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Raktažodžiai: limfoma, poreikiai, chemoterapija, K. Kolca-
ba komforto teorija, Lydia E. Hall slaugos modelis.

Santrauka. Pastaruoju metu sergančiųjų limfoma visa-
me pasaulyje daugėja. Dažniausiai limfomos yra gydomos 
skiriant pacientams chemoterapiją. Chemoterapija gali būti 
skiriama kartu su radioterapija ar imunoterapija. Gydymas 
chemoterapija dažniausiai iš esmės pakeičia pacientų asme-
ninį gyvenimą, paveikia bendrą sveikatos būklę, todėl labai 
svarbu tinkamai padėti tenkinti dėl chemoterapijos pasikeitu-
sius pacientų poreikius. Atsižvelgiant į Lydia E. Hall slaugos 
modelį ir į K. Kolcaba komforto teoriją, buvo sudaryta slau-
gos struktūra, kuri atskleidžia tinkamą limfoma sergančių 
pacientų poreikių tenkinimą chemoterapijos metu. 

Darbo tikslas – teoriškai pagrįsti, kaip limfoma sergan-
čių pacientų poreikiai turėtų būti tenkinami chemoterapijos 
metu, atsižvelgiant į Lydia E. Hall slaugos modelį ir K. Kolca-
ba komforto teoriją. 

Darbo išvados. Struktūrizuotai atskleidžiama, kaip lim-
foma sergančių pacientų poreikiai chemoterapijos metu ten-
kinami slaugos procese, patiriant palengvėjimą, patogumą ir 
ribų peržengimą.

ĮVADAS
Limfomos – tai limfinės sistemos navikinės ligos, kurios 

vystosi įvairių organų limfoidiniame audinyje. Joms priklauso 
limfogranulomatozė (Hodžkino liga) ir net limfocitinės lim-
fomos. Šiomis ligomis serga įvairaus amžiaus žmonės [1]. Pas-
taruoju metu sergančiųjų limfoma visame pasaulyje daugėja. 
Remiantis Lietuvos vėžio registro duomenimis, Lietuvoje vi-
dutiniškai per metus užregistruojama daugiau kaip 400 naujų 
limfomos atvejų [2]. 

Dažniausiai limfomos gydomos skiriant pacientams che-
moterapinį gydymą, taip pat chemoterapija gali būti skiriama 
kartu su radioterapija ar imunoterapija [3]. Chemopreparatai 
veikia ne tik navikines, bet ir sveikas ląsteles: kaulų čiulpų, 
limfinės sistemos, virškinamojo trakto gleivinės, odos, plau-
kų folikulų. Dėl šios priežasties daugeliui pacientų pasireiškia 
nepageidaujami chemoterapijos reiškiniai. Gydymas chemo-
terapija dažniausiai iš esmės pakeičia pacientų asmeninį gyve-
nimą, paveikia bendrą sveikatos būklę, turi įtakos savijautai, 
sukelia įtampą asmeniniuose santykiuose [4]. Pastarųjų metų 
slaugos praktika rodo, kad būtina tiesiogiai orientuotis į pa-
cientą, jo fizinius, psichologinius, socialinius poreikius. Todėl 
labai svarbu tinkamai padėti tenkinti pasikeitusius pacientų 
poreikius dėl chemoterapijos, atsižvelgiant į chemoterapinio 
gydymo metu patiriamus nepageidaujamus reiškinius.

Darbo tikslas – teoriškai pagrįsti, kaip limfoma sergan-
čių pacientų poreikiai turėtų būti tenkinami chemoterapijos 
metu, atsižvelgiant į Lydia E. Hall slaugos modelį ir K. Kolca-
ba komforto teoriją. 

Lydia E. Hall slaugos modelis
Šioje publikacijos dalyje teoriškai, pasitelkiant Lydia E. Hall 

slaugos modelį, nagrinėsime, kaip reikėtų tenkinti pacientų 
poreikius chemoterapijos metu. 1960 m. Lydia E. Hall sukūrė 
slaugos modelį „Slaugos ir gydymo esmė“ (Core, Cure and 
Care). 1963 m. Niujorke, Brokso ligoninėje, buvo atidarytas 
Loeb slaugos centras, kuriame Lydia E. Hall dirbo ir vadovavo 
iki savo mirties (iki 1969 m.). Šiame centre jos teorija buvo 
pritaikyta praktiškai ir sulaukė neįtikėtinos sėkmės [5]. 

Lydia E. Hall slaugos modelį sudaro trys nepriklausomos, 
tačiau tarpusavyje glaudžiai susijusios dalys:

1. Pacientas (angl. Core) – kaip asmenybė. Pacientas turi 
suvokti savo vaidmenį ligos ir gijimo procese. Tai įvyksta 
tuomet, kai slaugytojas formuluoja tikslinius klausimus pa-
cientui, taip padėdamas jam susivokti savyje. Slaugytojas 
su pacientu aptaria jo patiriamas emocijas, fizinę, psichinę 
savijautą, patiriamas baimes dėl esamos situacijos [6].

2. Gydymas (angl. Cure) – tai medicininis slaugos aspektas, 
kuris apima visas pacientui reikalingas medicinines manipulia-
cijas, būtinas jo ligai gydyti. Tai intervencijos, veiksmai ir medi-
kamentai, skirti gydyti ligą, dėl kurios pacientas kenčia [6].

3. Slauga (angl. Care) – priežiūra taikant profesionalias 
slaugos žinias, kurios apibrėžia paties ligonio slaugą [6]. 
Profesionalus slaugytojas suteikia fizinę pagalbą pacientui, 
padėdamas tenkinti kasdienius jo poreikius. Teikiant tokią 
pagalbą, slaugytojo tikslas yra suteikti pacientui komfortą 
[5]. Taip pat slaugytojas, bendraudamas su pacientu, moko jį 
savarankiškumo kasdienėje veikloje, padeda susivokti savyje, 
suprasti savo jausmus ir kontroliuoti save [6].

Slaugytojas stengiasi suteikti pacientui kuo daugiau infor-
macijos apie esamą jo būklę ir, remdamasis paciento sąmonin-
gumo lygiu, palaiko jo apsisprendimą [5]. Slaugytojas dirba 
kartu su pacientu, siekdamas patenkinti paciento poreikius, 
kurių pacientas dėl savo sveikatos būklės negali patenkinti sa-
varankiškai. Nuoširdžiai bendraudamas su pacientu, slaugyto-
jas padeda pacientui susivokti savyje, teikia informaciją apie 
ligą, paremia paciento priimtus sprendimus. Taip pat slaugyto-
jas paaiškina pacientui ir jo šeimai gydymo ir slaugos aspektus, 
padeda suprasti ir įgyvendinti gydymo ir slaugos planą [7].

K. Kolcaba komforto teorija
Komfortas – tai kūno atsipalaidavimo ir kūno visavertės 

gerovės būsena. Komforto samprata siejama su slaugos proce-
su, slaugytojų funkcijomis, slaugos rezultatais bei pagrindinių 
gyvybinių poreikių tenkinimu [8].

Pirmą kartą 1990 m. komforto teoriją (angl. Comfort Theo-
ry) slaugoje pateikė K. Kolcaba Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose. Pagal K. Kolcaba, komforto teorija susijusi su sveikatos 

Limfoma sergančių pacientų poreikių tenkinimas 
chemoterapijos metu pagal Lydia E. Hall slaugos 

modelį ir K. Kolcaba komforto teoriją
Viktorija Lukašova ¹, Vita Lesauskaitė ²

¹Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos ir rūpybos katedra,
²Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Geriatrijos klinika



5Slaugos mokslas

priežiūros praktika, mokymu bei mokslu. Komfortą autorė 
suskirstė į tris formas: palengvėjimas, patogumas ir ribų per-
žengimas. Terminai palengvėjimas, patogumas ir ribų peržen-
gimas vartojami medicininėje literatūroje, teologijoje, ergo-
nomikoje, psichologijoje bei slaugoje [9]. 

Palengvėjimas (angl. relief ) – tai būklė, kai specifinis 
komforto poreikis yra patenkintas [9]. Kai stiprus diskomfor-
tas tampa mažesnis ir nebe toks pastebimas, pacientas patiria 
palengvėjimą [10].

Patogumas (angl. ease) – tai ramybės ir pasitenkinimo 
būsena [9]. Kitaip tariant, tai yra tam tikro diskomforto 
nebuvimas. Ši forma siejama su didėjančiais komforto 
poreikiais, kurie yra ankstesnės paciento patirties ar diagnozės 
ir prognozės pasekmė [10].

Ribų peržengimas (angl. transcendence) – tai būklė, kai 
pacientas pakyla virš problemų kaip asmenybė [9]. Ribų 
peržengimas yra gebėjimas „pakilti virš visko“, būti aukščiau 
už diskomfortą [11]. 

Slaugytojai dalyvauja šiose trijose komforto formose, ke-
turiuose kontekstuose: fiziniame (angl. physical), psichologi-
niame ir dvasiniame (angl. psychospiritual), aplinkos (angl. 
environmental) bei socialiniame ir kultūriniame (angl. so-
ciocultural) [8]. Fizinio komforto pavyzdžiai, būtini nor-
maliai būklei palaikyti: homeostatiniai mechanizmai, tokie 
kaip skysčių ir elektrolitų balansas, tinkama kraujo cheminė 
sudėtis, atitinkama deguonies saturacija ir kitos medžiagų 
apykaitos būklės. Psichologinis ir dvasinis kontekstas – pa-
ties paciento vidinis supratimas, įskaitant pagarbą, asmenybę, 
dvasingumą, pasitikėjimą savimi. Aplinkos kontekstas sieja-
mas su išoriniu paciento patyrimų fonu (temperatūra, šviesa, 
garsai, kvapai, baldai, spalva, kraštovaizdis). Socialinis ir 
kultūrinis kontekstas siejamas su visuomenės, šeimos ir so-
cialiniais santykiais (lėšos, mokymas, sveikatos priežiūros per-
sonalas) bei su tradicijomis, ritualais ir religine praktika [9].

K. Kolcaba pateikia komforto apibūdinimą, nusakantį 
holistinę žmogaus prigimtį, – žmogus turi protinį, dvasinį bei 
emocinį gyvenimą, artimai susijusį su jo fiziniu kūnu. Autorė 
komfortą apibūdina ir kaip būseną, stiprų žmogaus poreikį 
palengvėjimui, patogumui ir dvasiškumui, kurie yra nukreipti 
į jo fizinį, dvasinį, sociokultūrinį bei aplinkos kontekstus, 
kuriuose žmogus patiria komfortą. Šis apibrėžimas akcen-
tuoja, kad nors slaugytojai negali visiškai numatyti ir nuspėti 
paciento komforto poreikių, jie gali bandyti sukelti komfortą 
tęstine priežiūra [10]. 

Limfoma sergančių pacientų poreikių tenkinimo ryšys  
su Lydia E. Hall slaugos modeliu ir K. Kolcaba komforto 

teorija chemoterapijos metu
Pacientai skirtingai ištveria chemoterapinį gydymą, tačiau 

daugumai jų gydymo kursas yra didelis fizinis ir psichologi-
nis stresas. 2007 m. NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) duomenimis, 70–80 proc. vėžiu sergančių pacientų, 
besigydančių chemoterapija, patiria pykinimo ir (arba) 
vėmimo simptomus. Šiuos simptomus pacientai sunkiai to-
leruoja, patiria daug šalutinių reakcijų ir sutrikimų [4]. Labai 
dažnas chemoterapijos šalutinis poveikis yra burnos gleivinės 
jautrumas. Chemoterapija sukelia daugelį šalutinių poveikių: 
ir simptomų, mažinančių apetitą, ir sukeliančių sunkumų ry-
jant maistą [12]. Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, 
dėl šio sutrikimo kenčia 80 proc. pacientų, o 20–40 proc. 
mirčių susijusios su mitybos nepakankamumu [4]. Che-

moterapinis gydymas dažnai sukelia skausmą, pasireiškiantį 
padų deginimo jausmu [13]. 

Atkreipiant dėmesį į chemoterapijos metu patiriamus 
šalutinius reiškinius, labai svarbu tinkamai tenkinti paciento 
poreikius šiuo ligos gydymo laikotarpiu. Atsižvelgiant į Lydia 
E. Hall slaugos modelį ir į K. Kolcaba komforto teoriją, buvo 
sudaryta slaugos struktūra, kuri atskleidžia tinkamą limfoma 
sergančių pacientų poreikių tenkinimą chemoterapijos metu. 

