė, kad Bendras aplinkos
palankumas skirtingose aplinkose buvo nevienodas: didžiausias Bendras
aplinkos palankumas nustatytas namų (84,7 proc.), mažesnis – ugdymo įstaigos (81,4 proc.) ir mažiausias – bendruomenės (72,7 proc.) aplinkoje. Daugiausiai kliuvinių tėvai nurodė esant bendruomenės (23,9 proc.), mažiau –
ugdymo įstaigos (14,5 proc.) ir namų (11,4 proc.) aplinkose. Daugiausia
aplinkos paramos vaikai gavo ugdymo įstaigose (28,7 proc.), mažiau – namuose (22,9 proc.) ir bendruomenėje (17,2 proc.). Detalūs PEM-CY suminių
aplinkos skalių įverčiai pateikiami 4.2.2.1 lentelėje.
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4.2.2.1 lentelė. Namų, ugdymo įstaigos ir bendruomenės aplinka (PEM-CY
suminių aplinkos skalių įverčiai)
Aplinka
Namai

Ugdymo
įstaiga*

Bendruomenė

Suminiai įverčiai
MiniMaksiVidurkis SN
malus
malus
Parama (proc.)
22,94
15,65
0
75
Kliuviniai (proc.)
38
12,11
0
42
Aplinkos palankumas (proc.)
92,37
8,15
70
100
Aplinkos ištekliai (proc.)
73,39
14,14
40
100
Bendras aplinkos palankumas (proc.) 84,73
8,51
64
100
Parama (proc.)
28,72
13,52
6
71
Kliuviniai (proc.)
14,52
12,22
0
53
Aplinkos palankumas (proc.)
84,45
10,85
52
100
Aplinkos ištekliai (proc.)
78,01
12,31
50
100
Bendras aplinkos palankumas (proc.) 81,35
9,29
59
100
Parama (proc.)
17,24
10,8
0
50
Kliuviniai (proc.)
23,92
17,34
0
63
Aplinkos palankumas (proc.)
75,59
12,92
48
100
Aplinkos ištekliai (proc.)
68,76
14,09
38
100
Bendras aplinkos palankumas (proc.) 72,66
11,52
50
100
Skalė

*dalyvumas ugdymo įstaigoje skaičiuotas iš 85-ių tyrimo dalyvių, kurie lankė ugdymo įstaigą,
duomenų.

Dažniausiai tėvų nurodoma parama vaiko dalyvumui namuose palaikyti
buvo šeimos narių vaikui skiriamas laikas (46 proc.), priemonės veiklai atlikti
(24 proc.), pinigai (24 proc.) ir vaiko poreikiams pritaikyta aplinka (18 proc.).
Didžiausi kliuviniai vaiko dalyvavimui namų veiklose buvo netinkamas
auklės arba kitų vaiką prižiūrinčių asmenų požiūris į vaiko gebėjimus
(34 proc.), pinigų trūkumas (21 proc.) ir nepritaikyta fizinė aplinka (11 proc.)
(4.2.2.1 pav.).
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4.2.2.1 pav. Parama ir kliuviniai dalyvumui namuose
Ugdymo įstaigose didžiausia parama ĮS turinčio vaiko dalyvumui buvo
vaikui skiriamas šeimos narių laikas (41 proc.) ir galimybė nuvežti vaiką į
ugdymo įstaigą šeimos automobiliu (47 proc.). Didžiausi kliuviniai vaiko
dalyvavimui mokyklos veiklose buvo fizinių savybių poreikis dalyvavimui
mokyklose įprastose veiklose (26 proc.), programų, tarnybų (26 proc.) ir fizinę negalią turintiems asmenims pritaikyto visuomeninio transporto (21 proc.)
stoką (4.2.2.2 pav.).

4.2.2.2 pav. Parama ir kliuviniai dalyvumui ugdymo įstaigoje
Didžiausi lengviniai vaiko dalyvumą bendruomenėje buvo šeimos automobilis (55 proc.), vaikui skiriamą šeimos narių laikas (41 proc.) ir pinigai
(23 proc.), o didžiausi kliuviniai – programų ir tarnybų stoka (51 proc.), fizinę
negalią turintiems asmenims nepritaikyta aplinka (41 proc.), tam tikrų fizinių
savybių (pavyzdžiui, gebėjimo vaikščioti, lipti laiptais) poreikis dalyvavimui
bendruomenėje vykstančiuose renginiuose ir išvykose (34 proc.) (4.2.2.3 pav.).
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4.2.2.3 pav. Parama ir kliuviniai dalyvumui bendruomenėje
Atsakydami į klausimą „Ką Jūs ir Jūsų šeima daro, kad padėtų vaikui
sėkmingai dalyvauti?“ tėvai daugiausia akcentavo šeimos narių skiriamą laiką,
tinkamą veiklų parinkimą, pagalbinių priemonių ir aplinkos pritaikymą, vaiko
paskatinimą, aktyvų domėjimąsi vaiko veikla, vaiko teisių atstovavimą
švietimo sistemoje. Beveik pusė tėvų teigė, kad visada būna kartu su vaiku
bendruomenės renginiuose (kitaip vaikas negalėtų dalyvauti), ketvirtadalis –
kad lydi vaiką mokyklos išvykose (be tėvų vaikas vykti negalėtų). Pusė tėvų
teigė, kad eina į ugdymo įstaigą padėti vaikui dalyvauti pamokose, mokyklos
renginiuose ir (arba) kateterizuoti šlapimo pūslę. Labai mažai tėvų nurodė,
kad pratina / skatina vaiką būti savarankišku, moko socialinių normų, pasitiki
vaiku ir leidžia dalyvauti veiklose be šeimos narių. Atsakymai į klausimą „Ką
Jūs ir Jūsų šeima daro, kad padėtų vaikui sėkmingai dalyvauti?“ pateikiami
4.2.2.2 lentelėje.
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4.2.2.2 lentelė. Tėvų atsakymai į klausimą „Ką Jūs ir Jūsų šeima daro, kad
padėtų vaikui sėkmingai dalyvauti namuose, ugdymo įstaigoje ir bendruomenėje“
Tėvų taikomos dalyvumo
palaikymo / skatinimo priemonės
Namų veiklose
Renkasi tokias namų veiklas, kuriose ĮS turintis vaikas
pajėgtų dalyvauti
Skiria vaikui visą savo laisvalaikį
Stengiasi viską daryti kartu su ĮS turinčiu vaiku
Aktyviai skatina vaiką įsitraukti į veiklą
Pritaikė vaiko poreikiams fizinę namų aplinką
Mama nedirba
Skatina laikytis šeimoje nustatytų taisyklių
Kviečiasi į svečius šeimas, turinčias panašaus amžiaus vaikų
Samdo žmogų vaiko priežiūrai
Moko vaiką savarankiškumo
Ugdymo įstaigoje
Visada būna kartu su vaiku
Lydi vaiką į mokyklos išvykas (kitaip vaikas negalėtų dalyvauti)
Aktyviai domisi vaiko veikla mokykloje
(bendrauja su ugdymo įstaigos pedagogais, kitais
specialistais, aptaria vaiko problemas, pažangą ir pan.)
Šeima aktyviai dalyvauja ugdymo įstaigos gyvenime
Skatina vaiką dalyvauti
Leidžia į specialią mokyklą
Leidžia privačius būrelius
Parūpina reikiamas pagalbines priemones
Eina į mokyklą kateterizuoti vaiko šlapimo pūslę
Kartu su vaiku dalyvauja mokyklos renginiuose
(kitaip vaikas negalėtų dalyvauti)
Kovojo / reikalavo, kad vaikui skirtų mokytojo padėjėją
Kovojo, kad vaikas galėtų eiti į mokyklą
Palydi į mokyklą
Parinko vaikui neįgaliųjų poreikiams pritaikytą mokyklą
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Tėvų, nurodžiusių
taikantys šias priemones,
skaičius (n, proc.)
28 (28,3)
24 (24,2)
23 (23,2)
16 (16,1)
15 (15,2)
11 (11,1)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
47 (47,5)
23 (23,2)
17 (17,1)
14 (14,1)
12 (12,1)
11 (11,1)
11 (11,1)
9 (9)
9 (9)
6 (6)
5 (5)
4 (4)
1 (1,1)
1 (1,1)

4.2.2.2 lentelės tęsinys
Tėvų taikomos dalyvumo
palaikymo / skatinimo priemonės

Tėvų, nurodžiusių
taikantys šias priemones,
skaičius (n, proc.)

Bendruomenėje
Parūpina pagalbines priemones
Mama nedirba
Savo lėšomis pritaikė fizinę vaiko aplinką
(išėjimą iš namo, kiemą)
Pasitiki vaiku ir leidžia be suaugusiojo palydos išeiti iš namų
Kovojo, kad būtų pritaikyta fizinė vaiko aplinka
(išėjimas iš namo, kiemas)
Moko mandagaus elgesio
Moko atpažinti nesaugias situacijas
Riboja savo ir kitų šeimos narių poreikius ĮS turinčio vaiko
naudai
Samdo transportą vaikui pavėžėti
Nuneša vaiką ant rankų laiptais ir (arba) per kitas kliūtis

7 (7)
6 (6)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
1 (1,1)
1 (1,1)
1 (1,1)
1 (1,1)
1 (1,1)

Apibendrindami PEM-CY testo rezultatus, galime teigti, kad ĮS turinčių
Lietuvos vaikų dalyvumas nepatenkinamas, ypač ugdymo įstaigoje ir bendruomenėje. Dalyvaudami veiklose vaikai susiduria su daugybe aplinkos kliuvinių, kurių svarbiausi – nepritaikyta fizinė aplinka ir transportas, neigiamas
visuomenės požiūris į negalią, programų ir tarnybų stoka, tam tikrų fizinių
gebėjimų poreikis vaiko aplinkoje įprastoms veikloms. Šeimos supranta
vaiko dalyvumo svarbą ir skiria daug finansinių išteklių ir laiko vaiko dalyvumui užtikrinti. Švietimo ir socialinės apsaugos sistemų dėmesys negalią
turinčių vaikų dalyvumui nepakankamas.
4.2.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumo sąsajos
su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais
Demografinių, klinikinių ir aplinkos veiksnių sąsajos su dalyvumu
analizuotos taikant žingsninę daugianarę tiesinę regresiją, kurios rezultatai
pateikiami 4.2.3.1 lentelėje. Analizės rezultatai parodė, kad ĮS turinčių vaikų
dalyvumas daugiausia susijęs su aplinka – aplinkos veiksniai siejosi su
visoms dalyvumo sritimis (dalyvavimo dažnumu, veiklų įvairove, įsitraukimu
ir pasikeitimų poreikiu) visose aplinkose. Protiniai gebėjimai siejosi su
aukštesniais dalyvumo skalių įverčiais namuose, didesniu įsitraukimu į
veiklas ugdymo įstaigoje ir didesne veiklų įvairove bendruomenės aplinkoje.
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Daugiau VPS komplikacijų turėjusių vaikų tėvai nurodė didesnį vaiko dalyvumo pasikeitimų poreikį. Aukštesnis nugaros smegenų pažeidimo lygmuo ir
didesnis gretutinių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų skaičius buvo susijęs su didesniu dalyvumo pasikeitimų poreikiu bendruomenės aplinkoje.
Dalyvumas namuose daugiausiai siejosi su protiniais vaiko gebėjimais,
namų aplinkos parama, kliuviniais ir ištekliais. Regresinės analizės duomenimis, protiniai gebėjimai ir aplinkos parama paaiškino 46 proc. Dalyvavimo
dažnumo ir 33 proc. Įsitraukimo į veiklas skalių įverčių dispersijos (nukrypimų nuo imties vidurkio). Veiklų įvairovė buvo susijusi daugiausia su protiniais vaiko gebėjimais, namų aplinkos kliuviniais ir ištekliais. Šie veiksniai
paaiškino 31 proc. Veiklų įvairovės skalės įverčių dispersijos. Didesnė aplinkos parama buvo susijusi su mažesniu pokyčių poreikiu – regresijos modelyje
Aplinkos palankumo skalės įverčiai paaiškino 8 proc. Pokyčių poreikio skalės
dispersijos.
Keturiolika vaikų nelankė mokyklos ir buvo mokomi namuose. Atlikus
daugianarę logistinę regresinę analizę nustatytos reikšmingos sąsajos tarp
protinio atsilikimo ir mokymosi namuose galimybės. Vaikams, turintiems
didesnio laipsnio protinį atsilikimą, tikimybė lankyti ugdymo įstaigą buvo
gerokai mažesnė (šansų santykis, ŠS = 0,508; PI 0,328–0,788; p = 0,02) negu
aukštesnius protinius gebėjimus turinčių vaikų. Kiti ĮS lydintys sveikatos
sutrikimai ir bendras gretutinių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų skaičius
su didesne mokymosi namuose tikimybe susiję nebuvo.
Analizuojant dalyvumą ugdymo įstaigoje daugianarės tiesinės regresijos
rezultatai parodė, kad dalyvavimo dažnumas daugiausia buvo susijęs su
programų ir tarnybų (mokytojo padėjėjo, specialistų, užimtumo po pamokų)
prieinamumu ir aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams (klasių, žaidimo
aikštelių ir kitų patalpų išdėstymu ir įrengimu) – šie regresoriai paaiškino
38 proc. Dalyvavimo dažnumo skalės įverčių dispersijos. Programų ir tarnybų
prieinamumas ir vaiko poreikiams pritaikyta aplinka buvo susijusi su vaiko
veiklų įvairove ugdymo įstaigoje – kartu su aplinkos kliuviniais paaiškino
33 proc. Veiklų įvairovės skalės įverčių dispersijos. Dalyvumo kokybė (įsitraukimas į veiklas) buvo susijęs su protiniais vaiko gebėjimais, santykiais su
bendraamžiais ir vaiko dalyvumui svarbios informacijos (pavyzdžiui, apie
mokyklos veiklas, programas, paramą teikiančius specialistus ir tarnybas)
prieinamumu. Visi šie veiksniai paaiškino 26 proc. Įsitraukimo į ugdymo
įstaigos veiklas skalės įverčių dispersijos. Bendras aplinkos palaikymas, operacijų dėl VPS komplikacijų skaičius ir saugumo užtikrinimas mokykloje (pavyzdžiui, vaiko priežiūra, patyčių ir smurto prevencija) paaiškino 21 proc.
Pasikeitimų poreikio mokykloje skalės įverčių dispersijos – mažesnis aplinkos
palaikymas, didesnis operacijų dėl VPS komplikacijų skaičius ir mažesnis
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saugumo pojūtis lėmė didesnį tėvų norą, kad vaiko dalyvumas ugdymo
įstaigoje pasikeistų.
Vaikų dalyvumo bendruomenės veiklose dažnis ir įsitraukimas daugiausia buvo susijęs su bendru bendruomenės aplinkos palankumu. Šis rodiklis
paaiškino 31 proc. Įsitraukimo į bendruomenės veiklas skalės įverčių dispersijos, o kartu su programų ir tarnybų prieinamumu – 34 proc. Dalyvavimo
dažnumo bendruomenės veiklose skalės įverčių dispersijos. Bendruomenės
veiklų įvairovė daugiausia siejosi su vaiko protiniais gebėjimais, aplinkos
ištekliais ir kliuviniais (45 proc. skalės įverčių dispersijos). Atlikus su pasikeitimų bendruomenės dalyvume poreikiu susijusių veiksnių analizę nustatytos reikšmingos pasikeitimų poreikio sąsajos su nugaros smegenų pažeidimo lygmeniu ir gretutinių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų skaičiumi.
Šie veiksniai ir informacija apie bendruomenės veiklas, renginius ir paramą
teikiančias tarnybas paaiškino 30 proc. Pasikeitimų poreikio bendruomenėje
skalės įverčių dispersijos. Aukštesnis nugaros smegenų pažeidimo lygmuo,
didesnis gretutinių sutrikimų skaičius ir informacijos stoka buvo susiję su
didesniu tėvų noru, kad vaiko dalyvumas kokybiškai ir (arba) kiekybiškai
pasikeistų.
Klinikinių veiksnių sąsajos su aplinkos parama ir kliuviniais analizuotos
taikant žingsninę daugianarę tiesinę regresiją, kurios rezultatai pateikiami
4.2.3.2 lentelėje. Sunkesnę fizinę negalią turinčių vaikų tėvai nurodė daugiau
paramos veiksnių, padedančių palaikyti vaiko dalyvumą namuose – regresijos
modelyje Hoffer’io vaikščiojimo skalės balai paaiškino 50 proc. PEM-CY
suminės Paramos skalės įverčių dispersijos. Vaikų gebėjimas vaikščioti buvo
susijęs ir su namų aplinkos kliuviniais – paaiškino 21,3 proc. PEM-CY
suminės Kliuvinių skalės įverčių dispersijos. Vaiko sveikatos būklė ir (arba)
funkciniai gebėjimai su parama vaiko dalyvumui ugdymo įstaigoje buvo
mažai susiję – nustatyta nedidelės protinio atsilikimo ir kliuvinių ugdymo
įstaigoje sąsajos (protinio atsilikimo sunkumas paaiškino 12,2 proc. Kliuvinių
skalės įverčių dispersijos). Sunkesnį protinį atsilikimą ir (arba) šlapimo
nelaikymą turinčių vaikų tėvai nurodė daugiau kliuvinių vaiko dalyvumui
bendruomenėje – šie veiksniai paaiškino 29,2 proc. Kliuvinių skalės įverčių
dispersijos.
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Ugdymo
įstaiga

Namai

Aplinka
Dalyvavimo dažnumas
Protinis atsilikimas
Aplinkos parama
Veiklų įvairovė
Protinis atsilikimas
Aplinkos kliuviniai
Aplinkos ištekliai
Įsitraukimas
Protinis atsilikimas
Aplinkos parama
Pasikeitimų poreikis
Aplinkos parama
Dalyvavimo dažnumas
Programos ir tarnybos
Fizinė mokyklos aplinka
Veiklų įvairovė
Aplinkos kliuviniai
Programos ir tarnybos
Fizinė mokyklos aplinka
Įsitraukimas
Protinių gebėjimų poreikis
Santykiai su bendraamžiais
Informacija

Regresijos modelis

–0,164
6,5
5,403
0,259
0,208
0,315

0,355
0,253
0,233

–0,825

0,287

–0,103
0,361
0,31

–0,194
0,026

–0,397
0,229

0,454
0,302

–4,484
–0,971
0,542

–3,19
–0,587
0,382

0,486
0,334

–0,467
0,05

B

–0,506
0,311

β

4.2.3.1 lentelė. Dalyvumo sąsajos su aplinkos ir klinikiniais veiksniais

3,664
2,62
2,409

–0,815
3,3
2,861

5,545
3,81

–2,947

–4,459
3,363

–3,579
–4,238
2,825

–6,357
3,902

T

0,0001
0,01
0,018

0,04
0,001
0,005

0,0001
0,0001

0,04

0,0001
0,001

0,001
0,0001
0,006

0,0001
0,0001

p

0,118–0,4
0,05–0,362
0,055–0,576

–0,566–0,237
2,581–10,42
1,646–9,16

0,291–0,617
0,144–0,459

–1,381–(–0,269)

–0,28–(–0,108)
0,1–0,41

–6,971– (–1,997)
–1,426–(–0,516)
0,21–0,916

–0,613–(–0,321)
0,025–0,076

B 95 proc. PI

25,7

32,8

37,6

8,2

32,7

30,5

45,9

R2 (proc.)
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Regresijos modelis
–0,938
3,94
–6,385
0,034
0,184
–3,237
0,426
–0,295
0,026
–13,99
7,816
2,184

0,411
0,227
–0,241
0,314
–0,272
0,308
–0,384
0,402
0,309

B

–0,308
0,294
–0,218

β

4,263
3,92
3,104

3,192

–2,854
3,074
–2,537

3,855
2,131

–3,097
2,944
–2,159

T

0,0001
0,0001
0,007

0,002

0,005
0,03
0,013

0,0001
0,036

0,003
0,004
0,034

p

–20,42–(–7,573)
3,582–12,05
0,618–3,75

0,01–0,042

–5,489–(–0,986)
0,151–0,701
–0,533–(–0,065)

0,016–0,051
0,013–0,354

–1,54–(–0,335)
1,277–6,603
–12,269–(–0,5)

B 95 proc. PI

29,5

9,5

45,2

33,8

25,1

R2 (proc.)

B – nestandartizuotas regresijos koeficientas, β – standartizuotas regresijos koeficientas, p – reikšmingumo koeficientas, PI – pasikliautinasis
intervalas, R2 – determinacijos koeficientas, T – Stjudento testas regresoriui, VPS – ventrikuloperineostoma.

Pasikeitimų poreikis
Bendras aplinkos palankumas
Operacijų dėl VPS komplikacijų skaičius
Saugumo užtikrinimas
Bendruo- Dalyvavimo dažnumas
menė
Bendras aplinkos palankumas
Programos ir tarnybos
Veiklų įvairovė
Protinis atsilikimas
Aplinkos ištekliai
Aplinkos kliuviniai
Įsitraukimas
Bendras aplinkos palankumas
Pasikeitimų poreikis
Informacija
Pažeidimo lygis
Lydinčių sveikatos sutrikimų skaičius

Ugdymo
įstaiga

Aplinka

4.2.3.1 lentelės tęsinys
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Regresijos modelis
–2,021
–2,242
3,433
3,914
14,764

–0,321
0,35
0,321
0,344

B

–0,224

β

3,403
3,537
3,783

–3,344

–2,266

T

0,01
0,001
0,0001

0,001

0,026

p

1,427–7,41
1,718-6,111
7,017-22,512

–3,573–(–0,911)

–3,791– (–0,251)

B 95 proc. PI

12,2
29,2

21,3

50

R2 (proc.)

B – nestandartizuotas regresijos koeficientas, β – standartizuotas regresijos koeficientas, p – reikšmingumo koeficientas, PI – pasikliautinasis
intervalas, R2 – determinacijos koeficientas, T – Stjudento testas regresoriui.

