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IŠTYRIMO DĖL ŽIV INFEKCIJOS APLINKYBIŲ VERTINIMAS LIETUVOJE 

 

Esame VU MF medicinos studijų programos studentės Ieva Kubiliūtė ir Greta Kubiliūnaitė. 

VU MF Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinikoje atliekame mokslo 

tiriamąjį darbą tema „Tyrimo dėl ŽIV infekcijos aplinkybių vertinimas Lietuvoje“ (mokslinė vadovė 

prof. Raimonda Matulionytė), kurio tikslas ištirti aplinkybes, kurioms esant pacientams skiriamas 

tyrimas dėl ŽIV infekcijos, atsižvelgiant į gydytojų specialybę, darbo stažą ir vietą. 

Būtume dėkingos, jei galėtumėte skirti kelias minutes atsakyti į šios anoniminės anketos 

klausimus, remdamiesi savo kasdienine praktika.  

 

ANKETA 
(Atsakant į klausimus galimi keli pasirinktini atsakymo variantai) 

 

1 dalis. Bendra informacija 
 
1.1. Jūsų lytis: 
� Moteris 
� Vyras 

 
1.2. Kokiame mieste dirbate? 
� Vilniuje 
� Klaipėdoje 
� Šiauliuose 
� Kita:___________________ 

 
1.3. Jūsų pareigos: 
� Gydytojas 
� Gydytojas rezidentas 

 
1.4. Kokia Jūsų specialybė? 
 Įrašykite:____________________ 
 
1.5. Koks Jūsų darbo stažas (imtinai su rezidentūros metais)? 
� 0 – 5 m. 
� 6 – 10 m. 
� 11 – 15 m. 
� 16 – 20 m. 
� 21 – 25 m.  
� 26 – 30 m. 
� > 30 m. 
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1.6. Kokioje grandyje dirbate? 
� Stacionarinėje grandyje 
� Ambulatorinėje grandyje 

 
 
2 dalis. ŽIV indikacinės ligos ir rizikos veiksniai 
 
2.1. Kokioms situacijoms esant įtartumėte ŽIV infekciją ir paskirtumėte tyrimą dėl ŽIV? (pasirinktą 
variantą pažymėkite x) 

Situacija 

Taip, 

visada 

skirčiau 

Kartais 

skirčiau 

Ne, 

niekada 

neskirčiau 

1) Plaučių tuberkuliozė    

2) Ekstrapulmoninė tuberkuliozė    

3) Visuomenėje įgyta pneumonija    

4) Recidyvinė pneumonija (≥ 2 epizodai/metus)    

5) MAC sukelta infekcija    

6) Lytiškai plintanti infekcija    

7) Herpes zoster    

8) Burnos kandidozė    

9) Makšties kandidozė    

10) Stemplės kandidozė    

11) Limfoma    

12) Kapoši sarkoma    

13) Gimdos kaklelio displazija    

14) Konstituciniai simptomai (viduriavimas ≥ 2 k./d., 
karščiavimas ≥ 38,5oC, svorio kritimas) ≥ 1 mėn. 

   

15) Persistuojanti išplitusi limfadenopatija    

16) Idiopatinė leukocitopenija / trombocitopenija, 

besitęsianti ≥ 4 sav. 

   

17) Hepatitas B    

18) Hepatitas C    

19) Mononukleozinis sindromas    

20) Seborėjinis dermatitas    

21) Sunki ar atipinė psoriazė    

22) Nežinomos kilmės darinys (abscesas) smegenyse    
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2.2. Kokiems rizikos veiksniams esant paskirtumėte ar rekomenduotumėte tyrimą dėl ŽIV? 
� Švirkščiamųjų narkotikų vartotojas 
� ŽIV užsikrėtusiojo partneris (-ė) 
� Vyras, turintis lytinių santykių su vyru 
� Sekso paslaugas teikiantis pacientas 
� Pacientas, turėjęs daugiau nei 1 lytinį partnerį per metus 
� Nei vienu išvardintu atveju 

 
2.3. Kiek apytiksliai ŽIV diagnostikos testų paskiriate per mėnesį? 
� Nei vieno 
� < 5 
� 5 – 10 
� 10 – 15 
� 15 – 30 
� > 30 

 
2.4 Kuo vadovaujantis Jūs dažniausiai skiriate tyrimą dėl ŽIV? 
� Rizikos veiksniais 
� Klinikiniais simptomais 
� Indikacinėmis ligomis 
� Skiriu savo nuožiūra, neatsižvelgdamas į rizikos veiksnius ar klinikinius simptomus 

 
2.5. Kokią patologiją (-as) diferencijuotumėte su ūminiu ŽIV sindromu? 
� Gripas 
� Infekcinė mononukleozė 
� Ūminis tonzilitas 
� Nei viena aukščiau išvardinta  

 
3 dalis. Asmeninė nuomonė / patirtis 
 
3.1. Kaip gaunate ir atnaujinate savo žinias apie ŽIV infekciją? 
� Vadovaujuosi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais/rekomendacijomis 
� Skaitau lietuvišką medicininę literatūrą/informaciją internete 
� Skaitau tarptautinę medicininę literatūrą/informaciją internete 
� Seku konferencijose pateikiamą informaciją  
� Informacijos ieškau internete spręsdamas konkretų atvejį 
� Žinių specialiai negilinu ir neatnaujinu 

 
3.2. Kas riboja Jūsų sprendimą skirti ŽIV tyrimą pacientui?  
� Blogina mediko ir paciento tarpusavio santykį 
� Nepatogu apie tai kalbėti su pacientu 
� Tyrimo kaina 
� Žinių stoka 
� Laiko stoka 
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� Nemanau, jog tai yra mano pareiga 
� Paslauga nėra papildomai apmokama 
� Niekas netrukdo skirti šį tyrimą 

 
3.3. Kaip elgiatės įtarę ŽIV infekciją? 
� Paskiriu tyrimą pats 
� Nukreipiu pacientą šeimos gydytojui 
� Nukreipiu pacientą gydytojo infektologo konsultacijai 
� Rekomenduoju pacientui išsitirti pačiam 
� Nieko nedarau 

 
3.4. Kokia testavimo dėl ŽIV sistema Jums atrodo priimtiniausia ir manote, jog turėtų būti taikoma 
Lietuvoje? 
� Remiantis nustatytomis AIDS apibrėžiančiomis ligomis 
� Remiantis indikacinėmis ŽIV ligomis 
� Remiantis klinikiniais simptomais 
� Remiantis rizikos veiksniais 
� ŽIV rizikos grupėms 
� Rutininis suaugusiųjų tyrimas dėl ŽIV infekcijos gydymo įstaigose 
� Rutininis suaugusiųjų tyrimas dėl ŽIV infekcijos ligoninės priėmimo skyriuje 

 
3.5. Kaip manote, ar Jums pakanka žinių apie ŽIV infekcijos rizikos veiksnius, indikacines ŽIV ligas, 
AIDS apibrėžiančias ligas? 
� Taip, tikrai pakanka 
� Norėčiau žinoti daugiau 
� Ne, visiškai nepakanka 

 
	