Schemoje pacientas apibūdinamas kaip asmenybė, kuri 
turi suvokti savo vaidmenį ligos ir gijimo procese. Pacientas 
pats priima sprendimus, išsikelia tikslus ir kartu su slaugy-
toju sprendžia, kaip juos pasiekti [7]. Gydymo aspektą šioje 
schemoje apima medikamentų administravimas, paciento 
paruošimas tyrimams ir procedūrų atlikimas, aiškinant jų 
poreikį pacientui ir jo šeimai. Slaugytojas teikia pacientui 
tiek fizinę, tiek psichologinę pagalbą ir padeda tenkinti jo 
poreikius, kurie pakinta dėl chemoterapinio gydymo. Ten-
kinant paciento poreikius, labai svarbu tai daryti tinkamai, 
atsižvelgiant į paciento būklę ir siekiant maksimalaus kom-
forto. Komfortas pasiekiamas ne iš karto, o iš lėto. 

Slaugos struktūra, sudaryta remiantis Lydia E. Hall slaugos 
modeliu ir K. Kolcaba komforto teorija

Visų pirma reikia pasiekti palengvėjimo formą. Ji pa-
siekiama, kai stiprus diskomfortas tampa mažesnis ir nebe 
toks pastebimas [10]. Pavyzdžiui, pacientas po chemoterapi-
jos jaučia pykinimo ir (arba) vėmimo simptomus ir jam yra 
reikalinga psichologinė parama ir pagalba. Tokioje situacijoje 
slaugytojas sudaro tinkamas sąlygas vemiančiam arba galimai 
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ketinančiam vemti pacientui: prie paciento lovos pastatomas 
tuščias indas, į kurį pacientas galėtų išpilti savo skrandžio 
turinį, taip pat ant paciento spintelės pastatoma stiklinė su 
vandeniu, ant lovos padedama šluostė, su kuria pacientas 
galėtų apsišluostyti. Tokiu atveju labai svarbu suteikti pacientui 
žinių, kaip elgtis prasidėjus pykinimui ir (arba) vėmimui, taip 
pat pabrėžti, jog prireikus pagalbos slaugytojas bus visada 
pasiruošęs padėti. Kai pacientas pajaučia vidinę ramybę, 
žinodamas, kaip elgtis, ir būdamas ramus, kad sulauks jam 
reikiamos pagalbos, tada jis pasiekia palengvėjimo būseną. 
Chemoterapijos sukeltą burnos gleivinės jautrumą jaučiantis 
pacientas palengvėjimą pasieks tinkamai atlikęs burnos 
higieną, todėl labai svarbu suteikti pacientui reikalingų žinių, 
padėti pacientui ją atlikti ir pritaikyti tinkamą dantų pastą. 
Skausmą po chemoterapijos jaučiantis pacientas palengvėjimą 
pasieks tuomet, kai jo dėmesys bus nukreiptas nuo skausmo. 
Tai padaryti padės slaugytojas, siūlydamas pacientui užsiimti 
nuotaiką gerinančia veikla: paskaityti laikraštį, pažiūrėti nuo-
traukas, paklausyti muzikos ar tiesiog žiūrėti pro langą. 

Pasiekus palengvėjimą, pradedama siekti patogumo. Pa-
togumas pasiekiamas tada, kai pacientas nejaučia diskom-
forto. Pavyzdžiui, pacientas, jaučiantis pykinimą ir (arba) 
vėmimą, pavartoja medikamentų nuo pykinimo ir patiria 
patogumo būseną. Pacientas, jaučiantis burnos gleivinės 
jautrumą, patogumą pasieks pavartojęs paracetamolio 
mikstūros, sumaišytos su grietinėle. Skausmą jaučiantis pacien-
tas patogumą pasieks pavartojęs medikamentų nuo skausmo. 

Kitas etapas yra ribų peržengimas. Tai būklė, kai pacientas 
yra pajėgus pakilti virš savo iššūkio kaip asmenybė. Labai svar-
bu pabrėžti, jog pacientas negali patirti šios būsenos tol, kol 
nėra patirta palengvėjimo ir patogumo būsena [9]. Asmens 
dvasingumas suteikia prasmę kasdieniam gyvenimui ir yra 
tradicinės religijos arba asmeninio religinio aiškinimo išraiš-
ka [14]. Daugeliui žmonių religija tampa dvasinės stiprybės 
pamatu [15]. Šiame etape atsiveria paciento asmenybė ir yra 
patiriamas komfortas. 

Išvados
Struktūrizuotai atskleidžiama, kaip limfoma sergančių pa-

cientų poreikiai chemoterapijos metu tenkinami slaugos pro-
cese, patiriant palengvėjimą, patogumą ir ribų peržengimą.
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Sulaukusią 45-ojo gimtadienio nuoširdžiai sveikiname 
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų korpuso 

vaikų skyriaus vyresniąją slaugytoją Astą Dauparienę. Gražios sukakties  
proga linkime ilgų ir prasmingų gyvenimo metų, sėkmingos karjeros,  

pasitenkinimo darbu, kolegų ir artimųjų šiltų jausmų ir geranoriškumo.  
Tegu kiekviena diena atneša jums ką nors naujo, bent kruopelę džiaugsmo.  
Tegu neblėsta tikėjimas, kad ne tuščiai gyvenate, kad jūsų darbas, meilė 
artimiesiems, rūpestis šalia esančiais labai reikalingi , kad kiekvienas jūsų 

malonus žodis, sąžiningai atlikta pareiga nušviečia kažkieno 
kasdienybę ir suteikia prasmę jūsų gyvenimui šioje žemėje .  
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Suaugusiųjų papildomo mokymo medicinos 
kolegijoje psichologinis palaikymas

Olga Stefanovič, Baltarusijos valstybinė medicinos kolegija

Viena iš Baltarusijos Respublikos politikos prioritetinių 
krypčių – gyventojų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas, 
ypatingą dėmesį skiriant ligų profilaktikai ir prevencinei pa-
galbai. Šioje srityje svarbiausias vaidmuo tenka medicinos 
darbuotojams, kurių profesinės pareigos apima ne tik medi-
cinos pagalbą, bet ir profilaktiką, vykdant ligų prevenciją ir 
tinkamo požiūrio į savo sveikatą formavimą.

Pastaraisiais metais išryškėjo akivaizdi tendencija griežtinti 
reikalavimus medicinos darbuotojų profesinio rengimo turi-
niui ir kokybei. Šiuolaikinei visuomenei keliamas uždavinys 
rengti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurių žinios atitik-
tų tarptautinius standartus. Didelis dėmesys skiriamas ne tik 
specialiosioms medicinos disciplinoms, profesinių žinių ir 
įgūdžių pritaikymui praktikai, bet ir profesinės veiklos psi-
chologiniams aspektams. 

Nagrinėjamos problemos aktualumą įrodo daugybė medici-
nos darbuotojų profesinės veiklos psichologinių ir pedagoginių 
tyrimų. Mokymo programa „Psichologijos pagrindai“ – viena 
svarbiausių viduriniojo medicinos personalo kvalifikacijos to-
bulinimo ir perkvalifikavimo kursų dalių ir atitinka uždavi-
nius, iškeltus Baltarusijos Respublikos sveikatos priežiūros 
sistemai, kurios veikla nukreipta į fizinės ir psichinės sveikatos 
išsaugojimą bei stiprinimą.

Suaugusiųjų papildomas mokymas medicinos kolegijoje 
pagal programą „Psichologijos pagrindai“ vykdomas moky-
mo proceso psichologinio palaikymo forma. Taip klausyto-
jai įgyja šiuolaikinių psichologijos žinių per asmeninę patir-
tį. Svarbiausias medicininės psichologijos perkvalifikavimo 
uždavinys – klausytojų humanizmo, aukštos profesinės 
kultūros, etikos ir plataus psichologinio požiūrio į sergančio 
žmogaus gydymą palaikymas ir formavimas. Kurso uždavinys – 
plėsti klausytojų žinias, panaudoti paciento psichologinius ypa-
tumus, siekiant sėkmingai sugrąžinti sveikatą, sukurti optimalų 
psichologinį klimatą ir tarpasmeninį bendravimą. Psichologijos 
žinios ne tik padeda pagerinti bendravimą su pacientu ir jam vi-
siškai pasveikti, bet yra naudingas ir sveikatos apsaugai, sveikos, 
harmoningos asmenybės formavimuisi, destrukcinių tarpusa-
vio santykių profilaktikai. Todėl psichologijos paskaitose nagri-
nėjami asmenybės klausimai, tarpusavio santykiai visuomenėje, 
profesiniai santykiai, pacientų problemos ir psichologinės slau-
gos vaidmuo medicinos darbuotojams.

 „Psichologijos pagrindai“ padeda vystyti ir tobulinti klau-
sytojų asmenybės ypatumus:

•	medicinos darbuotojo profesinės veiklos efektyvumą
•	asmeninės (gyvenimo) sėkmės pasiekimą
•	gebėjimą komunikuoti
•	pacientų psichologinės slaugos įgūdžių įsisavinimą 
•	savęs tobulinimo psichologinių technologijų įsisavinimą
•	veiksmingų sąveikos su pacientais, giminėmis, kolego-

mis įgūdžių formavimą 
•	asmenybės tobulinimo ir savęs auklėjimo demonstravimą

Kad šis darbas būtų efektyvus, naudojama įvairi metodi-
ka: paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, į asmenybę 
orientuoti mokymai. Taip pat numatytas klausytojų savaran-
kiškas darbas studijuojant psichologijos pagrindus, asmeny-
bės psichologiją, bendravimą ir kt. Mokymo kurso teorinė ir 
praktinė medžiaga nukreipta į sveikatos priežiūros darbuotojų 
asmenybės ir profesinio potencialo efektyvesnį panaudojimą, 
savęs tobulinimo ir profesinės meistrystės pasiekimo aktuali-
zavimą. Suaugusiesiems papildomai mokantis medicinos ko-
legijoje, sprendžiami uždaviniai, susiję ne tik su informacinės 
ir teorinės medžiagos įsisavinimu, bet ir su praktinių įgūdžių 
įgijimu ir asmenybės refleksijos aspektų panaudojimu. Kelia-
mas uždavinys nugalėti asmeninius psichologinius sunkumus, 
išugdyti kūrybinį požiūrį, sprendžiant profesines problemas.

Sveikatos priežiūros darbuotojus dėl veiklos ypatumų 
veikia įvairūs darbo aplinkos ir darbo proceso nepalankūs 
veiksniai. Profesinis stresas neigiamai veikia somatinę ir psi-
chologinę darbuotojų būklę ir gali būti emocinio išsekimo 
sindromo priežastis. Programa numato aktyvius mokymo 
metodus, tiriant ir nugalint asmenines asmenybės problemas, 
koreguojant asmenybės ypatumus, darančius neigiamą įtaką 
profesinės veiklos efektyvumui.

Klausytojus labai domina psichodiagnostinis tyrimas, ku-
ris reguliariai atliekamas praktinių užsiėmimų metu. Diag-
nostikos ir psichoprofilaktikos priemonių būtinumą nulemia 
V. V. Boiko metodikos empiriniai rodikliai, parodantys, kad 
klausytojui yra emocinio išsekimo sindromas (1 lentelė). Šių 
metų kontroliniame tyrime dalyvavo 100 žmonių. Visų tiria-
mųjų išsilavinimas buvo aukštesnysis medicininis, jie dirbo 
terapijos, chirurgijos, diagnostikos srityse, darbo stažas buvo 
10–15 metų. Respondentų amžius – 25–45 metai.

Tyrimo tikslas – įvertinti emocinio išsekimo sindromo 
susiformavimo lygį ir mokymo programos „Psichologijos pa-
grindai“ ir psichoprofilaktinių priemonių reikalingumą.

Autorius aprašo dvi fazes (1 ir 2 pav.). Kiekvieną jų sudaro 
4 simptomai, nulemiantys simptomatiką diagnostikos metu. 
Numatyti trys intensyvumo lygiai:

• neišsivystę simptomai ir fazė
• besivystantys simptomai ir fazė
• išsivystę simptomai ir fazė
Tyrimo metu nustatyta, kad vyraujantis klausytojų simp-

tomas – ūmaus išgyvenimo dėl nepalankios ligos baigties 
simptomas, kuris dažnai yra slaugytojo psichinės traumos 
priežastis. Šis simptomas yra slaugos darbuotojo savęs verti-
nimo rezultatas ir liudija apie jo negebėjimą pasipriešinti nei-
giamiems veiksniams, susijusiems su profesine veikla.