Parama
Vaikščiojimas
Kliuviniai
Vaikščiojimas
Ugdymo Kliuviniai
Protinis atsilikimas
įstaiga
Bendruo- Kliuviniai
menė
Protinis atsilikimas
Šlapimo nelaikymas

Namai

Aplinka

4.2.3.2 lentelės. Aplinkos kliuvinių ir paramos sąsajos su klinikiniais veiksniais

Apibendrindami demografinių, klinikinių, aplinkos veiksnių ir dalyvumo
sąsajų analizės duomenis, galime teigti, kad ĮS turinčių Lietuvos vaikų
dalyvumas daugiausia susijęs su protiniais vaiko gebėjimais, aplinkos parama
ir kliuviniais. Iš aplinkos veiksnių dalyvumui ugdymo įstaigos ir bendruomenės veiklose svarbiausi – fizinė aplinka, programų ir tarnybų, padedančių
palaikyti negalią turinčių vaikų dalyvumą, prieinamumas. Fizinė vaiko negalia ir kiti gretutiniai ĮS sutrikimai (išskyrus protinę negalią) su vaiko dalyvumu nesusiję. Nevaikštančių, protinį atsilikimą ir (arba) šlapimo nelaikymą
turinčių vaikų tėvai nurodo daugiau aplinkos kliuvinių negu tėvai, auginantys
vaikus, kurie šių sutrikimų neturi.
4.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi
gyvenimo kokybė ir jos sąsajos su demografiniais,
klinikiniais ir aplinkos veiksniais
4.3.1. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi
gyvenimo kokybė
Vertinant su sveikata susijusią GK SB-HRQOL, 5–12 metų vaikai
surinko 73–208 balo (vidurkis 157,08±4,11) iš 220 galimų. Paaugliai surinko
100–217 balo (vidurkis 158,9±4,32) iš 235 galimų. Perskaičiavus procentais
vaikų surinktos balų sumos vidurkis buvo 72 proc. (SD = 18,11), o paauglių –
68 proc. (SD = 13,1) maksimalios testo balų sumos. Palyginus vaikų ir
paauglių GK statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta (F = 1,026, p = 0,314).
Devyniasdešimties procentų vaikų ir 84 proc. paauglių GK vertinimai buvo
teigiami, tai yra didesni negu 50 proc. maksimalios SB-HRQOL balų sumos.
SB-HRQOL vaikų skalės teiginiai buvo įvertinti vidutiniškai 3,38
(±0,93) balo, o paauglių skalės – 3,37 (±1,05) balo. Atsakymų į SB-HRQOL
teiginius vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai vaikams pateikiami 4.3.1.1
lentelėje, o paaugliams – 4.3.1.2 lentelėje. Klausimai lentelėse išdėstyti atsakymų į klausimą ranginių reikšmių mažėjimo tvarka.
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4.3.1.1 lentelė. SB-HRQOL testo vaikams rezultatai
SB-HQQOL teiginiai**
Turi galimybę žaisti kambaryje
Išreiškia savo emocijas
Turi palaikančią šeimą
Susilaukia pagyrimo už darbus, kuriuos geba atlikti
Jaučiasi gydytojo priimamas kaip pilnavertis asmuo
Gydymo įstaigose jaučiasi tiriamas ir gydomas pagarbiai /
nepažeidžiant orumo
Gydymo įstaigose jaučiasi tiriamas ir gydomas išlaikant
konfidencialumą (t. y. gydymo paslaptį)
Jaučiasi svarbiu
Aplinkiniai elgiasi su Jūsų vaiku pagarbiai
Turi galimybę mokytis jam įdomių dalykų
Jūsų vaikas vertina save gana gerai
Turi galimybę žaisti lauke
Turi draugų
Geba mokytis ir išmokti aplinkoje, palankioje vaikams su
negalia
Visuomenė jį priima ir vertina
Jaučiasi laukiamas kitų vaikų namuose
Jaučiasi valdąs situaciją susitikimų su medikais ir gydymo
metu
Pasitiki savimi
Geba atlikti tam tikrus darbus / veiklas kiek įmanoma
savarankiškai
Turi norą mokytis
Lanko bendro lavinimo mokyklą
Pripažįsta / priima savo fizinių galimybių ribas
Jaučiasi pajėgus įvykdyti savo planus
Buvimas ligoninėje nesukelia jokių rūpesčių
Lanko mokyklą, kurioje teigiamai žiūrima į vaikus su negalia
Mokosi teigiamai vertinti savo negalią
Dalyvauja žaidimuose per pertraukas mokykloje
Mokykloje turi galimybę daryti tą patį, ką daro kiti vaikai
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Atsakymo
Standartinis
įverčių
nuokrypis
vidurkis*
4,83
0,493
4,8
0,443
4,78
0,793
4,78
0,613
4,73
0,733
4,68
0,792
4,6

0,906

4,5
4,45
4,28
4,13
4,1
4,08
4,07

0,725
0,79
1,091
0,982
1,115
1,319
1,247

4,03
3,97
3,92

0,974
1,288
1,169

3,88
3,88

1,136
1,195

3,88
3,83
3,83
3,83
3,77
3,72
3,7
3,67
3,6

1,18
1,815
1,21
1,196
1,155
1,497
1,197
1,548
1,343

4.3.1.1 lentelės tęsinys
SB-HQQOL teiginiai**
Turi asmenį už šeimos ribų, kuriuo gali pasitikėti
Yra sveikas
Galės pats pasirinkti karjerą
Vaiko aplinkoje nėra daug kliūčių judėjimui
Gali patekti į visuomeninės paskirties pastatus lifto ar
specialaus užvažiavimo pagalba
Gali būti stovykloje, skirtoje vaikams su negalia
Ateityje galės gyventi savarankiškai
Turi tokias pat pramogas ir laisvalaikį kaip kiti vaikai
Tampa pagal galimybes savarankišku šiose srityse: savęspriežiūra, judėjimas, šlapimo pūslės kateterizacija
Turi galimybę išmokti plaukti
Gali patekti į savo draugų namus
Jaučiasi pajėgiu ir įgudusiu kokioje nors sporto šakoje ar
mėgstamoje veikloje
Gali pasinaudoti viešu tualetu be kitų pagalbos
Aplinkiniai elgiasi su juo lyg jis būtų kitoks nei visi
Aplinkiniai į jį spokso

Atsakymo
Standartinis
įverčių
nuokrypis
vidurkis*
3,55
1,534
3,47
1,589
3,45
1,61
3,42
1,331
3,38
1,805
3,33
3,33
3,32
3,3

1,753
1,643
1,455
1,533

3,22
3,02
2,93

1,698
1,79
1,55

2,4
–2,6
–3,17

1,739
1,739
1,531

*Klausimai išdėstyti atsakymo į klausimą balų vidurkio mažėjimo tvarka.
** Tėvų buvo klausiama „Kiek nurodytas teiginys tinka Jūsų vaiko situacijai apibūdinti?“.
Atsakymus reikėjo pateikti 5 balų skalėje: 0 – teiginys visiškai netinka vaiko situacijai
apibūdinti, 2 – mažai tinka, 3 – vidutiniškai tinka, 4 – daugiau nei vidutiniškai tinka, 5 –
visiškai tinka vaiko situacijai apibūdinti.
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4.3.1.2 lentelė. HRQOL-SB testo paaugliams rezultatai
HQQOL-SB teiginiai**
Turite palaikančią šeimą
Gydytojai ir kiti medikai elgiasi su Jumis pagarbiai,
nepažeidžia orumo
Galite pasikalbėti su vienu ar abiem savo tėvais
Galite naudotis telefonu
Galite išsakyti savo nuomonę
Jus priima tokiu, kokiu esate
Vertinate save teigiamai
Aplinkiniai vertina Jus taip kaip visus
Aplinkiniai Jus gerbia
Gaunate tinkamą pagalbą Jūsų pasirinktoje sveikatos
priežiūros įstaigoje, kuri specializuojasi gydyti įskilą stuburą
Galite dalyvauti grupinėse veiklose
Jus gydantys sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai,
slaugytojos, kiti) nusimano apie įskilą stuburą
Esate patenkintas savo mokyklos programa
Jūsų namų tualetas Jums tinkamas
Aplinkiniai elgiasi su Jumis kaip su visais
Esate savarankiškas tiek, kiek pajėgiate
Galite pasirūpinti savimi, pavyzdžiui susišukuoti plaukus
arba išsivalyti dantis
Žmonės įsiklauso į jūsų nuomonę
Galite savarankiškai pavalgyti / pasiimti maisto
Galite pareikšti savo nuomonę dėl gydymo
Aplinkiniai mato Jus, o ne tik į Jūsų negalią
Turite artimą draugą
Esate laimingas / laiminga
Teigiamai vertinate ateitį
Žmonėms patinka būti su jumis
Galite savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimus
Galite naudotis virtuve savo namuose
Galite apginti savo teises
Sugebate išsimaudyti pats arba padedamas
Suprantate, kokia bus Jūsų sveikata ateityje
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Atsakymo
Standartinis
įverčių
nuokrypis
vidurkis*
4,69
1,004
4,69
0,655
4,59
4,59
4,23
4,23
4,23
4,15
4,15
4,13

0,966
1,044
0,986
0,842
0,842
0,961
0,709
1,128

4,13
4,13

1,26
1,239

4
4,08
4,05
4,05
3,95

1,124
1,458
0,724
1,025
1,486

3,95
3,92
3,87
3,85
3,82
3,79
3,67
3,62
3,56
3,46
3,41
3,33
3,31

0,944
1,596
1,361
0,933
1,467
1,056
1,108
1,161
1,142
1,502
1,093
1,545
1,217

4.3.1.2 lentelės tęsinys
HQQOL-SB teiginiai**
Ateityje turėsite Jūsų poreikiams pritaikytus namus
Galite dalyvauti įvairiose veiklose lauke
Žinote, kuo norite tapti ateityje
Turite artimą ir į Jus panašų draugą
Vesite / ištekėsite?
Ateityje turėsite galimybę įsidarbinti
Galėsite įgyti norimą profesiją
Sugebate kateterizuoti šlapimo pūslę savarankiškai arba
padedamas
Galėsite turėti vaikų
Pajėgiate dirbti nepilnu darbo krūviu
Galite patekti į viešus tualetus ir naudotis jais be kitų pagalbos
Sportuodamas patiriate iššūkių ir padrąsinimo
Esate pakankamai stiprus, kad galėtumėte sportuoti,
pavyzdžiui plaukti, slidinėti
Galite lankytis vakarėliuose ir eiti į pasimatymas
Jums gerai sekasi ir (arba) esate įvaldęs kokią nors sporto
šaką arba kitą Jums patinkančią fizinę veiklą
Pažįstate įskilą stuburą turintį žmogų ir laikote jį autoritetu /
pavyzdžiu sau
Patiriate daug fizinio skausmo

Atsakymo
Standartinis
įverčių
nuokrypis
vidurkis*
3,31
1,217
3,1
1,373
2,95
1,538
2,92
1,494
2,79
1,576
2,74
1,371
2,67
1,364
2,59
1,831
2,56
2,54
2,51
2,51
2,38

1,635
1,502
1,684
1,684
1,695

2,23
2,03

1,512
1,495

1,92

1,476

–2,51

1,684

*Klausimai išdėstyti atsakymo į klausimą balų vidurkio mažėjimo tvarka.
** Paauglio buvo klausiama „Kiek nurodytas teiginys tinka Jūsų situacijai apibūdinti?“.
Atsakymus reikėjo pateikti 5 balų skalėje: 0 – teiginys visiškai netinka, 2 – mažai tinka, 3 –
vidutiniškai tinka, 4 – daugiau nei vidutiniškai tinka, 5 – visiškai tinka.

Tėvai geriausiai vertino vaikų GK aspektus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugomis, šeimos palaikymu ir veikla namuose, blogiausiai – GK
aspektus, susijusius su karjeros pasirinkimu, sportu ir hobiu, viešųjų tualetų
prieinamumu. Paaugliai geriausiai vertino savo GK aspektus susijusius su
sveikatos priežiūros paslaugomis ir šeimos palaikymu, blogiausiai – galimybę
rinktis karjerą, sportuoti arba užsiimti hobiu, turėti draugų, eiti į pasimatymą,
naudotis viešaisiais tualetais ir savarankiškai kateterizuoti šlapimo pūslę.
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Apibendrinant HQQOL-SB testo rezultatus, galime teigti, kad ĮS turinčių
vaikų ir paauglių su sveikata susijusi GK gana gera. Blogiausiai vertinami su
sveikata susijusios GK aspektai – galimybė sportuoti, užsiimti hobiu arba
kitaip leisti laisvalaikį, pasirinkti karjerą.
4.3.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų gyvenimo kokybės sąsajos
su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais
Su sveikata susijusios GK sąsajos su demografiniais, klinikiniais ir
aplinkos veiksniais analizuotos taikant inferencinę ir koreliacinę analizes. Su
sveikata susijusiai GK prognozuoti taikyta regresinė analizė.
Inferencinės analizės duomenys pateikiami 4.3.2.1 lentelėje. Analizuojant GK skirtumus tarp lyčių, reikšmingo HRQOL-SB įverčių skirtumo tarp
mergaičių ir berniukų nerasta. Nustatyti statistiškai reikšmingi su sveikata
susijusios GK skirtumai tarp vaikų, turinčių skirtingą nugaros smegenų
pažeidimo lygmenį – aukštesnį pažeidimo lygmenį turinčių vaikų GK buvo
blogesnė. Vaikų, turinčių hidrocefaliją, Chiario II malformaciją, epilepsiją,
šlapimo ir išmatų nelaikymą, protinį atsilikimą ir judėjimo sutrikimą su sveikata susijusi GK buvo blogesnė. Paauglių HRQOL-SB įverčių suma su klinikiniais veiksniais siejosi mažiau. Visais atvejais sunkesnę patologiją turinčių
vaikų GK buvo blogesnė.
Koreliacinės analizės duomenys pateikti 4.3.2.2 lentelėje. Vaikų
HRQOL-SB įverčių suma stipriai koreliavo su gretutinių sveikatos problemų
skaičiumi ir vidutiniškai – operacijų dėl VPS komplikacijų skaičiumi, tai yra
daugiau sveikatos problemų turinčių ir daugiau operacijų patyrusių vaikų su
sveikata susijusi GK buvo blogesnė. Paauglių surinkta HRQOL-SB įverčių
suma vidutiniškai koreliavo su lydinčių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų
skaičiumi ir silpnai – su operacijų dėl VPS komplikacijų skaičiumi. Paaugliai,
kurie turėjo daugiau sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų ir buvo patyrę
daugiau operacijų, turėjo blogesnę GK. Vaikų GK koreliavo su beveik visais
suminiais PEM-CY dalyvumo ir aplinkos skalių įverčiais (išskyrus Paramas
namuose ir Paramas ugdymo įstaigoje). Paauglių GK koreliavo su visais
PEM-CY dalyvumo bendruomenėje ir bendruomenės aplinkos skalių įverčiais
ir kelių namų ir bendruomenės aplinkos skalių įverčiais.
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Požymio
reikšmė

Berniukai
Mergaitės
Nugaros smegenų Krūtinės
pažeidimo lygmuo L1-L2
L3-L5
Kryžmens
Hidrocefalija
Operuotas
Neoperuotas
Chiario
Operuotas
malformacija
Neoperuotas
Epilepsija
Vartoja vaistus
Vaistų nereikia
Šlapimo
Visiškas**
nelaikymas
Dalinis***
Nėra
Išmatų nelaikymas Visiškas**
Dalinis***
Nėra

Lytis

Požymis

124 ± 14,074
160 ± 4,03
144,48 ± 4,621
167,6 ± 9,714
187,2 ± 4,371
141 ± 5,341
174 ± 12,342
175,48 ± 4,663

χ2 = 18,09
p = 0,0001

χ2 = 22,907
p = 0,0001

Z = –2,39
P = 0,017

HRQOL-SB įverčiai (vidurkis, SN, statistinis
skirtumo/-ų reikšmingumas) vaikų
Vidurkis ± SN
Statistinis reikšmingumas
150 ± 6,061
Z = –1,541
P = 0,123
165,18 ± 5,123
130 ± 8,464
χ2 = 29,553
p = 0,0001
141 ± 7,564
167,43 ± 4,553
188,17 ± 3,835
143,51 ± 5,196
Z = –3,981
P = 0,0001
176 ± 4,488
126,57 ± 8,414
Z = –2,844
P = 0,004
161 ± 4,233

128 ± 12,148
164,39 ± 4,88
152,97 ± 4,51
145,5 ± 20,463
205,2 ± 6,492
151,54 ± 4,766
137 ± 2,56
173,07 ± 10,198

χ2 = 4,971
p = 0,083

χ2 = 11,869
p = 0,003

Z = –2,336
P = 0,019

HRQOL-SB įverčiai (vidurkis, SN, statistinis
skirtumo/-ų reikšmingumas) paauglių
Vidurkis ± SN
Statistinis reikšmingumas
164 ± 6,736
Z = –1,321
P = 0,187
153,05 ± 7,163
173,33 ± 36,685
χ2 = 4,536
p = 0,338
144,38 ± 7,957
152,77 ± 9,669
169,07 ± 5,497
151,74 ± 5,579
Z = –1,675
P = 0,078
175 ± 8,578
156 ± 9,452
Z = –0,264
P = 0,792
159,14 ± 5,307

4.3.2.1 lentelė. Su sveikata susijusios GK palyginimas pagal demografinius ir klinikinius duomenis
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Laipsnis
nenustatytas
Sunkus/gilus
Vidutinis
Lengvas
Nėra
0
1
2
3
4

Požymio
reikšmė

HRQOL-SB įverčiai (vidurkis, SN, statistinis
skirtumo/-ų reikšmingumas) vaikų
Vidurkis ± SN
Statistinis reikšmingumas
120,6 ± 10,778
χ2 = 27,252
p = 0,0001
103,5 ± 16,148
111 ± 5
141 ± 8,274
170,48 ± 3,35
137,88 ± 6,308
χ2 = 28,092
p = 0,0001
134,33 ± 15,235
153,75 ± 12,325
167,89 ± 3,533
183,94 ± 3,847

HRQOL-SB įverčiai (vidurkis, SN, statistinis
skirtumo/-ų reikšmingumas) paauglių
Vidurkis ± SN
Statistinis reikšmingumas
–
χ2 = 16,623
p = 0,002
110 ± 11,21
133,4 ± 7,128
162,83 ± 9,638
174,71 ± 5,261
144,1 ± 6,975
χ2 = 11,293
p = 0,023
–
167,83 ± 7,314
163 ± 8,66
185,25 ± 8,819

HRQOL-SB – spina bifida specifinis gyvenimo kokybės klausimynas (angl. Health Related Quality of Life – Spina Bifida), L – juosmens
segmentai, p –reikšmingumo koeficientas, SN – standartinis nuokrypis, χ– chi-kvadrato kriterijus.
** naudoja apsaugos priemones visada; *** naudoja apsaugos priemones kartais; **** Hoffer’io klasifikacija: 0 – nevaikšto; 1 – vaikšto tik
kineziterapijos užsiėmimų metu; 2 – vaikšto tik patalpose, naudoja pagalbines priemones vaikščiojimui; 3 – vaikšto patalpose ir lauke, naudoja
pagalbines priemones vaikščiojimui; 4 – vaikšto patalpose ir lauke, nenaudoja pagalbinių priemonių vaikščiojimui.

Vaikščiojimas
pagal Hoffer’io
klasifikaciją****

Protinis
atsilikimas

Požymis

4.3.2.1 lentelės tęsinys

4.3.2.2 lentelė. HRQOL-SB įverčių koreliacija su amžiumi, dalyvumu,
klinikiniais ir aplinkos veiksniais
Požymis
Amžius
Operacijų dėl VPS ir jos komplikacijų
skaičius
Kaulų lūžių skaičius
Gretutinių sveikatos sutrikimų skaičius
Dalyvavimo dažnumas namuose
Veiklų skaičius namuose
Parama namuose
Kliuviniai namuose
Aplinkos palankumas namuose
Namų aplinkos ištekliai
Bendras namų aplinkos palankumas
Dalyvavimo dažnumas ugdymo įstaigoje
Veiklų skaičius ugdymo įstaigoje
Parama ugdymo įstaigoje
Kliuviniai ugdymo įstaigoje
Aplinkos palankumas ugdymo
įstaigoje
Ugdymo įstaigos aplinkos ištekliai
Bendras ugdymo įstaigos aplinkos
palankumas
Dalyvavimo dažnumas bendruomenėje
Veiklų skaičius bendruomenėje
Parama bendruomenės aplinkoje
Kliuviniai bendruomenės aplinkoje
Aplinkos palankumas bendruomenėje
Bendruomenės aplinkos ištekliai
Bendruomenės aplinkos palankumas

HRQOL-SB įverčiai
HRQOL-SB įverčiai
vaikų
paauglių
(balų sumos vidurkis) (balų sumos vidurkis)
r
p
r
p
0,094
0,477
0,17
0,442
–0,553
0,0001
–0,349
0,029
–0,217
–0,744
0,57
0,505
0,028
–0,507
0,431
0,449
0,536
0,536
0,472
0,062
–0,512
0,369

0,097
0,0001
0,0001
0,0001
0,832
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,664
0,0001
0,008

–0,22
–0,677
0,418
0,248
0,133
–0,559
0,286
0,519
0,548
-0,001
0,111
0,299
–0,384
0,135

0,178
0,0001
0,008
0,128
0,42
0,0001
0,77
0,001
0,0001
0,997
0,533
0,086
0,25
0,446

0,435
0,478

0,0001
0,0001

0,425
0,386

0,12
0,024

0,548
0,576
0,324
–0,631
0,765
0,497
0,721

0,0001
0,0001
0,012
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,481
0,55
0,361
–0,464
0,423
0,539
0,607

0,002
0,0001
0,024
0,003
0,007
0,0001
0,0001

p – reikšmingumo koeficientas, r – Spearman'o koreliacijos koeficientas, VPS – ventrikuloperineostoma.
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Regresinės analizės duomenys. Daugianarės tiesinės regresinės analizės rezultatai (4.3.2.3 lentelė) parodė, kad ĮS turinčių vaikų GK daugiausia
susijusi su bendruomenės aplinkos palankumu, saugumu bendruomenės
aplinkoje ir gretutinių sveikatos sutrikimų skaičiumi. Remiantis šiais 3 veiksniais galima prognozuoti 68 proc. SB-HRQOL įverčių dispersijos. Paauglių
GK daugiausia buvo susijusi su aplinkos ištekliais, gretutinių sveikatos
sutrikimų skaičiumi ir bendru namų aplinkos palankumu. Regresijos modelyje šie veiksniai paaiškino 83 proc. SB-HRQOL įverčių dispersijos.
4.3.2.3 lentelė. ĮS turinčių vaikų ir paauglių su sveikata susijusios GK sąsajos
su klinikiniais ir aplinkos veiksniais
Regresijos modelis

β

SB-HRQOL vaikų
Bendras aplinkos palan0,622
kumas bendruomenėje
Saugumas bendruomenės
0,342
aplinkoje
Gretutinių sveikatos sutri- –0,355
kimų skaičius
SB-HRQOL paauglių
Bendruomenės aplinkos
0,507
ištekliai
Gretutinių sveikatos sutri- –0,403
kimų skaičius
Bendras aplinkos palanku- 0,318
mas namuose

B

T

p

B 95 proc. PI

R2
(proc.)
69,2

1,601

6,892 0,0001

1,136–2,067

6,72

4,001 0,0001

4,142–12,527

–0,179

–4,103 0,0001 –4,703–(–1,627)

0,821

5,621 0,0001

–3,82

–4,334 0,0001 –6,21–(–2,232)

5,02

3,684

0,001

0,668–1,43
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3,67–12,8

B – nestandartizuotas regresijos koeficientas, β – standartizuotas regresijos koeficientas beta,
p – reikšmingumo koeficientas, PI – pasikliautinasis intervalas, R2 – determinacijos koeficientas, T – Stjudent'o testas regresoriui.

