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Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, 
todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. 
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Šokio / judesio terapiją (ŠJT) Amerikos šokio 

terapijos asociacija (ADTA) apibrėžia kaip 

psichoterapinį judesio naudojimą, siekiant 

skatinti emocinę, socialinę, pažintinę ir fizinę 

asmens integraciją, siekiant pagerinti 

sveikatą ir savijautą. Terapija kaip sritis 

atsirado 1940-aisiais, kai pradininkai, kurių 

daugelis buvo patyrę šokėjai, pradėjo 

suvokti šokio ir judesio kaip psichoterapijos 

formos naudą. Tai holistinis požiūris į 

gydymą, pagrįstas empiriškai patvirtintu 

teiginiu, kad protas, kūnas ir dvasia yra 

neatsiejami ir tarpusavyje susiję; kūno 

pokyčiai atspindi proto pokyčius ir atvirkščiai. 

Tiek sąmoningas, tiek nesąmoningas 

žmogaus judesys, pagrįstas dualistine proto 

kūno sąveika, kuri įtakoja bendrą 

funkcionavimą ir taip pat atspindi asmens 

individualybę. 

 

Per kūno, proto ir dvasios vienybę, ŠJT 

suteikia vientisumo jausmą visiems 

asmenims. Kūnas reiškia „energijos 

iškrovimą per raumenų-skeleto reakcijas į 

gaunamus smegenų dirgiklius“. Protas 

reiškia „protinę veiklą ... tokią kaip atmintis, 

vaizdai, suvokimas, dėmesys, vertinimas, 

samprotavimas ir sprendimų priėmimas“. 

Dvasia reiškia „subjektyviai patiriamą 

būseną, įsitraukus į šokį ar jį empatiškai 

stebint“. Šokio terapija yra skirta pagerinti 

socialinius įgūdžius, ryšių dinamiką tiems 

asmenims, kurie nori pagerinti savo 

gyvenimo kokybę. Dėl šios terapijos formos 

klientai įgyja gilesnį savęs supratimą per 

meditacinį procesą, apimantį judėjimą, judesį 

ir savo kūno realizavimą. Šokio terapija 

skiriasi nuo kitų reabilitacinių procedūrų 

formų, nes ji leidžia kūrybiškai reikštis ir turi 

žymiau daugiau  holistiškesnio požiūrio, t.y. ji 

gydo žmogų visapusiškai: ir protą, ir kūną ir 

dvasią. 

 

Šokio / judesio terapija remiasi šiomis 

nuostatomis: 

 Judesys yra kalba, mūsų pirmoji kalba. 

Neverbalinio bendravimo  ir judesio 

ryšys prasideda gimdoje ir tęsiasi visą 

gyvenimą. Šokio / judesio terapijos 

specialistai mano, kad neverbalinė 

kalba yra tokia pat svarbi kaip ir 

žodinė kalba ir terapiniame procese 

naudoja  abi komunikacijos formas. 

 Protas, kūnas ir dvasia yra 

tarpusavyje susiję. 

 Judesys gali būti funkcionalus, 

bendravimo, vystomasis ir 

išraiškingas/ekspresyvus. Šokio / 

judesio terapijos specialistai stebi, 

vertina ir daro intervencijas  

stebėdami judesius per tokią prizmę, 

kad vystytųsi terapinis bendravimas  

seanso metu. 

 Judesys yra kartu ir vertinimo 

priemonė, ir pagrindinis intervencijos 

būdas. 

 

Siekdamas įgyvendinti šias prielaidas, S. 

Horowitz savo straipsnyje „Gydymas judesiu: 

šokio terapija tenkina įvairius 

poreikius“ (2000) išskiria keletą strategijų, 

kurias siūlo naudoti, siekiant: „puoselėti 

fiziškai ir emociškai saugią aplinką, kuri yra 

pagarbi individualiems apribojimams ir 

pasiekimams; palengvinti individualią raišką 

ir bendravimą su kitais žmonėmis; padidinti 

kūno kūrybiškumą, sąmoningumą, 

spontaniškumą ir sveiką savęs įvaizdį; 

1. ĮVADAS 
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skatinti ir integruoti emocinį stabilumą 

(įskaitant pykčio valdymą ir streso mažinimą); 

palaikyti asmeninį augimą pasitelkiant 

įžvalgą, energiją ir praplečiant judesių 

repertuarą “. 

 

Pastaraisiais metais šios prielaidos buvo 

atliktos keliuose tarpdisciplininiuose 

tyrimuose, tokiuose kaip biologija, 

kognityvinė psichologija, filosofija, 

neuromokslai ir kt., kurie patvirtino teigiamą 

šokio terapijos įtaką specifinėse srityse, 

tokiose kaip neurodegeneracinės ir /arba 

lėtinės ligos. Be to, didėja įrodymų skaičius, 

rodantis, kad šokio terapija gali būti labai 

veiksminga priemonė krūties vėžiu sergančių 

pasveikimui. 

 

Po operacijos (mastektomija, lumpektomija 

ar mastektomija su krūties rekonstrukcija) ir 

daugelio  gydymosi metų, moterys, 

kenčiančios nuo šios patologijos, patiria 

nerimą, depresiją ir baimę, dažniausiai 

susijusias su besikeičiančiu kūno įvaizdžiu, 

funkcijų apribojimu ir antsvoriu, ir tai daro 

neigiamą įtaką jų gyvenimo kokybei. 

 

Europoje kasmet krūties vėžiu suserga 

daugiau nei 200 000 moterų, o sergamumas 

įvairiose šalyse svyruoja nuo 5 iki 10%. 

Įrodyta, kad būdami fiziškai aktyvesni galime 

sumažinti krūties vėžio vystymosi tikimybę. 

Palyginus moteris, kurios per savaitę 

sportavo mažiau nei 30 minučių, su 

moterimis, kurios vykdė fizinio aktyvumo 

rekomendacijas (150 minučių per savaitę 

vidutinio intensyvumo fizinė veikla), rizika 

sumažėjo maždaug 35%. Nepaisant 

daugybės įrodymų, kad fizinis aktyvumas 

daro teigiamą poveikį krūties vėžiu sergančių 

pacientų prevencijai ir gydymui, vis dėlto 

didžioji dalis sergančiųjų  yra neaktyvios. Tai 

buvo viena iš priežasčių, kodėl kūrybinė 

(meno)terapija, tokia kaip šokio / judesio 

terapija, buvo pradėtos naudoti sergantiems 

vėžiu ir jiems sveikstant. 

Kaip jau buvo minėta, tyrimai parodė, kad 

paprastai fizinis aktyvumas daro teigiamą 

poveikį kelioms patologijoms, dažniausiai 

susijusioms su specialiųjų neurotransmiterių 

medžiagų padidėjimu smegenyse 

(endorfinų), kurios sukuria gerovės būklę. 

Reguliari mankšta taip pat pagerina 

kraujotakos, kvėpavimo, skeleto ir raumenų 

sistemų funkcijas, visa tai susiję su geresne 

gyvenimo kokybe. 

 

Šiuo metu šokio / judesio terapija yra gerai 

žinoma kaip papildoma terapija, naudojama 

ligoninėse ir klinikiniuose vėžio centruose. 

2018 m. dalinai finansuojamu ES 

daugiašalės partnerystės  projektu “ŠOKIS 

SU SVEIKATA” (DWH), pagal  „ERASMUS+ 

SPORT programą, skirtu krūties vėžio 

prevencijai ir gydymui ir ES aktyvaus 

gyvenimo būdo palaikymui, siekiama skatinti 

fizinį aktyvumą šokio forma sergantiesiems 

krūties vėžiu,. Projekte siūlomas 

novatoriškas šokio protokolas, siekiant 

įtraukti vėžiu sergančius asmenis į vidutinio 

sunkumo / energingas fizines veiklas, 

siekiant   priversti susitaikyti su esamu kūnu, 

atkurti pasitikėjimą savimi, sustiprinti 

saviraišką, kuri padėtų spręsti izoliacijos, 

depresijos problemas, mažinti pykčio ir 

baimės jausmų pasireiškimus, sustiprinti bei 

pagerinti asmeninę savijautą.Visa tai pasiekti 

labai svarbi yra  aktyvi fizinė veikla, kuri 

didele dalimi lemia asmeninę  gerovę.  

 

Projektas vystomas 3 pagrindiniais etapais: 

- Naujoviško šokio protokolo, skirto 

sveikstančioms po krūties vėžio 

moterims, pritaikymas, įtraukiant į 
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vidutinio sunkumo / energingas fizines 

veiklas, kurias jos galėtų išlaikyti ir 

suvokti kaip malonų momentą, 

siekiant pagerinti jų psichinę ir fizinę 

savijautą; 

- Šokių mokytojų ir kūno kultūros bei 

sveikatos ekspertų mokymas (train 

the trainers), kad būtų standartizuotas 

šokio protokolas ir adaptuotas kitose 

situacijose ir šalyse. 

- Renginių, skirtų visuomenei informuoti 

apie projektą organizavimas , taip pat 

renginių organizavimas temomis, 

tokiomis, kaip: fizinis aktyvumas 

palaikant sveikatos būklę, fizinio 

aktyvumo svarba ligų prevencijai ir 

gydymui, šokis ir jo psichologinis bei 

fiziologinis poveikis. 
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Projekte “Šokis su sveikata” (DWH) dalyvauja 7 organizacijos iš 5 Europos šalių, projektą 

koordinuoja  Università degli Studi di Roma Foro Italico (Italija). 

Projekto partneriai: 

 IncontraDonna onlus (Italija) 

 Associazione ISES (Italija) 

 Edge Hill Universitetas (JK) 

 Bulgarijos sporto plėtros organizacija (Bulgarija) 

 Klaipėdos regiono moterų informacijos centras (Lietuva) 

 Utrechto universiteto medicinos centras (Nyderlandai) 

 

Pagrindinė projekto  idėja yra ta, kad sportas vėžiu sergantiems asmenims turi dvigubą prasmę. 

Pirma, tai yra susiję su kūno kultūra, judėjimu ir sveikata, pagrindinėmis kryptimis, numatytomis 

vystyti ES mastu. Kitas vaidmuo susijęs su mokymu ir švietimu. Per pacientų mokymus, kuriuos 

veda kvalifikuoti ekspertai, galima tinkamai padėti įveikti sunkų gydymo ir sveikimo kelią. 

 

Siekiant įvertinti specifinio šokio protokolo galimybes ir naudą sveikstantiems po krūties vėžio, 

buvo parengtas bandomasis tyrimas, skirtas įvertinti netradicinės šokio terapijos efektyvumą 

atsižvelgiant į psichologinius ir fiziologinius parametrus įvairiose dalyvaujančiose Europos šalyse 

(Italijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Nyderlandai ir JK). Tyrime dalyvavo apie 50–60 išgyvenusių 

krūties vėžį moterų (n = 10/12 tiriamųjų kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje) nuo 30 iki 65 metų 

amžiaus, kurioms atliktos skirtingas operacijos ir su tuo susijęs gydymas. Protokole buvo 

numatytos dvi pamokos per savaitę, kiekvienos trukmė 1 val., iš viso 32 sesijos per 4 mėnesius 

2019 m. 

 

Užsiėmimai / pamokos buvo organizuojamos taip: 

 10 minučių apšilimas; 

 40 minučių individualus darbas ar darbas mažose grupėse siekiant atlikti maksimaliai 50 -

70% numatytų teorinių dalykų;  

 10 minučių atsipalaidavimas. 

Taigi protokolas buvo sukurtas norint sujungti šokį ir mankštą, todėl užsiėmimus vykdantys 

profesionalai yra profesionalai, galintys įgyvendinti programą. Tai profesionalūs šokėjai, turintys 

ne mažiau kaip 5 metų patirtį,  kineziterapeutai, baigę sporto ir judesio mokslus bei šokio 

ekspertai. 

 

 

 

 

 

 

2. PROJEKTAS  
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Šis vadovas yra sukurtas sveikatos ir sporto 

profesionalams bei šokių mokytojams / 

terapeutams, norintiems sužinoti daugiau 

apie šokių protokolą ir kaip jį panaudoti savo 

profesiniame darbe. 

 

Vadovą sukūrė „Università degli Studi di 

Roma“ „Foro Italico“, bendradarbiaudama su 

visais projekto partneriais. 

 

Šiame Vadove apibendrinami surinkti 

moksliniai įrodymai, pagrindžiantys 

fizinio aktyvumo svarbą daugelio ligų 

(neužkrečiamų lėtinių ligų) 

prevencijai ir gydymui, taip pat 

pateikiama bendra informacija apie 

krūties vėžį, integruotos terapijos 

taikymą krūties vėžio gydymo ir po 

gydymo metu, taip pat šokio terapijos 

įtaką sergantiems krūties vėžiu. 

Pateiktoje medžiagoje aprašomi projekto 

bandomųjų veiklų etapai (pacientų 

atrinkimas, funkcinio ir psichologinio 

įvertinimo testai) ir apibendrinta mokymo 

metodika (šokio protokolas).  

 

Paskutiniame skyriuje aprašomi šio projekto 

bandomųjų veiksmų rezultatai kaip 

motyvacija ir įkvėpimas kitiems 

specialistams pritaikyti mūsų parengtą šokio 

protokolą  savo veiklos kontekste. 
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Krūties vėžys yra labiausiai paplitusi vėžio 

rūšis visame pasaulyje. Vakarų šalių (Vakarų 

Europos, Šiaurės Amerikos ir Australijos bei 

Naujosios Zelandijos) moterys turi didžiausią 

riziką būti paveiktos šios ligos. (Norėdami 

gauti daugiau informacijos, apsilankykite: 

 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/canc

ers/20-Breast-fact-sheet.pdf) 

 

Europoje kasmet pastebima daugiau kaip 

500 000 naujų krūties vėžio susirgimo atvejų, 

o nuo krūties vėžio miršta daugiau kaip 150 

000 moterų. 

