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Hemodializuojamų pacientų mitybos savitumai
Jolanta Radzvilienė1,3, Ana Minkovskienė2,3, Lina Spirgienė3

1„Diaverum klinika“, Alytus
2VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

3Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra

Raktažodžiai: hemodializuojami pacientai, mityba, slau-
gytojas.

ĮVADAS

Visame pasaulyje daugėja galutiniu inkstų nepakankamu-
mu sergančių pacientų, kurie gydomi hemodialize. Nepaisant 
vis gerėjančios hemodializių techninės bazės, hemodialize 
gydomų pacientų mirštamumas yra gana didelis (9,4–30 %) 
[1]. Tai priklauso nuo hemodializės kokybės, kurią lemia gera 
dializės procedūra ir tinkamas hemodializuojamų pacientų 
gydymas [2], t. y. anemijos, hipertenzijos, kalio ir fosforo apy-
kaitos sutrikimų bei pacientų mitybos korekcijos kokybė [3].

Hemodializė inkstų funkcijos nepakeičia. Jos metu iš krau-
jo medžiagų apykaitos produktų ir skysčių pertekliaus išvalo-
ma tiek, kad pacientai galėtų būti darbingi ir gerai jaustųsi. 
Tačiau toksinių medžiagų kiekis išlieka didelis [4]. Dėl to 
svarbus dietinis gydymas, kuris padeda kontroliuoti ligą bei 
jos pasekmes ir yra toks pat svarbus, kaip ir medikamentinis 
gydymas, siekiant pagerinti pacientų savijautą bei sveikatos 
būklę [5]. Laikantis dietinio gydymo rekomendacijų, siekia-
ma sumažinti šlapalo koncentraciją kraujyje, toksiškumą, ap-
saugoti nuo mitybos nepakankamumo, išvengti kitų organų 
funkcijų pažeidimų [6]. 

Mitybos rekomendacijų nežinojimas ar jų nepaisymas turi 
įtakos pacientų gyvenimo kokybei, tačiau slaugytojų žinios 
ir veiksmai gali sulėtinti inkstų ligos progresavimą [7], todėl 
mokant pacientus labai svarbus slaugytojo vaidmuo. Svarbu 
pacientams paaiškinti, motyvuoti, kad būtina laikytis dietos 
rekomendacijų, pateikti, kokius produktus rekomenduojama 
ir nerekomenduojama vartoti, kokie maisto produktai gali 
kelti grėsmę. 

Slaugytojų bendradarbiavimas su pacientais ir jų artimai-
siais bei mokymas dietos principų leidžia sumažinti pacientų 
negalios lygį, padeda adaptuotis prie pasikeitusios gyvenimo 
situacijos [7]. Pacientų dalyvavimas mokymo procese didina 
jų savivertę, o geri rezultatai dar labiau motyvuoja keisti gy-
venseną [8]. 

Straipsnio tikslas – supažindinti sveikatos priežiūros spe-
cialistus su hemodializuojamų pacientų mitybos savitumais ir 
mokymo svarba.

Hemodializuojamų pacientų mitybos  
mokymo svarba

Esant lėtiniam inkstų funkcijos nepakankamumui, tinka-
ma, visaverte mityba turėtų rūpintis ir patys pacientai. Nors 
šiuolaikinių informacinių technologijų laikais rasti informa-
cijos apie mitybą nėra sudėtinga, tačiau būtina rasti tą, kuri 
pagrįsta įrodymais [5], sudaryta dializių slaugytojų, gydytojų 
nefrologų, dietologų. 

Slaugytojas, atlikdamas mokytojo vaidmenį, pirmiausia 
turi išsiaiškinti, kokios yra hemodializuojamų pacientų ži-
nios, įpročiai, kiek laiko atliekamos hemodializės procedūros, 
kokie buvo mitybos įpročiai iki hemodializių. Siekiant koky-
biškai organizuoti mokymo procesą, svarbu tinkamai įvertin-
ti, ką hemodializuojami pacientai bei jų artimieji žino apie 
mitybos savitumus atliekant hemodializę. Prieš parenkant 
mitybos rekomendacijas, būtina kiekvienam pacientui indi-
vidualiai nustatyti mitybos būklę bei paciento energijos po-
reikius [6]. Pacientų mokymas turi būti individualizuojamas, 
t. y. pritaikomas kiekvienam hemodializuojamam pacientui 
pagal mitybos įpročius, išteklius, klinikinius rodiklius. 

Slaugytojų vaidmuo pacientų mokyme yra vienas pagrindi-
nių. Jų kompetencija yra surinkti, patikrinti, papildyti ir pateik-
ti pacientams informaciją apie mitybą. Slaugytojai dalyvauja 
vertinant gydymo efektyvumą ir suteikia žinių apie pagrindi-
nius mitybos principus, bendrauja su pacientais ir jų artimai-
siais, skatina diskusijas. Hemodializuojami pacientai, sergantys 
lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu, turi adaptuotis prie 
pasikeitusio gyvenimo būdo, didelį dėmesį skirti mitybai. 

Hemodializuojamų pacientų mitybos piramidė

Hemodializuojamiems pacientams skiriama speciali mi-
tyba, kurios laikydamiesi pacientai jaučiasi geriau tarp pro-
cedūrų ir hemodializės metu. Hemodializuojamų pacientų 
dietinio gydymo tikslas – kompensuoti netektų baltymų kie-
kį, koreguoti mineralų, elektrolitų ir skysčių balansą [9]. Paly-
ginus sveikos mitybos piramidės rekomendacijas su pacientų, 
kuriems taikoma hemodializės procedūros, mityba, galima 
pastebėti skirtumus (1 a ir 1 b pav.). 