Tarp „išsekimo“ fazės simptomų ryškiausi yra emocinio 
deficito ir emocinio atstumo simptomai. Šiems simptomams 
būdinga tai, kad žmogui tampa sunku įsijausti ir išgyventi 
kartu, emociškai reaguoti į situacijas, taip pat profesinėje 
veikloje nebelieka emocinio atsako, emocijos yra pašalinamos.
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1 lentelė. Emocinio išsekimo sindromo fazių ir simptomų dažnio suvestinė pagal V. V. Boiko metodiką

Nr. Simptomai, fazės Intensyvumas

Žmonių sk.  %

Terapinis 
profilis
(ПК)

Chirurginis 
profilis
(ПП)

Rentgenologinis 
profilis
(ПП)

Dietologai
(ПП)

Vidurkis

Įtampos fazė

neišsivysčiusi 74 64 56 50 61
besivystanti 13 32 29 25 25
išsivysčiusi 13 4 15 25 14

1.
Psichotraumuojančių aplinkybių 

išgyvenimas

neišsivystęs 46 52 44 25 42
nesivystantis 16 12 12 33 18

išsivystęs 38 36 44 42 40

2. Nepasitenkinimas savimi

neišsivystęs 79 72 70 68 72
besivystantis 16 28 15 16 19

išsivystęs 5 0 15 16 9

3. „Buvimo narve“ pojūtis

neišsivystęs 90 88 81 58 79
besivystantis 10 12 12 33 17

išsivystęs 0 0 7 9 4

4. Nerimas ir depresija

neišsivysčiusi 71 60 52 75 64
besivystanti 24 32 26 9 23
išsivysčiusi 5 8 22 16 13

Išsekimo fazė

neišsivysčiusi 46 52 63 50 53
besivystanti 33 24 15 25 24
išsivysčiusi 21 24 22 25 23

1 Emocinio deficito simptomas

neišsivystęs 46 44 63 42 49
besivystantis 33 24 15 16 22

išsivystęs 21 32 22 42 29

2 Emocinis atstumas

neišsivystęs 38 36 41 59 43
besivystantis 46 36 44 16 36

išsivystęs 16 28 15 25 21

3 Asmenybės atsiribojimo simptomas

neišsivystęs 62 68 66 50 61
besivystantis 33 12 22 25 23

išsivystęs 5 20 12 25 16

4
Psichovegetacinių ir psichosomatinių 

sutrikimų simptomas

neišsivystęs 46 64 66 42 55
besivystantis 33 20 19 25 24

išsivystęs 21 16 15 33 21

1 pav. Įtampos fazės intensyvumas

Slaugos mokslas

2 pav. Išsekimo fazės intensyvumas
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Taip daugumai tiriamosios grupės respondentų nusta-
tyti įvairaus intensyvumo emocinio išsekimo požymiai. Di-
džiausios reikšmės nustatytos „išsekimo“ fazėje, kuri buvo 
susiformavusi ar formavosi 47 % respondentų. Šioje grupėje 
emociniam išsekimui būdingi tokie požymiai kaip: psicho-
traumojančių faktorių išgyvenimas, neadekvatus emocinis re-
agavimas, emocinis deficitas ir emocijų pašalinimas iš profesi-
nės veiklos. Visi rodikliai rodo, kad psichoemocinė būklė daro 
didelę įtaką sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatai. Gauti 
duomenys patvirtina psichoprofilaktikos priemonių būti-
numą ir jų poreikį. Šios priemonės skirtos tiek optimizuoti 
emocinę būklę, tiek palaikyti bendrą somatinę gerovę. Klausy-
tojams buvo siūlomos korekcinės priemonės, apimančios indi-
vidualius užsiėmimus, taip pat psichologinės rekomendacijos.

Kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursų mo-
kymo programos parengtos taip, kad kiekvienoje programoje 
yra įtrauktos ir psichologijos temos. Programos sudaromos 
atsižvelgiant į nacionalinį standartą, taip pat į klausytojų pa-
geidavimus ir psichodiagnostinių tyrimų duomenis. 

Pažymėtina, kad susidomėjimas psichologinėmis žiniomis 
vis didėja. Atsižvelgiant į tai, mokymo programos tobulinamos 
kas dveji metai. Šiuo metu kai kuriuose kvalifikacijos tobuli-
nimo kursuose, pavyzdžiui, skirtuose pediatrinio profilio slau-
gytojams, farmaceutams, neatidėliotinos pagalbos felčeriams, 
sveikatos priežiūros organizatoriams, valandos, skirtos „Psi-
chologijos pagrindams“, sudaro iki 18 % mokymų trukmės. 
Psichologijos dėstytojų aukštas profesinis lygis leidžia padidinti 
dalyko mokymosi motyvaciją, suformuoti asmenybės atsako-
mybę už savo darbą, profesinės veiklos rezultatus, savo spren-
dimus, veiksmus, elgsenos pakitimus. Į papildomą suaugusiųjų 
mokymosi programą įtrauktas vienos savaitės kursas „Slaugy-
tojo profesinės veiklos psichologiniai aspektai“, kurio trukmė 
40 valandų. Jame nagrinėjama daugelis aktualių tarpasmeninės 
sąveikos klausimų, pritaikant inovacines interaktyvaus moky-
mo metodikas. Praktiniuose užsiėmimuose klausytojams pa-

teikiama išsami informacija apie psichotraumuojančius veiks-
nius: pagrindinius klinikinius požymius, predisponuojančius 
veiksnius, streso procesą ir jo stadijas. Formuojami savigydos 
įgūdžiai, aktyviai vykdomas psichodiagnostinis tyrimas sie-
kiant įvertinti asmenybės ypatumus, atsparumą konfliktams, 
komunikabilumą. Aktyviai mokoma relaksacijos metodų, au-
togeninės treniruotės ir kt. Studijuojant šią discipliną numaty-
ta naudoti multimedijos priemones mokomosioms pateiktims, 
videofilmus, relaksacinius videofilmus, psichodiagnostines me-
todikas, situacinius uždavinius. Be to, programoje numatytas 
savarankiškas klausytojų darbas studijuojant aktualius psicho-
logijos klausimus. Savarankiško darbo rezultatų patikrinimas 
vykdomas eilinės specialybės disciplinos atestacijos metu.

Įgytų žinių panaudojimas, taip pat asmenybės deprivacijos 
formavimosi rizikos veiksnių tyrimas ne tik svarbus mokslui, 
bet pirmiausia vertingas praktiškai pritaikant gautus empiri-
nius duomenis papildomo mokymosi sistemoje, vykdant psi-
chohigienines, psichoprofilaktines ir korekcines priemones, 
kurios užtikrina sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatos 
išsaugojimą ir stiprinimą. Antra, jis skatina motyvuotai įsi-
savinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Trečia, jis leidžia 
pasireikšti ne tik profesiniam, bet ir asmenybės augimui ir su-
stiprina tas asmenybės savybes, kurios būtinos profesijai. Visi 
šie veiksniai leidžia:

• pagerinti medicininės ir profilaktinės pagalbos gyvento-
jams kokybę

•  išvengti profesinių klaidų
•  tobulinti komunikavimo, tarpasmeninių ir organizaci-

nių konfliktų sureguliavimo įgūdžius
• įvaldyti psichofizinio sveikatinimo įgūdžius
Psichologinių reiškinių tarpusavio ryšio išmanymas ir šių 

žinių panaudojimas, atsakas į juos, mokėjimas įsijausti į šiuos 
psichologinius reiškinius yra pagrindas psichologinės kultū-
ros, kuri leidžia geriau suprasti pacientą ir taip geriau spręsti 
jo problemas.

Slaugos mokslas

Kvalifikacijos tobulinimas

Tarptautinės konferencijos „Slaugos mokslas ir 
praktika: tarptautinė patirtis“ akimirkos

Vera Gerasimčik-Pulko,  
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija 

Šis rugsėjis pradžiugino ne tik vasariškais orais, bet ir nuos-
tabiu renginiu, į kurį pasidalyti patirtimi su Lietuvos slaugy-
tojais ir akušeriais atvyko Latvijos bei Baltarusijos kolegos. 
Konferenciją organizavo: VU Medicinos fakulteto Slaugos 
ir vidaus ligų pagrindų katedra, Anestezijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojų draugija, Lietuvos universitetinio išsilavi-
nimo slaugytojų draugija, Lietuvos akušerių asociacija, Lietu-
vos perfuzionistų draugija, Slaugos darbuotojų tobulinimosi 
ir specializacijos centras, VšĮ VU ligoninės Santariškių kli-
nikos, VU Medicinos fakulteto Slaugos studijų centras. Prie 
jos organizavimo svariai prisidėjo organizatorių komanda:  

dr. Aldona Mikaliūkštienė, dr. Rasa Stundžienė, Loreta Gu-
delienė-Gudelevičienė, Birutė Mockuvienė, Irena Dailidkie-
nė, Jūratė Gimžauskienė, Ina Šilingova, Jolita Štarienė, Sve-
tlana Greičienė, Anželika Brazanska. Renginį įspūdinga kalba 
atidarė prof. Danutė Kalibatienė. 

Baltarusijos kolegos iš Valstybinės medicinos kolegijos 
pristatė savo šalies slaugytojų rengimo programą, papasakojo 
apie savo patirtį ir domėjosi Lietuvos kolegų šios srities pa-
siekimais lankydamiesi Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultete ir Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos 
centre.



10

Perfuzionistų draugijos ir Akušerių asociacijos pranešimai 
atskleidė dalyviams perfuzininkų ir akušerių darbo specifikos 
aspektus ir svarbą. Dėkojame visiems lektoriams, kurie pa-
puošė renginį tiek žodiniais, tiek stendiniais pranešimais. Da-
lyviai šių pranešimų dėka ne tik patikrino jau turimas žinias, 
bet ir pasipildė žinių bagažą naujais faktais ir mūsų darbo 
specifikos aspektais. 

Dėkojame LR SAM vyr. specialistėms Odetai Vitkūnienei 
ir Ilonai Šakienei už jų pranešimą ir ilgalaikį bendradarbiavi-
mą su Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų drau-
gija. LR SAM atstovės ne tik supažindino dalyvius su slaugos 
plėtros ateities planais ir vizijomis, bet ir išgirdo mūsų nuo-
gąstavimus dėl darbo organizavimo ir darbo apmokėjimo, ki-
tais klausimais. Konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo dis-
kusijose, nevengė užduoti jiems rūpimų klausimų. Tai rodo, 
kad renginys pavyko ir buvo įdomus. 

Visų organizatorių vardu dėkoju renginio rėmėjams už jų pa-
ramą ir ilgalaikį bendradarbiavimą su mūsų organizacijomis: 
UAB Interlux, UAB Vilandrai (Abena produktai), UAB Inter-
surgical, UAB Allium UPI, UAB Medtronic, AVON kompani-
jai, UAB Berlin Chemie, UAB SCA HYGIENE PRODUCTS 
(Tena produktai), UAB Litfarma, UAB Ilsanta, UAB Linis Me-
dical (ConvaTec), Neutral ir Seni.

Baltarusijos valstybinės medicinos kolegijos direktoriaus pavaduotoja 
Svetlana Denisova (kairėje) ir kolegijos dėstytoja Olga Stefanovich

Latvijos kolegos atvežė informatyvų pranešimą apie pra-
gulų profilaktiką ir gydymą Mepilex border sacrum tvarsčiais. 
Latvijos klinikoje atliktas klinikinis tyrimas įrodė, kad šių 
tvarsčių naudojimas prieš ilgas ir sudėtingas širdies persodi-
nimo operacijas ir po jų sumažina pragulų atsiradimo riziką, 
o jau atsiradusias efektyviai gydo. Pranešime pateikti ekono-
miniai skaičiavimai patvirtino faktą, kad profilaktinių prie-
monių naudojimas yra ekonomiškai naudingesnis negu atsi-
radusių pragulų gydymas. Taip pat Latvijos kolegos pasidalijo 
ligonių su tracheostoma slaugos ir  slaugos nustatymo lygių 
klinikinėje praktikoje patirtimi.