Kadangi didžioji dauguma krūties vėžiu 

sergančių pacienčių išgyvena daugiau nei 

10 metų, moterų, sergančių krūties vėžiu ar jį 

įveikusių, skaičius yra didelis (Europoje 

daugiau nei 2 mln.). 

 

 

Yra daugybė rizikos faktorių, kurie padidina 

riziką susirgti krūties vėžiu. Daugelio iš jų 

negalima pakeisti  

(https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_inf

o/risk_factors.htm): 

 

Senėjimas. Krūties vėžio rizika didėja su 

amžiumi; dažniausiai krūties vėžys 

diagnozuojamas sulaukus 50 metų. 

 

Genetinės mutacijos. Paveldimi tam tikrų 

genų, tokių kaip BRCA1 ir BRCA2, pokyčiai 

(mutacijos). Moterys, paveldėjusios šiuos 

genetinius pakitimus, turi didesnę riziką 

susirgti krūties ir kiaušidžių vėžiu . 

 

Reprodukcinis pajėgumas. Moterys, kurios 

turėjo ankstyvas mėnesines (iki 12 metų) ir 

menopauzę po 55 metų, ilgiau veikiamos 

hormonų, todėl padidėja rizika susirgti 

krūties vėžiu. 

4. INFORMACIJA APIE KRŪTIES VĖŽĮ  

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm
https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm
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Stambios krūtys. Stambios krūtys turi 

daugiau jungiamojo nei riebalinio audinio, 

todėl kartais gali būti sunku pastebėti 

navikus mamografijoje. Moterys su 

stambiomis krūtimis labiau linkusios susirgti 

krūties vėžiu. 

 

Asmeninė krūties vėžio ar tam tikrų 

nevėžinių krūties ligų istorija. Moterys, 

kurios sirgo krūties vėžiu, dažniau suserga 

krūties vėžiu antrą kartą. Kai kurios 

nevėžinės krūties ligos, tokios kaip atipinė 

hiperplazija ar lobulinė karcinoma in situ, yra 

susijusios su didesne krūties vėžio rizika. 

 

Šeimos krūties vėžio istorija. Moters 

krūties vėžio rizika yra didesnė, jei motina, 

sesuo ar dukra (pirmo lygmens giminaitis) 

arba keli šeimos nariai iš motinos ar tėvo 

šeimos, kurie sirgo krūties vėžiu. Pirmojo 

lygmens giminaitis vyras, sergantis vėžiu, 

taip pat padidina moters riziką susirgti 

krūties vėžiu. 

 

Ankstesnis gydymas naudojant 

spindulinę terapiją. Moterims, kurioms iki 

30 metų buvo taikoma krūtinės ar krūtų 

spindulinė terapija (pvz., gydant Hodžkino 

limfomą), yra didesnė rizika vėliau susirgti 

krūties vėžiu. 

 

Didesnė rizika yra moterims, kurios 

vartojo vaistą dietilstilbestrolį (DES), kuris 

buvo skirtas kai kurioms nėščioms moterims 

JAV nuo 1940 iki 1971 m., siekiant išvengti 

persileidimo. Moterys, kurių motinos vartojo 

DES, būdamos nėščios jomis, taip pat 

rizikuoja. 

 

 

 

Yra ir kitų rizikos veiksnių, kuriuos galima 

modifikuoti 

(https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_inf

o/risk_factors.htm). 

 

Fiziškai  neaktyvios. Moterys, kurios nėra 

fiziškai aktyvios, turi didesnę riziką susirgti 

krūties vėžiu. 

 

Antsvoris ar nutukimas po menopauzės. 

Vyresnio amžiaus moterys, turinčios 

antsvorio ar nutukusios, turi didesnę riziką 

susirgti krūties vėžiu nei moterys, turinčios 

normalų svorį. 

 

Hormonų vartojimas. Kai kurios 

menopauzės metu vartojamos pakaitinės 

hormonų terapijos formos (įskaitant 

estrogeną ir progesteroną) gali padidinti 

krūties vėžio riziką, kai jos vartojamos ilgiau 

nei penkerius metus. Taip pat nustatyta, kad 

kai kurie geriamieji kontraceptikai 

(kontraceptinės tabletės) padidina krūties 

vėžio riziką. 

 

Reprodukcinis periodas. Pirmasis 

nėštumas po 30 metų, nemaitinimas krūtimi 

ir nebaigtas nėštumas gali padidinti riziką 

susirgti krūties vėžiu. 

 

Alkoholio vartojimas. Tyrimai rodo, kad 

vartojant daugiau alkoholio, moters rizika 

susirgti krūties vėžiu padidėja. 

 

Rūkymas. Didelė sisteminė apžvalga ir 

metaanalizė (Sollie M, Bille C. Smoking and 

mortality in women with cancer-based 

systematic analysis with 400,944 breast 

cancer cases. Gland Surg. 2017 Aug; 6 (4): 

385-393) rodo, kad galimybė numirti nuo 

krūties vėžio 28 % padidėja tiems, kurie 

buvo rūkantys, palyginti su niekada 

https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm
https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm
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nerūkančiais. Buvusių rūkalių, bet metusių 

rūkyti mirtingumas buvo lygus niekada 

nerūkančių asmenų mirtingumui. Tai rodo, 

kad krūties vėžiu sergantys pacientai, metę 

rūkyti, gali smarkiai sumažinti riziką mirti nuo 

krūties vėžio ir galbūt susilyginti su niekada 

nerūkančių asmenų rizika susirgti krūties 

vėžiu. 

 

Darbo vieta. Ryšys tarp moters profesijos ir 

krūties vėžio buvo tiriamas  Connie Engel ir 

kt. apžvalgoje. (Engel CL, Sharima 

Rasanayagam M, Gray JM, Rizzo J. Work 

and Female Breast Cancer: The State of the 

Evidence 2002-2017. New Solut. 2018 May; 

28 (1): 55-78).  

 

Autoriai ėmėsi didelės imties apžvalgos, kad 

įvertintų literatūrą šia tema nuo 2002 iki 

2017 m. Atvejo kontrolės, kohortos ir 

metaanalitiniai tyrimai rodo, kad moterys, 

dirbančios palydovėmis lėktuvuose, 

medicinos profesijos atstovės, dirbančios kai 

kuriose gamybos sritysese, pardavimuose ir 

mažmeninėje prekyboje, taip pat mokslinio 

techninio personal atstovės greičiausiai turi 

padidėjusią riziką susirgti krūties vėžiu. Be to, 

dėl darbo naktinęje pamainje, 

jonizuojančiosios spinduliuotės, kai kurių 

cheminių medžiagų, streso darbe ir sėdimo 

darbo gali padidėti krūties vėžio rizika. 

Atrodo, kad profesinis fizinis aktyvumas 

sumažina šią riziką. Neįrodytas pasyvaus 

rūkymo darbo vietoje ir nejonizuojančiosios 

spinduliuotės poveikis krūties vėžio rizikos 

padidėjimi. Kai kurių profesinių kategorijų ir 

darbo vietos tyrimai rodo, kad diagnozuojant 

krūties vėžio riziką galima sumažinti, 

atsižvelgiant į poveikio trukmę, poveikio laiką, 

dozę, hormoninių receptorių potipius ir 

menopauzės fazę. Įtikinami šios apžvalgos 

duomenys rodo, kad reikalingi papildomi 

tyrimai, susiję su profesija ir krūties vėžiu. 

 

Tačiau svarbu suvokti, kad moteris 

NIEKADA nėra kalta, kad susirgo krūties 

vėžiu. 

(Krūties) vėžio rizika nėra susijusi su 

asmenybe. Stresas, nerimas, buvimas 

intravertu ir kt. nėra veiksniai, sukeliantys 

krūties vėžį. 
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Yra keletas krūties vėžio stadijų, nuo labai ankstyvo krūties vėžio iki pažengusios ligos.  

 (http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/breast/staging/?region=on) 

  

 

 

 

http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/breast/staging/?region=on
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Krūties vėžio operacija - mažiau yra 

daugiau 

Didžioji dauguma moterų, sergančių krūties 

vėžiu, yra turėję chirurgines operacijas. 

Paprastai atliekama krūties ir pažasties 

operacija (priklausimai nuo ligos).  

(https://www.cancer.org/cancer/breast-

cancer/treatment/surgery-for-breast-

cancer.html).   

 

Krūtų konservavimo operacija (dar 

vadinama lumpektomija, kvadrantektomija, 

dalinė mastektomija arba segmentine 

mastektomija) - operacija, kurios metu 

pašalinama tik ta krūties dalis, kurioje yra 

vėžys. Tikslas yra pašalinti vėžį, taip pat kai 

kuriuos aplinkinius normalius audinius. Kiek 

pašalinama krūties, priklauso nuo naviko 

dydžio, vietos bei kitų veiksnių. 

 

Mastektomija: pašalinama visa krūtis, 

įskaitant visą krūties audinį, kartais ir kitus 

netoliese esančius audinius. Kai kurios 

moterimss gali būti atliekama dviguba 

mastektomija, kurios metu pašalinamos abi 

krūtys. Norint sužinoti, ar krūties vėžys išplito 

į pažastinius limfmazgius, vienas ar keli iš 

šių limfmazgių būna pašalinami ir tikrinami 

per mikroskopą. Tai yra svarbu, siekiant 

nustatyti vėžio stadiją (mastą). Limfmazgiai 

gali būti pašalinami kartu su dalimi krūties 

vėžio pašalinimo operacijos metu arba 

daroma atskira operacija. 

Yra du pagrindiniai limfmazgių pašalinimo 

operacijos būdai: 

 

Sentinelio limfmazgio biopsija: procedūra, 

kurios metu chirurgas pašalina tik limfmazgį 

(-ius) po ranka, į kurį(-iuos), didelė tikimybė, 

kad vėžys pasklis pirmiausia. Pašalinus tik 

vieną ar kelis limfmazgius, sumažėja 

šalutinių operacijos padarinių rizika. 

 

Aksiliarinio limfmazgio dissekcija (ALND): 

procedūra, kurios metu chirurgas pašalina 

daugybę (paprastai iki 20) limfmazgių  

pažastyje. 

Kai kurios moterys irenkasi rekonstrukcinę 

operaciją. Čia krūtis rekonstruojama 

naudojant krūties protezą arba pačios 

moters audinį. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html
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Radioterapija 

Radioterapija (spindulinė terapija) tai vėžio gydymo būdas, kurio metu naudojama didelės 

energijos jonizuojanti spinduliuotė (rentgeno spinduliai). 

Pirminės krūties vėžio stadijos metu siekiama sunaikinti visas vėžio ląsteles, kurios gali būti 

likusios krūties srityje po operacijos.  

Atsižvelgiant į ligos mastą, radioterapija skiriama tik krūtinei, taip pat pažasčiai, krūtinės ląstai ir 

kai kuriais atvejais sričiai aplink kaklą ir apykaklės kaulą. 

Bendra radioterapijos dozė skiriama kasdien dalimis, paprastai paskirstoma per 16–23 dienas 

(arba ilgiau). 
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Limfedema 

Vienas iš šalutinių operacijų ir radioterapijos 

reiškinių yra limfos edema. 

Limfos - organizmo skysčio - kaupimasis 

įvyksta, kai trūksta limfinių kraujagyslių ar 

mazgų, ar jie yra pažeisti ar pašalinti, pro 

kuriuos praeina skystis (pavyzdžiui, dėl 

pažasties operacijos ar spindulinės terapijos). 

Nors ir anksti aptikta limfedema nėra visiškai 

išgydoma, tačiau galima sumažinti kai 

kuriuos požymius ir simptomus ir stabdyti jų 

blogėjimo procesą. 

 

Limfedemos požymiai ir simptomai yra šie: 

 krūties, rankos ar plaštakos patinimas 

(pavyzdžiui, galite pastebėti 

įsirėžusius žiedus ar laikrodžio 

apyrankę); 

 tempimo, sunkumo ar pilnumo 

jausmas; 

 odos tempimo ar sustorėjimo jausmas; 

 skausmas ar paraudimas. 

  

Anksčiau buvo taikomi susirūpinimą 

keliantys tam tikri pratimai, kurie galėjo 

padidinti krūties vėžiu sergančių pacientų 

limfedemos riziką ir pabloginti simptomus 

tiems, kuriems liga pradėjo vystytis. 

 

 

Tačiau atsigavus po krūties operacijos, 

lengvi rankos pratimai nepadidina 

limfedemos rizikos. Po krūtų operacijos 

geriau vengti didelio krūvio.  

Moterys, turinčios limfinės edemos 

simptomus, prieš pradėdamos mankštos 

programą, turėtų pasitarti su savo sveikatos 

priežiūros specialistu. 

 

 

 
 

Radioterapijos poveikis 

Krūties spinduliavimas taip pat gali sukelti 

eilę problemų, įskaitant nuovargį, pečių 

problemas (sustingę pečiai), odos 

paraudimą. 

Ilgainiui kai kurioms moterims, 

išsigydžiusioms nuo krūties vėžio, gali šiek 

tiek padidėti rizika ir problemos su širdimi ir 

plaučais . 

 

 

Chemoterapija 

Didelė dalis krūties vėžiu sergančių moterų 

yra gydomos chemoterapija. Moterys 

aktyvaus chemoterapinio gydymo metu 

nedalyvauja programoje „ŠOKIS SU 

SVEIKATA“. 

Mėnesiais ar net metais moterys vis dar 

jaučia chemoterapijos poveikį ir jos ilgalaikį 

šalutinį poveikį. 