Apibendrinant atliktos statistinės analizės duomenis, galime teigti, kad
ĮS turinčių Lietuvos vaikų ir paauglių GK daugiausia siejasi su aplinkos
veiksniais, o klinikinių veiksnių sąsajos su GK – mažesnės. Iš klinikinių
veiksnių didžiausią poveikį su sveikata susijusiai GK turi bendras gretutinių
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų skaičius ir sunkumas.
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5. REZULTATŲ APTARIMAS
5.1. Įskilą stuburą turinčių vaikų sveikatos sutrikimų dažnumas,
pobūdis ir gydymo ypatumai
Galvos ir nugaros smegenų pažeidimo nulemti sveikatos ir funkcionavimo sutrikimai yra viena svarbiausių ĮS turinčių vaikų negalios, gyvybei
grėsmingų komplikacijų ir mirštamumo priežasčių [2, 31]. Savo tyrime
analizavome gretutinių ĮS sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų paplitimą ir
gydymo ypatumus.
Mūsų tyrimo imtis išsiskyrė didele aukštą (krūtinės segmentų) nugaros
smegenų pažeidimo lygmenį turinčių vaikų proporcija (27 proc.). Kitose
Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse aukštas nugaros smegenų pažeidimo lygmuo nustatomas nedaugeliui ĮS turinčių vaikų. Pavyzdžiui, Arizonos
valstijoje (JAV) nugaros smegenų krūtinės segmentų pažeidimas nustatytas
4,9 proc. ĮS turinčių vaikų, gimusių 1999–2013 m. [13], Kanadoje – 15–
18 proc. ĮS turinčių vaikų, gimusių 1993–2002 m. [218], Vokietijoje – 11
proc. ĮS turinčių vaikų, gimusių 2007–2015 m. [68]. Santykinai didelį aukšto
ĮS paplitimą Lietuvoje galėjo lemti kelios priežastys: (1) NVD profilaktikos
folio rūgštimi stoka; (2) nepakankama prenatalinės diagnostikos kokybė ir
mažas nėštumo nutraukimų dėl ĮS skaičius; (3) nepakankama FNSS diagnostika ir (arba) gydymas.
1980–1990 m. kontroliuojamais atsitiktinių imčių tyrimais patikimai
įrodyta, kad folio rūgšties vartojimas iki pastojant ir pirmąjį nėštumo trimestrą labai sumažina ĮS susidarymo riziką [1, 22, 219], o nuo 2008 m. atsirado
mokslinių įrodymų, kad folio rūgšties vartojimas sumažina nervų sistemos
pažeidimo sunkumą, kai ĮS susidarymo išvengti nepavyksta [13, 218, 220].
De Walls'as ir kt. išanalizavo 1286 ĮS atvejus 1993–2002 m. Kanadoje gimusiems asmenims ir nustatė, kad vykdant maisto papildymo folio rūgštimi
programą, krūtinės srities ĮS turinčių vaikų skaičius sumažėjo nuo 32 iki
13 proc. [218]. Eldrige ir kt. atliko analogišką, mažesnės apimties (145
dalyviai), tyrimą Arizonoje (JAV). Šio tyrimo duomenimis, miltų papildymas
folio rūgštimi labai sumažino krūtinės ĮS paplitimą: 1991–1995 m. aukštas
nugaros smegenų pažeidimas buvo nustatomas 25 proc. ĮS turinčių naujagimių, o 1999–2013 m. (pradėjus papildyti miltus folio rūgštimi) – 5 proc.
[13]. Europos Sąjungos šalyse maisto papildymo folio rūgštimi programos
nevykdomos [1, 25, 220], o papildus su folio rūgštimi iki pastojimo vartoja
mažiau nei trečdalis moterų [25, 221, 222]. Todėl nėštumų, kurių metu vaisiui
susidaro ĮS, Europoje gana daug. Devyniasdešimt penki procentai ĮS atvejų
nustatomi prenataliai, daug nėštumų dėl ĮS nutraukiami, todėl ĮS turinčių
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vaikų Europoje gimsta mažai. EUROCAT duomenimis, skirtingose Europos
sąjungos šalyse nutraukiama 10–90 proc. ĮS paveiktų nėštumų [223]. Sunkesnis ir (arba) aukštesnis nugaros smegenų pažeidimas lengviau nustatomas
prenataliniu laikotarpiu, jo prognozė blogesnė, todėl šeimos dažniau priima
sprendimą tokį nėštumą nutraukti [224]. Todėl šalyse, turinčiose gerą prienatalinę diagnostiką ir liberalią nėštumo nutraukimo politiką, aukštą ĮS turinčių vaikų gimsta mažai [68]. Lietuvoje ligotumas ĮS yra vienas didžiausių
EUROCAT šalyse [27], nėštumas dėl ĮS nutraukiamas gana retai (13 proc. ĮS
paveiktų nėštumų) [225], todėl ĮS nulemtą sunkų CNS pažeidimą turinčių
vaikų Lietuvoje gimsta daugiau negu kitose šalyse.
Vaiko judėjimo galimybes daugiausia lemia nugaros smegenų pažeidimo
lygmuo – apatinių juosmens arba kryžmens segmentų pažeidimą turintys
vaikai geba vaikščioti savarankiškai. Mūsų tyrime daugiau negu pusė vaikų
turėjo aukštą (krūtinės arba viršutinių juosmens segmentų) nugaros smegenų
pažeidimą, todėl tik 39 proc. vaikų gebėjo vaikščioti savarankiškai patalpoje
ir lauke. Kitose šalyse savarankiškai gebančių vaikščioti ĮS turinčių vaikų
proporcija didesnė. Pavyzdžiui, Januschek'o ir kt. tyrime iš 48 ĮS turinčių
vaikų, gimusių 2007–2015 m. Vokietijoje, savarankiškai vaikščiojo 33
(70 proc.) vaikai [68]. Dicianno ir kt. vertino 2604 ĮS turinčių vaikų, stebimų
19-oje JAV ĮS centrų, judumą ir nustatė, kad 46 proc. jų gebėjo vaikščioti
savarankiškai [118]. Analogiško, Kanadoje atlikto, tyrimo duomenimis, savarankiškai vaikščiojo 63 proc. ĮS turinčių vaikų [42]. Skirtumus tarp šalių
greičiausiai lėmė NVD profilaktikos, prenatalinės diagnostikos ir nėštumo
nutraukimo politikos skirtumai.
Mūsų tyrimo duomenimis, ĮS turintys Lietuvos vaikai turi daug gretutinių
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų (n = 6,23± 3,32). Palyginimui, Wang'o
ir kt. tyrime ĮS turintiems vaikams buvo nustatyti vidutiniškai 3±1 gretutiniai
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimai [193]. Wang’o ir kt. tyrimo imties daugumą sudarė kryžmens arba apatinių juosmens segmentų ĮS turintys vaikai.
Gretutinių ĮS sutrikimų (hidrocefalijos, Chiario II malformacijos, ortopedinių
deformacijų, judėjimo sutrikimo) rizika priklauso nuo nugaros smegenų
pažeidimo aukščio [14, 226]. Tai paaiškina mažą gretutinių ĮS sveikatos ir
funkcionavimo sutrikimų skaičių Wang'o tyrime ir didelį gretutinių ĮS
sveikatos problemų ir funkcionavimo sutrikimų paplitimą Lietuvoje.
Šio tyrimo metu nustatytas gana mažas (63 proc.) chirurginiu būdu gydytos su ĮS susijusios hidrocefalijos ir VPS komplikacijų paplitimas. Vakarų
Europos ir Šiaurės Amerikos centruose chirurginis hidrocefalijos gydymas
taikomas 45–98 proc. ĮS turinčių vaikų, kuriems nugaros audinių defekto uždarymo operacija atlikta po gimimo [14, 29, 36–45, 55, 58, 68, 99, 118, 227].
Skirtumai tarp centrų ir (arba) šalių susidaro dėl skirtingos aukštą nugaros
smegenų pažeidimą turinčių vaikų proporcijos (aukštą nugaros smegenų
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pažeidimą turintiems hidrocefalijos išsivystymo rizika didesnė) [14, 37] ir
kriterijų, kuriais gydytojai vadovaujasi priimdami sprendimus dėl chirurginio
hidrocefalijos gydymo. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje atlikta tyrimų,
kurių rezultatai parodė, kad smegenų skilvelių išsiplėtimas (ventrikulomegalija) nekoreliuoja su vaiko pažinimo gebėjimais, o VPS implantavimas,
atvirkščiai, susijęs su didesne mokymosi sunkumų ir protinio atsilikimo atsiradimo tikimybe [50, 228–230]. Tai nustačius daugelis ĮS centrų pradėjo
taikyti nuosaikią hidrocefalijos gydymo taktiką – vaikai stebimi dėl progresuojančios hidrocefalijos ir (arba) Chiario II malformacijos simptomų, o
chirurginis gydymas taikomas, kai / jeigu atsiranda padidėjusio intrakranijinio spaudimo klinika, sparčiai plečiasi smegenų skilveliai ir (arba) atsiranda
smegenų kamieno disfunkcijos požymių [231]. Todėl pažangiuose ĮS centruose dėl operacijų dėl hidrocefalijos dažnumas sumažėjo iki 45–65 proc. [38,
40, 99, 118, 227, 231]. Lietuvoje gana daug vaikų turi aukštą ĮS, todėl operacijų dėl hidrocefalijos dažnumas galėtų būti gerokai didesnis negu kitose
šalyse. Mūsų tyrimo rezultatai šios prielaidos nepatvirtino – chirurginiu būdu
gydytos su ĮS susijusios hidrocefalijos dažnumas Lietuvoje nėra didelis,
greičiausiai dėl konservatyvios hidrocefalijos stebėjimo ir gydymo taktikos.
VPS komplikacijų skaičius mūsų tyrime atitiko kitų autorių duomenis [32, 37,
41, 42, 45].
Chirurginiu būdu gydytos Chiario II malformacijos paplitimas mūsų
imtyje buvo keletu procentu didesnis negu kitose šalyse [29, 42, 99, 55, 58].
Dėl siringomielijos operuoti 2 vaikai (2 proc.) ir tai atitinka kitų autorių
duomenis [37, 56–58]. Chirurginis gydymas dėl FNS taikytas 4 proc. vaikų –
daug rečiau negu kitose šalyse, kuriose nugaros smegenų fiksacijos šalinimo
operacijos atliekamos 20–30 proc. ĮS turinčių vaikų [32, 37, 55]. Daugelis
Europos iš Šiaurės Amerikos centrų laikosi nuostatos, kad chirurginis FNS
gydymas būtinas visiems vaikams, kuriems atsiranda klinikinių FNSS požymių [53, 232, 233]. Kai kurie ekspertai rekomenduoja operuoti vaikus dėl
FNS profilaktiškai, nesvarbu ar yra klinikinių FNS simptomų, kad išvengti
negrįžtamo nugaros smegenų pažeidimo dėl FNSS [232]. Negydomas FNSS
sukelia antrinį nugaros smegenų pažeidimą, kuris pasireškia progresuojančiu
kojų paralyžiumi, ortopedinių deformacijų, neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos ir neurogeninių tuštinimosi sutrikimų atsiradimu ir (arba) progresavimu [59, 232]. Nepakankama FNSS diagnostika ir (arba) gydymas galėtų
būti viena iš priežasčių, kodėl ĮS turintys Lietuvos vaikai turi daug ir sunkių
gretutinių sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų.
Epilepsijos paplitimas (12 proc.) mūsų tyrimo imtyje buvo analogiškas
kitose šalyse atliktų epidemiologinių tyrimų duomenims, pagal kuriuos
vaistus nuo epilepsijos vartojo 8–17 proc. ĮS turinčių vaikų [29, 32, 55, 56].
Normalus intelektas (IQ 70 ir daugiau) nustatytas 65 proc. tyrime dalyvavusių
86