Kvalifikacijos tobulinimas

Naujai mokymo programai – europinis 
pripažinimas

Š. m. rugsėjo 12 d. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir spe-
cializacijos centre (SDTS centras) buvo pristatyta nauja nefor-
maliojo profesinio mokymo programa „Dirbtinė kraujo apyta-
ka“. Renginio tikslas – pristatomos programos akreditavimas. 
Dalyvavo SDTS centro generalinis direktorius Juozas Ruolia, 
SDTS centro Mokymo ir programų skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Elena Ramelienė, Lietuvos perfuzionistų draugijos (LPD) 
prezidentė Birutė Mockuvienė (VšĮ VU Santariškių klini-
kos, Vaikų anestezijos ir intensyvios terapijos skyrius), SDTS 
centro Mokymo ir programų skyriaus metodininkė, vyresnioji 
specialistė Vilma Krupinskienė, jaunesnioji perfuzininkė Vil-
ma Paplauskienė (KšĮ VU klinikos, Širdies, krūtinės ir krauja-
gyslių chirurgijos klinikos, Širdies chirurgijos anesteziologijos 
ir intensyvios terapijos skyrius). Pristatomą programą vertino 
viešnios – Europos perfuzionistų draugijos akreditacinio ko-
miteto sekretorė Conny Nielsen ir šio komiteto narė Pia Spro-
goe. EBCP Europos perfuzionistų asociacija kas 5 metai atlie-
ka naujos mokymo programos akreditavimą. Po jos įvykdymo 
EBCP akreditavimo komisijos sekretorė pateikia rekomendaci-
jas naujai mokymosi programai. Reikalaujama, kad akredituo-
jant naująją programą būtų įvykdyti visi reikalavimai. 

Mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje dau-
giau nei du kartus didesnis už Europos vidurkį. Šiuolaikiniai 
medicinos mokslo pasiekimai leidžia atlikti operacijas įgytomis 
ir įgimtomis širdies ligomis sergantiems vaikams ir suaugusie-
siems, atstatyti žmonių sveikatą, o neretai išgelbėti ir gyvybę. 
Dauguma širdies operacijų atliekamos dirbtinės kraujotakos są-
lygomis. Kasmet Lietuvoje atliekama apie 2500 širdies chirur-
gijos operacijų, kurių metu panaudojama dirbtinė kraujotaka.

Lietuvos perfuzionistų draugija 2007 m. buvo priimta į 
Europos perfuzionistų asociaciją ir yra lygiavertė jos narė, ati-
tinkanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/ 36/ 

EB „Dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ reikalavimus. 
Susipažinusios su pristatyta programa tą patvirtino akredita-
cijos posėdyje dalyvavusios Conny Nielsen ir Pia Sprogoe. Šią 
mokymo programą parengė Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos 
profesorius Šarūnas Kinduris, LPD pirmininkė Birutė Moc-
kuvienė, SDTS centro metodininkė Vilma Krupinskienė. Ji 
skirta sveikatos priežiūros specialistams, norintiems dirbti 
perfuzininkais sveikatos priežiūros įstaigose. Mokymo progra-
ma parengta vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-601 „Dėl perfuzinin-
ko profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2008, Nr.74-2892) ir atsižvelgiant į Europos kardio-
vaskulinės perfuzijos tarybos rekomendacijas dėl perfuzinin-
kų mokymo Europos Sąjungoje. Programos tikslas – suteikti 
asmenims, baigusiems aukštojo mokslo universitetines medi-
cinos biologijos, medicinos, bendrosios praktikos slaugos ar 
aukštojo mokslo neuniversitetines bendrosios praktikos slau-
gos, biomedicininės diagnostikos studijas, žinių ir praktinių 
įgūdžių, reikalingų įgyti perfuzininko profesinei kvalifikacijai. 

Pristatyta mokymo programa buvo įvertinta labai gerai. 
Vizituojanti grupė konstatavo, kad labai gerai organizuoti 
mokymo kursai, daugybė rekomendacijų, pateiktų praėjusio 
vizito metu, įvykdyta, rekomenduota perfuzininkų mokymo 
programą pakartotinai akredituoti dar 5 metams. Tai svarbu  
įstaigos prestižui, SDTS centras yra vienintelė įstaiga Lietuvo-
je, kuri rengia tokius specialistus pagal SAM suderintą progra-
mą. Pagal ją paruoštų specialistų kompetencija pripažįstama 
Europos Sąjungos šalyse. Skatinamas specialistų profesinis 
mobilumas Europoje, taip sudarant galimybę tobulėti profe-
sinėje srityje, keistis patirtimi su užsienio specialistais.  

SDTS centro informacija
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Neretai tinkamo tvarsčio parinkimas darbinėje praktikoje 
sudaro sunkumų, dažnai kyla klausimų, kam reikia tiek įvai-
rių šiandien siūlomų tvarsčių. Į tai galima labai paprastai atsa-
kyti: nėra vienodų (panašių) žaizdų. Jos atsiranda dėl skirtin-
gų priežasčių, gali būti infekuotos, gilios, plokščios, skirtingai 
sekretuojančios, kartais padengtos nešvarumais arba sausos, 
taip pat gali būti skirtingos gijimo fazės. Kadangi neegzistuoja 
tokių tvarsčių, kurie vienodai patenkintų visas žaizdos gijimo 
sąlygas, naudinga, kad  siūlomas toks platus įvairių tvarsčių, 
pasižyminčių skirtingomis savybėmis, asortimentas. 

Gydant infekcijos rizikos ar infekuotas žaizdas, iki šiol daž-
nai kaip terapijos standartas buvo naudojami sidabro turin-
tys tvarsčiai. Tvarstis TenderWet plus yra efektyvi alternatyva 
tvarsčiams su sidabru [1].

Granuliaciniai audiniai gali formuotis tik tada, kai žaizda 
yra švari, t. y. joje nėra nekrozinių masių ir apnašų. Valymosi 
ir granuliacijos fazės yra kompleksiniai ir vienas su kitu susiję 
procesai, kurie gali būti reguliuojami taikant drėgną gydymą. 
Šioje srityje puikiai praverčia pagalvėlės formos tvarstis Ten-
derWet plus, išsiskiriantis sugeriamuoju-valomuoju veikimo 
principu. TenderWet plus yra ypač efektyvus tvarstis, naudo-

jamas intensyviam žaizdos valymui, nekrozinių masių ir bak-
terijų šalinimui, padeda pašalinti žaizdos gijimą lėtinančius 
faktorius. Tai ypač aktualu gydant lėtines žaizdas, kai naudo-
jant šį tvarstį sukuriamos palankios sąlygos žaizdos kondicio-
navimui. Kartu TenderWet plus skatina granuliacinių audinių 
formavimąsi. 

Tvarsčio veikimo mechanizmas
TenderWet plus yra paruoštas naudoti tvarstis, sudrėkintas 

Ringerio tirpalu. Dažnai kyla klausimas, kodėl TenderWet plus 
sudrėkintas būtent Ringerio, o ne fiziolioginiu tirpalu. Abu šie 
tirpalai labai panašūs, abiejų sudėtyje yra druskų (natrio chlo-
rido – NaCL), bet Ringerio tirpale taip pat yra kalio (K +) ir 
kalcio jonų (Ca2 +), kurie itin svarbūs organizmo ląstelėms [2]. 

TenderWet plus tvarsčio sugeriamojo sluoksnio centrinę 
dalį sudaro superabsorbuojantis polimeras (SAP). Gydymo 
veiksmingumą garantuoja ypatingas tvarsčio veikimo me-
chanizmas, kuris užtikrina nuolatinį žaizdos valymą Ringerio 
tirpalu. Ringerio tirpalas nuolat išskiriamas į žaizdą. Dėl to 
suminkštėja ir atsiskiria nekrozinės masės ir apnašos. Taip pa-
šalinamos ir bakterijos, esančios nekrozinėse masėse. 

Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas 
žaizdų gydymui

2 tema. TenderWet plus – intensyviam žaizdos valymui
Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“

Nuotolinis mokymas

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo „Modernių ir tinklelinių tvarsčių  
naudojimas žaizdų gydymui“

2 tema. TenderWet plus – intensyviam žaizdos valymui
Klau s ima i

1. TenderWet plus tvarstis naudojamas žaizdoms, esan-
čioms:

a) valymosi fazėje

b) granuliacijų fazėje

c) abu atsakymai teisingi

2. Centriniame valomajame-sugeriamajame sluoksny-
je yra:

a) superabsorbuojantis polimeras (SAP)

b) superabsorbuojantis polimeras (SAP) su Ringerio 
tirpalu ir „Octenisept“ tirpalu

c) superabsorbuojantis polimeras (SAP) su Ringerio 
tirpalu ir antiseptiku poliheksanidu

3. TenderWet plus indikacijos:

a) lėtinės žaizdos

b) blogai gyjančios žaizdos granuliacijų fazėje

c) ūmių trauminių žaizdų, gyjančių antriniu būdu, 

    gydymui

d) visi atsakymai teisingi

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.



12

Tvarstis sugeria ir saugiai izoliuoja žaizdos eksudatą kartu 
su bakterijomis į sugeriamąjį-valomąjį sluoksnį. Šis pasikeiti-
mas vyksta todėl, kad superabsorbentas turi didesnį afinitetą, 
teikia pirmenybę baltymų turinčiam žaizdos eksudatui nei 
druskų turinčiam Ringerio tirpalui, todėl jis išstumiamas iš 
sugeriamojo sluoksnio. Taip galima gerokai sumažinti ir giji-
mo procesą stabdančių matrikso metaloproteinazių (MMP) 
kiekį (1 pav.), kuris dažniausiai būna perteklinis žaizdose, 
ypač lėtinėse (2 pav.). Kartu su žaizdos eksudatu MMP sau-
giai izoliuojamos sugeriamajame-valomajame tvarsčio sluoks-
nyje ir pašalinamos iš žaizdos. 

1 pav. Tvarstyje esantis poliakrilato superabsorbentas (SAP) su-
mažina MMP-2 ir MMP-9 aktyvumą lėtinių žaizdų eksudate

Be kruopštaus žaizdos valymo, ypatingas dėmesys skiria-
mas jos kondicionavimui. Kondicionavimas – tai visos gydy-

mo priemonės, kurios skatina granuliacinių audinių forma-
vimąsi, kai defektas beveik užsipildo iki pat odos paviršiaus. 
Žaizdos kondicionavimas sukuria palankią terpę formuotis 
granuliaciniams audiniams ir taip užtikrina žaizdos gijimą. 
Efektyviai kondicionuojant žaizdą, skatinamas švarių granu-
liacinių audinių formavimasis, kuris yra tolimesnės epiteli-
zacijos pagrindas. Ringerio tirpale esantys elektrolitai natris, 
kalis ir kalcis sukuria idealias sąlygas audinių formavimuisi. 

2 pav. MMP koncentracijos ribos gali skirtis priklausomai nuo 
žaizdos tipo

Apsauga nuo pakartotinio užkrato
TenderWet plus tvarstis ir jo sluoksniai saugo žaizdą nuo 

pakartotinio užteršimo nepageidaujamomis bakterijomis ir 
matrikso mataloproteinazėmis. Centrinėje  sugeriamojo-valo-

Nuotolinis mokymas

Kirpimo linija

Kirpimo linija

Nuotolinio mokymo 
„Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas  

žaizdų gydymui“ dalyvio kortelė
 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2

Pasitikrinkite, ar teisingai užrašėte savo mokymo dalyvio (ID) numerį. 
Atsakymus su įrašytais ID siųskite į SDTS centrą iki lapkričio 1 dienos adresu:

Nuotolinės studijos, SDTS centras, Rugių g. 1, LT-08418 Vilnius. 
Atsakymų išsiuntimo data tikrinama pagal pašto spaudą. 

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei lapkričio 1 d., nebus tikrinami. 
Jeigu atsakymus Jums patogiau patiems atnešti į SDTS centrą, prašome juos palikti sekretoriate (II a.). 

SVARBU: Visi nuotolinio mokymo dalyviai siųsdami atsakymą kortelėje privalo
nurodytoje vietoje priklijuoti HARTMANN logotipą. Jį rasite žurnalo 3-iame viršelyje. Jį iškirpkite ir

priklijuokite nurodytoje vietoje. Be šio logotipo Jūsų atsakymai negalios!

Logotipo 
vieta
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Tęsinys

Gedėjimo proceso sunkumas didele dalimi priklauso nuo 
to, kokią reikšmę gedinčiajam turėjo mirusysis ir kaip įvyko 
netektis. Jei tėvai netenka savo vaiko, netenka ne tik artimo 
mylimo žmogaus, bet ir su juo susijusių vilčių, svajonių, planų 
ateičiai. Vaikų mirtis – nepraeinanti viso gyvenimo dalis. Tėvai 
prisimena vaikus jų gimimo ar mirties dieną, kad štai jau šiais 
metais būtų baigę gimnaziją ir mokytųsi universitete, sulauktų 
anūkų. Sielvartas tampa komplikuotas, atsiranda kaltės jaus-
mas, kuris lydi visą gyvenimą. Jei vyras ir žmona neparemia 
vienas kito, kaltina vienas kitą, pykstasi, gali iširti šeima.