Ilgalaikis šalutinis poveikis: 



 16  
 

 

 problemos su atmintimi, dėmesio 

sukaupimu ir kūno koordinacija;  

 polineuropatija; 

 nuovargis;  

 ankstyva menopauzė;  

 svorio augimas;  

 problemos su širdimi.  

 

Hormonų terapija 

Didelė dalis moterų (t. y., moterys, turinčios 

hormonams jautrių navikų) yra gydomos 

hormonų terapija, paprastai mažiausiai 

penkerius metus po ligos diagnozės 

nustatymo. 

Daugeliui moterų hormonų terapija labai 

sukelia eilę sekinančių organizmą simptomų. 

Ilgalaikis šalutinis poveikis: 

 karščio pylimas: 

 nuotaikų kaita;  

 seksualinės problemos; 

 osteoporozė; 

 svorio augimas; 

 …. 

 

Krūties vėžiu sergančių moterų sveikatos 

būklė pirmaisiais mėnesiais po gydymo 

blogėja. Po 12 mėnesių jis yra panašus į 

bendrą gyventojų populiacijos  sveikatos 

būklę. 

Moterys, sergančios krūties vėžiu, turi 

susitaikyti su siauresniu asmeniniu 

vaidmeniu (darbas, vaiko priežiūra) ir 

socialiniu funkcionavimu, ypač pirmaisiais 

mėnesiais po diagnozės nustatymo. Šis 

socialinis statusas  išlieka net ir po 3 metų. 

 

Moterims, sergančioms krūties vėžiu, 

pasireiškia daugiau nerimo simptomų, net ir 

praėjus daugiau kaip 3 metams po 

diagnozės nustatymo, lyginant su sveikų 

moterų populiacija. 

Moterims, sergančioms krūties vėžiu, 

pablogėja atminties ir koncentracijos 

funkcijos lyginant su sveikomis moterimis. 

Šis poveikis išlieka net po 3 metų. 

 

Moterys, sergančios krūties vėžiu, patiria 

didesnį nuovargį nei sveikos moterys, ypač 

pirmais mėnesiais po diagnozės nustatymo. 

Po 3 metų moterys, besigydančios po krūties 

vėžio, žmonės vis dar jaučia didesnes 

nuovargio problemas nei sveikos moterys. 

 

Moterys, sergančios krūties vėžiu, praneša 

apie prastesnę atminties ir koncentracijos 

funkciją nei sveikos moterys. Šis poveikis 

išlieka net po 3 metų. 

 

Moterys, sergančios krūties vėžiu, patiria 

didesnį nuovargį nei sveikos moterys, ypač 

mėnesiais po diagnozės nustatymo. Po 3 

metų krūties vėžiu sergantys žmonės vis dar 

praneša apie didesnes nuovargio problemas 

nei sveiki asmenys. 

 

Todėl pacientai turi žinoti ir  turi teisę jausti 

nerimą, išsigandimą, depresiją, pyktį, liūdesį 

... Tačiau tai nesumažina jų šansų išgyventi. 

 

Tai nėra išsami problemos apžvalga. 

Remiantis šiuo Vadovu, negalima teikti 

pacientams (ir jų gydymui) pasiūlymų / 

patarimų. Paciento gydytojas yra atsakingas 

ir tik jis gali duoti žalią šviesą pacientui 

dalyvauti šokių programoje. 
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Šiuolaikinėje visuomenėje gyvenantys 

žmonės linkę mažiau judėti ir daugiau valgyti, 

nei reikalinga energijos sąnaudoms atstatyti. 

Daugėjantys tyrimai rodo, kad esant 

nepakankamam fiziniam aktyvumui, kas 

ypač susiję su pertekline mityba, pablogina 

medžiagų apykaitą ir bendrą sveikatą, o 

poveikis pasireiškia jau praėjus vos kelioms 

dienoms nuo tokio žalingo gyvenimo būdo 

pradžios (kaip parodyta Knudsen ir kt., 2012). 

Ilgas sėdėjimas pažeidžia daugumą 

žmogaus audinių, organų ir funkcijų, tuo 

tarpu fizinis aktyvumas ir mankšta naudingi 

visoms žmogaus fiziologinėms funkcijoms. 

Fiziniai pratimai arba mankšta turi anti-

senėjimo efektą, tai kaip atkirtis mirtingumui. 

Dar daugiau, tarp fizinio aktyvumo, 

mirtingumo ir ilgaamžiškumo yra tvirtas ryšys, 

kaip teigiama Paffenbarger ir kt.(1986) 

viename iš pirmųjų tyrimų „Fizinis aktyvumas, 

visos mirštamumo ir ilgaamžiškumo 

priežastys“.  

 

Dar svarbiau nei pridėti metus prie gyvenimo 

yra pridėti gyvenimą prie metų. Ilgesnis 

gyvenimas, žinoma, yra geras dalykas, 

tačiau taip pat svarbu prailginus gyvenimo 

trukmę būti sveikam kiek tai įmanoma, 

atitolinant arba išvengiant fizinės negalios ir 

pažinimo funkcijų sutrikimo. 

 

Senėjimas perspėja, kad reikia rūpintis savo 

kūnu dar esant jaunam, ir atkreipti dėmesį į 

veiksnius, turinčius įtakos biologinių funkcijų 

mažėjimui. Neseniai atliktame Belsky ir kt. 

(2015) tyrime jauniems asmenims buvo 

stebimi 18 biorodiklių, susijusių su 

fiziologiniu vientisumu keliose kūno 

sistemose (susiję su uždegimine būsena ir 

imuninėmis funkcijomis; širdies ir kvėpavimo 

funkcija; inkstų funkcija; kūno sudėjimas; 

kraujo lipidų profilis; ilgalaikė gliukozės 

kiekio kraujyje kontrolė). Stebėtina buvo tai, 

kad daugumą šiame tyrime nurodytų 

„senėjimo prevencijos“ veiksnių teigiamai 

įtakoja fizinis aktyvumas, todėl tai yra 

galinga kovos su senėjimu priemonė. 

Fizinis neaktyvumas yra susijęs su daugybe 

ligų. Širdies ir kraujagyslių ligų atvejais 

mankšta yra susijusi su širdies priepuolio 

rizika. Harvardo tyrimas buvo vienas iš 

pirmųjų epidemiologinių tyrimų, kurio metu 

buvo tiriamas ryšys tarp fizinio aktyvumo ir 

širdies priepuolio atvejų. Santykinė pirmojo 

širdies priepuolio rizika tiems, kurie lipo 

mažiau nei 50 laiptų per dieną, palyginti su 

tais, kurie lipo penkiasdešimt ar daugiau, 

buvo 1,25. Vyrams, kurie kasdien vaikščiojo 

mažiau nei penkis miesto kvartalus, pirmojo 

širdies priepuolio rizika buvo 1,26, palyginti 

su vyrais, kurie vaikščiojo daugiau nei penkis 

kvartalus per dieną. Vyrams, kurie per 

savaitę sudegino mažiau nei 2000 

kilokalorijų, santykinė rizika buvo 1,64, 

palyginti su vyrais, kurie per savaitę 

sudegino daugiau nei 2000 kilokolorijų. 

Vėlesnės atliktos analizės nustatė, kad 

padidėjęs fizinio aktyvumo lygis buvo susijęs 

su mažesne koronarinės širdies ligos rizika, 

vertinant kiekvieno tiriamojo rodiklius atskirai. 

Atsižvelgiant į tokius rodiklius kaip amžius, 

KMI, alkoholio vartojimas, hipertenzija, 

cukrinia diabetas, rūkymo intensyvumas ir 

ankstyva tėvų mirtis, didesnis fizinis 

aktyvumas taip pat akivaizdžiai apsaugojo 

nuo širdies priepuolio atvejų. 

5. FIZINIS AKTYVUMAS & SVEIKATA 
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Kaip buvo pranešta keliuose tyrimuose, 

insultas taip pat susijęs su fizinio aktyvumo 

dažniu ir intensyvumu. Yra tyrimų, kurie 

teigia, kad gali būti, kad fizinis aktyvumas 

mažina išeminio insulto riziką (Sacco ir kt., 

1998). 

 

Gali būti, kad kai kurie teigiami fizinio krūvio 

padariniai daro įtaką medžiagų apykaitai 

(Amerikos širdies asociacija, 2009). 

Nurodoma, kad mankšta gali veikti visas 

medžiagų apykaitos funkcijas tuo pačiu metu. 

Šiuo atžvilgiu mankšta gali būti traktuojama 

kaip „poli piliulė“, su prielaida, kad veikia 

koordinuotai ir be šalutinių poveikių, ir 

nukreipta į daugybę kūno funkcijų. Panašūs 

rezultatai buvo gauti tiriant sveikstančius nuo 

vėžio (Oosting ir kt., 2010). 

 

2 tipo cukrinis diabetas šiais laikais yra viena 

didžiausių sveikatos problemų, ir tam didelę 

įtaką daro gyvenimo būdas, daugiausia 

mityba ir fizinis aktyvumas. Geros žinios yra 

tai, kad fizinis aktyvumas sumažina diabeto 

vystymosi riziką arba bent jau atideda jo 

atsiradimą. Per pastaruosius du 

dešimtmečius buvo sukaupta pakankamai 

įrodymų šiuo klausimu, pirmieji tyrimai (Pan 

ir kt., 1997; Tuomilehto irk t., 2001; Knowler 

irk t., 2002) laikomi „klasikiniais tyrimais“. 

 

Buvo atlikta daugybė tyrimų, kurie patvirtina  

mankštos naudą įvairiose srityse: 

• Sarkopenija (Fiatarone ir kt., 1994) 

• Osteoporozė (Tong ir kt., 2019; Vieira, 

2013) 

• Reumatinės ligos (Benatti ir kt., 2015) 

• Nuotaikos sutrikimai ir kognityvinės 

funkcijos (Goodwin 2003; Barnes 2015) 

 

Apskritai mankšta yra labai galinga daugelio 

ligų prevencijos ir gydymo priemonė, kaip 

išsamiai ir gražiai aprašė „Pedersen & 

Saltin“ (2015). 
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Visuomenei skirtose fizinio aktyvumo 

rekomendacijose siūloma per savaitę atlikti 

ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio 

intensyvumo aerobikos pratimų (atitikmuo  

gali būti intensyvus vaikščiojimas) arba bent 

75 minutes intensyvių aerobinių pratimų per 

savaitę (atitikmuo gali būti bėgiojimas); du 

kartus per savaitę pridedant jėgos pratimus, 

skirtus pagrindinėms raumenų grupėms. 

 

Didesnis fizinis aktyvumas nei 

rekomenduojama suteikia papildomos 

naudos. Kita vertus, dar mažesnis fizinis 

aktyvumas taip pat gali suteikti šiokios tokios 

naudos. Todėl turėtUme vadovautis principu, 

kad „kažkiek yra geriau, nei nieko“. 

 

Kitas praktinis klausimas, kurį bandoma 

išspręsti: ar mankštintis tik savaitgaliais, o ne 

darbo dienomis, vis dar galima efektyviai 

gerinti sveikatą? Remiantis neseniai atliktu 

tyrimu (O'Donovan ir kt., 2017), taikant 

“savaitgalio karių” ir kitus laisvalaikio fizinio 

aktyvumo modelius, kuriems būdingi 1 arba 

2 seansai per savaitę,  pakanka, kad būtų 

sumažintos ligos atsiradimo priežastys, CVD 

ir mirštamumo nuo vėžio rizika, 

nepriklausomai nuo to, ar laikomasi 

vyraujančių fizinio aktyvumo gairių”. Bet 

kokiu atveju reikia prisiminti, kad 

rekomenduojamos mankštos krūvio 

padalijimas per savaitę tikrai yra geresnis 

sprendimas, ypač tiems asmenims / 

pacientams, kuriems naudingi dažni 

mankštos užsiėmimai (pvz., diabetu 

sergantiems pacientams). 

Be rekomendacijų dėl fizinio aktyvumo, yra 

pateikti pasiūlymai dėl sėdimo laiko 

sutrumpinimo, kurį galima padaryti 

suskaidžius sėdėjimo laiką „aktyviomis 

pertraukomis“. 

 

Iš tiesų, šiuolaikinėje vakarų visuomenėje 

didelę dalį savo dienos ir valandų 

praleidžiame sėdėdami, kas  jau yra įrodyta, 

kad tai kenksminga įvairiais aspektais,  

susijusiais su sveikata. 

Iš tikrųjų, kaip praneša Levine (2015): 

„Epidemiologiniai, fiziologiniai ir molekuliniai 

duomenys rodo, kad nejudrus gyvenimo 

būdas iš dalies paaiškina, kaip šiuolaikinis 

gyvenimo būdas susijęs su nutukimu, 

daugiau nei 30 lėtinių ligų ir formų bei 

didelėmis sveikatos priežiūros išlaidomis. 

Per didelis sėdėjimas - sėdimoji liga - nėra 

įgimta žmogaus būsena. Žmonės 

susiformavo taip, kad pagrindinė pozicija  

būtų  ant dviejų kojų ir iki pramonės 

revoliucijos žmonės per dieną judėjo žymiai 

daugiau nei dabar. Džiugina tai, kad yra 

nemažai sprendimų  kaip panaikinti sėdimą 

ligą. Galima pertvarkyti darbo aplinką, 

mokyklų, visuomeninių įstaigų ir miestų 

erdves sukuriant kuo didesnę vaikščiojimo 

erdvę ir tokiu būdu žmonėms bus galima 

pasiūlyti aktyvesnį, laimingesnį, sveikesnį bei 

produktyvesnį gyvenimą. “ 

 

Jaunimas, suaugusieji ir vyresnio amžiaus 

žmonės turėtų būti kviečiami dalyvauti 

akcijoje „daugiau judėti ir mažiau sėdėti“, 

pereinant prie judaus, aktyvaus gyvenimo 

būdo. Šiuo atžvilgiu verta paminėti, kad 
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sėdėjimas ir neaktyvumas nėra naudojami 

kaip sinonimai. Tiksliau, neaktyvus asmuo 

yra tas, kuris neprisilaiko minimalaus 

rekomenduojamo fizinio aktyvumo, veda 

nejudrų gyvenimo būdą, didžiąją dienos dalį 

praleisdamas sėdint ar atsistojus, kas lemia 

mažas energijos sąnaudas (<1, 5 MET). 