vaikų ir tai atitinka kitų tyrėjų duomenis, pagal kuriuos normalų intelektą turi
60–70 proc. ĮS turinčių vaikų [29, 31, 42, 44, 55]. ĮS turinčių vaikų intelektas
daugiausia susijęs su hidrocefalija ir jos gydymo kokybe – vaikams, kurie
hidrocefalijos neturi arba patyrė mažiau VPS komplikacijų, nustatomi
aukštesni protiniai gebėjimai [98]. Lietuvoje taikoma hidrocefalijos gydymo
taktika ir vaikų patiriamų komplikacijų paplitimas nesiskiria nuo kitų
pažangių ĮS centrų, todėl ĮS turinčių Lietuvos vaikų protiniai gebėjimai tokie
pat kaip jų bendraamžių, gyvenančių kitose išsivysčiusiose šalyse.
Tyrimo metu nustatyta didesnė šlapimą nelaikančių vaikų proporcija,
palyginus su kitomis išsivysčiusiomis šalimis. Mūsų duomenimis, visišką
arba dalinę šlapinimosi kontrolę augdami pasiekia penktadalis Lietuvos vaikų,
turinčių ĮS. Kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad taikant tinkamą
gydymą dalinę arba visišką šlapinimosi kontrolę pavyksta pasiekti 45–75
proc. ĮS turinčių vaikų [42, 55, 69, 234]. Pavyzdžiui, North'o ir kt. tyrime iš
4100 ĮS turinčių Kanados vaikų 2742 vaikai (67 proc.) neturėjo šlapimo
nelaikymo (94 proc. naudojo PŠŠPK, kad šlapimo nelaikymo nebūtų) [42].
Liu ir kt. išanalizavo 10 JAV ĮS klinikų registrų duomenis ir nustatė, kad
visišką šlapinimosi kontrolę dienos metu pasiekė 40 proc. vaikų, gimusių
2009–2015 m. (n = 5250), tačiau 93 proc. jų naudojo mažiausiai vieną konservatyvų šlapimo nelaikymo gydymo metodą (PŠŠPK, vaistus), o 22 proc.
buvo taikytas chirurginis gydymas (šlapimo pūslės padidinimas ir (arba)
šlapimo pūslės kaklelio sutvirtinimo operacijos [69]. Ollson ir kt. nustatė, kad
dauguma ĮS turinčių Švedijos paauglių pasiekia šlapinimosi kontrolę, bet dėl
geros urologinės sveikatos priežiūros: 85 proc. ĮS turinčių Švedijos vaikų
naudoja PŠŠPK, 40 proc. – vaistus, o 24 proc. taikytas chirurginis gydymas
[55].
Mokslinėje literatūroje ypač akcentuojama PŠŠPK svarba neurogeniniams šlapinimosi sutrikimams gydyti [53, 66, 235–237]. PŠŠPK pirmą kartą
aprašyta 1972 m. [63], o jos įdiegimas į klinikinę praktiką daugeliui ĮS turinčių asmenų padėjo išvengti ankstyvos mirties dėl inkstų nepakankamumo [61,
64, 238]. Šiais laikais IŠŠPK, geriami anticholinerginiai vaistai ir botulino
toksino injekcijos į šlapimo pūslės ištuštinamąjį raumenį rekomenduojami
kaip pagrindiniai neurogeninės šlapimo pūslės gydymo metodai [66, 239,
240]. Juos naudojant daugumai vaikų pavyksta normalizuoti spaudimą šlapimo pūslėje, išvengiama vezikoureterinio refliukso, poreikio atlikti šlapimo
pūslės didinimo operaciją, šlapimo takų infekcinių ligų [66, 238]. Epidemiologinių tyrimų duomenimis, Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse
PŠŠPK taikoma 80–95 proc. ĮS turinčių vaikų [29, 42, 55, 61, 68]. Iki 1980
m. mokslinėje bendruomenėje vyko diskusijos dėl PŠŠPK taikymo strategijos.
Vieni autoriai siūlydavo taikyti šį gydymo metodą visiems ĮS turintiems
vaikams nuo gimimo, kiti rekomenduodavo stebėti šlapimo organų sistemos
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būklę, reguliariai kartojant urodinaminį ir kitus tyrimus, o PŠŠPK pradėti
taikyti tik nustačius patologinius pakitimus [236, 238]. Daugėjant duomenų,
kad negydoma neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija lemia spartų negrįžtamų šlapimo organų sistemos patologinių pakitimų atsiradimą ir progresavimą [61, 237, 241], priimta praktika taikyti PŠŠPK visiems, ĮS turintiems
vaikams, nuo gimimo. Vaikui augant rekomenduojama reguliariai kartoti urodinaminį ir kitus tyrimus ir pagal jų duomenis spręsti dėl tolesnio PŠŠPK
taikymo [53, 64, 66, 235, 242].
Mūsų tyrimo duomenimis, Lietuvoje PŠŠPK taikoma 47 proc. ĮS turinčių
vaikų, pradedama taikyti vėlai (vidutiniškai 4 metų ir 9 mėnesių vaikams), o
botulino toksino injekcijos į šlapimo pūslės ištuštinamąjį raumenį ar chirurginis šlapimo nelaikymo gydymas beveik netaikomi. Nepakankamai aktyvus
ir (arba) pavėluotas neurogeninių šlapinimosi sutrikimų gydymo metodų
taikymas neabejotinai lemia didelį šlapimo nelaikymo dažnumą ĮS turintiems
Lietuvos vaikams. Tyrimo imtyje trys paaugliai turėjo inkstų nepakankamumą. Jiems IŠŠPK pradėta taikyti tik paauglystėje ir tai greičiausiai lėmė
negrįžtamą inkstų funkcijos sutrikimą.
Tyrime nustatyta, kad efektyvūs neurogeninio tuštinimosi sutrikimo
gydymo metodai (reguliarios retro- arba antero- gradinės klizmos) taikyti tik
3 proc. tyrimo dalyvių, todėl dauguma (daugiau nei 60 proc.) vaikų turėjo
išmatų nelaikymą. Kitų šalių tyrėjai pateikia kitokius išmatų nelaikymo
paplitimo duomenis ĮS turintiems vaikams – Olsson ir kt., Matsuno ir kt.,
North'o ir kt. tyrimuose daugiau nei pusė ĮS turinčių vaikų buvo skiriamos
reguliarios klizmos neurogeniniam tuštinimosi sutrikimui gydyti, todėl išmatų nelaikymas buvo tik 20–25 proc. vaikų [42, 55, 243].
Ortopedinių deformacijų paplitimas mūsų tyrimo imtyje buvo didelis:
daugiau nei pusė vaikų turėjo ir (arba) buvo operuoti dėl stuburo deformacijos,
40 proc. vaikų turėjo rentgenologiškai patvirtintą klubo sąnario slinktį arba
buvo dėl jos operuoti, o klubų, kelių lenkiamųjų kontaktūrų ir pėdos deformacijų paplitimas siekė 30 proc. Analogiškus duomenis pateikia ir kiti tyrėjai
[41, 206]. Pavyzdžiui, Danielsson ir kt. tyrime 55 proc. vaikų, turinčių ĮS,
turėjo stuburo deformaciją, 34 proc. – klubų dislokaciją, 34 proc. – kelių lenkiamąsias kontraktūras, 34 proc. – klubų lenkiamąsias kontraktūras, 26 proc. –
pėdų deformacijas [206]. Daugiau nei 80 proc. vaikų, dalyvavusių Danielsson
ir kt. tyrime, buvo patyrę vieną ar daugiau ortopedinių operacijų (vidurkis
2,12 operacijos vaikui). Marreiros ir kt. tyrime 69 proc. ĮS turinčių vaikų buvo
operuoti dėl ortopedinių deformacijų, o vidutinis operacijų skaičius pacientui
buvo 3. Trečdalis mūsų tyrime dalyvavusių vaikų buvo patyrę vieną ar
daugiau kojų lūžių (spontaninių arba susijusių su minimaliomis traumomis)
ir tai visiškai atitinka kitų tyrėjų rezultatus [41, 95, 96].
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Apibendrinus tyrimo duomenis, galime teigti, kad Lietuvoje gyvenantys
vaikai, turintys ĮS, turi santykinai daug ir sunkių sveikatos ir funkcionavimo
sutrikimų. Tai lemia didelė aukštą nugaros smegenų pažeidimą turinčių vaikų
proporcija ir sveikatos priežiūros sistemos trūkumai. Skirtingai nuo Vakarų
Europos šalių, Lietuvoje nėra nuoseklios ĮS turinčių vaikų sveikatos ir
funkcinės būklės stebėjimo sistemos, retai atliekamos FNS korekcijos operacijos, daugeliui vaikų netaikoma arba pernelyg vėlai pradedama taikyti
PŠŠPK, nepakankamai gydomi neurogeniniai tuštinimosi sutrikimai.
5.2. Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas ir aplinka, dalyvumo
sąsajos su demografiniais, klinikiniais ir aplinkos veiksniais
Dalyvumas namų, ugdymo įstaigos ir bendruomenės veiklose tarptautinių institucijų įvardijamas kaip pagrindinė vaiko teisė [126, 127] ir laikomas
pagrindiniu lėtines ligas ir negalias turinčių vaikų sveikatos ir reabilitacijos
kokybės rodikliu [5, 210]. Dalyvumo ir su juo susijusių veiksnių tyrimai padeda identifikuoti problemines sritis, todėl svarbūs sveikatos priežiūros specialistams, sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės politikos formuotojams.
Savo darbe analizavome kiekybinį (dalyvavimo dažnumą ir veiklų įvairovę)
ir kokybinį (įsitraukimą) dalyvumo komponentus ir su dalyvumu susijusius
aplinkos veiksnius.
Mūsų tyrimo duomenimis, ĮS turintys vaikai dažniau dalyvavo ir daugiau
įsitraukdavo į veiklas namuose, o dalyvumas ugdymo įstaigos ir bendruomenės veiklose buvo mažesnis. Tiriamųjų vidutinis dalyvavimo dažnumas
namų veiklose buvo 2,8 karto didesnis už vidutinį dalyvavimo dažnumą
bendruomenėje. Kiti, vaikų dalyvumą analizavę, tyrėjai taip pat nustatė, kad
negalią turinčių ir tipiškai besivystančių vaikų dalyvumas skirtingose aplinkose nėra vienodas, o namų veiklose vaikai dalyvauja dažniau negu ugdymo
įstaigos ar bendruomenės [9, 143, 215]. Visgi, skirtumai tarp vaikų dalyvumo
namų, mokyklos ir bendruomenės veiklose jų tyrimuose gerokai mažesni.
Pavyzdžiui, Marino ir kt. tyrime didžiausias skirtumas tarp vidutinio negalią
turinčių vaikų dalyvavimo dažnumo skirtingose aplinkose buvo 1,7 karto
[215]. Dideli skirtumai tarp dalyvavimo dažnumo skirtingose veiklose mūsų
tyrime susidarė dėl santykinai mažo (palyginus su kitų tyrėjų duomenimis [9,
215, 244] vaikų dalyvumo ugdymo įstaigos ir bendruomenės veiklose, esant
santykinai aukštam dalyvumui namuose.
Tyrime dalyvavusių vaikų įsitraukimas į veiklas, kuriose dalyvavo, buvo
santykinai aukštas ir tuo skyrėsi nuo kitų, vaikų dalyvumą analizavusių, tyrėjų
duomenų. Penny-Dahlstrand ir kt. tyrė ĮS turinčių vaikų dalyvumą mokykloje
ir nustatė, kad jų dalyvavimas mokyklos veiklose ir veiklų įvairovė buvo
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pakankami, tačiau įsitraukimas į veiklas mažas [52]. Imms ir kt. atliko 40-ies
tyrimų, vertinusių CP turinčių vaikų dalyvumą, sisteminę apžvalgą. Apžvalgos rezultatai parodė, kad CP turintys vaikai dalyvavo dažnai ir įvairiose
veiklose, tačiau jų įsitraukimas į veiklą buvo gerokai mažesnis palyginus su
tipiškai besivystančiais bendraamžiais [245]. Skirtumus tarp vaikų su negalia
dalyvumo Lietuvoje ir kitose Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse greičiausia
lėmė kultūriniai ir ekonominiai šalių skirtumai. Daugelis ekonomiškai stiprių
šalių (JAV, Kanada, Vokietija, Prancūzija, Švedija) turi nuo seno išvystytą
paslaugų sistemą negalią turintiems asmenims integruoti, todėl jose pasiektas
aukštas negalią turinčių vaikų dalyvumo lygis. Nepaisant to, negalią turinčių
vaikų dalyvumo kokybė (įsitraukimas) net ir šiose šalyse nėra pakankama.
Įsitraukimas į veiklas yra sudėtingas dalyvumo komponentas, priklausomas
nuo bendrystės su kitais, veikloje atliekamų vaidmenų, iššūkių, savarankiškumo, kompetencijos ir veiklos pasirinkimo galimybių [246]. Modifikuoti
visus šiuos, su dalyvumu susijusius, parametrus dažnai sudėtinga, o dauguma
intervencijų, skirtų negalią turinčių vaikų dalyvumui skatinti, skirtos
daugiausia aplinkai pritaikyti ir fizinėms dalyvavimo galimybėms užtikrinti
[215]. Mūsų tyrime dalyvavusių vaikų dalyvumas veiklose ugdymo įstaigoje
ir bendruomenėje buvo labai mažas ir apsiribojo formaliomis mokyklos
veiklomis arba užklasine ir (arba) bendruomenės veikla kartu su tėvais. Dalyvaudami su tėvais vaikai gavo daugiau palaikymo ir tai galėjo lemti aukštesnį
jų įsitraukimą į veiklas palyginus su užsienyje gyvenančiais bendraamžiais,
kurie veiklose dalyvauja dažniau ir rečiau lydimi artimųjų.
PEM-CY pasikeitimų poreikio skalė atspindi tėvų nepasitenkinimą vaiko
dalyvumu ir nurodo sritis, kuriose reikalingi pokyčiai [244]. Mūsų tyrime
dalyvavusių vaikų dalyvavimas veiklose ir veiklų įvairovė buvo nepakankami,
todėl natūralu, kad tėvai išsakė didelį vaiko dalyvumo pasikeitimų poreikį.
Daugiausiai pokyčių tėvai pageidavo bendruomenės (65 proc.), mažiau –
ugdymo įstaigos (61 proc.) ir mažiausiai – namų (47 proc.) veiklose. Kiti
mokslininkai nurodė mažesnį tėvų nurodomą negalią turinčių vaikų dalyvumo pasikeitimų poreikį – Marino ir kt., Law'o ir kt. tyrimuose vaiko dalyvumo
pokyčių poreikį išsakė 20–40 proc. tėvų, auginančių negalią turinčius vaikus
[215, 247].
Pagal TFK modelį, dalyvumas glaudžiai susijęs su aplinka, jos kliuviniais ir lengviniais [5, 125, 214]. Savo darbe nustatėme daug kliuvinių ir
paramų vaiko dalyvumui namuose, mokykloje ir bendruomenėje. Palankiausios sąlygos vaikų dalyvumui buvo sudarytos namuose (bendras aplinkos
palankumas 85 proc.), o mažiausiai palankios – bendruomenėje (bendras
aplinkos palankumas 73 proc.). Šie rezultatai analogiški kitų tyrimų duomenims, kurių autoriai nustatė, kad palankiausios sąlygos negalią turinčių vaikų
dalyvumui yra namuose. Taip yra todėl, kad tėvai investuoja į palankios
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vaikui aplinkos sukūrimą nemažai lėšų ir laiko, o ir įprastos namuose veiklos
yra paprastesnės, reikalaujančios mažiau fizinių ir protinių gebėjimų, negu
veiklos mokykloje ar bendruomenėje [9, 215]. Bendruomenė veiklų ir aplinkos pritaikymas visų jos narių poreikiams lieka iššūkiu net ir išsivysčiusiose
šalyse, todėl negalią turinčių asmenų dalyvumas bendruomenėje visose šalyse
yra nepakankamas [215].
Lygindami atskirų aplinkos veiksnių poveikį ĮS turinčių vaikų dalyvumui,
nustatėme, kad pagrindinės paramos vaikų dalyvumui buvo tėvų vaikui skiriamas laikas, pinigai ir šeimos transportas nuvykti į mokyklą ir bendruomenės renginius. Kaip didžiausius kliuvinius vaiko dalyvumui tėvai įvardijo
neigiamas aplinkinių nuostatas, lėšų, dalyvumą palaikančių programų ir
tarnybų stoką, nepritaikytą bendruomenės aplinką ir visuomeninį transportą.
Kiti, ĮS turinčių vaikų dalyvumą ir aplinką analizavę, tyrėjai pateikia iš dalies
panašius duomenis. Pagal juos ĮS turinčių vaikų dalyvumą palengvina tėvų
vaikui skiriamas laikas ir pinigai, teigiamas šeimos požiūris ir gebėjimas
spręsti su vaiko dalyvumu susijusias problemas [148], pagalbinės priemonės
[145, 148], informaciją ir paramą teikiančių tarnybų veikla [150], o trukdo –
skurdas [150, 152], šeimos paramos stoka [152], neįgaliųjų poreikiams
nepritaikytas visuomeninis transportas ir fizinė aplinka [148, 152], aplinkinių
polinkis per daug globoti ir saugoti negalią turinčius vaikus [148].
Negalią turintys vaikai santykinai daug laiko praleidžia namuose, todėl
svarbu, kad čia jie galėtų bendrauti su šeima, turėtų pareigų, mokytųsi prisiimti atsakomybę už savęs priežiūrą, pasiruošimą eiti į mokyklą ir pamokų
ruošą [247]. Mūsų tyrime vidutinis ĮS turinčių vaikų dalyvavimo dažnumas
namų veiklose buvo gana mažas (kelis kartus per mėnesį), palyginus su kitų
dalyvumo tyrimų rezultatais. Pavyzdžiui, Marino ir kt. tyrime negalią turintys
vaikai namų veiklose dalyvavo kasdien [215]. Law'as ir kt. lygino negalią
turinčių ir tipiškai besivystančių Kanados ir JAV vaikų (n = 576) dalyvumą
ir nustatė, kad vidutinis tipiškai besivystančių vaikų dalyvavimo dažnumas
namuose siekė kelis kartus per savaitę, o negalią turinčių vaikų – kartą per
savaitę [247].
Analizuojant dalyvavimą skirtingose namų veiklos rūšyse, pasirodė, kad
ĮS turintys vaikai daugiausia laiko praleido bendraudami su artimaisiais,
žiūrėdami televizorių arba naudodamiesi informacinėmis technologijomis, o
įsitraukimas į šias veiklas buvo didžiausias. Vaikai daug rečiau dalyvavo ir
mažai įsitraukė į namų ruošą, pasiruošimą eiti į mokyklą, savęs priežiūros
(pvz., rengimosi, prausimosi) veiklas. Pavyzdžiui, vidutinis dalyvavimo namų ruošoje dažnumas buvo tik keletas kartų per mėnesį, o dalyvavimo savęs
priežiūros veiklose – kartą per savaitę. Šie duomenys analogiški kitų tyrėjų
duomenims, kurie nurodo, kad negalią turintys vaikai dažniau dalyvauja
sėdimoje ir pramoginėje veiklose negu tipiškai besivystantys bendraamžiai [9,
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247, 248], kurie daugiau laiko skiria mokymuisi, savęs priežiūrai, pasiruošimui eiti į mokyklą ir namų ruošai [247, 248]. Šiuos skirtumus lemia negalią
turinčių vaikų sveikatos problemos ir funkcionavimo sutrikimai, maži tėvų
lūkesčiai negalią turinčio vaiko atžvilgiu, nenoras suteikti vaikui papildomos
pagalbos ir (arba) laiko užduotims / darbui atlikti, perdėta vaiko globa [134,
247, 249]. Daugelis mūsų tyrime dalyvavusių tėvų teigė norintys, kad vaiko
dalyvumas pasikeistų. Sritys, kuriose tėvai pageidavo pokyčių (namų ruoša,
namų darbai ir kiti pasirengimai mokyklai, savęs priežiūra) identiškos Law'o
ir kt. tyrimo rezultatams. Šių tyrėjų duomenimis, tipiškai besivystančius ir
negalią turinčius vaikus auginančių tėvų norai vaiko dalyvumo atžvilgiu
panašūs – dauguma tėvų norėtų, kad vaikai daugiau laiko namuose skirtų
pareigoms, o ne pramogoms [247].
Didžiausia parama vaiko dalyvumui namuose buvo šeimos narių skiriamas laikas, pinigai ir dalyvumui reikalingų priemonių turėjimas, o kliuviniai – nepalankus šeimos narių ir (arba) kitų vaiką prižiūrinčių asmenų požiūris, vaiko poreikiams nepritaikyta namų aplinka. Atsakymų į atvirą klausimą „Ką Jūs ir Jūsų šeima daro, kad padėtų vaikui įsitraukti į veiklas namuose?“ analizė atskleidė, kad daugelis ĮS turinčius vaikus auginančių šeimų
investuoja į vaikų dalyvumą labai daug: 24 proc. tėvų nurodė skirią vaikui
visą savo laisvalaikį ir viską darantys su vaiku kartu, o 10 proc. kaip pagrindinę priemonę vaiko dalyvumui namuose palaikyti įvardijo buvimą namuose
kartu su vaiku, atsisakius profesinės veiklos. Nė vienas iš tyrime dalyvavusių
tėvų nenurodė, kad prie vaiko dalyvumo namuose prisidėtų paramą teikiančios tarnybos ar programos. Palyginimui, Law'o ir kt. atliktame tyrime neįgalius vaikus auginančios kanadiečių šeimos informaciją apie tarnybas,
programas ir jų teikiamą pagalbą įvardijo kaip vieną pagrindinių paramų
vaikų dalyvumui namuose palaikyti [247].
Dalyvumas mokykloje – būtina sąlyga formuotis vaiko socialiniams
gebėjimams ir įgyti akademinių žinių [141], o veiklų įvairovė mokykloje turi
daug įtakos su sveikata susijusiai GK [141, 250]. Negalią turintiems vaikams
neretai reikalingas specialusis ugdymas, kai atsižvelgiama į individualius
vaiko poreikius sudarant mokymosi programą, pritaikant ugdymo turinį,
mokymo metodus, priemones ir aplinką [251]. Tokio ugdymo poreikis dažnai
tampa negalią turinčių vaikų atskirties priežastimi – vaikai pradedami mokyti
specialiose klasėse arba mokyklose atskirai nuo tipiškai besivystančių vaikų
[252]. Prieš 30 metų prasidėjo judėjimas už negalią turinčių vaikų teisę
mokytis bendrojo lavinimo įstaigose, tačiau dėl didelių įtraukiojo ugdymo
kaštų ir neigiamo visuomenės požiūrio daugiau negu pusė specialiuosius
ugdymosi poreikius turinčių vaikų Europoje mokosi atskirai nuo kitų [253].
Mūsų tyrimas parodė, kad Lietuvoje daugiau negu pusė ĮS turinčių vaikų
mokėsi bendrose ugdymo įstaigose, o tai visiškai atitinka daugelio kitų
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Europos šalių praktiką [42, 99]. Ketvirtadalis Lietuvos vaikų mokėsi
specialiose klasėse / grupėse arba ugdymo institucijose, o 15 proc. vaikų buvo
mokomi namuose. Specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų mokymas namuose specialistų vertinamas neigiamai. Visgi, nesant galimybių
sudaryti tinkamas sąlygas mokytis mokykloje, mokymas namuose laikomas
priimtina alternatyva tradicinėms ugdymo formoms mokykloje [132, 254].
Kitų Europos šalių praktika ir teisinis reguliavimas dėl specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų mokymo namuose labai skirtingi. Vokietijoje,
Nyderlanduose, Ispanijoje ir Graikijoje vaikų mokymas namuose draudžiamas, o Švedijoje ir Austrijoje išimtinais atvejais leidžiamas [205]. Jungtinėje
Karalystėje vaikų mokymas namuose neribojamas ir priklauso tik nuo šeimos
pasirinkimo [255, 256], todėl namuose mokomi 7 proc. visų specialiuosius
ugdymosi poreikius turinčių vaikų [254, 256]. Pagrindinės priežastys, dėl
kurios tėvai renkasi namų mokymą savo vaikams yra mokyklų nesugebėjimas
ir (arba) nenoras sudaryti tinkamas sąlygas specialius poreikius turinčio vaiko
ugdymui [255, 256]. Todėl galime daryti prielaidą, kad didelis namuose
mokomų ĮS turinčių Lietuvos vaikų skaičius susijęs su įtraukiojo ugdymo
stoką Lietuvos švietimo sistemoje.
Tyrime dalyvavusių ugdymo įstaigą lankančių vaikų dalyvumas apsiribojo daugiausiai veikla pamokose ir bendravimu su vaikais per pertraukas.
Vaikai beveik nedalyvavo užklasinėje veikloje, mokyklos renginiuose,
išvykose, būreliuose, moksleivių savivaldoje. Kiti tyrėjai taip pat nurodo, kad
ĮS ir kitas negalias turinčių vaikų dalyvumas mokykloje yra per mažas [152,
244]. Peny-Dahlstrand ir kt. tyrime ĮS turinčių Švedijos vaikų dalyvavimas ir
veiklų įvairovė formaliose mokyklos veiklose buvo pakankami, o įsitraukimas mažesnis negu tipiškai besivystančių bendraamžių. Dalyvavimas,
veiklų įvairovė ir įsitraukimas į neformalias mokyklos veiklas buvo nepatenkinami, gerokai mažesni nei tipiškai besivystančių vaikų [152]. Coster'is ir kt.
lygino negalią turinčių ir tipiškai besivystančių vaikų dalyvumą ir gavo
analogiškus duomenis – negalią turinčių vaikų dalyvumas visose mokyklos
veiklose buvo mažesnis nei tipiškai besivystančių bendraamžių, o mažiausiais
vidutinis dalyvavimo dažnumas nustatytas užklasinėse veiklose [257].
Tėvai nurodė daug paramos ir kliuvinių ĮS turinčių vaikų dalyvumui
ugdymo įstaigose. Dažniausiai įvardijamos paramos buvo tėvų skiriamas
laikas ir galimybė nuvežti vaiką į ugdymo įstaigą šeimos automobiliu, o
kliuviniai – paramą teikiančių specialistų ir programų stoka, judėjimo negalią
turinčio vaiko poreikiams nepritaikyta aplinka ir fizinių savybių poreikis
mokykloje vykstančioms veikloms. Atsakydamos į atvirą klausimą „Ką Jūs
ir Jūsų šeima daro, kad padėtų vaikui įsitraukti į veiklas ugdymo įstaigoje?“ beveik pusė motinų parašė, kad būna su vaiku ugdymo įstaigoje visą
dieną ir jam padeda – kitaip vaikas ugdymo įstaigos lankyti negalėtų.
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Ketvirtadalis tėvų teigė, kad vyksta su vaiku į visas mokyklos organizuojamas
ekskursijas ir (arba) dalyvauja kartu su vaiku visuose mokyklos renginiuose,
nes kitaip vaikas juose dalyvauti negalėtų. Apibendrindami šiuos tyrimo
rezultatus galime teigti, kad vaikų ĮS turinčių Lietuvos vaikų dalyvumo
mokykloje užtikrinimu daugiausiai rūpinasi tėvai, o švietimo sistemos indėlis
šioje srityje per mažas.
Dalyvavimas ir įsitraukimas į bendruomenės veiklas svarbūs vaiko
asmenybės ir socialinei raidai, padeda ugdyti savivertę, formuoti socialinius
ryšius, teigiamai veikia fizinę ir psichinę sveikatą [148]. Mūsų tyrime
dalyvavusių vaikų dalyvavimo dažnumas bendruomenės veiklose buvo labai
mažas (keletą kartų per mėnesį) ir apsiribojo daugiausia išėjimu iš namų į
greta esančias vietas (pvz., parduotuvę, kavinę, kiną) ir nestruktūruota fizine
veikla. Kiti mokslininkai taip pat akcentuoja menką ĮS turinčių vaikų
dalyvumą bendruomenės veiklose, lyginant su tipiškai besivystančiais [146,
149, 192], įgytą nugaros smegenų pažeidimą [167] ar mokymosi negalią
[170] turinčiais vaikais. Šiuose tyrimuose buvo naudoti kiti dalyvumo vertinimo instrumentai, todėl įvertinti ar ĮS turinčių Lietuvos vaikų dalyvumas
skiriasi nuo jų bendraamžių kitose šalyse negalime.
Dalyvauti bendruomenės veiklose ĮS turintiems vaikams daugiausia
padėjo šeima. Kaip pagrindinę paramą vaikų dalyvumui bendruomenėje tėvai
įvardino šeimos narių skiriamą laiką ir galimybę nuvykti į bendruomenės
renginius šeimos automobiliu, kaip kliuvinius – paramą teikiančių programų
ir tarnybų, tinkamo visuomeninio transporto stoką ir vaiko poreikiams
nepritaikytą bendruomenės aplinką. Šie rezultatai atitinka Law'o ir kt. tyrimo
duomenis, pagal kuriuos fizinę negalią turinčių vaikų dalyvumą daugiausia
riboja dirbtinės ir gamtinės aplinkos kliūtys, paramą teikiančių programų ir
tarnybų stoka, universalų aplinkos dizainą reglamentuojančių teisės aktų
spragos [155].
Dalyvumą lemiančių veiksnių analizė nustatė reikšmingas sąsajas tarp
vaiko aplinkos veiksnių ir visų dalyvumo dimensijų namų, ugdymo įstaigos
ir bendruomenės aplinkoje. Vienintelis klinikinis veiksnys, susijęs su ĮS
turinčių vaikų dalyvumu, buvo pažinimo gebėjimai – vaiko IQ paaiškino
didesnę dalį PEM-CY dalyvumo namuose (vidutinio dalyvavimo dažnumo,
veiklų įvairovės ir įsitraukimo) ir įsitraukimo į ugdymo įstaigos veiklas skalių
įverčių dispersijos. Dalyvumas bendruomenėje su klinikiniais veiksniais
susijęs nebuvo. Kiti, ĮS turinčių vaikų dalyvumą tyrę, mokslininkai pateikia
panašius duomenis [147, 152, 153, 258]. Peny-Dahlstrand ir kt. tyrimo duomenimis, į mokyklos veiklas daugiau įsitraukė vaikai, turintys geresnes vykdomąsias smegenų funkcijas, tai yra gebantys savarankiškai inicijuoti veiklą,
siekti tikslo, prisitaikyti prie naujų situacijų, kai įprastas veikimo būdas tampa
netinkamas [152]. Liptak'o ir kt. tyrime protinę negalią ir bendravimo
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sutrikimų turintys jaunuoliai rečiau dalyvavo bendruomenės veiklose [147].
Heffelfinger'io ir kt. tyrimo duomenimis, smegenų vykdomųjų funkcijų
veikla buvo pagrindinis paauglių funkcinį savarankiškumą ir gebėjimą prisitaikyti veiklose lemiantis veiksnys [258]. Bloemen'o ir kt. kokybinio tyrimo
rezultatai atskleidė, kad mažesni pažintiniai gebėjimai labai ribojo vaikų
dalyvumą bendruomenės veiklose, o vaikui augant šie apribojimai didėjo
[153].
Nugaros smegenų pažeidimo lygmuo, vaiko gebėjimas savarankiškai
vaikščioti, hidrocefalija, išmatų ir šlapimo nelaikymas mūsų tyrime su vaikų
dalyvumu buvo nesusiję. Kitų tyrimų, analizavusių klinikinių veiksnių poveikį dalyvumui, rezultatai panašūs [144, 147, 149, 151]. Flanagan'as ir kt. tyrė
ĮS ir ĮNSP turinčių vaikų dalyvumą už mokyklos ribų ir nustatė, kad dalyvumas nuo nugaros smegenų pažeidimo lygmens nepriklauso [144]. Kelly ir kt.
tyrime ĮS turinčių vaikų dalyvumas bendruomenės veiklose su nugaros
smegenų pažeidimo lygmeniu ir (arba) vaiko gebėjimu vaikščioti susijęs
nebuvo [149]. Connor-Kuntz'as ir kt. analizavo fizinį ĮS turinčių vaikų aktyvumą ir nustatė, kad sporte ir pramoginėje veikloje dažniausiai dalyvavo
vaikai, gebantys vaikščioti be pagalbinių priemonių arba judantys neįgaliojo
vežimėliu. Vaikai, kurie vaikščiodami naudojo pagalbines priemones (įtvarus,
ramentus), veiklose dalyvavo retai [151]. Analogiškus duomenis pateikė
Liptak'as ir kt. – jaunuoliai, vaikštantys su pagalbinėmis priemonėmis, dalyvavo veiklose rečiau už judančius vežimėliu [147]. Tokius savo tyrimų
rezultatus Connor-Kuntz'as ir kt. ir Liptak'as ir kt. aiškina tuo, kad vaikščiojimas su pagalbinėmis priemonėmis reikalauja daugiau jėgų ir ištvermės negu
važiavimas vežimėliu, todėl eisenos sutrikimų turintiems vaikams dalyvauti
veiklose už namų ribų sudėtinga, jeigu jie nenaudoja vežimėlio. Mokslininkai,
tyrę neurogeninių šlapinimosi ir tuštinimosi sutrikimų įtaką vaiko dalyvumui,
nurodo, kad išmatų ir šlapimo nelaikymas neigiamai veikia ĮS turinčių vaikų
dalyvumą bendruomenės ir mokyklos veiklose [146, 149, 153], jeigu vaikas
negeba atlikti PŠŠPK arba taikyti transanalinę irigaciją ir (arba) vaiko aplinkoje nėra sąlygų tai atlikti [73, 146, 153].
Moksliniuose tyrimuose dažnai nenustatoma sąsajų tarp dalyvumo ir
klinikinių veiksnių todėl, kad pastarųjų poveikį pakeičia aplinkos veiksniai.
Pagal King'o ir kt. pasiūlytą negalią turinčių vaikų dalyvumo veiksnių tarpusavio sąveikos modelį, sveikatos ar funkcionavimo sutrikimai gali paveikti
dalyvumą tiesiogiai arba netiesiogiai, nulemdami aplinkos kliuvinių ir (arba)
lengvinių atsiradimą [259]. Pavyzdžiui, judėjimo sutrikimo neturintis vaikas
be problemų patenka į mokyklos arba visuomeninės paskirties pastatus, tai
yra kliuvinių judėti aplinkoje jis neturi, o lengvinių (paramos, išteklių,
palaikymo) jam nereikia. Vaikas, judantis neįgaliojo vežimėliu, toje pačioje
aplinkoje gali susidurti su kliuviniais (pvz., laiptais, siauru koridoriumi), todėl
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bus reikalinga papildoma aplinkos parama ir ištekliai (pvz., rampa įvažiuoti į
pastatą, liftas) jo dalyvumui užtikrinti. Kitaip tariant, judėjimo sutrikimas
sukuria aplinkos kliuvinius ir (arba) lengvinius, kurių sąveika, o ne judėjimo
sutrikimas pats savaime, nulemia vaiko dalyvavimo mokyklos arba bendruomenės veiklose galimybes. King'o pasiūlyto dalyvumo veiksnių tarpusavio
sąveikos modelio pagrįstumą tyrinėjo Anaby ir kt. Šie mokslininkai įvertino
576-ių tipiškai besivystančių ir fizinę negalią turinčių vaikų dalyvumą,
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimus, analizavo jų tarpusavio sąveiką,
pasitelkę struktūrinį lygčių modeliavimo metodą. Analizės rezultatai parodė,
kad daugiau sveikatos sutrikimų turintys vaikai dalyvaudami susidūrė su
daugiau kliuvinių visose aplinkose (namuose, mokykloje ir bendruomenėje),
o didesnis aplinkos kliuvinių skaičius buvo susijęs su mažesniu dalyvavimo
dažnumu ir įsitraukimu į veiklą [214]. Savo tyrimo duomenų analizei struktūrinio lygčių modeliavimo metodo taikyti negalėjome, todėl vaiko turimų
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų įtaką aplinkos veiksniams ir kliuviniams analizavome atskirai nuo pastarųjų poveikio dalyvumo parametrams,
pasitelkdami daugianarės tiesinės regresijos modelius. Skirtingai nuo Anaby
ir kt. [214], analizavome ne tik bendro sveikatos sutrikimų skaičiaus, bet ir
tam tikrų ĮS lydinčių sveikatos sutrikimų (vaikščiojimo sutrikimo, protinio
atsilikimo, šlapimo ir išmatų nelaikymo) poveikį dalyvumui. Gauti rezultatai
patvirtino King'o ir kt. [259] hipotezę ir iš dalies atitiko Anaby ir kt. [214]
tyrimo rezultatus. Namų aplinkos kliuvinių ir paramos vaiko dalyvumui
kiekis daugiausia buvo susijęs su vaiko savarankiško judėjimo galimybėmis –
vaikščiojimo gebėjimai, įvertinti pagal Hoffer’io skalę, paaiškino 50 proc.
paramos ir 21 proc. kliuvinių skalių įverčių dispersijos. Protinį atsilikimą
turinčių vaikų tėvai nurodė daugiau kliuvinių vaiko dalyvumui mokykloje ir
bendruomenėje. Šlapimo nelaikymas siejosi su didesniu kliuvinių skaičiumi
bendruomenės aplinkoje – kartu su protinio atsilikimo sunkumu paaiškino
beveik trečdalį Kliuvinių skalės įverčių dispersijos. Aplinkos veiksniai mūsų
tyrime buvo susiję su visoms dalyvumo dimensijoms visose aplinkose
(namuose, ugdymo įstaigoje, bendruomenėje). Tai atitinka kitų tyrėjų
duomenis, kurie patikimai įrodė ĮS ir kitas lėtines ligas turinčių vaikų aplinkos
ir dalyvumo tarpusavio sąsajas [145, 147, 148, 153, 176, 214, 257].
Apibendrindami tyrimo rezultatai galime teigti, kad ĮS turinčių Lietuvos
vaikų dalyvumas namų, ugdymo įstaigos ir bendruomenės veiklose yra per
mažas, o dalyvaudami vaikai susiduria su daugybe aplinkos kliuvinių. Dalyvumas daugiausia susijęs su aplinkos veiksniais ir pažintiniais gebėjimais.
Kiti, ĮS lydintys sutrikimai (vaikščiojimo sutrikimas, šlapimo nelaikymas),
siejasi su didesniu aplinkos kliuvinių kiekiu, bet ne dalyvumo dimensijomis
(t. y., veikia dalyvumą ne tiesiogiai, bet per aplinkos veiksnius). Paramą vaikų
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dalyvumui daugiausiai teikia šeima, o švietimo bei socialinės sistemų indėlis
šioje srityje nepakankamas.
5.3. Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
ir jos sąsajos su demografiniais, klinikiniais bei aplinkos veiksniais
Su sveikata susijusi GK vertina lėtinėmis ligomis sergančių ir negalią
turinčių asmenų patirtį, susijusią su funkcionavimu ir dalyvumu kasdienėje
veikloje. Kitaip tariant, su liga / negalia susijusi patirtis vertinama atskirai nuo
ligos sukeltų funkcionavimo sutrikimų [7]. Pagrindinis lėtines ligas ir negalią
turinčių vaikų sveikatos priežiūros tikslas – užtikrinti kuo geresnę fizinę ir
psichinę vaiko sveikatą, mažinant ligos simptomus ir didinant vaiko ir jo
šeimos gebėjimus įveikti ligos / negalios sukeltus apribojimus ir šeimos narių
patiriamą stresą. Dėl šios priežasties kai kurie autoriai su sveikata susijusią
GK laiko tinkamiausiu sveikatos priežiūros kokybės ir medicininių intervencijų veiksmingumo vertinimo rodikliu [260].
Mūsų tyrime ĮS turinčių vaikų ir paauglių su sveikata susijusios GK
vertinimų spektras buvo labai platus – SB-HRQOL įverčiai svyravo tarp 73–
217 balo. Perskaičiavus procentais nuo maksimalios testo įverčių sumos,
vaikų surinktos balų sumos vidurkis buvo 72 proc., o paauglių – 68 proc. Tai
rodo, kad ĮS turinčių Lietuvos vaikų su sveikata susijusi GK per maža,
blogesnė negu jų bendraamžių kitose išsivysčiusiose šalyse – tyrėjai, vertinę
ĮS turinčių vaikų GK JAV [172, 175, 194], Kanadoje [173, 174] ir Nyderlanduose [176] SB-HRQOL, nurodo aukštesnius SB-HRQOL įverčius negu
mūsų tyrime.
Lyginant atsakymus į atskirus SB-HRQOL klausimus, matyti, kad ĮS
turintys Lietuvos vaikai ir paaugliai turi mažiau pramogų ir pomėgių, rečiau
sportuoja, susiduria su daugiau kliuvinių aplinkoje negu jų bendraamžiai
Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse. Be to, Lietuvos vaikai išsiskiria
nesavarankiškumu – daugelis jų negeba persikelti iš vežimėlio, atlikti PŠŠPK,
savarankiškai pasiimti maisto ir pavalgyti. Sawin ir kt. ir Leger'io ir kt.
tyrimuose JAV gyvenantys ir ĮS turintys vaikai už buvo gerokai savarankiškesni ir gebėjo atlikti daugelį savęs priežiūros veiklų [172, 175]. Šiuos
skirtumus greičiausiai lėmė kultūriniai, ekonominiai šalių skirtumai ir
neefektyvi, biomedicininiu sveikatos modeliu pagrįsta, Lietuvos vaikų reabilitacijos sistema. Tyrime dalyvavę paaugliai, kaip ir jų bendraamžiai kitose
išsivysčiusiose šalyse [175, 178], nurodė, kad turi šeimos palaikymą ir gauna
puikią sveikatos priežiūrą. Visi paaugliai išsakė turintys daug ĮS lydinčių
sveikatos sutrikimų, todėl nerimavo dėl savo ateities: galimybių įgyti norimą
profesiją, gauti darbą, sukurti šeimą ir turėti vaikų.
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Savo darbe vertinome ĮS turinčių vaikų ir paauglių su sveikata susijusią
GK lemiančius aplinkos ir klinikiniu veiksnius. Vertinome ne tik atskirų
klinikinių veiksnių, bet ir jų visumos sąsajas su GK. Mūsų tyrimo duomenimis, ĮS turinčių vaikų GK buvo susijusi su daugeliu klinikinių veiksnių:
nugaros smegenų pažeidimo lygmeniu, vaikščiojimo galimybėmis, epilepsija,
hidrocefalija, išmatų ir šlapimo nelaikymu, protiniu atsilikimu. Kiti tyrėjai,
analizavę klinikinių veiksnių poveikį ĮS turinčių vaikų GK, pateikė
nevienareikšmius duomenis. Daugelis jų nurodė, kad ĮS turinčių vaikų GK
nesusijusi su hidrocefalija [74, 205, 228], šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymu
[173, 174, 181, 182, 190, 191, 196, 234], nugaros smegenų pažeidimo lygmeniu ar vaiko judėjimo galimybėmis [172, 175, 179, 190, 205]. Įdomu tai, kad
dalis tyrėjų nustatė atvirkščią koreliaciją tarp su sveikata susijusios GK ir
funkcinės vaiko būklės, tai yra aukštesnį nugaros smegenų pažeidimo lygmenį turintys ir geriau funkcionuojantys vaikai turėjo blogesnę GK negu aukštą
nugaros smegenų pažeidimą ir sunkių funkcionavimo sutrikimų turintys
vaikai [181–185]. Tyrimų autoriai šiuos duomenis interpretuoja įvairiai: (1)
sveikatos problemos gali neturėti įtakos GK dėl asmens susitaikymo su liga,
geros adaptacijos šeimoje ir visuomenėje, pritaikytos aplinkos ir kitų psichosocialinių veiksnių [173, 174, 181, 196, 197, 205]; (2) lengvą negalią turintys
vaikai bando pritapti prie tipiškai besivystančių vaikų, todėl patiria daugiau
adaptacijos sunkumų už sunkią negalią turinčius vaikus („marginalumo“ hipotezė) [182]; (3) tyrimų duomenis iškreipia netobulos su sveikata
susijusios GK vertinimo priemonės [173, 174, 191, 196, 197]; (4) ĮS susijęs
su daugelio organizmo sistemų pažeidimu, todėl vienos kurios organizmo
sistemos pažeidimo nebuvimas reikšmingos įtakos su sveikata susijusiai GK
gali neturėti [4, 262]. Savo darbe patikrinome pastarąją hipotezę ir nustatėme,
kad ĮS turinčių vaikų ir paauglių GK daugiausia siejosi su bendru turimų
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų skaičiumi – daugiau ir sunkesnių
sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų turintys vaikai turėjo blogesnę GK.
Tyrimo duomenų analizė parodė, kad ĮS turinčių Lietuvos vaikų GK su
vaiko amžiumi ar lytimi nesusijusi. Kitų tyrėjų duomenis apie lyties ir
amžiaus įtaką su sveikata susijusiai ĮS turinčių vaikų GK nevienareikšmiški.
Atlikdami sisteminę ĮS turinčių vaikų GK apžvalgą, radome 10 tyrimų,
kuriuose nagrinėtos ĮS turinčių vaikų GK sąsajos su lytimi. Penkiuose šių
tyrimų vaikų GK ir lyties sąsajų nenustatyta [73, 173, 183, 191, 195]. Kitų
penkių tyrimų rezultatai parodė, kad ĮS turinčių mergaičių su sveikata susijusi
GK blogesnė negu berniukų [181, 182, 186, 188, 208]. Amžiaus įtaką ĮS
turinčių vaikų GK analizavo 18 tyrimų. Daugelio jų (11 iš 18) rezultatai
parodė, kad vaikams augant jų GK blogėja [144, 172, 175, 178, 181, 186, 188,
191, 197, 204, 208]. Buffart'as ir kt. [186] bei Lemelle ir kt. [181] akcentavo,
kad su amžiumi blogėja emocinė GK sritis, o Leger'is ir kt. [172], Flanagan'as
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ir kt. [144] – su fizine sveikata susijusi GK. Sawin ir kt. tyrimas atskleidė,
kad vaikui augant tėvai pradeda blogiau vertinti jo su sveikata susijusią GK ,
o pačių vaikų atliekami GK vertinimai nesikeičia [175]. Kitų penkių tyrimų
autoriai sąsajų tarp vaiko amžiaus ir GK nenustatė [173, 179, 183, 195, 202],
o dviejų nedidelės apimties tyrimų rezultatų analizė parodė, kad augdami
vaikai pradeda vertinti savo GK geriau [182, 190]. Skirtingus tyrimų duomenis greičiausiai lėmė kultūriniai ir ekonominiai šalių skirtumai. Augdami
vaikai pradeda suvokti savo tapatumą, kuria vertybių sistemą, plečia socialinį
tinklą, pradeda numatyti ateities perspektyvas [263], todėl neigiamas lėtinės
ligos ar negalios poveikis asmens gerovei gali būti stipriau jaučiamas. Kita
vertus, neigiamas ligos ar negalios poveikis sveikatai gali būti sumažinamas
aplinkos ir asmenybės veiksnių.
Mūsų darbo rezultatai parodė statistiškai reikšmingas GK, aplinkos ir
klinikinių veiksnių sąsajas. Aplinkos veiksniai kartu su gretutinių sveikatos
sutrikimų skaičiumi paaiškino 69 proc. su sveikata susijusios GK įverčių
dispersijos vaikams ir 83 proc. paaugliams. Aplinkos poveikis su sveikata
susijusiai ĮS turinčių vaikų GK analizuotas tik keliuose tyrimuose. Cate ir kt.
tyrė sveikatos problemų ir šeimos išteklių poveikį vaikų, turinčių ĮS ir hidrocefaliją, su sveikata susijusiai GK. Tyrimo rezultatai parodė, kad klinikinių
veiksnių poveikis GK buvo ženkliai keičiamas su šeima susijusių veiksnių
(tėvų išsilavinimo, darbo turėjimo, tėvystės įgūdžių) [195]. Padua ir kt.
tyrimuose ĮS turintys vaikai, gaunantys mokykloje asistento pagalbą, nurodė
geresnius emocinius GK parametrus negu vaikai, kurie asistento pagalbos
mokykloje negavo [183, 184]. Law'as ir kt. tyrė aplinkos poveikį įvairios
etiologijos fizinę negalią turinčių vaikų su sveikata susijusiai GK. Tyrimo
dalyvių tėvai nurodė, kad vaikų aplinkoje yra daug kliuvinių. Daugiausiai
kliuvinių tėvai nurodė esant mokyklos ir bendruomenės aplinkoje. Kliuvinių
skaičius šiame tyrime atvirkščiai koreliavo su GK klausimyno fizinės sveikatos ir psichosocialinės GK skalių įverčiais. Įdomu tai, kad Law'o ir kt. tyrime
tėvų įvardijamas kliuvinių skaičius didėjo vaikui augant [210]. Mūsų tyrime
ĮS turinčių vaikų GK geriausiai paaiškino bendras bendruomenės aplinkos
palankumas ir saugumas, o ĮS turinčių paauglių – bendruomenės aplinkos
ištekliai ir bendras namų aplinkos palankumas. Šiuos skirtumus greičiausiai
lėmė tai, kad su amžiumi vaikai pradeda įsitraukti į daugiau veiklų bendruomenėje, todėl bendruomenės aplinkos ištekliai (pvz., transportas, programos,
tarnybos, įranga) ir šeimos parama įgauna vis daugiau svarbos palaikant su
sveikata susijusią GK.
Įvertinę tyrimo duomenis, galime daryti išvadą, kad ĮS turinčių Lietuvos
vaikų su sveikata susijusi GK yra blogesnė negu jų bendraamžių kitose
išsivysčiusiose šalyse, daugiausia dėl aplinkos kliuvinių gausos ir menkų
vaikų funkcinio savarankiškumo gebėjimų. Savarankiško gyvenimo įgūdžiai
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ir pritaikyta aplinka – būtinos ĮS turinčių asmenų geros su sveikata susijusios
GK sąlygos visais gyvenimo tarpsniais, todėl būtina skirti daugiau dėmesio
vaikų savarankiškumui ugdyti, pagalbinėms priemonėms, veikloms ir
aplinkai pritaikyti.
5.4. Tyrimo privalumai ir trūkumai
Pagrindiniai tyrimo privalumai – reprezentatyvi tyrimo imtis ir pakankama statistinė galia, kuri leido analizuoti klinikinių ir aplinkos veiksnių
poveikį dalyvumui ir su sveikata susijusiai GK, naudojant daugianarę tiesinę
regresinę analizę. Dalyvumui ir aplinkai vertinti vartota santykinai nauja,
pasižyminti puikiomis psichometrinėmis savybėmis, priemonė PEM-CY. Jos
dėka galėjome analizuoti ĮS turinčių vaikų dalyvumo ir aplinkos savybes
namuose, mokykloje ir bendruomenėje įvairiais aspektais. Su sveikata
susijusiai GK vertinti naudotas ĮS specifinis GK klausimynas. Specifiniai su
sveikata susijusios GK klausimynai yra jautresni, gali aptikti mažus skirtumus,
būdingus atskiroms ligoms, todėl geriau atspindi tyrėją dominančios ligos
poveikį tiriamojo GK. Tyrimo metu surinkome informaciją ir aptarėme
daugelį ĮS būdingų sveikatos ir funkcionavimo sutrikimų. Tai pirmas tyrimas
Lietuvoje, kuriame tyrinėta ĮS turinčių vaikų sveikata, dalyvumas, su sveikata
susijusi GK ir jų tarpusavio sąsajos.
Pagrindinis tyrimo trūkumas – vaikų su sveikata susijusios GK vertinimas naudojant tėvų pildomas anketas. Su sveikata susijusi GK yra subjektyvus asmens potyris, todėl vaiko požiūris į jo su sveikata susijusią GK gali
nesutapti su tėvų nuomone. Savo tyrime nevertinome šeimos veiksnių (šeimos sudėties, funkcionavimo, pajamų, tėvų išsilavinimo), kurie galėtų turėti
įtakos ĮS turinčių vaikų dalyvumui, aplinkos kliuviniams, paramoms ir su
sveikata susijusiai GK. Analizuodami klinikinių veiksnių poveikį nevertinome nutukimo, pragulų paplitimo ir jų poveikio dalyvumui ir GK. Tyrime
dalyvavusių vaikų funkcinis nugaros smegenų pažeidimo lygmuo buvo
nustatomas, remiantis valingų kojų judesių ir raumenų jėgos testavimu, o ne
jutimų vertinimu. Sensorinio nugaros smegenų pažeidimo lygmens nustatymas leidžia tiksliau prognozuoti ĮS turinčių vaikų funkcionavimo galimybes,
tačiau mažiems ir (arba) protinę negalią turintiems vaikams atlikti jutimų
vertinimą sudėtinga ir dažnai neįmanoma.
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IŠVADOS
1.