Skausmingesnis gedėjimas esti tada, kai su mirusiuoju sieja 
daug stiprių jausmų, pavyzdžiui, pyktis nepavykus susitaikyti 
kilus konfliktui jam dar gyvam esant. Tada gedėjimą sunkina 
stiprus kaltės ir pykčio jausmas, dėl kurio nuolat graužiamasi. 
Arba atvirkščiai – velionis buvo labai mylimas ir gerbiamas, 
prie gedinčiojo prisirišęs, nuo jo priklausomas. Jei velionis 
buvo pagrindinis šeimos rūpintojas ir jam mirus staiga už-
griuvo finansinis nepriteklius, gedėjimas gali būti dar skaus-
mingesnis ir užsitęsti ilgiau.

Gedėjimo intensyvumas priklauso ir nuo socialinių bei 
kultūrinių veiksnių: jei velionis visuomenėje buvo garsus, pa-
daręs karjerą, užėmęs aukštą postą, gedėjimas intensyvesnis.

Turi įtakos ir sunkumai susitaikant su ankstesnėmis netek-
timis. Stiprus sielvartas būna tada, kai gedintysis dar yra neį-
veikęs anksčiau patirtų netekčių, kai žmogui tenka išgyventi 
kelias iš eilės artimųjų mirtis. Tai itin skausminga, nes sielvar-
tui nepasibaigus ištinka nauja netektis. Tokį nepaprastai dide-
lį emocinį išgyvenimo krūvį įveikti vienam labai sunku – dar 
neįveikus sielvarto, prasideda kitas. Tarkim, tėvo ar motinos, 
brolio, sesers mirtis. Artimieji taip pat kenčia netekę „to, kas 
galėjo būti“, liko neatšvęstos auksinės vestuvės, jubiliejai. Šie 
netekties jausmai susilieja ir sustiprėja bei dar labiau kompli-
kuoja gedėjimą, nes didėja depresijos rizika.

Gedėjimui turi įtakos ir papildomi stresai: darbo neteki-
mas, išėjimas į pensiją, vaikų išvykimas į užsienį, šeimos namų 
praradimas ir priverstinis kraustymasis į kitą gyvenamąją vietą 
gali sukelti prisiminimus apie skyrybas.

Gedėjimo intensyvumas priklauso ir nuo asmeninių savy-
bių. Gedėjimas bus gilesnis, jei savo emocijas kaupiate savyje, 
esate uždaras, su niekuo nebendraujate, šeimoje nemokate pa-
sidalyti savo jausmais ir išgyvenimais.

Gedėjimą apsunkinantys veiksniai
Prof. Arvydas Šeškevičius, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas

Žinotina kiekvienam

Nuotolinis mokymas

mojo sluoksnio dalyje yra ne tik superabsorbuojantis polime-
ras (SAP), bet ir surišto pavidalo antiseptikas poliheksanidas 
(PHMB), kuris naikina kartu su žaizdos eksudatu sugertas 
bakterijas ir jas saugiai izoliuoja. Taip užtikrinama efektyvi 
apsauga nuo pakartotinio žaizdos užteršimo arba užkrėtimo. 
Skirtingai nuo Ringerio tirpalo, kuris nuolat išskiriamas į 
žaizdą, antiseptikas išlieka centrinėje superabsorbuojančio 
polimero dalyje ir nepatenka į žaizdą.  

Specialios produkto savybės užtikrina  
TenderWet plus efektyvumą 

Kitas produkto išskirtinumas yra drėgnas polipropileno 
išorinis sluoksnis, padengtas specialiomis, neprilimpančiomis 
silikoninėmis juostelėmis. Superabsorbuojančio polimero ir 
specialaus antiseptiko poliheksanido derinys sukuria puikias 
sąlygas efektyviam gydymui drėgnuoju būdu naudojant Ten-
derWet plus tvarsčius. Tvarstis gali būti laikomas ant žaizdos iki 
trijų dienų, todėl labai svarbu, kad jis nepriliptų prie žaizdos. 
Specialios neprilimpančios silikoninės juostelės minimaliai 
sumažina šį pavojų. Drėgno polipropileno paviršiaus ir siliko-
ninio sluoksnio dermė puikiai papildo atraumines TenderWet 
plus tvarsčio savybes. Minimaliai sumažintas tvarsčio prilipi-
mo prie žaizdos pavojus leidžia išvengti skausmingo tvarsčių 
keitimo. TenderWet plus užtikrina žaizdai ramybę ir sumažina 
naujai susiformavusių audinių sužalojimo galimybę. 

 Tvarsčio naudojimo ypatumai
TenderWet plus tvarstis yra dviejų rūšių: TenderWet plus – 

paviršinių žaizdų gydymui, ir TenderWet plus cavity – gilių 

žaizdų tamponavimui. TenderWet plus dedamas ant žaizdos 
baltąja puse taip, kad žalias ženklinimas liktų išorinėje pusėje. 
TenderWet plus turi gerai priglusti prie žaizdos dugno ir esant 
galimybei nedengti žaizdos kraštų. Gilios žaizdos gali būti 
tamponuojamos TenderWet plus cavity, ant viršaus esant porei-
kiui gali būti dedamas TenderWet plus. TenderWet plus tvarstis 
turi būti fiksuojamas bintu ar pleistru. Ant žaizdos tvarstis gali 
būti paliekamas 72 val.

Reikia atkreipti dėmesį, kad tvarsčio TenderWet plus negali-
ma karpyti ar kitaip mechaniškai pažeisti.

TenderWet plus naudojamas: 
•	 visoms lėtinėms žaizdoms valymosi fazėje, esant nekro-

zėms, apnašams ir (arba) fibrinui ir dėl  to susidarius 
didelei bakterijų apkrovai, t. y. infekuotoms žaizdoms;

•	 žaizdoms granuliacijų fazėje, kai yra žaizdos gijimą slo-
pinančių faktorių; 

•	 ūmių trauminių žaizdų, gyjančių antriniu būdu, gy-
dymui, kai žaizdos yra užkrėstos ar yra didelė  rizika 
užkrėsti žaizdą.

Parengta pagal:
 HARTMANN WundForum 2/2014 ir HARTMANN 

WundForum 3/2013

Šaltiniai
1. TenderWet plus – die tiefenwirksame Alternative zu 

silberhaltigen Wundauflagen, Hartmann WundForum 
1/2014, p. 12.

2. Hartmann. TenderWet®active: Questions and Answers.
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Netikėta mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, traumos, smur-
to ar staigi mirtis, net jei ligonis sunkiai sirgo, gali išprovo-
kuoti sunkų gedėjimą. Jį išprovokuos ir mirtis, kurios, kaip 
šeimai atrodė, galima buvo išvengti.

Jei šeimos nariai jautė, kad su jų mylimu žmogumi medikai 
(gydytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai) elgėsi rūpes-
tingai, buvo suteiktas tinkamas gydymas – „Viskas padaryta, 
kas tik buvo įmanoma“, išgyvenimai bus mažiau skausmingi, 
o gedėjimas trumpesnis.

Liūdesys ir širdgėla sustiprėja minint sukaktis, per religi-
nes šventes Kūčias, Kalėdas, Vėlines, keičiantis metų laikams. 
Netekties skausmą atnaujina buvę bendri pomėgiai (lankėte 
koncertus, spektaklius, keliavote) ir prisiminimai (mėgstama 
muzika, daiktai). Liūdesio paūmėjimas gali būti toks pat di-
delis kaip pradžioje ir išgąsdinti artimuosius, kurie manė, kad 
skausmas liko praeityje.

Savižudybė taip pat veda į komplikuotą gedėjimą. Atsi-
randa kaltė, kad užkirsti kelio mirčiai nepavyko. Gedintieji 
save kaltina, kad nepadarė kažko, kas galėjo sulaikyti nuo 
savižudybės. Išgyvenantieji netektį negali susitaikyti su neti-
kėta mirtimi ir analizuoja, dėl kokių priežasčių nusižudė jų 
artimasis. Gedintiesiems gėda, kad artimasis nusižudė, todėl 
jie giliau išgyvena sielvartą, nes vengia pokalbių su draugais ir 
bendradarbiais ar rodyti sielvartą.

Paliatyviojoje ligoninėje (angl. hospice) ar skyriuje sunkiai 
sergantieji ilgai gydomi, ir namiškiai yra susitaikę su liga, bet 
ne su mirtimi. Todėl mirties faktas veda į gilų gedėjimą. Dėl 
nepalankaus visuomenės požiūrio, lydinčios gėdos gedėjimą 
labai apsunkina ir mirtis dėl AIDS. Artimieji drovisi pasakyti, 
kokia liga mirusysis sirgo, sunkiai išgyvena, slepia diagnozę 
nuo draugų ir pažįstamų. Jie dažnai nepageidauja, kad drau-
gai, bendradarbiai ateitų į šermenis, stengiasi save izoliuoti, 
todėl jų sielvartas gilesnis, nes lieka vieniši su savo skausmu.

Gedėjimą apsunkina ir prisiminimai apie nenumalšintą 
skausmą, emocines kančias, kurias sirgdamas patyrė mylimas 
žmogus. Ilgas artimojo buvimas ištiktam šoko būsenos, žiauri 
mirtis, išvaizdos pokyčiai, kuriuos lėmė liga, sukelia artimie-
siems gailestį ir beviltiškumą.

Komplikuoto gedėjimo požymiai
Komplikuotas gedėjimas būna tada, kai žmogus lyg užstrin-

ga kuriame nors gedėjimo etape, sielvarto procesas nebeperei-
na į galutinį susitaikymą su netektimi. Retai kada gedėjimas 
gali trukti net visą gyvenimą. Jei žmogus neleidžia sau liūdėti, 
verkti, jis protu suvokia netekties faktą, tačiau negali priimti 
savo jausmų, o tada neįmanoma pereiti į susitaikymo etapą ir 
normaliai gyventi. Jei nuolat kalbama su mirusiuoju, metų me-
tus laikomi jo daiktai, pereiti iš gedėjimo proceso į susitaikymą 
nepavyks – atsiras depresija, gali kilti suicidinių minčių.

Atsigavimas po mylimo žmogaus netekties yra ilgas ir 
skausmingas procesas. Dauguma žmonių gedi nuo šešių mė-
nesių iki dvejų metų. Idealiu atveju artimieji patys įveikia ne-
tektį, tačiau tai padaryti nesiseka žmonėms, kurie neigia ir 
slopina sielvarto jausmus. Dažnai jie namuose sukuria miru-
siojo kampelį, išdėsto jo daiktus, sienas nukabinėja jo nuo-
traukomis ir įsivaizduoja, kad mirusysis yra šalia. Atsiranda 
gili depresija. Norint įveikti dvasinį skausmą, būtina artimie-
siems susitaikyti su įvykusia netektimi ir patirti skausmą. Įsi-
pareigojimai šeimai, žodžiais neišreikšta širdgėla ir liūdesys to-
liau trukdo žmogui tinkamai patirti netekties skausmą. Jeigu 

sunku pamiršti netektį ir ji neišgyvenama, gedėjimo procesas 
ilgėja arba sustoja.

Ilgalaikis liūdesys paprastai susijęs su tam tikrais jausmais – 
atsiranda psichologinių ir dvasinių simptomaų:
•	 baimė ir nerimas
•	 nesirūpinimas savimi (maistu, higiena, poilsiu)
•	 liūdesys, gėda
•	 dirglumas
•	 pyktis ir kaltė
•	 depresija ir neviltis; kyla mintis nusižudyti
•	 skausmingas ilgai nepraeinantis atsiskyrimo ilgesys
•	 staigaus dvasinio skausmo priepuoliai
•	 sutrikimas, nesugebėjimas susikaupti ar priimti sprendimus
•	 nuolatinis verkšlenimas
•	 nenustygimas vietoje
•	 kankinantis ilgesys, blaškymasis tarp „o jeigu“ ir „jei tik“
•	 bejėgiškumas, nepasitikėjimas savimi
•	 vienišumo jausmas, paguodos stoka
•	 vilties praradimas gyventi be mylimo žmogaus, bepras-

mybės pojūtis
•	 tikėjimas Dievu gali būti susilpnėjęs, pykstama ant Dievo
•	 nuolatinis klausinėjimas savęs: „O kas aš dabar?“
•	 piktnaudžiavimas alkoholiu, vaistais, pradedama naudo-

ti narkotikus
Dažnai dėl netekties jaučiami ir fiziniai simptomai, tokie kaip:
•	 sumažėjęs ar padidėjęs apetitas
•	 sumažėjusi energija, raumenų silpnumas
•	 pykinimas ir viduriavimas
•	 sumažėjęs ar padidėjęs seksualinis aktyvumas
•	 nemiga arba padidėjęs mieguistumas
•	 gerklėje įstrigusio kąsnio pojūtis
•	 spaudimo jausmas krūtinėje, dusulys
•	 padidėjęs jautrumas triukšmui
•	 ryškūs kankinantys sapnai
•	 burnos džiūvimas
•	 spazmas gerklėje
•	 spaudimo jausmas krūtinėje
Kai kurie artimieji patiria vadinamąjį netikėto gedulo sin-

dromą. Gedulas vėluoja ar išvis neišreiškiamas dėl labai stip-
raus neigimo. Tokie žmonės sapnuoja košmarus, mato haliu-
cinacijas apie prieš mirtį buvusius įvykius. Veikiami mirties 
aplinkybes primenančių vaizdų ar garsų, jie jaučia nerimą ar 
panikos priepuolius.