Atsižvelgiant į tai, įmanoma, kad asmuo bus 

fiziškai aktyvus, tačiau sėslus (pavyzdžiui, jis 

mankštintųsi anksti ryte, bet likusį dienos 

laiką praleistų darbe prie kompiuterio). 

 

Svarbu pasinaudoti visomis galimybėmis 

judėti, ir tai galima būti padaryti atsižvelgiant 

į įvairias fizinio aktyvumo sritis tiek 

laisvalaikio metu, tiek darbo metu. Kelių 

tyrimų metu buvo pastebėta akivaizdi nauda 

trumpai, bet dažnai atliekant pratimus sėslų 

gyvenimo būdą vedantiems asmenims. Kaip 

rašė Peddie (2013) reguliarios aktyvios 

pertraukėlės visos darbo dienos metu galėtų 

būti sėkmingai panaudotos siekiant 

neutralizuoti ilgo sėdėjimo pasekmes, 

susijusias su metaboliniais aspektais, o 

pranašumai gali būti daug didesni, nei 

pastovių tų pačių pratimų atlikimas prieš 

einant į darbą. Net paprastas pakaitinis 

sėdimas ir stovimas darbas, naudojantis 

vadinamaisiais „judančiais stalais“, galėtų 

būti nejudraus gyvenimo būdo sprendimas, 

siekiant ilgainiui užkirsti kelią antsvorio 

augimui. Būsimais tyrimais turėtų būti 

siekiama įvertinti šios strategijos 

veiksmingumą ir įgyvendinamumą 

(Saeidifard 2018). 

 

Vis dažniau mankštos poveikis lyginamas su 

narkotikų poveikiu, dažniausiai norint 

pabrėžti, kad mankšta daro panašią įtaką.  

Pratimus galima tinkamai dozuoti, kad būtų 

patenkinti įvairių asmenų poreikiai, 

pradedant sportininku ir baigiant senyvo 

amžiaus pacientu. Kita vertus, fiziniai 

pratimai yra geresnis gydymas nei vaistai, 

nes turi mažesnį veikimo spektrą ir tinkamai 

pritaikyta įvairių asmenų funkcinėms 

galimybėms, praktiškai neturi 

kontraindikacijų. Problema ta, kad, nuryti 

piliulę tereikia vos kelių sekundžių, o 

mankštinantis prireikia daugiau pastangų ir 

atsidavimo. Sprendimas galėtų būti toks - 

investuoti į malonumą, pasirenkant ne tik 

veiksmingus, bet ir malonius pratimus. Šiuo 

atžvilgiu šokis turi milžinišką potencialą, nes 

tai yra ir efektyvūs pratimai, gerinantys fizinį 

pasirengimą, ir šokti yra smagu. 
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Fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį vėžio 

prevencijai, kaip teigia Moore ir kt. (2016), 

savo tyrime „Laisvalaikio asociacija- fizinio 

aktyvumo laikas 1,44 milijono suaugusiųjų 

su 26 vėžio rūšimis“. Jie nustatė, kad „ 

fiziškai aktyvaus laisvalaikio leidimas susijęs 

su mažesne daugelio vėžio rūšių rizika“ ir 

pasiūlė, kad „sveikatos priežiūros specialistai, 

konsultuojantys neaktyvius suaugusius 

žmones, pabrėžtų, kad gaunami akivaizdūs 

rezultatai, nepriklausantys nuo žmogaus  

kūno dydžio ar rūkymo stažo, kurie patvirtinti 

gausiais tyrimo išvadų apibednrinimais“. 

 

Priešingai, nutukimas, dietos faktoriai ir 

netinkama mityba buvo susieti su vėžio 

rizika (Seiler et al 2018). Šie veiksniai, susiję 

su pagrindinėmis ligomis, gali skatinti ir 

navikų atsiradimą. Taigi fizinis aktyvumas,  

 

 

 

užkertant kelią patologijoms, turi tiesioginę ir 

netiesioginę vėžio prevencijos funkciją. 

 

Krūties vėžiu sergančioms moterims miego 

trūkumas yra įprastas ir varginantis visu ligos 

ir sveikimo periodu. Matthews ir kt. (2018) 

pateikia pritaikomų ir kokybiškų įrodymų, 

susijusių su judesio intervencijomis krūties 

vėžiu sergančių moterų miegui pagerinti. 

Penkiolika tyrimų atitiko kriterijus, o dvylika 

buvo įvertinti kaip puikūs. Dažniausia 

intervencija buvo vaikščiojimas, visų pirma 

chemoterapijos metu. Vienuolikoje tyrimų 

nustatyta, kad miego trūkumas sumažėjo po 

judesio intervencijos. Taikant jogos, qigong ir 

šokio intervencijas grupėse skirtumų tyrimų 

metu nenustatyta. Įrodyta, kad krūties vėžiu 

sergančioms moterims aerobiniai pratimai 

yra veiksmingi, siekiant pagerinti įvairius 

miego rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FIZINIS AKTYVUMAS & VĖŽYS 



 22  
 

 

 

 

 
 Vienas iš paprasčiausių apibrėžimų,kas yra 

šokis, tai kojų ir kūno judėjimas pagal 

muziką (Kembridžo žodynas 2020). Nors šis 

apibrėžimas pateikia vaizdą apie šokio 

fiziškumą ir muzikalumą, jis jokiu būdu 

nesuteikia pilno vaizdinio apie šokio esmę. 

Carr (1997) straipsnyje „Šokio reikšmė“ 

šokis yra sudalintas į daugybę sąvokų. David 

Best apibrėžimas, kad šokis skiriasi nuo 

sporto tuo, kad kalbama apie meninę 

(įskaitant estetinę) komunikaciją ar išraišką, 

taip pat įeina į vieną iš sąvokų . 

Šokio, kaip saviraiškos 

mediumo idėja kelia diskusijas 

apie galimą psichologinį šokio 

poveikį. Šokio psichologas iš JK 

dr Lovatt pasisako už tai, kad 

šokis teikia fizinę, socialinę ir 

emocinę naudą. Ne tik 

pagamina daugiau endorfinų 

nei bet kuris kitas fizinis 

pratimas, bet taip pat gali 

sustiprinti savivertę, padėti 

malšinti skausmą ir dažnai gali 

būti priemonė nuo emocijų 

išsekimo (Lovatt 2016). 

 

Keli tyrimai parodė šokio įtaką gerinant fizinę 

ir psichologinę sveikatą, ypač sergantiems 

krūties vėžiu. Yra žinoma, kad fizinis 

aktyvumas teigiamai veikia krūties vėžio eigą, 

sumažina su gydymu susijusį neigiamą 

šalutinį poveikį, pagerina pacientų gyvenimo 

kokybę ir sumažina ligos pasikartojimus; tai 

gali būti susiję su fizinio krūvio poveikiu 

skirtingoms hormonų išraiškoms ir DNR 

metilinimo lygiui, susijusiam su kokrečių 

navikų genų slopintuvų reguliavimu, kuris, 

atrodo, tiesiogiai susijęs su šių ligų 

progresavimu (Grazioli ir kt., 2017). Although 

this correlation was studied by several 

researchers, few breast cancer patients 

regularly engage in physical activity 

(Rethorst et al 2018). Nors šią koreliaciją 

tyrė keli tyrėjai, nedaugelis krūties vėžiu 

sergančių pacientų reguliariai užsiima fizine 

veikla (Rethorst ir kt., 2018). Priežastis 

galėtų būti priskiriama paciento, šeimos 

narių ar net gydytojų žinių 

trūkumui apie fizinio 

aktyvumo naudą ar, dar 

blogiau, nesuvokimui apie 

nejudumo daromą žalą. 

Todėl svarbu skatinti 

moteris, kurioms 

diagnozuotas krūties 

vėžys, atlikti fizinius 

pratimus ir išaiškinti, kaip 

yra svarbu kuo greičiau 

laikytis fiziškai aktyvaus 

gyvenimo būdo. 

Manoma, kad šokis, kaip 

fizinė veikla, yra įtraukiantis ir įdomus (Sturm 

ir kt., 2014), suteikiantis galimybių užmegzti 

socialinius ryšius ir gauti palaikymą (Pisu ir 

kt., 2017). Tai veiksniai, galintys paskatinti 

krūties vėžiu sergančių moterų dalyvavimą 

fizinėje veikloje ir iki minimumo sumažinti 

galimus iškritimus iš šios veiklos. Jei 

parengta programa yra gerai struktūruota, 

atsižvelgiant į intensyvumą, trukmę ir dažnį, 

tada įmanoma vėžiu sergantiems 

pacientams pagerinti fiziologinius ir 

psichologinius rezultatus (Sturm ir kt., 2014; 

8. ŠOKIS & KRŪTIES VĖŽYS  
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Pisu ir kt., 2017), ypač krūties vėžiu 

sergantiems pacientams (Sandel ir kt., 2005; 

Loo ir kt., 2019; Malicka ir kt., 2011; 

Kaltsatou ir kt., 2011). 

 

Kitos kliūtys, trukdančios užsiimti fizine 

veikla, gali būti fiziologiniai ir psichologiniai 

sutrikimai, susiję su liga ir jų šalutiniu 

poveikiu. Nuovargis, astenija ir depresija gali 

sukurti užburtą ratą, kuris sustiprina 

problemas ir mažina paciento gyvenimo 

kokybę (Schneider ir kt., 2003). Fizinis 

aktyvumas gali būti stimulas vėžiu 

sergantiems ir sveikstantiems 

po ligos pacientams kovoti, nes 

labai dažnai kenčiama nuo 

vėžio sukelto nuovargio, kuris 

gali turi didelę įtaką tiek 

psichiškai, tiek fiziškai (Cancer 

Research UK). Sturm ir kt. 

(2014) atliktame tyrime buvo 

įvertintas šokio, kaip holistinės 

sportinė veiklos, poveikis vėžiu 

sergantiems pacientams, 

kuriems nustatytas vidutinis ar 

didelis nuovargis. Nors atliktas 

tik nedidelis 40 dalyvių tyrimas, 

rezultatai parodė reikšmingą nuovargio lygio 

sumažėjimą, o tyrime padarytose išvadose 

teigiama, kad šokis gali būti tinkamas ir 

efektyvus būdas pagerinti vėžiu sergančių 

pacientų fizinę sveikatą. 

 

Krūties vėžys gali būti diagnozuotas bet 

kokiame amžiuje, tačiau įrodyta, kad dažniau 

pasireiškia po menopauzės (Pasaulio vėžio 

tyrimų fondas 2020). Rodrigues-Krause ir kt. 

(2019) atliktų 50 tyrimų apie šokį kaip 

intervenciją skatinant vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų funkcinę ir metabolinę sveikatą 

analizė rodo, kad bet koks šokio stilius gali 

būti funkciškai pritaikomas ir sukelti teigiamą 

poveikį vyresniems suaugusiems žmonėms 

(55 metų ir vyresniems), ypač kalbant apie 

pusiausvyros atstatymą. Nors šis tyrimas 

nebuvo skirtas vėžiu sergantiems 

pacientams, išvados patvirtina požiūrį, kad 

šokiai gali būti tinkama fizinių pratimų 

intervencija, siekiant skatinti naudą sveikatai, 

ypač vyresnio amžiaus moterims. 

 

Kalbant apie šokio intervencijas ir krūtų 

tyrimus, kurie duoda daug vilčių teikiančius 

rezultatus ir rodo šokio intervencijų poveikį 

fiziniams ir 

psichologiniams 

matavimams. Loo ir kt. 

(2019) atlikdamas 

nedidelę bandomąją 

liaudiškų šokių 

intervenciją 

išgyvenusiems po krūties 

vėžio pastebėjo, kad 

pasiektas tvarus fizinio 

aktyvumo padidėjimas, 

kas sąlygoja geresnio 

gyvenimo kokybės 

galimybes, padidina 

paciento gyvybingumą ir sumažina 

cirkuliuojančių citokinų lygį, susijusį su 

nutukimu ir uždegimu. Iš įvairių tyrimų 

analizės, kuriuose buvo tiriamas paciento 

pasitenkinimu gyvenimu, ligos priėmimu ir 

prisitaikymu prie krūties vėžio, Malicka ir kt. 

(2011) padarė išvadą, kad iš daugelio į 

tyrimą įtrauktų fizinio aktyvumo rūšių - šokis 

buvo pažymėtas kaip vienas svarbiausių 

gyvenimo kokybės indikatorių.  Boing ir kt. 