Įskilas stuburas juosmens srityje nustatytas 59,6 proc., krūtinės – 27 proc.,
kryžmens – 13 proc. vaikų. Dėl dažnai nustatomo aukšto (L3 ir aukščiau)
nugaros smegenų pažeidimo, tik pusė tyrimo dalyvių gebėjo vaikščioti
namuose (dalis ir bendruomenėje). Tyrime dalyvavusiems vaikams buvo
nustatyta 1–13 (vidurkis = 6,23 ± 3,32) gretutinių sveikatos sutrikimų:
hidrocefalija (63 proc.), šlapimo ir išmatų nelaikymas (atitinkamai 79,8 proc.
ir 60,6 proc.), stuburo deformacijos (53,9 proc.). Lietuvoje rečiau negu
kitose šalyse taikoma arba per vėlai pradedama taikyti protarpinė (sin.
intermisinė) šlapimo pūslės kateterizacija, beveik netaikomos botulino
toksino injekcijos į šlapimo pūslės raumenis, chirurginiai šlapimo nelaikymo gydymo metodai, transanalinė irigacija.

2.

Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvavimo dažnumas didžiausias namuose
(vidutiniškai 5,8 balo iš 7 galimų), mažesnis – ugdymo įstaigoje ir bendruomenėje (vidutinis dalyvavimo dažnumas atitinkamai 3,9 ir 1,9 balo iš
7 galimų). Veiklų, kuriose vaikai dalyvauja, įvairovė didžiausia namuose
(90 proc. visų galimų namų veiklos rūšių), mažesnė – ugdymo įstaigoje
ir bendruomenėje (atitinkamai 69 proc. ir 49 proc. visų galimų veiklos
rūšių). Vaikų įsitraukimas į veiklas beveik vienodas (vidutiniškai 4 balai
iš 5 galimų) visose aplinkose, o mažiausias pasikeitimų poreikis, tėvų
nuomone – namų veiklos (47 proc.). Įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumas buvo susijęs su protiniais vaiko gebėjimais, aplinkos parama ir
kliuviniais. Pagrindinė parama vaiko dalyvumui buvo šeimos narių
vaikui skiriamas laikas ir galimybė nuvežti vaiką į ugdymo įstaigą ir
bendruomenės renginius šeimos automobiliu. Dažniausiai įvardijami
kliuviniai – neadekvatus šeimos narių ir kitų vaiko aplinkoje esančių
asmenų požiūris į vaiko gebėjimus, programų ir tarnybų stoka, vaiko
poreikiams nepritaikyta fizinė aplinka ir fizinių savybių poreikis ugdymo
įstaigoje ir bendruomenėje įprastoms veikloms atlikti. Sunkesnę fizinę
negalią turinčių vaikų tėvai nurodė daugiau paramos ir kliuvinių vaiko
dalyvumui namuose (vaikščiojimo gebėjimų lygmuo paaiškino 50 proc.
PEM-CY Paramos skalės ir 21 proc. Kliuvinių skalės įverčių dispersijos).
Protinis atsilikimas buvo susijęs su vaiko patiriamų kliuvinių skaičiumi
ugdymo įstaigoje (paaiškino 12 proc. Kliuvinių skalės įverčių dispersijos)
ir bendruomenėje (kartu su šlapimo nelaikymo buvimu / sunkumu paaiškino 29,2 proc. Kliuvinių skalės įverčių dispersijos).
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3.

Įskilą stuburą turinčių vaikų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės
vertinimas siekė 72 proc. (skaičiuojant nuo maksimalios galimos surinkti
balų sumos), o paauglių – 68 proc. Geriausiai įvertinti su gyvenimo kokybės aspektai buvo susiję su sveikatos priežiūros paslaugomis ir šeimos
palaikymu, blogiausi – galimybe rinktis karjerą, sportuoti arba užsiimti
hobiu, turėti draugų, eiti į pasimatymus, naudotis viešaisiais tualetais ir
savarankiškai kateterizuotis šlapimo pūslę. Vaikų ir paauglių gyvenimo
kokybė daugiausia buvo susijusi su aplinkos veiksniais, mažiau – su
klinikiniais veiksniais. Iš klinikinių veiksnių reikšmingiausios GK sąsajos, nustatytos su gretutinių sveikatos bei funkcionavimo sutrikimų
skaičiumi ir sunkumu (β = –0,302, p = 0,04 vaikų; β = –0,403, p = 0,0001
paauglių).
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS
Rekomendacijos visuomenės sveikatos specialistams,
sveikatos priežiūros sistemos administratoriams
1.

2.