Asmenys, kurie pykosi su velioniu, kurių santykiai buvo 
prieštaringi, kenčia nuo konfliktinio gedulo. Mirties metu 
žmogus jaučia tik palengvėjimą, bet po kelių mėnesių jį api-
ma ilgesys, kaltės ir netekties jausmas, noras atsiprašyti, o to 
įvykdyti neįmanoma.

Kitais atvejais žmonės patiria lėtinį gedulą. Po metų gedu-
las vis dar toks pat intensyvus kaip ir pradžioje, visiškai ne-
sistengiama prisitaikyti prie gyvenimo be mirusiojo. Kartais 
artimiesiems kelis mėnesius po artimojo mirties pasireiškia 
neišgyvento liūdesio požymiai. Pavyzdžiui, kai lieka neigimo 
etape ir net nepradeda gedėti, praranda iniciatyvą kankinami 
kaltės ir priekaištų sau ir galų gale suserga depresija, kuri pra-
sideda iškart po mirties ir išryškėja svarbių sukakčių metu (per 
religines šventes, gimimo dieną, mirimo metinių sukaktį). Ar-
timieji apie velionį negali kalbėti be liūdesio. Net prabėgus 
keliems mėnesiams nuolat ir su dideliu skausmu jie šneka apie 
tai, kad buvo palikti, pradeda pykti ant visų: velionio, gydyto-
jų, slaugytojų ir kitų, kurie rūpinosi mirusiuoju.
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Kartais artimiesiems liūdesys niekada neišblėsta. Tai – ne-
praeinantis liūdesys. Sielvartas tampa pagrindine egzistencijos 
dalimi, asmuo nesusitaiko su netektimi. Jis be paliovos kalba 
apie tai, kas jam atsitiko, ir nuolat verkia, dažnai lanko velio-
nio kapą. Toks gyvenimo būdas atbaido aplinkinius, ir žmo-
gus lieka vienas su savo problema, nesugeba užmegzti naujų 
santykių. Šie asmenys sunkiai paguodžiami. Medikai turi pri-
siminti, kad jie dėl šių jausmų nekalti. Gali būti, kad sutriko 
metabolizmas jų galvos smegenyse, ir pasaulis jiems radikaliai 
pasikeitė. Jiems reikia leisti išsikalbėti, reikalinga specialistų 
parama, kartais iki gyvenimo pabaigos. Tačiau dauguma tokių 
žmonių pasveiksta: nors jie niekada jau nebebus tokie patys 
kokie buvo, bet sugebės susitaikyti su netektimi, suvokti savo 
jausmus ir rasti naują vietą visuomenėje.

Gali būti ir paslėptas sielvartas – asmuo vengia visko, kas 
susiję su netektimi. Paprastai tokie asmenys vaikystėje buvo 
vieniši ir bijo, kad tas vienišumo jausmas pasikartos. Atsiran-
da somatinių simptomų: galvos skausmas, skausmas širdies 
plote, panašūs simptomai į bronchinės astmos priepuolius, 
skrandžio opa. Dažnai pasireiškia į neurozę panašių simpto-
mų: liūdesys, tuštumo jausmas, baimė, didelis priekaištas sau, 
saviizoliacija ar priklausomybė nuo kitų. Šiuos asmenis reikia 
nukreipti pas psichoterapeutus arba psichiatrus, nes po kelių 
metų susiformavusi tokia būsena tampa nuolatinė.

Štai vienas komplikuoto gedėjimo pavyzdys. Karolina, 57 
metų amžiaus buhalterė, gyvena viena nuosavame name. Ji 
rašo savo šeimos gydytojui atsisveikinimo laišką:

Man viskas nusibodo. Prieš pusę metų palaidojau vyrą. Du 
sūnūs sukūrė šeimą ir gyvena atskirai. Retai skambina, o dar 
rečiau aplanko. Sėdžiu dabar viena namuose... Naktis... Ir vėl aš 
viena. Nekenčiu to. Man sunku. Noriu su kuo nors pasišnekėti. 
Noriu, kad kas nors būtų šalia. Deja, esu niekam nereikalinga. 
Ar kam nors rūpėtų, jei dabar pasitraukčiau iš gyvenimo? Ne. 
Pavargau nuo žmonių darbe aplink mane, nuo mane supančių 
veidmainių, nuo apgaulės, nuo netikrų jausmų. Viskas atsibodo. 
Kodėl rašau? Nežinau. Gal dėl to, kad vis vien viskas yra bevil-
tiška. Aš noriu prasmegti, noriu pradingti. Niekam neįdomu, 
kaip aš jaučiuosi. Visi tik šaiposi iš manęs, kad dažnai verkiu dėl 
vyro netekties, nelaiko manęs žmogumi. Man sunku. Daugiau 
taip nebegaliu. Gal susirasti kokią negyvenamą salą ir joje pra-
leisti visą likusį gyvenimą, jei jo iš viso dar liko? Ar žmogus gali 
gyventi be meilės, be savo mylimo vyro? Nežinau. Man reikia, 
kad kas nors suprastų. O gal man tik kartais reikia, kad kas 
nors apkabintų, kad priglaustų arti savęs... Man juk dabar pra-
sidėjo speiguotas gyvenimas. Norisi viską palikti. Esu dvasiškai 
palaužta. Nebegaliu daugiau taip gyventi, nematau ateities be 
savo mylimo vyro.

Šiai moteriai tikrai reikia psichiatro pagalbos, artimųjų 
globos ir savanorių paramos.

Kaip sau padėti?
Mirtis negali nužudyti to, kas niekad nemiršta.

Kartą įsižiebusi žemėje, meilė nemirtinga.
Ji amžinai gyva.

Ir toji ištuštėjusi kėdė – iš tiesų ne visai tuščia.
R. Brasch

Netektis sukėlė Jums daug prieštaringų jausmų: liūdesį, 
pyktį, nežinią, netikėjimą, dvasinį skausmą. Tokiu momentu 
jaučiatės beviltiškai, kyla daug klausimų. Bandykite sau padėti:

•	 Suvokite, kad netektys ištinka visus, kad jos gyvenime 
neišvengiamos.

•	 Žinokite, kad mirus artimam žmogui normalu jausti 
sielvartą.

•	 Nereikia sakyti, kad Jūsų artimasis „išėjo“. Nors skaus-
minga, tačiau sakykite „mirė“. Garsiai sau ir kitiems. Tai 
padės realiai suvokti, kas ištiko – greičiau priimsite mir-
ties faktą.

•	 Nereikia savęs kaltinti. Neteiskite savęs ir kitų, tada 
palengvės. Jei kaltinate mirusįjį ar kitus žmones (pvz., 
mediką), atleiskite mintyse arba garsiai tarkite: „Tau at-
leidžiu.“ Tai pakartokite kelis kartus.

•	 Nereikia slopinti savo jausmų vaistais, alkoholiu. Jaus-
mai nuo jų neišblės, o sielvartas ilgės.

•	 Leiskite sau jausti liūdesį, nerimą, verkite, kiek Jums 
reikia. Neslopinkite arba nebėkite nuo šių jausmų, kad 
ir kokie sunkūs jie būtų, nebijokite pasidalyti jais su ki-
tais, išsivaduoti nuo jų kalbėdami apie tai, kas Jus slegia. 
Netrukdykite jausti šiuos jausmus, nes Jums reikia juos 
išgyventi. Jūs turite be galo daug jėgų atsigauti ir gyventi 
toliau.

•	 Turėkite žmogų, kuriam galėtumėte išsakyti savo liūdesį 
ir sielvartą, kuris suteiktų Jums reikalingą progą išsikal-
bėti, kuris gali Jus išklausyti. Su juo kuo dažniau kal-
bėkite apie sielvartą, liūdesį, kaip ilgitės savo artimojo, 
kaip jaučiatės.

•	 Stenkitės parodyti savo šeimai, draugams ar kaimynams, 
kad jie svarbūs Jums. Paaiškinkite, kokios pagalbos iš jų 
norėtumėte. Pasakykite, kad Jums reikšmingas jų buvi-
mas šalia.

•	 Laikykitės dienos režimo, laiku eikite gulti, laiku kelki-
tės, rūpinkitės savo higiena, nebūkite „apšepę“. Patyru-
sieji stresą ir jaučiantieji sielvartą dažnai pamiršta rūpin-
tis savimi. Pirmiausia pasirūpinkite savimi kaip mokate, 
leiskite kitiems Jumis pasirūpinti.

•	 Užsiimkite sodo priežiūra, prižiūrėkite gėles, imkitės re-
monto, nusipirkite naują drabužį.

•	 Nueikite į bažnyčią pabūti vienumoje, tyloje. Jei tikite, 
melskite savo angelą sargą pagalbos, Dievo gailestin-
gumo. Jei dvasiškai Jus kas nors jaudina, pykstate ant 
Dievo už tai, kad atėmė mylimą žmogų, arba yra kitų 
klausimų, pakalbėkite su kunigu.

•	 Galite surengti sekmadienio pietus atskirai gyvenan-
tiems šeimos nariams. Visiems susirinkus uždekite prisi-
minimui žvakę ir kalbėkite apie velionį.

•	 Savęs neizoliuokite, leiskite kitiems Jus palaikyti ir už-
jausti. Kalbėkite su savo draugais, savanoriais, bend-
radarbiais. Išdrįskite pasakyti, ko Jums trūksta ir ko 
norėtumėte. Būkite kartu su žmonėmis, kurie Jumis rū-
pinasi (šeima, draugais, bendradarbiais, kaimynais, sa-
vanoriais). Dauguma žmonių nežinos, kaip Jus raminti. 
Svarbiausia, kad jie kartu su Jumis ir nori padėti.

•	 Skirkite sau pakankamai laiko, nes sielvartas gali trukti 
ilgai, ir Jūs išseksite. Pasirūpinkite savo sveikata, pasitar-
kite su savo gydytoju.

•	 Išliekite savo jausmus, leiskite sau jausti pyktį ir kitus jį 
keliančius jausmus. Jei pykstate, sudaužykite kokį nors 
daiktą.

•	 Priimkite pasikeitusį gyvenimą.
•	 Pradėkite rašyti dienoraštį. Tai būdas išsakyti savo jaus-

mus sau pačiam. Dienoraštyje galite rašyti laiškus mi-
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rusiajam, papasakoti, kaip Jums sekasi darbe, kas naujo 
šeimoje. Taip pat turėdami dienoraštį galėsite pastebėti, 
kaip Jūsų pasakojimai vis šviesėja. Be to, dienoraštis bus 
didžiulė vertybė po daugelio metų ne tik Jums, bet ir 
Jūsų šeimai. 

•	 Jei negalite susikaupti, sutelkti dėmesio, greitai užmirš-
tate, užsirašykite tuos dalykus, kuriuos bijote pamiršti, 
arba paprašykite, kad juos Jums primintų draugai.

•	 Kadangi jaučiatės pavargę, pasimankštinkite, pasivaikš-
čiokite, nueikite pasidaryti masažą; jis padeda atsipalai-
duoti ir atsigauti. Masažas padeda, kai jaučiate sielvartą 
lyg fizinę žaizdą.

•	 Sudarykite dienos veiklos planą atlikti pagrindinius bui-
tinius darbus. Neužmirškite kartais pažiūrėti televizijos 
laidų, ar tai būtų tinkamas filmas, ar koncertas, spektak-
lis. Nereikia žiūrėti laidų, kurios Jus nervina.