(2017) apžvelgė ir susistemino  straipsnius, 

kuriuose buvo tiriama šokio, kaip pagalbinės 

terapijos, įtaka krūties vėžiui. Tai apėmė 

šokio judesio terapiją ir keletą šokio stilių, 
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tokių kaip pramoginiai šokiai, graikų šokiai, 

baletas, sakraliniai šokiai ir džiazo stiliaus 

šokiai. Buvo nustatyti fiziologiniai 

pagerėjimai: pastebėtas padidėjęs judesių ir 

jėgos diapazonas, tiek viršutinės galūnės, 

tiek funkciniai gebėjimai. Taip pat nustatyti ir 

psichologinių rodiklių teigiami pokyčiai: 

geresnis įvaizdis apie save, padidėjęs 

moteriškumas, pakilusi nuotaika, savivertė, 

fizinė savijauta, sumažėjo suvokiamas 

stresas, skausmas, depresija, nerimo 

pojūčiai ir baimė, pagerėjo suvokimas, 

pasitikėjimas poroje. Išvada yra tokia, kad 

šokis gali būti veiksmingas alternatyvus 

krūties vėžio gydymo būdas. Remdamasis 

šios apžvalgos išvadomis, Boing ir kt. 2018 

m. atliko tyrimą, kurio metu stebėjo krūties 

vėžiu sergančius pacientus, kurie lankė 

dvylika savaičių pilvo šokio programą. 

Tyrimas parodė, kad “pilvo šokis gali būti 

tinkama fizinio aktyvumo forma krūties vėžiu 

sergančioms moterims. Tai siejama su 

nauda gyvenimo kokybei, nuovargio ir 

depresijos simptomų sumažėjimu“ (460 psl.). 

Nors šiuo atveju reikšmingo skirtumo tarp 

eksperimentinės ir kontrolinės grupės 

nebuvo, išvados padėjo  tolesniam Boing ir 

kt. tyrimui, siekiant atlikti didesnį atsitiktinių 

imčių kontrolinį tyrimą, kuriame būtų 

taikomos pilates ir šokio intervencijos, 

siekiant pagerinti sergančių krūties vėžiu 

gyvenimo kokybę tiek fiziniame, tiek ir 

psichologiniame lygmenyje. 

 

Taikyti šokį kaip potencialų būdą padidinti 

pacientų aktyvumą palaiko ir Pisu irk t. (2017) 

atliktas tyrimas, kuriame trisdešimt vienas 

krūties vėžiu serganti pacientė dalyvavo 

šokių grupės užsiėmimuose. Gautos išvados 

vienareikšmiškaii įrodo teigiamą šokio 

poveikį fiziniam aktyvumui ir gyvenimo 

kokybei. Buvo pažymėta, kad dalyvėms 

smagu leisti laiką kartu darant šokio judesius, 

jie manė, kad ši veikla padeda tapti fiziškai 

aktyvesniems. Kaltsatsou ir kt. (2011) tyrime 

teigiama, kad reikia pereiti prie didesnio 

fizinio krūvio fizinių pratimų, derinant 

tradicinius graikų šokius su viršutinės kūno 

dalies mankšta bendroje programoje, skirtoje 

krūties vėžiu sergančioms moterims. 

Eksperimentinės grupės rezultatai parodė 

reikšmingą fizinių funkcijų, rankos jėgos, 

pasitenkinimo gyvenimu padidėjimą ir 

depresijos simptomų sumažėjimą. 

 

Nors dauguma šių tyrimų buvo nedideli ir 

reikalingi didesnių kontrolinių tyrimų, tačiau 

gautos išvados rodo, kad šokis ar integruota 

šokių ir mankštos programa galėtų būti 

perspektyvus būdas padidinti krūties vėžiu 

sergančių pacienčių  fizinį krūvį ir galėtų būti 

naudinga fiziologine, socialine ir 

psichologine prasme. 
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Jungtinės Karalystės šokio judesio 

psichoterapijos asociacija (ADMP UK 2020), 

viena iš  ilgalaikių profesinių asociacijų 

Europoje, šokio judesio psichoterapiją 

apibūdina kaip apimančią „… bendravimo 

procesą, kurio metu klientas (-ai) ir 

terapeutas kūrybingai įsitraukia į kūno judesį, 

o šokis padeda integruoti asmeninius 

emocinius, pažintinius, fizinius, socialinius ir 

dvasinius aspektus. “ (1 psl.). Sveikatos ir 

gyvenimo kokybės gerinimas yra 

svarbiausias integracijos proceso ir pačios 

intervencijos rezultatas. Šis procesas tapo 

profesine sritimi 1940 m., kai pradininkai, iš 

kurių daugelis buvo patyrę šokėjai, pradėjo 

suvokti šokio ir judesio kaip psichoterapijos 

formos naudą (Karkou ir Sanderson 2006). 

Anot Karkou ir Sandersono (2006), DMT 

atstovai užginčijo Dekarto dualizmą, kuris 

teigia, kad kūnas laikomas nepilnaverčiu 

protui, išsivystė holistinę terapijos formą, 

teigdami, kad protas, kūnas ir dvasia yra 

neatsiejami ir tarpusavyje susiję. Manoma, 

kad kūno pokyčiai atspindi proto pokyčius ir 

atvirkščiai (Payne 1992). Iš esmės yra 

argumentų, kad sąmoningas ir 

nesąmoningas žmogaus judėjimas turi įtakos 

visam funkcionavimui ir atspindi asmens 

individualybę. 

 

Teoriškai disciplina remiasi humanistine 

psichoterapija, psichoanalitiniais / 

psichodinaminiais principais, vystymosi 

idėjomis, meninėmis / kūrybinėmis teorijomis 

ir technikomis bei aktyvia / direktyvine 

praktika. Kaip teigia Karkou ir Sanderson 

(2006), daugumoje sričių naudojamų šokio 

judesio terapijos metodų turi stiprų eklektinį / 

integracinį pobūdį. Laban savo tiriamajame 

darbe pabrėžia, kad  didelę įtaką turi darbas 

su specialistais praktikais, siekiant kad darbe 

būtų remiamasi praktine judesio / šokio 

komponentų terapine verte. Yra tokių 

specialistų praktikų kaip Marion Chace, kurie 

išskiria tarpasmeninius ir bendravimo 

santykinius kaip pagrindinius darbo 

komponentus. Taip pat didelę įtaką daro 

Mary Whitehouse judėjimo atstovai, kurie 

teigia, kad DMT yra  intrapersonalinis ir 

intrapsichinis darbas (Karkou ir Sanderson), 

siekiant gerinti sveikatą ir asmeninę gerovę 

įskaitant depresijos, nerimo, streso 

mažinimą ir gyvenimo kokybės (QoL) bei 

savo kūno suvokimo gerinimą. Brauningerio 

(2012 m.) daugialypiametyrime atsitiktine 

imtimi tyrė 162 dalyvius, patyrusius stresą. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad DMT 

intervencija žymiai pagerino QoL, ypač 

kalbant apie trumpalaikę ir ilgalaikę 

psichologinę gerovę. Taip pat pastebimas 

teigiamas poveikis fizinei sveikatai per 

trumpą laiką. Tai rodo, kad fiziniai šokio 

komponentai gali harmoningai veikti kartu su 

psichologine terapija ir suteikti holistinę 

paramą asmens sveikimui. Šias išvadas 

pagrindžia Koch ir kt. (2014) atlikta 23 

įrodymais pagrįstų pirminių tyrimų, atliktų 15 

grupių, metaanalizė, apimanti ir DMT 

intervencijas, ir terapinį šokį, skirtą gydyti su 

sveikata susijusias psichologines problemas. 

Ši analizė parodė, kad DMP ir šokis yra 

veiksminga priemonė, siekiant pagerinti 

gyvenimo kokybę ir sumažinti klinikinius 

simptomus, tokius kaip depresija ir nerimas. 

Tai taip buvo pastebėtas nedidelis, bet 

pastovus savijautos, nuotaikos ir 

9. ŠOKIO JUDESIO TERAPIJA (DMT) & 
KRŪTIES VĖŽYS  
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pasitenkinimo savo kūno įvaizdžiu efektas, 

kas dažnai yra svarbu moterims, kurioms 

buvo atliktos krūtų operacijos. 

 

Kiti tyrimai buvo skirti naudoti DMT grupėms, 

kurioms diagnozuota pirminė medicininė liga. 

Tai dažnai buvo vadinama medicininio šokio 

judesio psichoterapija (Goodill 2005) - sritimi, 

kuri kelia vis didesnį susidomėjimą 

visuomenėje ir plėtojama mokslinė veikla. 

Savo knygoje „Įvadas į medicininę šokio / 

judesio terapiją: sveikatos priežiūra 

judant“ Goodill pateikia daugybę tyrimų, 

parodančių, kaip kūrybiškas darbas ryšyje 

kūno su protu gali paskatinti gijimo procesą. 

Melsom (cituodamas Goodill 2005, p31) 

išskiria keturis DMT požymius, kurie yra 

tinkami kaip gydymo būdas ligoniams: 

• proto, kūno, emocijų, kūrybiškumo ir 

dvasingumo įtraukimas 

• atsipalaidavimas, į terapinį procesą 

įtraukiamas kvėpavimas ir vaizdiniai  

• kūno lietimas, naudojamas veidrodis, 

sinchroniškumo procesas ir kūno empatija 

• proceso palengvinimas ieškant naujų fizinio 

ir emocinio pagalbos būdų 

• emocinio gydymo skatinimas 

 

Atlikdami sisteminę terapinių šokių, įskaitant 

DMT ir pramoginius šokius, intervencijos 

apžvalgą pacientams su fizinėmis ir 

psichinėmis ligomis, Kiepe ir kt. (2012) 

nustatė, kad DMT turėjo teigiamą poveikį 

krūties vėžiu sergantiems pacientams, 

pagerindama gyvenimo kokybę, taip pat 

pacientams, sergantiems depresija I, turėjo 

įtakos psichologinės kančios mažėjimui. Taip 

pat buvo pastebėta, kad šokiai, tokie kaip 

tango, pagerino pusiausvyrą ir koordinaciją 

pacientams, sergantiems Parkinsono liga. 

Tai potencialiai naudingas atradimas vėžiu 

sergantiems pacientams, kurie dažnai 

kenčia nuo galvos svaigimo, pykinimo ir 

pusiausvyros problemų („Amerikos vėžio 

gydymo centrai 2020“). 

 

Integruotos sveikatos priežiūros ir DMT 

tyrimų veikla įgavo pagreitį ir kokybę per 

kelis pastaruosius dešimtmečius, todėl dabar 

atlikta daugybė reikšmingų tyrimų, susijusių 

su krūties vėžiu sergančių moterų 

grupinėmis intervencijomis (Dibble-Hope, 

2000; Ho, 2016b; Sandel ir kt., 2005; Serlin 

ir kt., 2000/2017). Dibbel-Hope, 2000 ir 

Serlin ir kt., 2000 kokybinės išvados  

pabrėžia, kad taikant DMT pacientams yra 

reikšminga nauda ir pagerėjo įvairūs 

aspektai, susiję su gyvenimo kokybe (QoL). 

Įrodyta, kad DMT sumažina krūties vėžio 

poveikį, kas akivaizdu ir Sandel ir kt. (2005) 

tyrime, kai buvo vertinta dvylikos savaičių 

terapinio šokio judesio programa, kurioje 

nagrinėjami fiziniai ir emociniai moterų 

poreikiai gydant krūties vėžį. Nustatyta, kad 

ši intervencija iš esmės pagerino specifinį 

gyvenimo kokybės rodiklį, turint krūties vėžį. 

Taip pat sumažėjo fiziniai simptomai, tokie 

kaip stresas ir skausmas, kurie savo ruožtu 

psichologiškai moterims daro įtaką. Dvylikoje 

DMT intervencijos užsiėmimų Kinijoje, (Ho ir 

kt. (2016)) buvo nustyta, kad DMT padarė 

„reikšmingą poveikį jaučiamo streso, 

skausmo stiprumo ir skausmo trukdžių 

sumažėjimui“. Faktiškai šokio judesio 

terapija padidina bendrą gyvenimo kokybę 

sergant vėžiu, padeda gydymo metu ir 

mažina neigiamus fizinius simptomus. Tiesą 

sakant, tai pagerina psichinę savijautą, 

dėmesį ir saves suvokimą ir savo kūno vertę; 

pagerina bendrą funkcionavimą; palengvina 

grįžimą į normalų ir geresnį gyvenimą; ir 

suteikia bendrą pozityvią patirtį. 
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Objektyvių ir subjektyvių pokyčių matavimas 

yra labai svarbus, pabrėžiama Dibbell-Hope 

(2000) tyrime, kur kiekybinė analizė parodė, 

kad nuotaika (POMS), kančia, kūno vaizdas 

ir savivertė pagerėjo bent minimaliai. Vis 

dėlto buvo ir statistiškai reikšmingų 

energingumo, nuovargio ir somatizacijos 

pokyčių. Nepaprastai įžvalgūs ir naudingi yra 

kokybiniai subjektyvūs duomenys (pusiau 

struktūruoti interviu ir rašytiniai vertinimai), 

kurie „rodo stiprų savęs suvokimą susijusį, 

su  nuotaikos, kančios, kūno įvaizdžio ir 

savivertės pagerėjimu, įskaitant 

sąmoningumo padidėjimą, saves priėmimą ir 

įvertinimą (kūnas ir aš), neigiamos nuotaikos 

ir nerimo dėl ateities sumažėjimas, jėgų 

padidėjimas, lengvumo pojūtis, vilties ir 

socialinės paramos jausmo 

padidėjimas“  (Dibbell-Hope 2000 “p. 65). 

Tai rodo, kaip svarbu gauti kokybinius 

duomenis, ypač kai reikia intervencijų, skirtų 

palaikyti „save“ ir spręsti emocines bei 

psichologines problemas. Dibell-Hope tyrime 

taip pat buvo pažymėta, kad amžius ir 

ankstesnė šokio ir sporto patirtis turėjo 

įtakos kūno įvaizdžio ir pasitenkinimo savimi 

vertinimui, patvirtinant prieš tai skyriuje 

išdėstytą požiūrį, kad kuo anksčiau moteris 

pradeda mankštintis arba grįžta mankštintis 

po gydymo tuo geriau, jei tik yra gavusi 

medicininį patvirtinimą, kad gali tuo užsiimti. 