Skatinti skirtingų disciplinų specialistų (neurochirurgų, urologų, ortopedų, reabilitacijos specialistų ir kt.) ir tarnybų (sveikatos priežiūros,
socialinės, švietimo) bendradarbiavimą, organizuojant ir teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ĮS turintiems vaikams.
Organizuoti koordinuotų, ĮS turinčio vaiko ir jo šeimos narių poreikius
atitinkančių sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimą. Užtikrinti
pagalbinių priemonių ir aplinkos modifikacijų pasiekiamumą judėjimo
negalią turintiems vaikams.

Rekomendacijos reabilitacijos specialistams
•

Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ĮS turintiems vaikams
vadovautis ĮS turinčių vaikų dalyvumo ir su sveikata susijusios gyvenimo
kokybės užtikrinimo gairėmis.

Rekomenduojamos įskilą stuburą turinčių vaikų dalyvumo ir su
sveikata susijusios gyvenimo kokybės užtikrinimo gairės
Uždaviniai
1.
2.
3.
4.
5.

Didinti šeimos atsparumą stresoriams, padėti adaptuotis ir (arba)
įveikti su ĮS turinčio vaiko gimimu ir auginimu susijusias problemas.
Suformuoti realius tėvų lūkesčius, susijusius su vaiko raida,
funkcionavimu, vaikščiojimo prognoze, savarankiškumu.
Užtikrinti optimalią kalbinę, psichologinę ir socialinę vaiko raidą.
Pasiekti maksimalų vaiko judumą, savarankiškumą ir dalyvumą,
atsižvelgiant į jo brandą, fizines ir protines galimybes.
Pasiekti maksimalią tuštinimosi ir šlapinimosi kontrolę.

0–11 mėnesių vaikams
1.

Suteikti šeimai informacijos apie ĮS, ĮS turinčio vaiko auginimą,
raidos ypatumus, stipriąsias ir silpnąsias raidos sritis, gydymo ir
reabilitacijos metodus, tėvų tarpusavio paramos grupes ir paramą
teikiančias organizacijas.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Vertinti šeimos gyvenimo pokyčius, reakciją į stresą, prisitaikymą
prie situacijos.
Suteikti šeimai socialinę pagalbą, informaciją apie finansinę paramą,
kurią šeima galėtų gauti, mokyti atstovauti vaiko interesams.
Pagal poreiki teikti papildomas psichologo, socialinio darbuotojo
konsultacijas šeimos nariams (tėvams, broliams / seserims).
Aiškinti tėvams apie aplinkos, aktyvaus aplinkos tyrinėjimo, dalyvumo, bendravimo su vaiku, pozityvios tėvystės svarbą, patarti dėl
aplinkos pritaikymo vaiko poreikiams, veiklų parinkimo.
Skatinti vaiką judėti, mokytis naujų judesių ir judėjimo būdų – kartu
su šeima rasti būdus ir galimybes įtraukti judesių mokymąsi ir fizinį
aktyvumą į kasdieninę vaiko veiklą namuose ir kitose jam įprastose
vietose (kieme, žaidimų aikštelėje ir kt.).
Taikyti moksliškai pagrįstus neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymo metodus (protarpinę šlapimo pūslės kateterizaciją,
anticholinerginius vaistus).
Gydyti vidurių užkietėjimą (nuolatinis vidurių užkietėjimas kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje – pagrindinė nesėkmingo išmatų
nelaikymo gydymo priežastis vaikui paaugus).

1–2 metų vaikams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teikti tėvams informaciją apie ĮS, vaiko raidą, priežiūrą ir lavinimą.
Aiškinti apie aplinkos, aktyvaus aplinkos tyrinėjimo, dalyvumo,
bendravimo su vaiku, pozityvios tėvystės svarbą.
Vertinti šeimos poreikius (papildomų konsultacijų, mokymų, finansinės ir kt. paramos), teikti atitinkamą pagalbą tėvams / vaikui /
broliams / seserims.
Mokyti tėvus atstovauti šeimos ir vaiko interesams, suteikti informaciją apie paramą teikiančias vyriausybines ir nevyriausybines
organizacijas.
Patarti dėl vaikų (ĮS turinčio vaiko ir jo brolių bei seserų) elgesio
normų formavimo, savarankiškumo lavinimo, deramos vaiko amžiui
autonomijos suteikimo.
Intervencijos kalbos, pažinimo funkcijoms lavinti, kineziterapija,
ergoterapija mobilumui, savarankiškumui, dalyvumui didinti pagal
bendrus principus.
Pritaikyti pagalbines sėdėjimo priemones, kad vaikas galėtų
lengviau manipuliuoti objektais, žaisti.
Jei vaikas savarankiškai nestovi, pritaikyti ir skatinti naudoti stovynę
ir (arba) pagalbines vaikščiojimo priemones.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Užtikrinti vaikui galimybę judėti savarankiškai (vaikštyne, vežimėliu). Išaiškinti savarankiško judėjimo svarbą tėvams, parinkti ir
pritaikyti reikalingas pagalbines priemones, išmokinti jomis naudotis.
Aptarti su tėvais vaiko įsitraukimo į aktyvią pramoginę ir fizinę
veiklą svarbą, parinkti ir pasiūlyti vaikui tinkamas veiklas, pritaikyti
pagalbines priemones ir aplinką.
Skatinti šeimą propaguoti aktyvią gyvenseną kaip vaiko mokymosi
būti fiziškai aktyviam modelį.
Skatinti tėvus įtraukti vaiką į žaidimus ir veiklas su bendraamžiais
(kieme, mažiems vaikas skirtose mokyklėlėse ir pan.).
Įtraukti vaiką į kasdienines šeimos veiklas (pvz., kartu rinkti žaislus,
imituoti namų ruošos darbus).
Skatinti tėvus pradėti pratinti vaiką išsirinkti norimą veiklą / daiktą
(drabužį, rūbą, žaislą, maisto produktą) iš dviejų galimų pasirinkimų.
Taikyti moksliškai pagrįstus neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymo metodus (protarpinę šlapimo pūslės kateterizaciją,
anticholinerginius vaistus).
Gydyti vidurių užkietėjimą (nuolatinis vidurių užkietėjimas kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje – pagrindinė nesėkmingo išmatų
nelaikymo gydymo priežastis vaikui paaugus).

3–6 metų vaikams
1.
2.
3.

4.

5.

Vertinti šeimos poreikius (papildomų konsultacijų, mokymų, finansinės ir kt. paramos), teikti atitinkamą pagalbą tėvams / vaikui /
broliams / seserims.
Mokyti tėvus atstovauti savo ir vaiko interesams, suteikti informaciją apie vyriausybines ir nevyriausybines organizacija, į kurias
galėtų kreiptis pagalbos.
Vertinti tėvystės įgūdžius (dienotvarkę, elgesio valdymą, vaikų
tarpusavio santykius ir kt.), vaiko savarankiškumą, savęs priežiūros
gebėjimus. Jei reikia – konsultuoti tėvus, nusiųsti papildomoms konsultacijoms (ergoterapeuto, kineziterapeuto ir kt.).
Formuoti realius tėvų lūkesčius dėl vaiko pasiekimų ir elgesio
(elgesio reikalavimai turi būti tokie patys kaip ir sveikiems vaikams),
mokyti elgesio valdymo strategijų, vaiko savarankiškumo lavinimo,
tinkamos vaiko amžiui autonomijos suteikimo.
Skatinti tėvus leisti vaiką į darželį, aptarti ir padėti spręsti su darželio
lankymu susijusias problemas.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Suteikti tėvams informacijos apie vaiko teises švietimo sistemoje,
padėti pasirinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą arba deleguoti
šią funkciją vietos pedagoginei-psichologinei tarnybai.
Kruopščiai vertinti vaiko dėmesį, savitvardą ir kalbos suvokimą, nes
nuo jų priklauso vaiko akademinė sėkmė ir socialinė adaptacija
paaugus. Nustačius net ir nedidelius sutrikimus rekomenduojamos
specifinės intervencijos ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje ir
(arba) ugdymo įstaigoje.
Skatinti tėvus įtraukti vaiką į šeimos gyvenimą, namų ruošą.
Aptarti su tėvais vaiko socializacijos, draugystės svarbą. Skatinti
lankyti ugdymo įstaigą.
Skatinti tėvus įtraukti vaiką į žaidimus ir veiklas su bendraamžiais
(kieme, mažiems vaikas skirtose mokyklėlėse ir pan.).
Pritaikyti pagalbines sėdėjimo priemones, kad vaikas galėtų lengviau manipuliuoti objektais, žaisti.
Jei vaikas savarankiškai nestovi, pritaikyti ir skatinti naudoti stovynę
ir (arba) pagalbines vaikščiojimo priemones.
Užtikrinti vaikui galimybę judėti savarankiškai (vaikštyne, vežimėliu). Išaiškinti savarankiško judėjimo svarbą tėvams, parinkti ir
pritaikyti reikalingas pagalbines priemones, mokinti jomis naudotis.
Pritaikyti įtvarus vaikščioti.
Aptarti su tėvais vaiko įsitraukimo į aktyvią pramoginę ir fizinę
veiklą svarbą, parinkti ir pasiūlyti vaikui tinkamas veiklas, pritaikyti
pagalbines priemones ir aplinkos modifikacijas.
Skatinti šeimą propaguoti aktyvią gyvenseną kaip vaiko mokymosi
būti fiziškai aktyviam modelį.
Didinti vaiko įsitraukimą į šeimos veiklas, namų ruošos darbus.
Naudoti pozityvius skatinimo metodus.
Taikyti moksliškai pagrįstus neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymo metodus (protarpinę šlapimo pūslės kateterizaciją,
anticholinerginius vaistus).
Parengti neurogeninės tuštinimosi disfunkcijos gydymo planą ateičiai. Taikyti dietos modifikacijas, tuštinimosi rutiną, medikamentinį
vidurių užkietėjimo ir išmatų nelaikymo gydymą.
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6–12 metų vaikams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Vertinti šeimos poreikius (papildomų konsultacijų, mokymų, finansinės ar kt. paramos), teikti atitinkamą pagalbą tėvams / vaikui /
broliams / seserims.
Teikti rekomendacijas dėl vaikų (ĮS turinčio vaiko ir jo brolių bei
seserų) elgesio normų formavimo, savarankiškumo lavinimo, reikiamos vaiko amžiui autonomijos suteikimo.
Įvertinti šeimos pokyčius ir santykius su mokyklos personalu.
Detaliai aptarti su šeima vaiko mokymosi ir socializacijos problemas, suteikti informaciją apie galimus jų sprendimo būdus / intervencijas.
Mokyti tėvus atstovauti savo ir vaiko interesams, suteikti informaciją apie vyriausybines ir nevyriausybines organizacija, į kurias
galėtų kreiptis pagalbos.
Teikti tėvams informaciją apie vaiko teises švietimo sistemoje,
padėti pasirinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą arba siųsti į
vietos pedagoginę-psichologinę tarnybą.
Bendradarbiauti su mokykla, vietos pedagogine-psichologine tarnyba, padedant įvertinti ir spręsti vaiko mokymosi, elgesio, socializacijos problemas.
Patarti šeimai dėl vaiko įtraukimo į šeimos pramogas, suteikti informaciją apie veiklas, kuriose šeima galėtų dalyvauti kartu su vaiku.
Stiprinti tėvystės įgūdžius (drausmės palaikymo, elgesio valdymo).
Įvertinti tėvų lūkesčius dėl vaiko pasiekimų ir esant poreikiui siųsti
atitinkamiems specialistams konsultuoti.
Padėti tėvams suprasti vaiko savarankiškumo ir autonomijos svarbą,
skatinti įtraukti vaiką į kasdienines šeimos veiklas, nustatyti vaiko
pareigas namuose (namų ruošoje, prižiūrint naminius gyvūnus ir
pan.).
Skatinti vaiko įsitraukimą į bendruomenę, dalyvavimą socialinėje ir
pramoginėje veikloje už šeimos ribų (stovyklos, klubai, pasimatymai, nakvynės pas draugus ir kt.).
Skatinti tėvus suteikti vaikui daugiau nepriklausomybės, pamažu
pratinti vaiką savarankiškai priimti sprendimus ir spręsti problemas.
Vaikui augant iš naujo įvertinti pagalbinių priemonių ir įtvarų poreikį, turimų priemonių tinkamumą. Sunkėjant eisenai pasiūlyti kitus
judėjimo būdus (su lazdomis, ramentais, vežimėliu). Mokyti savarankiškai užsidėti ir nusiimti įtvarus.
Aptarti su tėvais vaiko įsitraukimo į aktyvią pramoginę ir fizinę veiklą būtinybę, parinkti ir pasiūlyti vaikui tinkamas veiklas, pritaikyti
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

pagalbines priemones ir aplinką. Skatinti šeimą propaguoti aktyvią
gyvenseną kaip vaiko mokymosi būti fiziškai aktyviam modelį.
Vertinti intelektą, pritaikomąjį elgesį, vykdomųjų smegenų funkcijas standartizuotomis vertinimo metodikomis, teikti atitinkamas
intervencijas, informuoti mokyklos pedagogus, bendradarbiauti sudarant ugdymo ir pagalbos teikimo vaikui ir planus.
Mokyti užmegzti ir palaikyti santykius su bendraamžiais.
Aptarti su tėvais vaiko pareigas namuose – vaikui augant jų turi
daugėti (modifikuojamos pagal vaiko negalios pobūdį).
Skatinti vaiko savarankiškumą, galimybę pasirinkti veiklas, hobį.
Suteikti vaikui žinių apie ĮS. Jei vaiko pažintiniai gebėjimai pakankami, pamažu perleisti jam atsakomybę už savo kūno priežiūrą (pvz.,
kateterizaciją, odos apžiūrą ir kt.)
Mokyti vaiką pagrindinių savęs-priežiūros veiklų, įskaitant šlapimo
pūslės kateterizaciją, odos apžiūrą, įtvarų užsidėjimą ir nusiėmimą.
Skatinti šeimą mokyti vaiką savarankiškai pasirengti mokyklai (susidėti knygas, kitus reikmenis), pratinti savarankiškai ruošti pamokas.
Didinti vaiko įsitraukimą į šeimos veiklas, namų ruošą. Naudoti
pozityvius skatinimo metodus.
Teikti informaciją mokyklai apie vaiko savarankiškumo svarbą,
vaiko galimybes, sveikatos problemas, mokymosi gebėjimus.
Įvertinti vaiko santykius su bendraamžiais, skatinti bendravimą.
Įvertinti vaiko, šeimos ir aplinkos kliūtis vaiko savarankiškumui,
taikyti atitinkamas intervencijas.
Patarti tėvams mokyti vaiką naudotis pinigais (atsižvelgiant į pažinimo funkcijų išsivystymą).
Taikyti moksliškai pagrįstus neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymo metodus (protarpinę šlapimo pūslės kateterizaciją,
anticholinerginius vaistus).
Gydyti išmatų nelaikymą. Jeigu dietos modifikacijos, tuštinimosi
rutina ir medikamentinis gydymas buvo neveiksmingi, pradėti skirti
reguliarias klizmas vidurių užkietėjimui ir išmatų nelaikymui gydyti.

13–18 metų vaikams
1.
2.

Vertinti šeimos poreikius (papildomų konsultacijų, mokymų, finansinės ar kt. paramos), teikti atitinkamą pagalbą tėvams / vaikui /
broliams / seserims.
Įvertinti tėvų ir paauglio tarpusavio bendravimą ir santykius, atsižvelgiant į poreikius siųsti į mokymus ir (arba) konsultacijas.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aptarti su tėvais vaiko būklę, akademinius pasiekimus, dalyvumą,
galimybes dirbti ir gyventi savarankiškai.
Suteikti tėvams informacijos apie vaiko teises švietimo sistemoje,
padėti pasirinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą arba nusiųsti į
vietos pedagoginę-psichologinę tarnybą. Suteikti informacijos, kur
galėtų gauti konsultaciją dėl profesijos pasirinkimo.
Suteikti jaunuoliui informacijos apie lytiškumą ir specifinius ĮS
turinčių asmenų lytiškumo aspektus, pagal poreikį siųsti į specialius
mokymus ir (arba) konsultacijas. Aptarti seksualumo, vaisingumo,
kontracepcijos, vedybų, nėštumo, profilaktinio folio rūgšties vartojimo klausimus.
Stebėti judumo pokyčius. Blogėjant eisenai, pasiūlyti kitas judėjimo
galimybes, papildomą gydymą judumui palaikyti. Rekomenduoti
naudoti įtvarus vaikštant.
Aptarti su tėvais vaiko įsitraukimo į aktyvią pramoginę ir fizinę
veiklą būtinybę, parinkti ir pasiūlyti vaikui tinkamas veiklas, pritaikyti pagalbines priemones ir aplinką.
Skatinti šeimą propaguoti aktyvią gyvenseną kaip vaiko mokymosi
būti fiziškai aktyviam modelį.
Vertinti akademinius pasiekimus, elgesio, vykdomųjų smegenų
funkcijų sutrikimus, psichologines problemas, teikti atitinkamas
intervencijas, informuoti mokyklos pedagogus, bendradarbiauti
sudarant ugdymo ir pagalbos teikimo vaikui planą.
Įvertinti santykius su bendraamžiais. Jei reikia – nusiųsti psichologui, socialiniam pedagogui konsultuoti.
Įvertinti socialinius gebėjimus. Pagal poreikį nusiųsti socialiniam
pedagogui konsultuoti.
Skatinti įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą, mokyti inicijuoti
veiklas.
Mokyti savarankiško gyvenimo įgūdžių, padėti pasirinkti profesiją.
Standartizuotu vertinimo instrumentu įvertinti savarankiškumą ir
autonomiją. Taikyti intervencijas trūkstamiems įgūdžiams formuoti.
Pratinti jaunuolį atlikti savęs-priežiūros, gražinimosi ir medicinines
intervencijas be tėvų priežiūros (jei pažintiniai gebėjimai tai leidžia).
Skatinti tėvus mokyti vaiką naudoti visuomeniniu transportu,
apsvarstyti vairavimo mokymosi galimybes.
Įtraukti jaunuolį į daugiau kasdieninių veiklų, tokių kaip skalbimas,
skalbinių rūšiavimas, maisto gamyba, išlaidų planavimas, registracija pas gydytojus ir pan.
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16. Taikyti moksliškai pagrįstus neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymo metodus (protarpinę šlapimo pūslės kateterizaciją,
anticholinerginius vaistus).
17. Gydyti išmatų nelaikymą. Jeigu dietos modifikacijos, tuštinimosi
rutina ir medikamentinis gydymas nebuvo veiksmingi, skirti reguliarias klizmas vidurių užkietėjimui ir išmatų nelaikymui gydyti.
18. Pratinti vaiką savarankiškai atlikti su tuštinimusi susijusias procedūras (naudotis žvakutėmis, pasidaryti klizmą), susitvarkyti išmatų
nesulaikymo atveju. Jeigu pernelyg sudėtinga daryti retrogradines
klizmas ir (arba) nepavysta atlikti šias procedūras savarankiškai –
spręsti dėl kolonostomos retrogradinėms klizmoms atlikti suformavimo.
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SUMMARY
ABBREVIATIONS
HRQOL
ICF

–
–

IQ
PEM-CY

–
–

SB
–
SB-HRQOL –

Health-related quality of life
International Classification of Functioning,
Disability, and Health
Intelligence quotient
Participation and Environment Measure
for Children and Youth
Spina bifida
Spina Bifida Health-Related Quality
of Life Questionnaire
INTRODUCTION

Spina bifida (SB) is the most common neural tube defect that occurs early
after conception when the neural tube does not close properly. This defect
results in a malformation of the spinal cord and very often in malformations
of the brain. These structural changes lead to paralysis and loss of sensation
below the affected level, incontinence, and cognitive impairment. Secondary
impairments include deformities of the legs, feet, and back, endocrine dysfunction, pressure sores, and pain [3]. Before 1970, the prognosis for children
born with SB was poor. In Lorber’s original series (1972), the infant mortality
rate was 38%, and the mortality rate before the sixth–ninth birthday was 48%
[263]. Nowadays, up to 70–80% of children born with SB are surviving to
adolescence because of advances in the management of Chiari II malformation, hydrocephalus and infections [31, 32, 37]. The increased life expectancy
has made researchers and practitioners turn to the promotion of the optimal
well-being, functioning, and participation across all lifespan, rather than just
ensuring the survival of the child.
The functional consequence of SB can be displayed using the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) as designed
by the World Health Organization. The ICF defines functioning, as is an
umbrella term for body function, body structures, activities and participation.
Body structures are understood as anatomical parts of the body such as organs,
limbs and their components, and body functions are understood as the physiological functions of body systems (including psychological functions).
Activities are the execution of tasks or actions by an individual. Participation
is defined as involvement in life situations, typical examples for children
being responsibilities, maintaining relationships, community life, education,
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and recreation. The ICF considers the individual to live in a ‘context’
consisting of environmental and personal factors. Environmental factors are
defined as the social, attitudinal, and physical environments in which people
live. When these factors have a positive influence on an individual’s participation, they are called facilitators, and when they have a negative one, they
are called barriers [5].
Adoption of the International Classification of Functioning, Disability,
and Health (ICF) [5] and the version for Children and Youth [125] has
resulted in a subsequent interest in participation as the most important
indicator of children’s health, development, and well-being [130, 214]. The
participation concept consists of two components: attendance and involvement, with attendance being a prerequisite to involvement. Attendance is
defined as “being there” and measured as the frequency of attending and the
diversity of activities in which an individual participates. Involvement or “inthe-moment” experience of participation is a cluster of important intrinsic
factors, including motivation, persistence, social connection, and affect [130].
With growing interest measuring participation as well as fostering an
environment that encourages participation, the Participation and Environment
Measure for Children and Youth (PEM-CY) was developed in 2010–2011.
The PEM-CY includes parent-reported measures that assess attendance (e.g.,
the frequency of attending and the diversity of activities), involvement, and
parent's desire for change in the home, school and community, along with
environmental factors within each of these settings. In this way, the PEM-CY
evaluates both the current and desired levels of the child’s participation and
leads most directly to goal setting and action planning [9].
The participation of children and adolescents with SB has not been well
explored. For example, the only scoping review [137] on the subject detected
ten studies published since 1995. Most of these studies focused on community
participation, while research exploring participation in school, domestic life,
and leisure was lacking. Furthermore, the existing studies on the participation
of children and adolescents with SB have been noted to have severe methodological limitations: a non-representative sample, non-validated outcome
measures, and exploration of only intensity dimension of participation
without paying attention to involvement. The findings of studies on the participation of children with SB revealed that they participated in fewer activities
and at a reduced intensity than typically developing children or children with
other chronic conditions (i.e., acquired spinal cord injury, learning disability,
cystic fibrosis, and asthma). Participation was strongly influenced by
children’s everyday environment and personal factors. Relations between
pathology (level of lesion, hydrocephalus, neurogenic bladder or bowel) and
participation in children with SB were insufficiently explored. The most
112

significant environmental facilitators for participation included adequate
family income, family support, good assistive devices for mobility and personal care, community programs, services/supports at school, and positive
attitudes towards children with disabilities at school and the community. The
most important personal factors that contributed to participation were selfconfidence, positive experience, motivation/desire for participation, and a
perception of competence.
The concept closely related to functioning is health-related quality of life
(HRQOL). While functioning measures activity limitations due to chronic
disability or illness, HRQOL measures an individual’s perception of their
physical, psychosocial, and role functioning concerning to their health [6]. In
other words, the experience of the illness is considered to be separate from
functional limitations caused by a disease process. For children with chronic
health conditions, the goal of healthcare is to assure the fullest health possible
by improving symptom management and their ability to cope with the negative impact of their condition. For this reason, some researchers have indicated that measuring of HRQOL may be more important than examining
biomedical parameters to evaluate the effect of chronic disease and the impact
of medical interventions [260].
HRQOL can be measured through either generic or disease-specific
questions. Generic measures facilitate comparison of HRQOL across chronic
health conditions and are useful in demonstrating the burden of illness in
comparison with healthy population. However, these measures do not assess
the impact of specific characteristics of the condition on HRQOL and therefore may not be sensitive to identify small but clinically important changes
and may underestimate burden. In comparison, disease-specific questionnaires are considered to have more clinical relevance and can provide useful
information on the impact of a disease from the perspective of those experiencing the condition. Moreover, these questionnaires provide greater sensitivity
to change but preclude the ability to compare HRQOL across diverse
populations [262].
The more recent review by Bakaniene et al. [4] has identified 43 papers
on the HRQOL of children and adolescents with SB. All the studies (except
one) were focused on no modifiable demographic and illness-specific correlates, while the impact of modifiable environmental factors (which might be
more important to practitioners and policymakers) was not investigated.
Moreover, most of the researchers investigated the potential clinical determinants separately and got controversial results regarding the impact of
pathology (e.g., level of lesion paralysis, incontinence) as well as different
treatment strategies on the HRQOL. The complexity of SB can account for
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such findings: children with SB have multisystem physiological and functional impairments, so less severe disorder or improvement in just one
affected system may not be sufficient to improve patient’s overall perceptions
of HRQOL.
This study analysed clinical and psychosocial outcomes of SB, as well as
relationships between pathology, participation, environment, and HRQOL.
An innovative, comprehensive, and psychometrically robust participation
outcome measure PEM-CY created possibilities to explore various aspects of
participation and the environment in different settings. The effects of the
broad range of health issues and environmental variables as well as the
number of health conditions were investigated and discussed.
1. THE AIM AND THE OBJECTIVES OF THE STUDY
The aim of the study
To determine health problems, participation, and the HRQOL in
Lithuanian children with SB and explore the relationships between
participation, the HRQOL, demographic, clinical, and environmental factors.
The objectives of the study
1.
2.
3.