•	 Galite peržiūrėti senas nuotraukas. Vartydami albumą 
prisiminsite tas laimingas valandas, kai buvote kartu, 
paverkite. Nereikia išmesti nuotraukų ar mirusiojo dra-
bužių, kol sielvartas dar intensyvus. Tai nuspręsite vėliau: 
atiduosite labdarai ar išdalysite artimiesiems kaip prisi-
minimo ir pagarbos ženklą. Turėkite dėžutę, kurioje lai-
kysite Jums pačius brangiausius artimojo daiktus. Tai gali 
būti iš kelionių rašyti atvirukai, papuošalai, kuriuos jūsų 
žmona labai vertino, reikšmingi gyvenimo dokumentai.

•	 Šeima gali mirusiojo atminimui pasodinti sode medį.
•	 Nereikia vengti subtilaus, Jūsų jausmų neįžeidžiančio hu-

moro. Humoras padeda nors valandėlei pamiršti skausmą.
•	 Parėjus namo iš darbo Jus slegia vienatvė, nerandate nu-

siraminimo, nes namai primena artimąjį. Paprašykite 
draugų ar savanorių nors kelias dienas per savaitę pabūti 
kartu. Pasakykite, ką jaučiate, ko Jums reikia.

•	 Jei darbas vargina, sunku susikaupti, paprašykite virši-
ninko, kad leistų dirbti ne visą darbo dieną. Nereikia 
įsipareigoti vykdyti didelių projektų. Stenkitės pradėti 
dirbti neskubėdami, atlikite nedideles ir lengvai įveikia-
mas užduotis. Dirbdami darykite pertraukas, kad galė-
tumėte pasivaikščioti arba vienumoje paverkti.

•	 Būkite sau atlaidūs ir kantrūs.
•	 Kiekviena netektis pažadina prisiminimus apie ankstes-

nes netektis, prisiminimų žaizdos kraštai išsilieja, ir tada 
tikrai galite sutrikti. Pasidalykite užplūdusiais jausmais 
su tais, kuriems juos galite patikėti.

•	 Nuvykite į kapines, nuvežkite gėlių, uždekite žvakes. 
Prie kapo išsakykite savo rūpesčius, papasakokite, kas 
atsitiko naujo, pasitarkite, pasakykite, kaip ilgitės.

•	 Visi šeimos nariai išgyvena netektį, tačiau kiekvienas sa-
vaip. Visada padeda kalbėjimas su šeima ir draugais. Tik 
nereikia užsisklęsti savyje – likti vienam su savo skausmu 
ir mintimis. Labai svarbu apie tai kalbėti kiek galima 
geranoriškai nusiteikus. Kartais nelengva tai padaryti, 
tačiau artimieji turėtų sužinoti, kaip jie patys jaučiasi. 
Tada geriau suprasite vienas kitą, atsiras daugiau vietos 
atjautai ir palaikymui.

•	 Žinokite, kad liūdesys praeis per keletą mėnesių, bet 
prisiminimai apie praradimą ir vėliau gali kelti liūdesį ir 
netekties skausmą.

•	 Jei Jūsų artimas šeimos narys ar draugas tikrai nori Jums 
padėti, neatstumkite jų gerumo ir noro padėti šiuo sun-
kiu metu. Jūsų išgyvenimai ir skausmas per daug dide-
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li, kad būtų laikomi užgniaužti ir neišsakyti, neišverkti. 
Neišsakytos mintys įgyja dramblio dydį.

•	 Daugumai reikia psichologinės, dvasinės, fizinės ar so-
cialinės paramos (pvz., namų ūkyje, tvarkant finansus, 
prižiūrint mažus vaikus). Kreipkitės į draugus, kaimy-
nus, „Caritas“, savanorius.

•	 Jeigu jaučiatės, kad Jūsų sielvartas „užstrigo“, Jums sun-
ku išgyventi, nesigėdykite kreiptis į psichologą ar psichi-
atrą, paprašykite šeimos narių arba draugų padėti nueiti 
pas psichologą.

•	 Reikia tikėti, kad kiekvienas sielvartas, kurį išgyvenome, 
po tam tikro laikotarpio leis pamatyti kažką daugiau – ir 
apie mirtį , ir apie gyvenimą.

•	 Susitaikykite su mintimi, kad netektys ištinka visus, kad 
tai gyvenime neišvengiama.

Padeda ir senų laiškų ar atvirukų skaitymas. Pavyzdžiui, 
karininkas S. Ballou vykdamas į mūšį ir nujausdamas, kad 
žus, parašė savo žmonai laišką, kurį ši po vyro žūties saugojo 
kaip didžiulę brangenybę visą gyvenimą. Štai jo laiškas:

Jei mirusiems leista grįžti į šią žemę ir nematomiems skraidyti 
virš tų, kuriuos myliu, aš visada būsiu šalia Tavęs – ir džiaugsmo 
dienomis, ir gūdžiomis naktimis... visada visada; ir jei pajusi 
ant savo skruosto gaivų vėjelį – tai aš alsuosiu, o jei vėsuma pa-
bučiuos tavo tvinkčiojančius smilkinius – tai bus mano dvasia.

Kada kreiptis į medikus?
Simptomai, leidžiantys įtarti, kad gedintysis nebegali 

įveikti gedėjimo:
•	 Jei kelis mėnesius po laidotuvių negrįžta noras rūpintis 

savimi: maistu, poilsiu, miegu, higiena.
•	 Jei piktnaudžiaujate vaistais, pradedate vartoti alkoholį, 

kvaišalus, nuolat persivalgote arba nevalgote.
•	 Kai apie mirusįjį kalbate kaip apie gyvą, jo daiktai tampa 

neliečiami, mirusiojo kambaryje sukūrėte atminties me-
morialą, socialiai izoliuojatės nuo draugų, kaimynų.

•	 Kai nuolat persekioja noras nusižudyti, pradedate pla-
nuoti, kaip tai padaryti.

•	 Kai prarandate iniciatyvą, kankina kaltinimai ir prie-
kaištai sau.

•	 Kai atsiranda psichikos sutrikimų, pasireiškiančių nuo-
latiniu nerimu ir įtampa, depresija, liūdesiu, verkimu, 
apatija, interesų susiaurėjimu, kai atsiranda haliucina-
cijos (naktimis girdite mirusio kūdikio verksmą arba 
žingsnius).

•	 Kai patyrę netektį keletą mėnesių po artimojo mirties 
negalite su tuo susitaikyti, atrodo, kad tuoj išprotėsite. 
Patiriamas mirusiojo metinių sindromas (pvz., per mi-
rusiojo gimtadienį arba jo mirties dieną), kai vėl atgims-
ta skausmingas sielvartas, nemiga, nerimas, atsiranda 
depresijos simptomų.

•	 Kai apie mirusįjį artimąjį negalite kalbėti be liūdesio 
net prabėgus keliems mėnesiams, nuolat ir su dideliu 
skausmu šnekate apie tai, kad buvote palikti, pradedate 
stipriai pykti ant visų: velionio, gydytojų, slaugytojų ir 
kitų, kurie rūpinosi mirusiuoju.

Visais šiais atvejais būtina ieškoti pagalbos ir kreiptis į savo 
gydytoją, psichiatrą ar psichologą.

Pabaiga kitame numeryje.



17

Jau esame kalbėję, kad leksika, tai yra žodynas, –  ryškiau-
sias kalbos sluoksnis, ne tik atspindintis visuomenės gyvenimo, 
jos kultūros pokyčius, bet ir pačios visuomenės plačiausiai ap-
tarinėjamas. Savi, tarptautiniai žodžiai, naujadarai, vertiniai, 
hibridai… – tai mūsų žodyno dalis. O kas tokie skoliniai? Kas 
tai: būtinybė ar kalbos skurdumo požymis? Nuomonių visuo-
menėje, žinoma, yra įvairių: nuo visiško neigimo ir lietuvių 
kalbos pasmerkimo iki užmojų uždrausti bet kokius nelietu-
viškus darinius ir griežtai bausti pažeidėjus ar net juokingų, kai 
kalbininkai buvo apskųsti dėl neva nelietuviškų viešųjų tualetų 
užrašų WC toleravimo. Viena aišku – abejingų nėra.  

Nemažai aistrų sukėlė ir naujasis 2013 m. „Kalbos 
patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidimas, 
kuriame pakeistas kai kurių viešojoje kalboje paplitusių 
skolinių ankstesnis vertinimas: išbraukti tie žodžiai, kurių 
lietuviški atitikmenys pasirodė esą netikslūs, jų nepriėmė 
visuomenė, atsisakyta labai siauros vartosenos, neaktualių 
taisymų, įrašyta naujų žodžių, užfiksuotų įvairiuose kalbos 
šaltiniuose. Nors tarp skelbiamų žodžių medicinos terminų 
ar medikams reikalingų žodžių nėra daug, vis dėlto, manau, 
mediko gyvenimas ir akiratis neapsiriboja vien medicina. Tai-
gi, ko gero, pravartu būtų aptarti, kurie skoliniai vartotini, o 
kurių reikėtų vengti.

Pirmiausia, reikėtų sutarti, kad skolinys iš principo nėra 
blogybė. Taip vadinami visi nelietuviškos kilmės žodžiai. Be-
veik visose pasaulio kalbose yra skolinių. Svarbiausia atskirti 
vartotinus ir nevartotinus, jie vertinami skirtingais laipsniais. 

Šį kartą pakalbėkime apie skolinius, kurių vertinimas pa-
keistas ir dabar juos galima vartoti daug laisviau ir plačiau.

1. Pats griežčiausias skolinių vertinimo laipsnis – ne-
teiktini skoliniai (ntk.), kurie laikomi kalbos klaidomis ir 
lietuvių kalboje nevartotini. Įvertinus taisyklingumo kriteri-
jus ir vartosenos polinkius, peržiūrėta nemažai tokių skolinių 
ir pakeistas vertinimo laipsnis. Dabar jie vadinami tarptau-
tiniais žodžiais. Kadangi lietuvių kalboje jau nusistovėjęs šių 
žodžių lietuviškas atitikmuo, jam ir teikiamas pirmumas, o 
tarptautinis yra šalutinis bendrinės kalbos variantas. Štai keli 
reabilituoti žodžiai:

bistrò tarpt. || užkandnė, ùžeiga     
bordiū̃ras tarpt. || šalgatvio bortẽlis  
futliãras tarpt. || 1. dė̃klas; makšts; 2. įmaũtė;  

3. akinnė      
garderòbas tarpt. || 1. (visà) aprangà; drabùžiai;  

2. drabužnė      
kapòtas tarpt. || añtvožas, dañgtis; gaũbtas    
kornišònai tarpt. || (marinúoti) agurkė̃liai       
matrãcas skol. || rė́minis čiužinỹs     
nesesèras tarpt. || reikmennė, reikmenų̃ dėžùtė, 

skrynẽlė    
parkuoti tarpt. || statýti (automobilį) 
tèsteris tarpt. || 1. tikrklis, tikrintùvas; 2.  bandklis; 

3. mėginỹs, mėginukas 

2. Šiek tiek švelnesnis skolinių vertinimas teikiamas su 
nuoroda vengtina (vngt). Nemažai buvusių šio laipsnio 
žodžių dabar vertinami kaip taisyklingi šalutiniai bendrinės 
kalbos normos variantai. Taigi, šių žodžių lietuviškiems 
atitikmenims taip pat teikiama pirmenybė, o tarptautinis 
yra vartotinas, tik šalutinis, tai yra antrinis: 

anšlãgas tarpt. || muz., teatr. añtplūdis      
aršùs, -̀ skol. || 1. pktas, -à; 2. kerštngas, -a;  

3. smarkùs, -; nartùs, -      
bãlius skol. || puotà, pókylis, póbūvis, 

pasilnksminimas, vakarė̃lis     
bòrdinis, -ė tarpt. || tam̃siai raudónas, -a, vỹšninis, -ė
chãki tarpt. || rusvaĩ̇ žalsvà (spalva)      
disciplinà tarpt. || 1. dalỹkas; 2. drausmė̃ ( buvo svet. 

vngt.)
domkrãtas tarpt. || kėlklis      
farširúoti tarpt. || įdarýti      
forsúoti tarpt. || spar̃tinti; ddinti      
hospitalizúoti tarpt. || (pa)guldýti į ligóninę      
incèstas tarpt. || kraujómaiša       
ingredieñtas tarpt. || 1. sudedamóji dals; 2. dgs. 