Neatsižvelgiant į, tai, kad tyrimai buvo 

nedidelės apimties, tačiau daug  žadantys, 

todėl svarbu ir toliau plėtoti tyrimų veiklą, kad 

būtų galima gauti svarbesnius atsitiktinių 

imčių kontrolinių tyrimų duomenis. Trijų 

atsitiktinių imčių kontrolinio tyrimo „Cochrane 

bendradarbiavimas“  apžvalgoje (Bradt ir kt., 

2015), buvo pažymėta, kad šokio judesio 

terapija yra gerai toleruojama ir nedidelis 

iškritimų procentas, tačiau nebuvo 

pakankamai įrodymų, patvirtinančių teiginius 

apie veiksmingumą tuo metu (Bradt ir kt., 

2015). Tai rodo terapijos priimtinumą ir yra 

vertinga būsimiems tyrimams su didesnėmis 

apimtimis ir griežtesne schema. 

Įrodymai teigia, kad DMT intervencija ar 

šokių programa, integruota ar suformuota 

DMT gali suteikti fizinę, psichologinę, 

emocinę ir socialinę naudą krūties vėžiu 

sergančioms moterims. Būsimi tyrimai galėtų 

įvertinti didesnę ar ilgesnę programą, 

apimančią pooperacinį laikotarpį ir (arba) 

ilgesnį stebėjimo laikotarpį, kad būtų galima 

geriau išsiaiškinti galimą intervencijos naudą 

ir tvarumą. Taip pat būtų naudingi tyrimai, 

informuojantys apie tokių intervencijų modelį 

ar optimalią trukmę. 
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ŠOKIO SU SVEIKATA protokolas buvo 

sukurtas siekiant išsiaiškinti šokio terapijos 

galimybes ir naudą sveikstantiems po krūties 

vėžio bei įvertinti netradicinės šokio terapijos 

veiksmingumą  dalyvių iš Europos šalių 

(Italija, Bulgarija, Lietuva, Olandija ir 

Jungtinė Karalystė) psichologiniams ir 

fiziologiniams parametrams. 

 

 

 

 

 

 

Tyrime dalyvavo 50–60 sveikstančių po 

krūties vėžio asmenų (n = 10/12 kiekvienoje 

dalyvaujančioje šalyje) nuo 30 iki 65 metų, 

kuriems atliktos skirtingas operacijas ir su 

vėžiu susijęs gydymas. Protokole buvo 

numatytos dvi pamokos per savaitę, 

kiekviena pamoka po 1 val., iš viso 32 

valandos per 4 mėnesius. 

 

Prieš ir po šokių protokolo buvo įvertinta 

moterų fizinė, funkcinė ir psichologinė būklė.  

 

 

 

 

 
 

 

10. ŠOKIS SU SVEIKATA: PILOTINĖS 
VEIKLOS 
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Visus aprašytus testus turi administruoti ekspertai: sveikatos ir sporto specialistai fiziniams ir 

funkciniams tyrimams atlikti ir/arba psichologai atlikti psichologinius įvertinimus. 

 

Prieš pradedant 32 šokių pamokų ciklą ir po jo sveikatos ir sporto specialistai įvertino moterų 

fizinę, funkcinę ir psichologinę būklę atlikdami šiuos testus: 

 anthropometriniai matavimai; 

 širdies ir kvėpavimo takų būklė; 

 raumenų jėga; 

 balansas; 

 lankstumas;  

 psichologinis ir nuovargio į vertinimas. 

 

 

(EORTC-30, EORTC QLQ-FA12, IPAQ, rankos stiprumo testas, sėdint siekti testas, 6 min 

vaikščiojimo testas, Fullertono testas, liemens apimties matavimas ir kt.).  

 

Funkcijų  rodiklių įvertinimas 

 

Antropometriniai matavimai 

- Svoris, ūgis ir KMI: naudojamasi formule svoris (kg) / [ūgis (m2)]. Naudojant metrinę sistemą, 

KMI formulė yra svoris kilogramais, padalytas iš ūgio metrais kvadratu. Tai labai paprastas ir 

greitas testas, kaip ir juosmens apimties matavimas, leidžiantis įvertinti svorio būklę. Aukštas 

KMI rodiklis yra laikomos rizikos veiksniu, koreliuojančiu su padidėjusiu vėžio pasikartojimu ir 

mirštamumu. 

- Perimetriniai matavimai 

Darant juosmens apimties (arba pilvo riebalų indeksas) ir klubų apimties (juosmens ir klubų 

santykis)matavimus atskirai, negalima nustatyti būsimos patologinės būklės, tačiau gali būti 

įvertinta,  kurioje kūno dalyje riebalai susikaupę, ir tai gali būti būsimos ligos, kaip širdies ir 

kraujagyslių ar II tipo diabeto, prielaida. 

 

11. FIZINIŲ, FUNKCINIŲ IR PSICHOLOGINIŲ 
RODIKLIŲ ĮVERTINIMAS 
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Širdies ir kvėpavimo takų būklė 

6 minučių vaikščiojimo testas: Šis tyrimas nustato pacientų išlekamąjį funkcinį pajėgumą (RFC) 

ir paprastai yra rekomenduojamas diagnostikos tikslais,  iš tiesų, šis tyrimas yra kaip atskaitos 

taškas, leidžiant pacientui dirbti sėdimą, lengvą ar vidutinį darbą. Testas atliekamas paciento 

ramybės režime, t.y., pacientas savarankiškai pasirenka pastangų intensyvumą, vaikšto norimu 

greičiu ir gali atlikti sustojimus bei naudotis atrama. Testavimo metu pacientui naudojamas 

širdies ritmo matavimo aparatas. Erdvė, kurioje vykdomas testavimas  turi būti lygi, o kūgiai 

dedami kas 5 metrai, kad būtų galima apskaičiuoti pacientų nueitą atstumą kiekvieną minutę. 

Testo pabaigoje kiekvieno paciento paprašoma įvertinti nuovargio skalę nuo 1 iki 10, 

atsižvelgiant į tai, kaip pavargę jie jautėsi. 
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Raumenų jėga  

Dinamometru įvertinama rankos sukibimo jėgą. Dinamometru nustatomas maksimalios tempimo 

jėgos (daugiausia izometrinės) indeksas, veikiant dilbio ir plaštakos raumenims, atliekantiems 

daugelį judesių, kaip pavyzdžiui, dilbio pratęsimo, metatarsalių ir falangų lenkimas, pirštų 

lenkimas ir nykščio prtraukimas ir lenkimas. Studijuojant tyrimų literatūrą, buvo įrodymų ši jėga 

yra glaudžiai susijusi su, kitų raumenų grupių jėga. Rankos jėgos testas yra vienas iš 

daugiapakopio testo, naudojamo neuromuskuliniam efektyvumui įvertinti, dalių, ir gali būti 

naudojamas įvairiais tikslais: vertinant motorinius sutrikimus, reabilitacijoje, sporto medicinoje, 

sporto praktikoje ir kt. Testas atliekamas stovint, ranka per alkūnę sulenkta 90 laipsnių kampu; 

asistentas nustato aparato funkcijas ir prašo paciento keletą sekundžių kuo stipriau paspausti 

aparatą. Paprastai daromi 2 paspaudimai kiekviena ranka, išvedamas tempimo jėgos  vidurkis. 
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Penkių kartų Sėsti-Stoti testas: Šis testas analizuoja apatinių galūnių funkcinį stiprumą, 

pereinamuosius judesius, pusiausvyrą ir kritimo riziką. Chronometras yra įrankis, kuriuo 

išmatuojamas laiką sekundėmis, kai pacientas sėdėdamas ant kėdės turi atsistoti penkis kartus. 

 

 
 

 
 

 

Balansas 

Fullertono sudėtingesnės balanso skalė (FAB): tai yra labai išsamus testas, specifinis 

išgyvenusiems nuo krūties vėžio ir jis yra padalytas į dešimt skirtingų etapų, kuriuose įtraukti 

pusiausvyros ir funkciniai pratimai.  
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Lankstumas 

Sėdėti ir siekti test: matuoja nugaros ir pakaušio 

raumenų lankstumą. Testui atlikti  reikalingas 

kubas arba dėžė su liniuote. Paciento padėtis 

sėdima ant žemės ištiestomis kojomis į 

priekį,prigludusiomis prie grindų, galma būt be 

batų, pėdos sulenktos taip, kad remtųsi į dėžę. 

Pacientas atlieka viršutinės liemens dallies 

lenkimą ištiestomis rankomis į priekį, pirštais bandydamas pasiekti tolimiausią galimą padalą. Šis 

testas yra labai naudingas, norint įvertinti kojų funkcines galimybes greitai judėti ir dinaminę 

pusiausvyrą, kas daro didelę įtaką gyvenimo kokybei.. 

 

Nugaros sukibimo testas: peties judėjimo testas. Viena 

ranka iš viršaus daro lenkimo, pasukimo ir griebimo 

judesius; tuo tarpu kita ranka iš apačios daro  tiesimo, 

sukimo į save ir griebimo judesius. Matuojamas 

atstumas tarp 2 kumščių už nugaros ir pratimas 

vykdoma viena ranka iš viršaus, po to kita ranka iš 

viršaus. Šis testas yra labai svarbus norint įvertinti 

konkretaus sąnario judesio diapazoną (ROM), kuriam 

buvo rimtai pakenkta tam tikros rūšies krūties vėžio 

operacijos metu. 
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Psichologinių ir nuovargio rodiklių įvertinimas  

- EORTC (BR23 + C30) gyvenimo kokybė (C30), funkcionavimas ir simptomai bei EORTC QLQ-

FA12 klausimynas: tai dar viena svarbi priemonė, galinti įvertinti krūties vėžiu sergančių pacientų 

nuovargio lygį. Europos vėžio tyrimų ir gydymo organizacijos (EORTC) Gyvenimo kokybės 

grupė sukūrė šią priemonę fiziniams, pažintiniams ir emociniams su vėžio ligomis susijusio 

nuovargio aspektams įvertinti. Siūlomas specialus ir lengvas savarankiškas klausimynas, 

kuriame užduodami klausimai apie konkrečius praeitos savaitės simptomus ar problemas. 

Psichometrinis koeficientas apskaičiuojamas pagal sumos formulę ir gydytojas gali jį naudoti 

įvertindamas bendrą nuovargio laipsnį. Nuoroda, kur galite atsisiųsti klausimynus: 

https://qol.eortc.org/questionnaires/. 

 

- IPAQ klausimynas: Tarptautiniame fizinio aktyvumo klausimyne naudojamas vienodas 

informacijos pateikimo metodas, kuris naudojamas tarptautiniu mastu palyginamiems 

duomenims apie su sveikata susijusį fizinį aktyvumą įvertinti. Iš tiesų, tai yra penkių dalių 

klausimynas: 1 dalis. Fizinis aktyvumas, susijęs su darbu. Ši dalis apima apmokamą arba 

neapmokamą darbą, savanorių darbus, kurie atliekami ne namuose. Neįtraukiama jokia veikla, 

vykdoma buityje namuose (pvz. sodininkystė, namų ruošos darbai ir pan.). 2 dalis. Transportas. 

Ši dalis yra susijusi su darbo intensyvumu ir dažnumu, nurodytu pirmoje klausimyno dalyje. 

Kelionės iš ir į darbą nėra įtrauktos. 2 dalis. Transportas ir fizinis aktyvumas. Ši dalis yra apie 

visas keliones iš vienos vietos į kitą, įskaitant darbą ir laisvalaikį. 3 dalis. Namų ruošos darbai, 

namo priežiūra ir rūpinimasis šeima. Šie klausimai yra susiję su atliekamų užsiėmimų 

intensyvumu ir dažnumu visos savaitės metu, neskaitant darbo. 4 dalis. Poilsis, sportas ir fizinis 

aktyvumas laisvalaikio metu. Klausimai yra apie struktūruoto sporto ar fizinio aktyvumo dažnį ir 

intensyvumą; svarbu vengti visų ankstesnėse klausimyno dalyse paminėtų veiklų. 5 dalis. 

Sėdėjimas. Ši paskutinė dalis yra būtina norint apskaičiuoti laiką, praleistą sėdimoje padėtyje, 

darbe, namuose, lankant draugą ir pan. Nuoroda, kur galite atsisiųsti klausimynus.: 

https://sites.google.com/site/theipaq/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qol.eortc.org/questionnaires/
https://sites.google.com/site/theipaq/
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Italija 
Šokio protokolo veiklose dalyvavo 14 moterų. Žemiau pateikti grupės dalyvių funkcinių ir 

psichologinių vertinimų rezultatai.  

 

Funkcinių parametrų analizė  

Tab.1 Functional 

Evaluation (n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 83,43±14,21 83,07±11,81 -0,43 

Hip Circ (cm) 107,93±8,85 105,57±8,43 -2,18 

Handgrip R (Kg) 24,01±5,62 29,33±3,41 22,17 

Hangrip L (Kg) 22,84±4,91 26,86±2,96 17,61 

SitToStand  19,14±6,25 20,07±3,08 4,85 

Fullerton 40,00±0,00 40,00±0,00 0 

Scratch Test R 

(cm) 

20,50±8,57 20,79±9,40 1,39 

Scratch Test L 

(cm) 

22,46±8,74 22,00±9,47 -2,07 

6minWalk (mt) 590,00±63,82 634,64±52,42 7,57 

1 lentelė. Funkciniai parametrai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post)  šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

Circ = apimtis; R = dešinė; L = kairė; 6minWalk = šešių minučių ėjimo testas; cm = centimetrai; Kg = kilogramai; mt 

= metrai. 