To determine clinical outcomes of SB in children.
To explore participation, environment, and predictors of participation (demographic, clinical, and environmental) for children with
SB.
To assess the HRQOL and its predictors (demographic, clinical, and
environmental) in children with SB.
2. THE SCIENTIFIC NOVELTY OF THE STUDY

This is the first study of the HRQOL and participation of children with
SB in Lithuania and Eastern Europe. The study provides a comprehensive
analysis of clinical, functional, participation and quality of life outcomes in
Lithuanian children with SB. To our knowledge, this is the first study of
children with SB, which takes a holistic view of child’s health, following the
ICF model recommended by the World Health Organization.
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3. MATERIAL AND METHODS OF THE STUDY
A cross-sectional study of a nationally representative sample of children
with SB was conducted at the Children’s rehabilitation clinic of Lithuanian
University of Health Sciences from May to October 2017. Ethical approval
was received from Kaunas Regional Biomedical Research Ethics Committee
(May 28, 2016; No. BE-2-37).
3.1. Procedures
Participants were recruited from the hospital of Lithuanian University of
Health Sciences, which is the only hospital in Lithuania offering pediatric
neurosurgery services for children with SB. Therefore, we were able to collect
demographic and clinical data for all Lithuanian children with SB. Families
raising children with SB aged 5–18 years were invited to take part in the study
and those who were interested in participating in the study were scheduled for
a clinic appointment to learn more about the study. One hundred and twelve
children met the eligibility criteria and 99 families agreed to participate in the
study (response rate 88.4%). Written informed consent was obtained from the
guardians as well as assent from children (written if they were older than 12
years of age). Information for the study was collected through parent interview, the PEM-CY, the SB-HRQOL questionnaire, medical record review,
and physical testing of the child.
3.2. Measurements
3.2.1. Clinical factors
The level of the SB lesion was determined by assessing the lower limb
muscle strength. We classified children’s lesion level into four categories
according to Hoffer et al. [213]: (1) thoracic – the absent of volitional lower
limb movements; (2) high-lumbar (L1-L3) – absent or less than fair knee
extension activity; (3) low lumbar (L3-L5) – normal knee extension and fair
or less foot plantar flexion; and (4) sacral – normal foot plantar flexion.
The ambulatory function was classified according the modified Hoffer’s
criteria [176]: community ambulatory, household ambulatory, therapeutic
ambulatory, and non-ambulatory. The presence and the degree of the ankle,
knee, and hip flexion contractures were assessed by goniometry. Data on the
hip and spine deformities were obtained from the medical files, including
radiographs and imaging interpretations from the radiologist and/or orthopaedist. The hips were categorized as dislocated when a Reimer index was
>100%. Spine deformity was coded as “yes” when: (1) scoliosis with Cobb
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angle > 30 and/or kyphosis with Cobb angle >70 was detected and (2) the
child had previously undergone spinal surgery.
Bladder continence was coded as “0” for children who stayed dry during
the day, “1” for children who used diapers or other incontinence supplies only
sometimes for safety reasons, and “2” for those who always used diapers.
Fecal continence was defined as “0” for children who did not have involuntary leakage during the day and as “1” or “2” for those who used incontinence
supplies sometimes of always.
Information on intelligence quotient (IQ) was collected from the medical
records. IQ for children over six years of age was assessed by the Wechsler
Intelligence Scale for Children, Third Edition (WISC-III). Younger children
were assessed by the Leiter International Performance Scale, Third Edition
(Leiter-3). IQ 70 was defined as intellectual disability: mild (IQ 50–69),
moderate (IQ 35–49), severe (IQ 20–34), and profound (IQ < 20).
The absence of hydrocephalus was coded as “0”, the presence of shunted
hydrocephalus was coded as “1”, and then the number of shunt revisions was
added. A mean number of clinical and functional issues were calculated to
represent the complexity of the condition with each possible health problem
or functional limitation being counted as “1”. The similar coding system was
used in previous research [214, 215].
3.2.2. Participation and environmental factors
Participation frequency and involvement, as well as environmental
factors, were measured using the PEM-CY. In addition, information was
collected on the type of school the child attended as well as their special
education needs. The available options in the questionnaire related to the type
of school were regular classroom in a regular school, separate classes within
the typical educational institution, a special school for disabled children, and
training at home. The education options were regular education, regular
education with individual support, and an individual education program.
The PEM-CY is a parent-reported instrument that examines the participation and the environment of children and youths aged 5–17 years at home,
school, and in the community. Each item represents a type of activity performed in each of the environmental settings. There are ten items in the home
section, five in the school section and ten in the community section. Environmental factors that influence the child’s participation, such as physical layout,
availability of programs, cognitive or social demands for activity (i. e., the
overall amount of mental or social skills that is needed to perform the activity)
are assessed separately for each setting: 13 items for the home, 17 for school,
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and 16 for the community [9]. The scales of the PEM-CY are presented in
Table 3.2.2.1.
Table 3.2.2.1. PEM-CY scales across the 3 settings: home, school, and community
Question on PEM-CY
How often does your child
participate?
How involved is your child…?
Would you like your child’s
participation to change?
Do the following things help or
make it harder for your child to
participate…?
Are the following available
and/or adequate to support your
child’s participation?

Variable name
Response option
Frequency
8-point scale (0 = never to 7 = daily)
Involvement

5-point scale (1 = minimally
involved to 5 = very involved)
Change desired No or yes
If yes, where change is desired:
frequency, involvement, and/or
variety
Environmental Usually makes harder = 1
helpfulness
Sometimes helps, sometimes makes
harder = 2
Usually helps OR not an issue = 3
Environmental Usually no = 1
resources
Sometimes yes, sometimes no = 2
Usually yes OR not needed = 3

The summary scores of the PEM-CY were calculated for each environment (home, preschool/school, community) separately:
− Average frequency – the average of all ratings within a setting.
Higher scores reflect greater frequency. Higher scores indicate
higher frequency across activities.
− Percent of activities in which the child participates – the number
of activities within a setting for which the parent responded 1 to 7
(i.e., ones that the child actually does) divided by the number of
possible activities within the setting multiplied by 100. Higher
percentages indicate that the child participates in more activities.
− Average involvement – the average of all of the parent’s involvement responses within a setting. Higher scores indicate greater
involvement.
− Percent of activities in which change is desired – the number of
activities within a setting to which the parent expressed desire for
change divided by the general number of activities within the setting
multiplied by 100. Higher percentages suggest less satisfaction with
the child’s participation in the setting.
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Supports – the average percentage of environmental items that
parents see as supports to the child’s participation. Higher percentages indicate a greater number of supports within a setting.
− Barriers – the average percentage of environmental items that parents see as barriers to their children’s participation. Higher percentages indicate a greater number of barriers within a setting.
− Environmental helpfulness – parents’ perception of how helpful
the environment is in supporting their children’s participation.
Higher scores indicate that the environment is more helpful.
− Environmental resources – parents’ perception of the availability
of resources to support their children’s participation in the setting.
Higher scores indicate that the resources are more available.
− Overall environmental supports – parents’ overall perception of
how the environment supports their children’s participation in that
setting. Higher scores indicate that the environment provides more
support (more helpful/resources) for children’s participation within
the setting.
The PEM-CY has acceptable reliability (internal consistency, 0.59–0.91;
test–retest reliability, 0.58–0.95) and is appropriate instrument to measure the
participation and perceived environmental restrictions and supports for
children with and without disabilities [9]. The Lithuanian version of the PEMCY has acceptable reliability (internal consistency, 0.71–0.79) and some
evidence for convergent validity.
−

3.2.3 Health related quality of life
Perception of HRQOL was assessed using the SB-HRQOL, developed
by Parkin et al. [170]. This questionnaire is the most widely used SB specific
instrument to assess HRQOL in children and adolescents [4]. It is formed of
two scales: 44 questions for the 5–12-year age group and 47 questions for the
13–20-year age group. Items are scored on a 5-point Likert scale, and the final
score is obtained by summing positive items and subtracting negative ones
[170].
The scores of the SB-HRQOL range from 44 to 220 for children and 47
to 235 for adolescents [170]. For children, the questionnaire was used as a
proxy report, whereas adolescents completed the questionnaire themselves.
In addition, adolescents responded to the global question “How would you
rate your quality of life?” and parents of children 5–12 years responded to the
question “How would you rate your child's quality of life?” Both overall QOL
items were reported on a scale of 0 to 100.
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In a reference group of Canadian children with SB, reproducibility of the
SB-HRQOL was good (Intraclass correlation coefficient, ICC = 0.78 for
children; ICC = 0.96 for adolescents), and internal consistency was good
(Cronbach’s alpha α = 0.93 for children; α = 0.94 for adolescents). In addition,
validity, measured by relating the instrument to a global question of a child’s
well-being, was very good in both age groups (r = 0.57 for children; r = 0.63
for adolescents) [170].
The translation into Lithuanian of the SB-HRQOL was performed
according to guidelines described by Wild et al. [216]. Reliability and validity
of the translated versions of the SB-HRQOL were calculated from the study
sample. Cronbach’s alpha in this study sample was good (0.93 for children;
0.85 for adolescents). Test–retest reliability was good (ICC = 0.77 for children; ICC = 0.77 for adolescent). Validity, measured by relating the instrument
to a global question of child’s well-being, was very good for children (r =
0.73), and acceptable for adolescents (r = 0.49).
3.3. Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using the SPSS 22 and Microsoft
Excel. Means, standard deviations and percentages were used to characterize
the quantitative aspects of the participants.
The participation trends across settings were determined by calculating
four summary scores for participation and five for the environment in each
setting (home, school, and the community). HRQOL was determined by
calculating SB-HRQL scores for the HRQOL of children and adolescents
separately. Graphical methods (histograms, Q–Q plots) and Shapiro–Wilk’s
test were used to check the normality of the data.
The Student's t-test was used to compare means of two independent
groups, when the data were normally distributed, and the Mann-Whitney U
test was used, when the data did not meet the assumption of normality.
Analysis of Variance (ANOVA) was used to test differences between more
than two independent groups, when the data fit the normal probability
distribution, and the Kruskal–Wallis test was used, when the data did not meet
the normality assumptions. Pearson's correlation coefficient was used to
measure the strength of the association between the normally distributed
variables and Spearman correlation was used to evaluate relationships
involving non-normally distributed variables.
Binary logistic regression analyses were carried out to study the
relationships between school attendance and the child’s age, health problems,
and functional issues. The dependent variable in these analyses was home
schooling as “yes/no” variable. Results were expressed as odds ratio (OR)
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and 95% confidence intervals (95% CI). The OR indicates how much more
likely it is that a child who has the specific pathology or higher number of
health problems and functional issues would be educated at home compared
to the child that has fewer health problems and functional impairments.
Stepwise multiple regression analyses were performed to identify clinical
and environmental variables associated with participation. The dependent
variables were the summary scores of the test subscales: average frequency,
percent of activities in which the child participates, average involvement,
percent of activities in which the change is desired, supports, and barriers.
The regression models examined each setting (home, preschool/school, and
the community) separately: 18 models were tested. The potential predictors
were age, gender, separate clinical conditions, the number of health problems
and functional issues, and the summary scores of the environmental subscales
(i.e., supports, barriers, environmental helpfulness, environmental resources,
and overall environmental supports) (see Table 4.1.1).
Stepwise multiple linear regression analyses were conducted to test
whether the children’s pathology and environmental factors could explain the
HRQOL. The regression model examined the HRQOL of children and
adolescents separately: thus, two models were tested.
The p values <0.05 was considered to be significant. Histograms, normal
probability plots of the residuals, scatterplots of the residuals, and the
variance inflation factor were analysed to check the assumptions of the
multiple regressions and 95% confidence intervals were used to check the
accuracy of regression parameters. Sufficient power (0.85) was provided to
model 3 predictors at a conservative effect size (Fsq = 0.15) and α = 0.05,
whereas 99 parents were recruited for the study [217].
4. RESULTS
4.1. Clinical outcomes of spina bifida in children
The age of the participants was 5–17.9 (mean ± SD = 11.03 ± 0.38.
Within the sample, there were 60 (60.6%) children 5–12.8 years (mean, 8.47
± 0.29) of age and 39 (39.4%) adolescents 13–17.9 years (mean, 14.96 ± 0.29)
of age, 52 (52.5%) males and 47 (47.5%) females. The levels of the lesion
and comorbidities are presented in Table 4.1.1. Each child had 1–13 comorbidities (mean, 6.23 ± 3.316).
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Table 4.1.1. Level of lesion and comorbidities
All participants, n = 99 (%)
Level of lesion
Thoracic
L1-L2
L3-L5
Sacral
Shunting
Number of revisions
Arnold Chiari malformation surgery
Surgery for syringomyelia
Tethered cord surgery
Seizure medication
CIC* use
Urinary incontinence
Bowel incontinence
Intellectual disability
Mild
Moderate
Severe
Profound
Severity unspecified
Ambulation
Normal ambulation
Community ambulator
Household ambulator
Therapeutic ambulator
Non-ambulator
Spinal deformity**
Hip flexion contracture ≥20
Hip dislocation, uni- or bilateral
Knee flexion contracture ≥20
Foot deformities
Low-impact fractures

27 (27.2%)
24 (24.2%)
35 (35.4%)
13 (13.2%)
62 (63%)
1–12 (mean = 2; SD = 2.29)
10 (10.1%)
2 (2%)
4 (4%)
12 (12.1%)
46 (46.5%)
79 (79.8%)
60 (60.6%)
35 (35.4%)
12 (12.1%)
12 (12.1%)
3 (3%)
3 (3%)
5 (5.1%)
26 (26.3%)
13 (13.1%)
10 (10.1%)
4 (4.0%)
46 (46.5%)
53 (53.9%)
32 (34%)
38 (40.4%)
34 (34.3%)
29 (29.3%)
28 (28.2%)

*CIC, clean intermittent catheterisation; **Scoliosis with Cobb angle ≥30 and/or lordosis or
kyphosis ≥70° or previously surgically treated spine deformity.
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4.2. Participation, environment, and predictors
of participation for children with spina bifida
4.2.1. Participation and environment
As seen in Table 4.2.1.1, children participated most frequently (5.8 on a
7-point scale out of all activities) and in a higher number of activities in the
home setting (90% out of all possible activities), followed by the school
setting (mean frequency 3.9 of the activities; 73.14% of the activities). The
mean participation frequency (2.07), as well as the number of activities
(50.61%) carried out in the community, was lower than within the home and
school, whereas the levels of involvement were similar across all three
settings. Eighty-five (86%) children were attending school or kindergarten,
58 (68%) of them were in regular classrooms, and others were segregated in
separate classes within the typical educational institution (3%) or were
attending schools for disabled children (41%). Fourteen (14%) children were
educated at home.
Table 4.2.1.1. Summary scores of participation scales for each setting
Setting
Home

Scale

Frequency
Involvement
Desire for change (%)
Preschool/ Frequency
school
Involvement
Desire for change (%)
Community Frequency
Involvement
Desire for change (%)

Mean
5.75
4.06
47
3.89
4.04
61.41
2.07
4.06
62.63

Summary scores
Standard
Minimum
deviation
1.31
0
0.7
1
23.45
0
1.09
0
0.83
1
28.25
0
0.94
1
0.97
1
23.46
0

Maximum
7
5
100
7
5
100
4.6
5
100

Of the home activities, children were most involved and most commonly
participated in family interaction and screen time activities as opposed to
school preparation, household chores and personal care management
(Fig. 4.2.1.1).
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Fig. 4.2.1.1. Mean participation frequency (on a 7-point scale)
in home-based activities
Those children who were attending school had a very restricted pattern
of participation in extracurricular, social, and pupil’s self-government
activities (Fig. 4.2.1.2).

Fig. 4.2.1.2. Mean participation frequency (on a 7-point scale)
in preschool/school activities
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Participation in the community of Lithuanian children with SB was very
low and mostly in neighbourhood outings and unstructured physical activities
(Fig. 4.2.1.3).

Fig. 4.2.1.3. Mean participation frequency (on a 7-point scale)
in the community activities
In the home setting, children with SB were most involved in family
interaction, screen activities as opposed to school preparation, household
chores and personal care management. Out of preschool/school activities, the
highest level of involvement was in interacting with peers outside of class,
field trips and school events and the lowest one was in social and pupil’s selfgovernment activities. Out of the community activities, the highest level of
involvement was in getting together with other children, visits and trips, and
neighbourhood outings and the lowest one was in organised physical and nonphysical activities (Table 4.2.1.2).
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Table 4.2.1.2. Mean involvement and desire for change in each setting
Setting

Type of activities

Home

Computer and video games
Indoor play and games
Arts, crafts, music, and hobbies
Watching TV, videos, and DVDs
Getting together with other people
Socializing using technology
Household chores
Personal care management
School preparation (not homework)
Homework
Preschool/ Classroom activities
school
Field trips and school events
School-sponsored teams, clubs and
organizations
Getting together with peers outside of
class
Special roles at school
Community Neighbourhood outings
Community events
Organized physical activities
Unstructured physical activities
Classes and lessons (not school sponsored)
Organizations, groups, clubs, and
volunteer or leadership activities
Religious or spiritual gatherings and
activities
Getting together with other children in
the community
Working for pay
Overnight visits or trips
SD – standard deviation.
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Involvement
on a 5-point scale Desire for
change (%)
Mean
SD
4.51
0.96
51.9
4.01
1.19
65.5
3.94
1.17
71
4.6
0.96
42
4.7
0.81
38.9
4.6
0.85
45.8
3.35
1.13
81.7
3.91
1.17
64.9
4.04
1.08
61.8
3.59
1.16
71
3.85
1.09
75.9
4.47
1.03
87.8
3.73
1.46
80.2
4.49

0.92

51.9

3.29
4.49
4.39
3.84
4.06
4
3.31

1.37
0.91
1.06
1.41
1.17
1.23
1.60

90.9
75.6
89.3
86.3
80.9
80.9
72.5

2.47

1.14

71

4.47

1.08

89.3

3.65
4.55

1.5
0.98

70.2
92.4

Most of the children (95%) lived with their parents, while five lived in
institutions for disabled children. Eighty-five (86%) children were attending
school or kindergarten, 58 (68%) of them were in regular classrooms, and
others were segregated in separate classes within the typical educational
institution (3%) or were attending schools for disabled children (41%).
Fourteen (14%) children were educated at home. The mean scores of overall
environmental supports (the number of supports and resources) were different
across setting: 84.7% at home, 81.4% at the preschool/school, and 72.7% in
the community. Summary scores of environment are presented in Table
4.2.1.3.
Table 4.2.1.3. Summary scores of environment
Setting

Scale

Mean

Home

Supports (%)
Barriers (%)
Environmental helpfulness (%)
Environmental resources (%)
Overall environmental supports (%)
Preschool/ Supports (%)
school
Barriers (%)
Environmental helpfulness (%)
Environmental resources (%)
Overall environmental supports (%)
Community Supports (%)
Barriers (%)
Environmental helpfulness (%)
Environmental resources (%)
Overall environmental supports (%)

22.94
11.38
92.37
73.39
84.73
28.72
14.52
84.45
78.01
81.35
17.24
23.92
75.59
68.76
72.66

Summary scores
Standard Minideviation mum
15.65
0
12.11
0
8.15
70
14.14
40
8.51
64
13.52
6
12.22
0
10.85
52
12.31
50
9.29
59
10.8
0
17.34
0
12.92
48
14.09
38
11.52
50

Maximum
75
42
100
100
100
71
53
100
100
100
50
63
100
100
100

The most frequent environmental support at home was the time that
family members spend to support the child’s participation (46%), supplies
(24%), money (24%), and child-friendly environment (18%). The most
common environmental barriers for participation at home were attitudes and
actions of carers (34%), lack of money (21%), and a physical environment
not adapted to the child's needs (11%) (Fig. 4.2.1.4).
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Fig. 4.2.1.4. Supports and barriers for participation at home
The most frequent support for participation in preschool/school setting was
the time that family members spend to support the child’s participation (41%)
and personal transportation to get to school (47%). The most frequent barriers
for preschool/school participation were physical demands of typical school
activities (26%), lack of programs and services (26%), and inaccessible public
transportation to get to school (21%) (Fig. 4.2.1.5).

Fig. 4.2.1.5. Supports and barriers for participation at preschool/school
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Parents reported that the most frequent support for their child's participation in the community were personal transportation to access community
activities (55%), the time that family members spend to increase the child’s
participation (41%), and money (23%). The most important barriers were lack
of program and services to support child's participation (51%), physical
layout or amount of space outside and inside buildings (41%), and the physical demands of typical community activities (34%) (Fig. 4.2.1.6).