maĩsto sudėts      
kalkuliãtorius tarpt.  || skaičiuotùvas      
kapišònas tarpt. || gobtùvas     
kãriesas tarpt. || ėduons      
klỹnas skol. || 1. tar̃pkojis, šãkumas; 2. antùkas, 

prãrėžas      
p̀knikas tarpt. || škyla       
plastmãsė psn. || plãstikas       
respektabilùs, - tarpt. || orùs, -; garbùs, -       
siurprzas tarpt. || staigmenà; netikėtùmas       
skelètas tarpt. || griáučiai.      
3. Reabilituota žodžių, anksčiau vertintų kaip vengtinos 

svetimybės. Dabar jie galimi vartoti kaip lygiaverčiai normos 
variantai, nes prilyginti saviems lietuviškiems atitikmenims ir 
gali būti vartojami pasirinktinai:

anū̃kas, -ė skol. | vaikáitis, -ė (dukráitė, sūnáitis)      
bntas tarpt. | vỹturas      
bintúoti tarpt. | vỹturiuoti; (ap)ršti
eklèras tarpt. | plikýtas pyragáitis     
furùnkulas tarpt. | šùnvotė
karbùnkulas tarpt. | pktvotė
šncelis tarpt. | pjausnỹs

Tai tik pirmas žvilgsnis į naujai vertinamus skolinius. Kitą 
kartą tęsime jų apžvalgą. O vietoj apibendrinamųjų žodžių 
norėčiau pacituoti Davido Crystalo mintį: 

,,Tikrąją kiekvienos kalbos gyvybę lemia įvairovė, gebėjimas 
keistis ir prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Nesikeičia tik miru-
sios kalbos.“

Skoliniai: diagnozė ar norma? (I)
Diana Žėkienė,  

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Žodis gydo, žodis žeidžia
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„...tai kaip meditavimas“
Rugsėjo 17 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta 

Giedrės Gučaitės rašto meno paroda „Takai“. Pristatydama 
parodą dailininkė Viktorija Daniliauskaitė pastebėjo, kad 
ši paroda surengta be jubiliejaus, be jokios progos. Pasak  
V. Daniliauskaitės, „atsiranda darbai, atsiranda ir jų gyveni-
mas. [...] Darbai nebuvo iš karto padaromi. [...] klodai pa-
sipildo, suteikia dar didesnę prasmę“. Į grafikės Ramunės 
Vėliuvienės klausimą, kodėl nuo piešimo perėjo prie rašymo, 
parodos autorė atsakė: „Knyga man – šventas dalykas per am-
žius. Man to reikia, man tai įdomu. Man be galo įdomu kaps-
tytis, ieškoti tų tekstų. Viską rašau teptuku. Tai ilgai užtrunka, 
tai kaip meditavimas.“

Parodoje eksponuojami 2010 m. sukurtų ir keletas naujų 
keramikos ir kaligrafijos darbų. Daugiausia tekstų iš Senojo 
Testamento hebrajų, lotynų, vokiečių, lenkų ir lietuvių kalbo-
mis. Testamentus įvairiomis kalbomis ji gavo iš bičiulio vokie-
čio kunigo dr. Hanso Friedricho Fischerio. Iš gausybės tekstų 
menininkė išrinko tas pačias eilutes ir žodžius skirtingomis 
kalbomis. Grafikė kruopščiai, kaligrafiškai rašo teptuku, ne-
naudoja jokių šablonų. 

Senojo Testamento išmintį savo kūryboje G. Gučaitė 
perteikia jau seniai, vis surasdama naujų prasmingų tekstų. 
Dailininkė, muziejininkė Emilija Jėzualda Jaudegytė apie  
G. Gučaitės kūrinius rašė: „Jos grafika atrodo trapi, elegan-
tiška, tačiau stulbina milžiniška jėga ir vidine stiprybe. Visa 
kūryba spindi sakralumu, tyru sielos švytėjimu.“ 

1966 m. G. Gučaitė baigė M. K. Čiurlionio menų mokyk-
lą, kurioje nuo 1955 m. mokėsi muzikos, o nuo 1961 m. – 
grafikos Dailės skyriuje; 1972 m. – grafikos Vilniaus dailės 
institute, įgijo pedagogės specialybę; 1972–1976 m. – Kauno 
Stepo Žuko taikomosios dailės technikumo dėstytoja. Nuo 
1989 m. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 
mokytoja. Kuria estampus, ekslibrisus, plakatus, knygų iliust-
racijas, rankų darbo popierių su reljefiniais audimų raštais, 
objektus, piešia, tapo ant popieriaus. Nuo 1972 m. dalyvavo 
daugybėje parodų Lietuvoje ir užsienyje. Yra surengusi dvi-
dešimt personalinių parodų Varšuvoje ir Vroclave (Lenkija), 
Vienoje (Austrija), Atėnuose (Graikija), Vilniuje, Kaune, Birš-
tone, Anykščiuose ir kt. Nuo 1983 m. – Lietuvos dailininkų 
sąjungos narė. Apipavidalino ir sukūrė iliustracijas vadovė-
liams „Mažųjų skaitiniai“ (1986), knygelėms vaikams „Šešios 
žąsys“ (1988, 2001), „Vaikų pasaka“ (1990, 2008), „Pasakos 
be galo“ (2007), užsienio šalyse išleistoms knygoms „Mala his-
toria dandyzmu“ (1995, Lenkija), „Die Argonauten“ (1997, 
Vokietija); žurnalams („Nemunas“, „Genys“, „Laimiukas“) 
bei laikraščiams („Dienovidis“) ir kt. Dailininkė apdovanota 
žurnalo „Nemunas“ premija, diplomais Lietuvos gražiausios 
metų knygos konkursuose (1980, 1981, 1986, Vilnius) ir kt. 
2009 m. jai paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ir meno 
kūrėjo stipendija. Menininkės darbų yra įsigiję Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos dailės ir kiti muziejai, priva-
tūs asmenys Lietuvoje ir užsienyje.

G. Gučaitė – žymaus XX a. lietuvių tapytojo Antano Žmui-
dzinavičiaus ir dantų gydytojos, pas kurią gydėsi ir prezidentas 
Antanas Smetona, dirbusios Vilniuje ir Kaune, Marijos Onos 
Putvinskaitės-Žmuidzinavičienės anūkė. 

Jau parengus šią publikaciją, mus pasiekė liūdna žinia, kad 
rugsėjo 29-ąją Giedrė jau išėjo, kad jos nebėra, kai dar visur 
tiek jos prisilietimų, kai jos kūriniai kalba Senojo Testamento 
žodžiais: „Štai išgryninau Tave, tačiau ne kaip sidabrą, Tave iš-
mėginau skausmo žaizdre.“

Mirusiajam ilsintis, tesiilsi ir jo atminimas. Sukaupk savo 
drąsą jo gyvasčiai užgęsus.

Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Pro memoria Almai Karosaitei
Rugsėjo 8 d. netekome poetės Almos Karosaitės (1945 01 19–2014 09 08). 
Alma Karosaitė gimė 1945 metų sausio 19 dieną Biržų rajone, Gavėnų kaime. Vilniaus universiteto Istorijos ir filo-

logijos fakultete, studijavo lituanistiką. Dirbo bibliografe Knygų rūmuose, stiliste ir korespondente spaudoje, redaktore 
„Vagos“ leidykloje. Nuo 1995 metų darbavosi Muitinės mokymo centre. Slaugos darbuotojų specializacijos ir tobulini-
mosi centre nuo 1999 metų vasario 3 dienos iki 2006 metų birželio 30 dienos dirbo žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 
stiliste. 2013 metų rugsėjį už Vilniaus vardo garsinimą buvo apdovanota II laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir 
Tautai“. Bendradarbiams ji paliko neblėstantį šviesaus, nuoširdaus, doro žmogaus prisiminimą. Apdovanota humoro 
jausmu, ji kartu buvo ir talentinga improvizatorė, gebanti bemat įvilkti į poetinę formą pasveikinimą su gimtadieniu ar 
šmaikštų palinkėjimą bet kuria proga.

Urna su Almos Karosaitės pelenais amžino poilsio atgulė šalia prieš dešimtmetį mirusios mamos – Vilniaus pakraštyje, 
netoli Šilėnų, Kairėnų kapinėse.

Liūdime kartu su artimaisiais, kad likimo jai skirta našta per anksti palaužė gyvybingą ir kūrybingą sielą. 
Ją pažinojusių atmintyje Alma Karosaitė išliks kaip talentinga poetė, nuoširdi bendradarbė, sąžiningas žmogus.

SDTS centro kolektyvas
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TenderWet plus 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis skirtas paviršinių 
žaizdų, nekrozių valymui.
 Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios, infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 5,5 cm apvalus, sterilus
7,5x7,5 cm, sterilus 
10x10 cm, sterilus

TenderWet  plus cavity 

paruoštas naudojimui tvarstis 
aktyvuotas Ringerio tirpalu, 
sugeriamąjame sluoksnyje yra 
antiseptikas 
polihexanidinas (PHMB).
Tvarstis naudojamas gilių 
žaizdų tamponavimui. 
Indikacijos: 
• Blogai gyjančios, gausiai 
eksuduojančios bei infekuotos 
žaizdos.
• Lėtinės skirtingos etiologijos 
žaizdos (pragulos, diabetinė 
gangrena, trofinės opos).

Ø 4 cm apvalus, sterilus

Sorbalgon 

Kalcio alginato tvarstis 
naudojamas paviršinių ir gilių 
žaizdų valymui. Indikacijos: 
• Lėtinės, blogai gyjančios 
žaizdos (trofinės opos, pragulos, 
diabetinė gangrena).
• Infekuotos žaizdos, abscesai, 
furunkulai, karbunkulai.
• Paviršiniai nudegimai.
• Trauminės žaizdos.

5x5 cm, sterilus
10x10 cm, sterilus

Hydrotac 

Putų tvarstis, kurio vidinis 
sluoksnis padengtas hidrogeliu.
Naudojamas mažai ar 
vidutiniškai eksuduojančioms 
žaizdoms granuliacijų ir 
epitelizacijos fazėse gydyti.  
Indikacijos:
• Trofinės opos, diabetinė pėda.
• Pragulos. 
• Nudegimai iki 2 laipsnio (2a)

Ø 6cm apvalus, sterilus
10X10 cm sterilus
10X20 cm sterilus

Hydrocoll
 
*KOMPENSUOJAMAS
 
Savaime prilimpantis, greitai 
absorbuojantis hidrokoloidinis 
tvarstis. Naudojamas esant  
lengvai ir vidutiniškai 
eksuduojančioms žaizdoms. 
Indikacijos:
• Lėtinės sunkiai gyjančios 
neinfekuotos žaizdos, kai ilgai ir 
sunkiai formuojasi granuliacijos 
(trofinės opos, pragulos).
• Antro laipsnio nudegimai.

5x5 cm N10, sterilus
10x10 cm N10, sterilus
20x20 cm N10 ,sterilus

MODERNŪS TVARSČIAI
DRĖGNAM ŽAIZDŲ GYDYMUI

Nemokama linija 8 800 50003, www.allium.lt

 

Neonatologijos asociacijos nariams!

Informuojame, kad šaukiamas Neonatologijos asociacijos, buveinės adresas: 
Eivenių g. 2, Kaunas, kodas 300663183, duomenys kaupiami ir saugomi 

VĮ Registrų centro Kauno filialo Juridinių asmenų registre (toliau – 
Asociacija), neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 

2014 m. lapkričio 20 d., 13.00 val. Park Inn by Radisson viešbučio 
patalpose, esančiose K. Donelaičio g. 27, Kaunas. 

 
Susirinkimo darbotvarkė:

1)    Asociacijos pavadinimo keitimas.
2)    Asociacijos įstatų keitimas.
3)    Įgaliojimų pasirašyti pakeistus Asociacijos įstatus suteikimas.
 

Neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Asociacijos pre-
zidentas. 

Asociacijos organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti neeilinį 
visuotinį narių susirinkimą: Asociacijos prezidentas. 

Sprendimų dėl kiekvieno neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės 
klausimo projektai, dokumentai teikiami neeiliniam visuotiniam narių susirinki-
mui, informacija, susijusi su nario teisių įgyvendinimu bei kita informacija, teikia-
ma atvykus adresu: Eivenių g. 2, Kaunas.
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eksuduojančioms žaizdoms. 
Indikacijos:
• Lėtinės sunkiai gyjančios 
neinfekuotos žaizdos, kai ilgai ir 
sunkiai formuojasi granuliacijos 
(trofinės opos, pragulos).
• Antro laipsnio nudegimai.

5x5 cm N10, sterilus
10x10 cm N10, sterilus
20x20 cm N10 ,sterilus

MODERNŪS TVARSČIAI
DRĖGNAM ŽAIZDŲ GYDYMUI

Nemokama linija 8 800 50003, www.allium.lt