 

Kaip parodyta 1 lentelėje, šokių protokole dalyvaujančios moterys po šokio užsiėmimų patyrė 

įvairių teigiamą funkcinių pokyčių, kas pasireiškė sumažėjusia juosmens ir klubų apimtimi. Taip 

pat matomi pokyčiai, viršutinių galūnių (dešinės rankos + 22,17 proc., kairės rankos + 17,61 

proc.) ir apatinių galūnių (sėsti/stoti testas + 4,86) jėgos padidėjimas buvo užregistruotas kaip 

teigiamas teigiamas šokio protokolo sukelto poveikio įrodymas, testuojant šiuos parametrus. 6 

minučių ėjimo testo rezultatas taip pat parodė reikšmingą padidėjimą (7,57%), kas rodo dalyvių 

funkcinių gebėjimų pagerėjimą (parametras susijęs su Global Health parametrais). Kita vertus, 

poveikis sąnarių judrumui nebuvo toks akivaizdus, tai rodo, kad užsiėmimų metu reikia didinti 

pratimų, kuriais siekiama pagerinti šį parametrą. Galiausiai, pusiausvyros testas (Fullerton) 

neparodė jokių pokyčių, nes grupė jau buvo gavusi aukščiausią rezultatą, kurį galima pasiekti 

vykdant testavimą prieš užsiėmimus, tačiau šis skaičius rodo, kad per tam tikrą laiką 

pablogėjimas nebuvo užregistruotas. 

 

 

12. REZULTATAI 
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QLQ-C30 Klausimyno rezultatai 

Tab.2 QLQ-C30 

Functional (n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 83,45±11,22 90,48±7,72 8,42 

Role Function 85,71±18,32 94,05±12,42 9,72 

Emotional 

Function 

73,81±19,30 77,38±22,75 4,84 

Cognitive Function 84,52±21,15 86,90±16,25 2,82 

Social Function 75,00±21,43 85,71±18,32 14,29 

Global Health 66,40±21,70 76,80±10,50 15,66 

2 lentelė. EORTC QLQ-C30 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip 

vidurkis (M) ir standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po 

procentais. 

 

EORTC QLQ-C30 funkcinio klausimyno rezultatai (2 lentelė) rodo teigiamą visų vertinamų 

kintamųjų pokytį: fizinės funkcijos, pagrindinės funkcijos, emocinė būsena, pažinimo funkcija, 

socialinė funkcija, bendroji sveikatos būsena. Ypač akivaizdus fizinių funkcijų (+ 8,42%) ir 

bendros sveikatos būsenos (padidėjo 15,66%) pagerėjimas. Visi šie duomenys rodo, kad 

pacientų gyvenimo kokybės pagerėjo fiziniu, emociniu ir socialiniu požiūriu, po to, kai jie 

dalyvavo DWH šokio protokole. 

 

FA12 Klausimyno rezultatai 

Tab.3 FA12 (n=14) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 22,86±20,87 16,90±13,49 -26,04 

Emotional Fatigue 15,87±19,35 10,71±9,36 -32,50 

Cognitive Fatigue 13,10±18,70 7,14±10,77 -45,45 

Interference Daily 

Life 

26,19±26,73 19,05±17,12 -27,27 

Social Sequele 21,43±21,11 9,52±15,63 -55,56 

3 lentelė. EORC-FA12 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) 

ir standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

EORC-FA12 rezultatai (3 lentelė) rodo visų matuotų kintamųjų (fizinio nuovargio, emocinio 

nuovargio, kognityvinio nuovargio, kasdienio gyvenimo trukdžių, socialinių pasekmių) 

sumažėjimą. Taigi, po dalyvavimo šokio protokole matomas mažesnis nuovargis, kas yra 

teigiamas rezultatas ir iš to išplaukiantis poveikis pacientų gyvenimo kokybei. Matomas 

socialinių pasekmių sumažėjimas 55,56%  patvirtina faktą, kad nuovargis veikia dalyvio socialinę 

situaciją. 
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Lietuva 

Šokio protokolo veiklose dalyvavo 11 moterų. Žemiau pateikti grupės dalyvių funkcinių ir 

psichologinių vertinimų rezultatai.  

 

Funkcinių parametrų analizė  

Tab.4 Functional 

Evaluation (n=11) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 84,64±11,10 83,91±10,70 -0,86 

Hip Circ (cm) 101,91±8,89 101,45±8,88 -0,45 

Handgrip R (Kg) 18,95±4,39 19,59±4,59 3,36 

Hangrip L (Kg) 15,21±3,54 15,27±3,10 0,42 

SitToStand  12,00±2,00 12,55±1,63 4,55 

Fullerton 28,18±8,82 30,64±7,54 8,71 

Scratch Test R 

(cm) 

14,00±5,73 13,36±5,46 -4,55 

Scratch Test L 

(cm) 

17,82±7,76 17,55±7,71 -1,53 

6minWalk (mt) 468,45±19,94 468,55±20,56 0,02 

4 lentelė. Funkciniai parametrai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post)  šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

Circ = apimtis; R = dešinė; L = kairė; 6minWalk = šešių minučių ėjimo testas; cm = centimetrai; Kg = kilogramai; mt 

= metrai. 

 

Lietuvos Šokio protokolo dalyvių testo analizė rodo, kad sumažėjo juosmens ir klubų apimtys 

kaip ir Italijos grupėje, padidėjo viršutinių (dešinės rankos + 3,34%; kairiosios rankos + 0,42%) ir 

apatinių galūnių (sėsti/stoti testas + 4,55%) stiprumas, nors ir mažesniu procentu. Lygiai taip pat 

duomenys apie sąnarių judrumą rodo nedidelį pagerėjimą, kuris tikriausiai galėtų būti 

akivaizdesnis, jei į mokymo programą būtų įtraukti konkretesni specifiniai pratimai. Fullertono 

testas, skirtingai nei Italijos, parodė reikšmingą balanso pagerėjimą (+ 8,71%), tuo pabrėždamas, 

kaip šokio protokolas gali paveikti šį parametrą. Šios grupės moterų funkcinis pajėgumas, 

išmatuotas atliekant 6 minučių ėjimo testą, išliko gana stabilus - tai rodo, kad dėl dalyvavimo 

šokio protokole nebuvo pablogėjimo ar nepageidaujamų pasekmių. 
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QLQ-C30 Klausimyno rezultatai 

Tab.5 QLQ-C30 

(n=11) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 69,70±9,60 68,48±8,99 -1,74 

Role Function 74,24±22,81 72,73±21,44 -2,04 

Emotional 

Function 

80,30±22,75 86,36±21,50 7,55 

Cognitive Function 83,33±16,67 83,33±16,67 0 

Social Function 86,36±30,57 86,36±30,57 0 

Global Health 30,30±7,70 31,06±9,20 2,50 

5 lentelė: EORTC QLQ - C30 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip 

vidurkis (M) ir standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po 

procentais. 

 

EORTC QLQ-C30 funkcinio klausimyno (5 lentelė) rezultatai rodo stabilią pažinimo ir socialinės 

funkcijos kintamųjų situaciją prieš ir po šokio protokolo. Kita vertus, užfiksuotas nedidelis 

pagrindinių funkcijų ir fizinių funkcijų parametrų pablogėjimas atsižvelgiant į tai, kokie buvo gauti 

duomenys, tačiau jie turi  išliekamąją funkcinę galią, išmatuotą atliekant 6 minučių ėjimo testu. 

Taigi, net jei DWH protokolas turėjo nedidelį poveikį funkciniu požiūriu, atrodo, kad tai turėjo 

įtakos dalyviams emociniu lygiu (+ 7,55%), kas pagerino bendrą sveikatą (+ 2,50%). 

FA12 Klausimyno rezultatai 

Tab.6 FA12 (n=11) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 30,30±9,60 31,52±8,99 4,00 

Emotional Fatigue 19,70±22,75 13,64±21,50 -30,77 

Cognitive Fatigue 16,67±16,67 16,67±16,67 0 

Interference Daily 

Life 

24,27±21,57 27,27±25,03 12,36 

Social Sequele 45,46±26,97 33,33±25,82 -26,67 

6 lentelė: FA12 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais.. 

 

EORC-FA12 rezultatai (6 lentelė) rodo, kad šiek tiek padidėjo fizinis nuovargio lygis, kuris, 

atrodo, daro didesnį poveikį kasdieniam gyvenimui. Tačiau užregistravome neigiamo nuovargio 

poveikio emociniu lygiu sumažėjimą (-30,77%), kas patvirtina EORTC-C30 rodiklius, ir 

socialinius padarinius (-26,67%), kaip kad rodo Italijos dalyvių grupės rezultatų analizė. 
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Bulgarija  
Dalyvavo 12 moterų Šokio protokolo veiklose. Žemiau pateikti grupės dalyvių funkcinių ir 

psichologinių vertinimų rezultatai.  

 

Funkcinių parametrų analizė  

Tab.7 Functional 

Evaluation (n=12) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 99,75±9,90 100,54±12,02 0,79 

Hip Circ (cm) 105,50±11,44 105,25±10,27 -0,24 

Handgrip R (Kg) 24,30±4,76 24,68±4,11 1,54 

Hangrip L (Kg) 21,61±3,93 22,89±4,04 5,94 

SitToStand  11,08±4,06 13,58±5,02 22,56 

Fullerton 33,92±7,70 35,67±5,94 5,16 

Scratch Test R 

(cm) 

1,50±7,29 0,16±7,73 -89,33 

Scratch Test L 

(cm) 

7,00±9,40 6,75±11,52 -3,57 

6minWalk (mt) 407,00±69,30 411,00±72,30 0,98 

7 lentelė: Funkciniai parametrai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post)  šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

Circ = apimtis; R = dešinė; L = kairė; 6minWalk = šešių minučių ėjimo testas; cm = centimetrai; Kg = ki logramai; mt 

= metrai. 

 

Šios grupės duomenys rodo šiek tiek prieštaringus rezultatus, susijusius su dalyvių apimtimis; 

tiesą sakant, šiek tiek padidėjo juosmens apimtis, nors tai nėra labai reikšminga, tačiau 

sumažėja klubo apimtis. Kaip Italijos ir Lietuvos grupėse, padidėjo tiek viršutinių (dešinės rankos 

+ 1,59%; kairės rankos + 5,94%), tiek apatinių galūnių (sėsti/stoti testas + 22,56%) jėgos. Šie 

rodikliai yra aukščiausi tarp visų partnerių dalyvių grupių. Be to, Bulgarijos moterys rodo 

teigiamus mobilumo rezultatus, nors jie nėra tokie akivaizdūs. Balanso testas parodė reikšmingą 

pagerėjimą po Šokių protokolo („Fullerton“ testas + 5,16%), panašiai kaip ir Lietuvoje pagal 

gautus analizės duomenis. Lygiai taip pat funkcinio pajėgumo rezultatai, įvertinti atliekant 6 

minučių ėjimo testą (+ 0,98), yra labai panašūs į lietuvių dalyvių grupės rezultatus. 
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QLQ-C30 Klausimyno rezultatai  

Tab.8 QLQ-C30 

(n=12) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 70,56±10,81 71,67±18,88 1,57 

Role Function 80,56±21,12 83,33±15,89 3,45 

Emotional 

Function 

59,72±34,42 61,81±33,42 3,49 

Cognitive Function 68,06±27,94 72,22±23,92 6,12 

Social Function 62,50±31,08 77,78±29,59 24,44 

Global Health 24,31±8,30 26,39±7,81 8,57 

8 lentelė: EORTC QLQ - C30  Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip 

vidurkis (M) ir standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po 

procentais. 

 

EORTC QLQ-C30 funkcinio klausimyno rezultatai (8 lentelė) rodo teigiamą visų vertinamų 

kintamųjų tendenciją: fizinės funkcijos, pagrindinės funkcijos, emocinė būsena, pažinimo funkcija, 

socialinės funkcijos, bendra sveikata). Šis pagerėjimas akivaizdus socialinių funkcijų kintamojoje 

(+ 24,44%), pabrėžiant socialinį šokio protokolo poveikį dalyviams. Kaip ir kitų grupių duomenys 

rodo, kad pagerėjo bendra sveikata (+ 8,57%) ir tai turėjo teigiamą poveikį dalyvių gyvenimo 

kokybei. 

 

FA12 Klausimyno rezultatai  

Tab.9 FA12 (n=12) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 24,44±21,52 24,44±24,67 0,00 

Emotional Fatigue 50,93±39,49 33,33±24,16 -34,55 

Cognitive Fatigue 19,44±23,39 20,83±17,59 7,14 

Interference Daily 

Life 

36,11±33,21 27,78±27,83 -23,08 

Social Sequele 30,56±33,21 19,44±22,29 -36,36 

9 lentelė: FA12 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

 

Remiantis 6 minučių ėjimo testo duomenimis, EORC-FA12 (9 lentelė) rezultatai neparodo 

nuovargio sumažėjimo fiziniame lygmenyje ir atrodo, kad jis turi mažesnį poveikį emociniame 

lygmenyje (emocinis nuovargis - 34,55%), kasdieniame gyvenime (trukdžiai kasdieniame 

gyvenime -23,08%) ir dalyvių socialiniame gyvenime (socialiniai padariniai -36,36%), kaip kad 

rodo italų grupės ir iš dalies lietuvių grupės duomenų analizė. Nepaisant nedidelio pažinimo lygio 

pablogėjimo, galime teigti, kad nuovargis turi mažiau įtakos šių pacientų gyvenimo kokybei po 

dalyvavimo Šokių protokole.  
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Olandija 
Šokio protokolo veiklose dalyvavo 14 moterų. Žemiau pateikti grupės dalyvių funkcinių ir 

psichologinių vertinimų rezultatai.  