Fig. 4.2.1.6. Supports and barriers for participation in the community
4.2.2. Predictors of participation for children with spina bifida
The factors found to be significant in explaining participation are
presented in Table 4.2.2.1. Linear regression analyses revealed that environmental factors consistently explained at least one dimension (i.e., frequency,
involvement, or desire for change) of participation across all settings. Intellectual abilities had an effect on participation in the home and preschool/school
settings, involvement in preschool/school activities, and diversity of participation in the community. Number of shunt revisions was associated with a
greater desire of changes in the preschool/school setting. The level of lesion
and number of health conditions explained differences in the number of
activities in the community that parents wanted to change.
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Preschool/
school

Home

Settings
Frequency
Mental retardation
Supports
Diversity
Mental retardation
Barriers
Environmental resources
Involvement
Mental retardation
Supports
Desire for change
Supports
Frequency
Programs and services
Physical layout
Diversity
Barriers
Programs and services
Physical layout
Involvement
Cognitive demands
Relationships with peers
Information

Models

–0.164
6.5
5.403
0.259
0.208
0.315

0.355
0.253
0.233

–0.825

0.287

–0.103
0.361
0.31

–0.194
0.026

–0.397
0.229

0.454
0.302

–4.484
–0.971
0.542

–3.19
–0.587
0.382

0.486
0.334

–0.467
0.05

B

–0.506
0.311

β

3.664
2.62
2.409

–0.815
3.3
2.861

5.545
3.81

–2.947

–4.459
3.363

–3.579
–4.238
2.825

–6.357
3.902

T

0.0001
0.01
0.018

0.04
0.001
0.005

0.0001
0.0001

0.04

0.0001
0.001

0.001
0.0001
0.006

0.0001
0.0001

p

0.118–0.4
0.05–0.362
0.055–0.576

–0.566–0.237
2.581–10.42
1.646–9.16

0.291–0.617
0.144–0.459

–1.381–(–0.269)

–0.28–(–0.108)
0.1–0.41

–6.971– (–1.997)
–1.426–(–0.516)
0.21–0.916

–0.613–(–0.321)
0.025–0.076

95% CI for B

25.7

32.8

37.6

8.2

32.7

30.5

45.9

R2 (%)

Table 4.2.2.1. Environmental and clinical factors affecting participation (statistical results from the regression models)
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Desire for change
Overall environmental supports
Number of shunt revisions
Safety
Frequency
Overall environmental supports
Programs and services
Diversity
Mental retardation
Environmental resources
Barriers
Involvement
Overall environmental supports
Desire for change
Information
Level of lesion
Number of health conditions

Models

0.026
–13.99
7.816
2.184

–3.237
0.426
–0.295

–0.241
0.314
–0.272
0.308
–0.384
0.402
0.309

0.034
0.184

–0.938
3.94
–6.385

B

0.411
0.227

–0.308
0.294
–0.218

β

3.192
4.263
3.92
3.104

–2.854
3.074
–2.537

3.855
2.131

–3.097
2.944
–2.159

T

0.002
0.0001
0.0001
0.007

0.005
0.03
0.013

0.0001
0.036

0.003
0.004
0.034

p

0.01–0.042
–20.42–(–7.573)
3.582–12.05
0.618–3.75

–5.489–(–0.986)
0.151–0.701
–0.533–(–0.065)

0.016–0.051
0.013–0.354

–1.54–(–0.335)
1.277–6.603
–12.269–(–0.5)

95% CI for B

9.5
29.5

45.2

33.8

25.1

R2 (%)

β – standardized beta coefficients, B – unstandardized beta coefficients, T – regression t-test, p – p value, CI – confidence interval, R2 –
coefficient of determination.

Community

Preschool/
school

Settings

Table 4.2.2.1. Continuation

The clinical factors found to be significant in explaining environmental
supports and barriers are presented in Table 4.2.2.2.
Table 4.2.2.2. Clinical factors explaining environmental supports and
barriers (statistical results from the regression models)
EnvironModels
ment
Home
Supports
Ambulation
Barriers
Ambulation
Preschool/ Barriers
school
Mental
retardation
Commu- Barriers
nity
Mental
retardation
Urinary
incontinence

p

95% CI

R2
(%)

–0.224 –2.021 –2.266

0.026

–3.791–(–0.251)

50

–0.321 –2.242 –3.344

0.001

–3.573–(–0.911)

21.3

β

B

T

0.35

3.433

3.403

0.01

1.427–7.41

12.2

0.321

3.914

3.537

0.001

1.718–6.111

29.2

0.344

14.764

3.783

0.0001

7.017–22.512

β – standardized beta coefficients, B – unstandardized beta coefficients, T – regression t-test,
p – p value, CI – confidence interval, R2 – coefficient of determination.

Parents raising children with more impaired ambulation reported more
environmental supports to their child’s participation at home. Functional
ambulation measured according Hoffers scale explained 50% (total R2) of the
variance of Environmental supports scale of the PEM-CY. Ambulation was
related to barriers to participation at home as well – explained 21.3% of the
variance of Environmental barriers scale. Mental retardation was the only
clinical factors associated with preschool/school environmental barriers.
Barriers to community participation were related to both urinary incontinence
and mental retardation.
4.3. Health-related quality of life and its predictors
in children with spina bifida
4.3.1. Health-related quality of life of children with spina bifida
The SB-HRQOL scores were moderate for both children and adolescents.
The total scores of the SB-HRQOL for children ranged from 73 to 208 out of
a possible 220 (mean 157.08 ± 4.11). The total scores for adolescents ranged
from 100 to 217 out of a possible 235 (mean, 158.9 ± 4.32). The children’s
SB-HRQOL items mean rating was 3.38 (±0.93) on a scale of 1 to 5, and for
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adolescents respectively 3.37 (±1.05). Approximately 90% of children and
84% of adolescents in the sample were scored in the positive range (i.e., above
50% on the SB-HRQOL scale).
Parents of children and adolescents participating in our study were clear
that their families were supportive and that care providers were knowledgeable about SB and gave excellent care. Adolescents were concerned for the
future (professional education, job opportunities, marriage, and having children). Tables 4.3.1.1–4.3.1.2 delineate the items from the SB-HRQOL scale
with the highest, moderate, and lowest scores.
Table 4.3.1.1. Values for select Health-Related Quality of Life items for
children
Score
3.0 or
below
3.1 to 3.5

3.6 to 4.0

4.1 to 4.5
4.6 to 5.0

Examples
Accepts his/her physical limitations?
Is able to use public washrooms that are accessible and private?
Feels capable or skilful in some sport or hobby or other activity?
Will be able to choose a career of his/her own?
Is in an environment that does not contain many obstacles?
Is able to get into the houses of his/her friends?
Has access to the community via ramps and elevators?
Is healthy?
Participates in the same recreational activities as other children? Has the
chance to learn to swim? Is able to attend a camp for children with disabilities?
Is becoming appropriately independent in areas of self-care, mobility, and
self -catheterization? Will be able to live independently in the future?
Is learning to deal positively with his/her disability?
Is able to do some things as independently as possible? Possesses selfconfidence? Feels that she/he can accomplish her/his plans?
Has someone to confide in outside of the immediate family? Has a friend?
Feels welcome in other children’s homes?
Is integrated in the school system? Has the opportunity to do everything the
other children do in school? Participate in games at recess? Is motivated to
learn well in an environment that is favourable to children with disabilities?
Feels good about her/himself? Feels important?
Has the chance to continue to study the things in which he/she is interested?
Has the opportunity to play indoors?
Has a supportive family? Receives praise for things that he/she is able to do?
Feels that the examinations and treatments at the hospital or clinic are
respectful?
Feels that the examinations and treatments at the hospital or clinic are
private?
Feels related to as a whole person by the doctor?

NOTE: Parents responded to the stem “How often do you feel” on a 1–5 scale, with 1 = only
a little, 3 = some, 5 = a lot.
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Table 4.3.1.2. Values for select Health-Related Quality of Life items for
adolescents
Score
3.0 or
below

3.1 to 3.5

3.6 to 4.0

4.1 to 4.5

4.6 to 5.0

Examples
You have privacy and accessibility in public washrooms?
You are able to help with some or all of your catheterization?
You have the physical strength to do sports like swimming, skiing, etc.? You
are challenged and encouraged through sports? You are successful or skilled
in some sport or other activity you like?
You have a close friend who is like you in many ways? You have somebody
with spina bifida to look up to and to have as a role model (example) for
you?
You have a career goal in mind? You are able to get an education for a job
that interests you? There will be job opportunities for you in the future?
You are able to go out on dates and to parties? You will marry? You will be
able to have children in the future?
You are able to participate in some or all of your own bathing? You are able
to use the kitchen at home? You are able to participate in outdoor activities?
You can stand up for your rights? You can make your own choices and
decisions?
You understand what your medical condition will be like in the future? You
will have a suitable home in the future?
People see you and not only your disability? People enjoy being with you?
You are able to have a special friend? People listen to your opinions? You
are happy with yourself?
You are as independent as you are able to be? You are able to take care of
yourself; for example brushing your hair and teeth? You are able to feed
yourself?
You are treated the same as everyone else? You are accepted just as you are?
You are able to talk to one or both of your parents?
You are able to speak up for yourself?
You are getting good care at your spina bifida clinic? Your doctors, nurses
and others who treat you know about spina bifida?
You have a supportive family?
You are treated with respect and dignity at your medical appointments?

NOTE: Adolescents responded to the stem “How often do you feel” on a 1–5 scale, with 1 =
only a little, 3 = some, 5 = a lot.
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4.3.2. Predictors of health-related quality of life
A multivariate linear regression (Table 4.3.2.1) revealed that the most
potent predictors of the HRQOL of children with SB were the number of
health conditions, community overall environmental supports, and the safety
of the community, explaining 68% of the variance in the SB-HRQOL scores.
The most potent predictors for adolescents were the number of health
conditions, community resources, and overall home environmental supports,
accounting for 83% of the variance in the SB-HRQOL scores.
Table 4.3.2.1. Environmental and clinical factors affecting health-related
quality of life (statistical results from the regression models)
Model
SB-HRQOL of
children
Community overall
environmental
supports
Safety of the
community
Number of health
conditions
SB-HRQOL of
adolescents
Community
resources
Number of health
conditions
Overall home
environmental
supports

β
0.622
0.342
–0.355

B

T

p

95% CI

R2 (%)

1.601
6.72
–3.179

6.892
4.001
–4.103

0.0001
0.0001
0.0001

1.136–2.067
4.142–12.527
–4.703–(–1.627)

69.2

0.507
–0.403
0.318

0.821
–3.82
5.02

5.621
–4.334
3.684

0.0001
0.0001
0.001

0.668–1.43
–6.21–(–2.232)
3.67–12.8

83

β – standardized beta coefficients, B – unstandardized beta coefficients, T – regression t-test,
p – p value, CI – confidence interval, R2 – coefficient of determination.
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CONCLUSIONS
1.

Spinal lesion level was lumbar in 60%, thoracic in 27%, and sacral in
13% of children. Whereas the number of Lithuanian children with high
level of spinal lesion was relatively high, less than a quarter of children
were able to walk outdoors, and almost half of children were nonambulant. Each child had 1 to 13 comorbidities (mean, 6.23 ± 3.316),
such us hydrocephalus (63%), urinary and bowel incontinence (80% and
61% respectively), spinal deformity (54%). Urinary catheterization,
botulinum toxin therapy for over-active bladder, surgical procedures for
urinary incontinence, and transanal irrigation were used much less
frequently in Lithuania than in other countries.

2.

Children participated most frequently in the home setting (mean frequency 5.8 on a 7-point scale out of all activities), followed by the preschool/
school setting, and the community (mean frequency 3.9 and 1.9 respectively). The diversity of activities was highest at home (children participated in 88% out of all possible activities), lower at preschool/school, and
the community settings (69% and 49% respectively). The levels of
involvement were similar (mean involvement 4 on a 5-point scale) across
all three settings, and the least amount of desired change was reported in
the home setting (47%). Main predictors of participation were intellectual
abilities and environmental supports and barriers. The most frequent
environmental supports were the time that family members spend to
promote the participation of a child and access to personal transportation,
and the most frequent environmental barriers were the attitudes and
actions of family members, community members, teaches and other
professionals toward a child, lack of programs and services, and the
physical layout and the physical demands of typical activities at home,
preschool/school and the community. Parents raising children with more
impaired ambulation reported more environmental supports and barriers
to their child’s participation at home. Mental retardation was the only
clinical factors associated with preschool/school environmental supports
and barriers. Barriers to community participation were related to both
urinary incontinence and mental retardation.
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3.

The total scores of the health-related quality of life was 72% of the
maximum score possible for children and 68% for adolescent. The most
positively rated items if the SB-HRQOL questionnaire were related to
family support and health care providers, and the worst rated were about
job opportunities, sport and hobbies, friendship, dates, possibilities to use
public washrooms and self-catheterization. The most potent predictors of
the health-related quality of life of children and adolescent were
environmental factors and the number of associated medical problems,
reflecting greater disease severity (β = –0.302, p = 0.04 for children; β =
–0.403, p = 0.0001 for adolescents).
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1 priedas
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2 priedas
Anketa (demografiniai ir medicininiai duomenys)
1.

Gimimo data .............................................

2.

Tyrimo data

.............................................

3.

Lytis:

1 – berniukas

4.

Gyvena su:

1 – su tėvais / vienu iš tėvų 2 – globėjais

5.

Nugaros smegenų pažeidimo lygis:

1 – kryžmens
2 – juosmens L3-L5
3 – juosmens L1-L2
4 – krūtinės

6.

Hidrocefalija (gydyta chirurginiu būdu):

0 – ne
1 – operuotas

7.

Chiario II malformacija (gydyta chirurginiu būdu): 0 – ne
1 – taip

8.

Siringomielija (gydyta chirurginiu būdu):

9.

Fiksuotų nugaros smegenų sindromas (gydytas chirurginiu būdu):

2 – mergaitė
3 – globos įstaigoje

kartų

0 – ne
1 – taip

10. Epilepsija (gydomas vaistais):

0 – ne
1 – taip

11. Kaulų lūžiai (kojų):

0 – ne
1 – kartų

12. Šlapimo pūslės kateterizacija:

0 – ne
1 – nuo

13. Jei taikoma kateterizacija, kas ją atlieka:

1 – pats
2 – kitas asmuo

0 – ne
1 – taip

metų

14. Šlapimo nelaikymas:

0 – nėra
1 – naudoja apsaugos priemones kartais
2 – naudoja apsaugos priemones visada

15. Inkstų nepakankamumas:

0 – nėra
1 – nuo metų

16. Urologinės operacijos:

0 – nedaryta
1 – augmentacija
2 – cistostoma
3 – augmentacija + cistostoma
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17. Išmatų nelaikymas:

0 – nėra
1 – naudoja apsaugos priemones kartais
2 – naudoja apsaugos priemones visada

18. Vidurių užkietėjimas:

0 – nėra
1 – gydomas vaistais
2 – skiriamos klizmos pagal poreikį
3 – skiriamos reguliarios anterogradinės klizmos
4 – skiriamos reguliarios retrogradinės klizmos

19. Vaikščiojimas (Hoffer’io skalė):
0 – nevaikšto
1 – vaikšto kineziterapijos užsiėmimų metu, padedamas kito žmogaus
2 – vaikšto namuose ir su pagalbinėmis priemonėmis;
3 – vaikšto visose aplinkose, bet su pagalbinėmis priemonėmis
4 – vaikšto normaliai
20. Stuburo deformacijos:

0 – nėra
1 – yra, gydomas konservatyviai
2 – yra, operuotas

21. Klubo sąnario / -ių kontraktūros:

0 – nėra
1 – yra, gydomas konservatyviai
2 – yra, operuotas

22. Klubo sąnario /- ių kontraktūros:

0 – nėra
1 – yra, gydomos konservatyviai
2 – yra, operuotos

23. Klubo sąnario /-i ų dislokacija:

0 – nėra
1 – yra, gydomos konservatyviai
2 – yra, operuotos

24. Kelių deformacijos:

0 – nėra
1 – yra, gydomas konservatyviai
2 – yra, operuotas

25. Pėdų deformacijos:

0 – nėra
1 – yra, gydomas konservatyviai
2 – yra, operuotas

26. Protinis atsilikimas:

0 – nėra
1 – lengvas
2 – vidutinis
3 – sunkus
4 – gilus
5 – laipsnis nenustatytas

27. Lanko ugdymo įstaigą: 0 – bendrą grupę su sveikais vaikais
1 – specialią grupę / klasę bendro lavinimo ugdymo įstaigoje
2 – specialią ugdymo įstaigą
3 – mokomas namuose
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3 priedas
Gyvenimo kokybės (HRQOL-SB) klausimynas
13–18 metų vaikams (pildo vaikas)
5 balų skalėje (1, 2, 3, 4, 5) įvertinkite, kiek šie teiginiai tinka Jūsų situacijai apibūdinti.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Teiginiai
Aplinkiniai vertina Jus taip kaip ir kitus
Turite palaikančią šeimą
Jus priima tokiu, koks esate
Galite pasikalbėti su vienu ar abiem tėvais
Žmonėms patinka būti su jumis
Esate laimingas / laiminga
Galite išsakyti savo nuomonę
Teigiamai vertinate savo ateitį
Vertinate save teigiamai
Aplinkiniai Jus gerbia
Esate patenkintas savo mokyklos programa
Galite dalyvauti grupinėse veiklose
Turite artimą draugą
Aplinkiniai elgiasi su Jumis, kaip ir su visais paaugliais
Galite pasirūpinti savimi, (pavyzdžiui, susišukuoti
plaukus arba išsivalyti dantis)
Galite savarankiškai pavalgyti / pasiimti maisto
Sugebate kateterizuoti šlapimo pūslę savarankiškai arba
su pagalba
Sugebate išsimaudyti pats arba su pagalba
Patiriate daug fizinio skausmo
Galite apginti savo teises
Galite savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimus
Esate savarankiškas tiek, kiek pajėgiate
Galite naudotis telefonu
Žmonės įsiklauso į jūsų nuomonę
Gydytojai ir kiti medikai elgiasi su Jumis pagarbiai,
nepažeidžia orumo
Galite pareikšti savo nuomonę dėl gydymo
Suprantate, kokia bus Jūsų sveikata ateityje
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Gaunate tinkamą pagalbą Jūsų pasirinktoje sveikatos
priežiūros įstaigoje, kuri specializuojasi gydyti įskilą
stuburą
Jus gydantys sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai,
slaugytojos, kiti) nusimano apie įskilą stuburą
Aplinkiniai kreipia dėmesį i Jus, o ne Jūsų negalią
Ateityje turėsite Jūsų poreikiams pritaikytus namus
Galite patekti į viešus tualetus ir naudotis jais be kitų
pagalbos
Galite naudotis virtuve savo namuose
Jūsų namų tualetas atitinka Jūsų poreikius
Galite dalyvauti įvairiose veiklose lauke
Esate pakankamai stiprus, kad galėtumėte sportuoti
(pavyzdžiui plaukti, slidinėti)
Galite lankytis vakarėliuose ir eiti į pasimatymus
Sportuodamas patiriate iššūkių ir padrąsinimo
Jums gerai sekasi ir (arba) esate įvaldęs kokią nors
sporto šaką arba kitą Jums patinkančią fizinę veiklą
Ateityje turėsite galimybę įsidarbinti
Galėsite įgyti norimą profesiją
Žinote, kuo norite tapti ateityje
Pajėgiate dirbti nepilnu darbo krūviu
Galėsite turėti vaikų
Vesite / ištekėsite
Pažįstate žmogų, turintį įskilą stuburą ir laikote jį
autoritetu / pavyzdžiu sau
Turite artimą draugą, panašų į Jus
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4 priedas
Gyvenimo kokybės (HRQOL-SB) klausimynas
5–12 metų vaikams (pildo tėvai / globėjai)
5 balų skalėje (1, 2, 3, 4, 5) įvertinkite, kiek nurodytas teiginys tinka Jūsų vaiko situacijai
apibūdinti
Eil. Nr.
Teiginiai
1.
Aplinkiniai elgiasi su Jūsų vaiku pagarbiai
2.
Jūsų vaikas vertina save pakankamai gerai
3.
Geba atlikti kai kuriuos darbus / veiklas kiek įmanoma
savarankiškai
4.
Gali patekti į savo draugų namus
5.
Pripažįsta / priima savo fizinių galimybių ribas
6.
Galės pats pasirinkti karjerą
7.
Turi galimybę mokytis dalykų, kurie jam įdomūs?
8.
Turi galimybę išmokti plaukti
9.
Turi tokias pat pramogas ir laisvalaikį, kaip kiti vaikai
10.
Turi galimybę žaisti kambaryje
11.
Turi galimybę žaisti lauke
12.
Dalyvauja žaidimuose per pertraukas mokykloje
13.
Jaučiasi pajėgiu ir įgudusiu kokioje nors sporto šakoje
arba mėgstamoje veikloje
14.
Aplinkiniai į jį spokso
15.
Aplinkiniai elgiasi su juo taip, lyg jis būtų kitoks
16.
Yra sveikas
17.
Lanko bendrojo lavinimo mokyklą
18.
Gali pasinaudoti viešu tualetu be kitų pagalbos
19.
Gali patekti į visuomeninės paskirties pastatus lifto ar
specialaus užvažiavimo pagalba
20.
Visuomenė jį priima ir vertina
21.
Lanko mokyklą, kurioje teigiamai žiūrima į vaikus su
negalia
22.
Vaiko aplinkoje mažai kliūčių judėjimui
23.
Turi asmenį už šeimos ribų, kuriuo gali pasitikėti
24.
Turi draugų
25.
Turi palaikančią šeimą
26.
Jaučiasi laukiamas kitų vaikų namuose
27.
Susilaukia pagyrimo už darbus, kuriuos geba atlikti
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jaučiasi svarbiu
Aplinkiniai elgiasi su juo pagarbiai
Jaučiasi pajėgiu įvykdyti savo planus
Išreiškia savo emocijas
Mokykloje turi galimybę daryti tą patį, ką daro kiti
vaikai
Geba mokytis ir išmokti aplinkoje, palankioje vaikams
su negalia
Turi norą mokytis
Gali būti stovykloje, skirtoje vaikams su negalia
Gydymo įstaigose jaučiasi tiriamas ir gydomas
pagarbiai / nepažeidžiant orumo
Gydymo įstaigose jaučiasi tiriamas ir gydomas išlaikant
konfidencialumą (t. y. gydymo paslaptį)
Jaučiasi gydytojo priimamas kaip visavertis asmuo
Buvimas ligoninėje nesukelia jokių rūpesčių
Jaučiasi valdąs situaciją susitikimų su medikais ir
gydymo metu
Mokosi teigiamai vertinti savo negalią
Tampa pagal galimybes savarankišku šiose srityse:
savęs-priežiūra, judėjimas, šlapimo pūslės kateterizacija
Ateityje galės gyventi savarankiškai
Pasitiki savimi
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