 

Funkcinių parametrų analizė  

Tab.10 Functional 

Evaluation (n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 86,00±10,28 87,27±10,83 1,47 

Hip Circ (cm) 99,29±13,37 102,17±7,33 2,90 

Handgrip R (Kg) 25,14±5,91 25,47±5,10 1,29 

Hangrip L (Kg) 23,86±4,11 24,71±4,27 3,59 

SitToStand  13,07±2,56 14,07±2,46 7,61 

Fullerton 33,14±4,28 33,33±4,06 0,57 

Scratch Test R 

(cm) 

9,57±8,91 8,90±10,18 -7,01 

Scratch Test L 

(cm) 

11,14±8,67 10,33±8,93 -7,27 

6minWalk (mt) 483,21±48,22 532,47±59,60 10,19 

10 lentelė: Funkciniai parametrai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post)  šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

Circ = apimtis; R = dešinė; L = kairė; 6minWalk = šešių minučių ėjimo testas; cm = centimetrai; Kg = ki logramai; mt 

= metrai. 

 

Nyderlandų grupės duomenys nesutampa su iki šiol pateiktais duomenimis apie juosmens ir 

klubų apimtis, kurie padidėja po Šokio protokolo atitinkamai 1,47% ir 2,90%. Tačiau ir šioje 

grupėje buvo užfiksuotas tam tikras žasto (dešinės rankos + 1,29%; kairės rankos + 3,59%) ir 

apatinių galūnių (sėsti/stoti testas + 7,61%) stiprumas. dar kartą patvirtinantis pastebėtą kitose 

partnerių grupėse tendenciją. Sąnarių judrumo testai parodė reikšmingą šio parametro 

pagerėjimą, o Fullertono testas parodė, kad pusiausvyra išliko pastovi prieš ir po šokių sesijų. 

Pagaliau duomenys, surinkti iš 6 minučių ėjimo testo, rodo žymiai padidėjusį funkcinį pajėgumą, 

kaip ir italų grupės gautuose rezultatuose. 
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QLQ-C30 Klausimyno rezultatai  

Tab.11 QLQ-C30 

(n=14) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 86,22±11,67 87,56±10,65 1,55 

Role Function 74,44±28,08 74,44±25,87 0 

Emotional 

Function 

77,22±20,53 80,00±20,61 3,60 

Cognitive Function 71,11±23,96 72,22±24,12 1,56 

Social Function 80,00±25,35 82,22±19,38 2,78 

Global Health 26,11±22,46 28,61±26,95 9,57 

 11lentelė: EORTC QLQ - C30 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip 

vidurkis (M) ir standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po 

procentais. 

 

EORTC QLQ-C30 funkcinio klausimyno (11 lentelė) rezultatai rodo teigiamą visų įvertintų 

kintamųjų, išskyrus pagrindinių funkciją, tendenciją ir daro labai teigiamą poveikį bendrai 

sveikatai, kuri pagerėjo 9,57%. Visi duomenys rodo pacientų gyvenimo kokybės pagerėjimą 

fiziniu, emociniu ir socialiniu požiūriu, po to, kai jie dalyvavo DWH Šokio protokole. 

 

FA12 Klausimyno rezultatai  

12 FA12 (n=14) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 36,00±26,16 31,56±24,10 -12,35 

Emotional Fatigue 22,96±21,61 21,48±23,93 -6,45 

Cognitive Fatigue 13,33±15,69 17,78±20,38 33,33 

Interference Daily 

Life 

31,11±29,46 35,56±32,04 14,29 

Social Sequele 2,22±8,61 11,11±20,57 400,00 

12 lentelė: FA12 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais 

 

Atrodo, kad šioje grupėje nuovargis sumažėjo fiziniame lygmenyje (-12,35%), o atsižvelgiant į 6 

minučių ėjimo testo rezultatus ir emociniame lygmenyje (- 6,45%). Tačiau duomenys rodo, kad 

nuovargio poveikis padidėjo pažintinių funkcijų, socialinio ir kasdienio gyvenimo lygmenyje. Tai 

rodo, kad Nyderlandų moterų dalyvavimas Šokių protokole kažkaip padidino nuovargio lygį 

minėtiems gyvenimo aspektams. 
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Jungtinė Karalystė 
6 moterys dalyvavo projekto Šokių protokolo veiklose. Žemiau pateikti grupės dalyvių funkcinių ir 

psichologinių vertinimų rezultatai.  

 

Funkcinių parametrų analizė  

Tab.13 Functional 

Evaluation (n=6) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Waist Circ (cm) 82,77±8,43 82,88±6,35      0,14 

Hip Circ (cm) 104,50±6,09 105,58±7,09      1,04 

Handgrip R (Kg) 18,67±3,25 18,88±3,76      1,16 

Hangrip L (Kg) 18,02±2,13 18,95±2,90      5,18 

SitToStand  13,00±1,79 13,67±5,72      5,13 

Fullerton 37,83±2,64 31,17±11,69   -17,62 

Scratch Test R 

(cm) 

3,08±4,65 3,75±4,29  +21,63 

Scratch Test L 

(cm) 

11,67±7,71 9,98±5,61   -14,43 

6minWalk (mt) 520,58±65,74 561,67±138,34      7,89 

13 lentelė: Funkciniai parametrai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post)  šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais. 

Circ = apimtis; R = dešinė; L = kairė; 6minWalk = šešių minučių ėjimo testas; cm = centimetrai; Kg = kilogramai; mt 

= metrai. 

 

Jungtinėje Karalystėje šokių protokole dalyvavo 10 moterų ir jį užbaigė visą mokymo programą. 

Tačiau dėl COVID-19 pandemijos ir dėl to įvykusių kelių blokavimo ne visoms dalyvėms pavyko 

atlikti testu. Todėl čia pateikiami tik 6 iš 10 moterų duomenys. 

Daugelio bandymų rezultatai sutampa su kitų grupių rezultatais, ypač atsižvelgiant į viršutinių 

(dešinės rankos + 1,16%; kairės rankos + 5,18%) ir apatinių galūnių ( sėsti/stti testas + 5,13%) 

stiprumo padidėjimą  ir funkcinių pajėgumų pagerėjimą (6 minučių ėjimo testas + 7,89%). 

Prieštaringi rezultatai buvo gauti tiriant pusiausvyros (Fullerton testas - 17,62%),  juosmens bei 

klubų apimties kintamąsias (atitinkamai + 0,14% ir + 1,04%). Tai gali būti susiję su nedideliu 

moterų skaičiumi, kurios dalyvavo testavime. Šiuo atveju moterų lankstumas taip pat dalinai 

pagerėjo, kaip ir kitose grupėse, o tai rodo, kad reikia daugiau laiko skirti specifiniams Šokio 

protokolo pratimams. 
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QLQ-C30 Klausimyno rezultatai  

Tab.14 QLQ-C30 

(n=6) 

Pre (M±SD) Post (M±SD) Result (%) 

Physical Function 88,89±8,07 84,45±10,03   -5,00 

Role Function 80,56±16,38 86,11±16,39    6,90 

Emotional 

Function 

34,72±25,50 62,50±31,95  80,00 

Cognitive Function 58,33±20,41 66,67±21,08 14,28 

Social Function 52,78±24,53 75,00±22,97 42,10 

Global Health 55,56±13,61 66,67±9,13 20,00 

14 lentelė: EORTC QLQ - C30 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip 

vidurkis (M) ir standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po 

procentais 

 

Išskyrus fizinių funkcijų rodiklį, EORTC QLQ-C30 funkcinio klausimyno (14 lentelė) rezultatai 

rodo teigiamą visų vertinamų kintamųjų tendenciją. Šis pagerėjimas ypač akivaizdus emocinei 

būsenai (+ 80%) ir socialinėms funkcijoms (+ 42,10%), o bendra sveikata pagerėjo 20%. Visi 

duomenys (kaip ir kitose grupėse) rodo pacientų gyvenimo kokybės pagerėjimą kognityvinių, 

emocinių ir socialinių funkcijų lygmenyje po to, kaimoterys dalyvavo DWH Šokio protokole. 

FA12 Klausimyno rezultatai  

Tab.15 FA12 (n=6) Pre (M±SD) Post (M±SD) Result % 

Physical Fatigue 44,45±21,77 38,89±28,10 -12,50 

Emotional Fatigue 40,74±24,00 29,26±30,32 -28,18 

Cognitive Fatigue 33,34±21,08 30,56±37,14   -8,34 

Interference Daily 

Life 

44,44±27,22 38,89±32,77 -12,50 

Social Sequele 44,44±34,43 22,22±40,37 -50,00 

15 lentelė: FA12 Klausimyno balai, įvertinti prieš (Pre) ir po (Post) šokio protokolo, pateikiami kaip vidurkis (M) ir 

standartinis nuokrypis (SD). Rezultatas (Result) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp Prieš ir Po procentais 

EORC-FA12 rezultatai (15 lentelė) taip pat rodo visų išmatuotų kintamųjų (fizinio nuovargio, 

emocinio nuovargio, kognityvinio nuovargio, kasdienio gyvenimo trikdžių, socialinių padarinių) 

sumažėjimą, duomenys rodo mažesnį nuovargio lygį po Šokio protokolo, kas pagerina dalyvių 

gyvenimo kokybę fiziniuame, pažintiniame ir emocinialygmenyjeme. Visų pirma, socialinio 

padarinių rodiklis sumažėjo 50%, tuo dar kartą pabrėžiant, kad nuovargis turi svarbią reikšmę 

dalyvių socialiniame gyvenime. 
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PAGRINDINĖS IŠVADOS  

Išanalizavę tiek funkcinius, tiek psichologinius duomenis, gautus projekto partnerių šalyse atlikus 

testus prieš Šokio protokolą ir po jo, galime daryti išvadą, kad iš esmės siūlomas Šokio 

protokolas turėjo teigiamą poveikį bendrai dalyvių sveikatai. 

 

Tai rodo, kad šiame projekte parengta mokymo programa ne tik lengvai įsisavinama ir 

atkartojama, bet ir fiksuoja panašius rezultatus jį įgyvendinančiose grupėse. Be tokių faktų, kaip 

sumažėjusi juosmens ir klubų apimtis, buvo užfiksuotas teigiamas poveikis funkciniams 

parametrams, tokiems kaip stiprumas ir funkcinis pajėgumas. Svarbiausias pasiektas rezultatas 

yra padidėjęs viršutinių galūnių stiprumas, kuris dažnai yra sumažėjęs krūties vėžiu sergančioms 

moterims, ypač toms, kurios serga limfedema. 

 

Prieštaringi rezultatai buvo užfiksuoti atliekant lankstumo ir pusiausvyros testus, kurie rodė  

funkcijų pagerėjimą ne visose dalyvaujančiose šalyse. Šis rezultatų kintamumas gali būti susijęs 

su grupių skirtingumu projekto partnerių šalyse; pavyzdžiui, iš duomenų, užfiksuotų atliekant 

funkcinius testus prieš šokių protokolą, italų moterys, priešingai nei kitose šalyse, pradėjo su 

aukštesniais rodikliais, ypač kalbant apie Fullertono testą. Tai, kad šie duomenys po užsiėmimų 

nepablogėjo, leidžia manyti, kad DWH Šokio protokolas taip pat turi įtakos pusiausvyrai, 

neutralizuodamas ligos, kai vedamas sėslus gyvenimo būdas ar dėl senėjimo, pasekmes. 

 

Rezultatai, susiję su lankstumo rodikliais, rodo, kad DWH Šokio protokole reikia parengti 

specialius pratimus peties sąnario judėjimui gerinti, nes ne visos šalys užfiksavo teigiamą 

poveikį, tuo tarpu šis fizinis pajėgumas mažėja sergančioms krūties vėžiu, todėl pablogėja 

bendras fizinis funkcionalumas. 

 

Iš funkcinių rezultatų analizės aiškėja, kad šokis, nepaisant to, kad laikomas grynai žaismingu 

užsiėmimu, kurio tikslas - tiesiog gauti malonumą ir skirtas socializacijai, įvedus tokį adaptuotą 

DWH Šokio protokolą, gali išprovokuoti pacientų funkcinį prisitaikymą ir gali būti prilyginamas 

kitiems vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo protokolams, kurie  taip pat pagerina  pacientų 

gyvenimo kokybę. 

 

Teigiamas poveikis pacientų gyvenimo kokybei taip pat pastebimas analizuojant psichologinių 

testų rezultatus, rodančius teigiamą emocinių, pažintinių ir socialinių funkcijų tendenciją visose 

tiriamose grupėse, su nežymiu pablogėjimu, susijusiu su funkcineiais rodikliais (Lietuva ir JK) ir 

pagrindinėmis funkcijomis (Lietuva), tačiau tai netrukdė pagerinti bendrą dalyvių sveikatą, kas 

buvo pastebimą visose grupėse, kuriose buvo įgyvendinamas Šokio protokolas. 

 

DWH protokolo dėka dalyviams buvo sumažinta nuovargio įtaka emociniame lygmenyje. Italijos 

ir JK grupėse akivaizdžiai sumažėjo visų analizuojamų kintamųjų rodiklis, susijęs su nuovargiu 

(fiziniam nuovargiui, kognityviniam nuovargiui, trukdžiams kasdieniame gyvenime, socialiniams 
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padariniams), o tai prisidėjo prie gyvenimo kokybės pagerėjimą, kurį jau nustatė EORTC - QLQ-

30 Klausimynas. 

Tik olandų rezultatai akivaizdžiai nukrypsta nuo šios tendencijos, nes šioje dalyvių grupėje 

padidėjo kognityvinis nuovargis ir jo poveikis socialiniam bei kasdieniniam gyvenimui. 
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