1 a pav. Mitybos piramidė, pritaikyta  
hemodializuojamiems pacientams

(pagal literatūros šaltinius sudarė J. Radzvilienė; 2014)
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1 b pav. Sveikos mitybos piramidė
(pagal LR SAM) [10]

Mitybos piramidės pagrindą sudaro baltyminis maistas, 
kuris yra dviejų rūšių: didelės ir mažos biologinės vertės. 
Dializuojamiems pacientams baltymų poreikis ypač didelis, 
nes hemodializės procedūra skatina baltymų irimą. Didelės 
biologinės vertės baltymai turėtų sudaryti didesnę mitybos 
dalį, kad apsaugotų raumenis nuo nykimo, būtų gaminami 
nauji audiniai ir neišsivystytų mitybos nepakankamumas. 
Daugiausia baltymų yra mėsoje. Baltymų poreikis skaičiuoja-
mas 1,2–1,4 g kilogramui optimalios kūno masės. Neturintys 
apetito pacientai baltymų turi gauti papildomai. Baltymams 
papildyti tinka koncentratai, turintys nedidelį fosforo kiekį. 

Dėl ribojamo skysčio ir sumažėjusio fizinio aktyvumo 
hemodializuojamiems pacientams dažnai užkietėja viduriai, 

todėl būtina saikingai vartoti skaidulinio maisto. Tačiau reikia 
nepamiršti, kad kai kuriuose grūduose yra didelis kiekis ka-
lio ir fosforo. Pacientams patartina vartoti daugiau kvietinių 
sėlenų. Kviečių sėlenose yra daug kalio, tačiau jos nėra absor-
buojamos. Rekomenduojama 20–25 g sėlenų per dieną. Pa-
cientai neturėtų atsisakyti rupios duonos ar duonos gaminių 
su sėlenomis. 

Visiems pacientams patartina vartoti mažiau vaisių ir 
daržovių. Jei kalio kiekis serume yra padidėjęs, vartojimą reikia 
sumažinti iki 1,2 mmol/kg optimalios kūno masės per parą. 
Fosforas sunkiai pasišalina iš organizmo hemodializės metu, 
todėl produktus, turinčius didesnį fosforo kiekį, reikia riboti: 
mažiau vartoti pieno, žuvies, vengti sūrio, kiaušinių [6].

Dializuojamiems pacientams patariama riboti skysčių var-
tojimą. Mažiau geriant, mažiau išsiskiria šlapimo. Gausus 
skysčių vartojimas pavojingas sveikatai – padidėja kraujos-
pūdis, tinsta audiniai ir atsiranda širdies nepakankamumas. 
Skysčiai gali kauptis plaučiuose, todėl gali atsirasti gyvybiškai 
svarbių organų funkcijos sutrikimas. Vartojant daug skysčių 
ir sūraus maisto, kūno masė didėja greitai dėl besikaupian-
čių skysčių. Be vandens, skysčiams priskiriami ledai, vaisiai, 
daržovės, sriubos. Skysčiai pacientui apskaičiuojami individu-
aliai, paros šlapimo kiekis + 500 ml skysčio [9]. Papildomai, 
atsižvelgiant į indikacijas, pacientams skiriamas vitaminų B 
kompleksas, geležies, kalcio preparatai.

Taigi, sveikos mitybos piramidė turi būti modifikuota ir 
pagal mitybos rekomendacijas pritaikyta hemodializuoja-
miems pacientams.

Makronutrientai ir mikronutrientai

Maistinės makromedžiagos (makronutrientai) – tai maisti-
nės medžiagos, kurios išskiria kalorijas: baltymai, riebalai, an-
gliavandeniai [11]. Makronutrientų rekomenduojamas paros 
kiekis hemodializuojamiems pacientams pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Makronutrientų rekomenduojamas paros kiekis hemodializuojamiems pacientams
Gausu maisto produktuose Rekomendacijos. Pastabos

B
al

ty
m

ai Mėsoje, žuvyje, jūros produktuose, paukštienoje, jautienoje, 
veršienoje, kiaušiniuose, piene ir jo produktuose, grūduose, sėklose ir 
riešutuose, ankštinėse daržovėse.

Pradėjus gydymą dializėmis, baltymų riboti nereikia (jų netenkama dializės 
metu).
Baltymų reikėtų suvartoti 1,2–1,4 g/kg kūno svorio per dieną.

R
ie

ba
la

i Riešutuose, sėklose, javuose, žaliose lapinėse daržovėse, augaliniame 
aliejuje, avokaduose, riebioje žuvyje, kiaulienoje, riebioje dešroje, 
svieste, riebiuose pieno produktuose. 

Suskaidyti riebalai organizme nepalieka nuodingų atliekų, todėl dializuo-
jami pacientai gali valgyti tiek riebalų, kiek nori. 

A
ng

lia
va

nd
en

ia
i Baltoje duonoje, makaronuose, cukruje, meduje, sausainiuose, 

kriaušėse, ryžiuose, kvietinėse ir manų kruopose, riešutuose, piene. 
Hemodializuojami pacientai labai gerai pasisavina angliavandenius. Tačiau 
reikia žinoti, kad jie dažniausiai būna drauge su kitomis medžiagomis, kurios 
gali būti žalingos, pvz., vaisiuose ir daržovėse, be angliavandenių, yra daug 
kalio. 
Atliekant dializės procedūras, galima vartoti gausiai, jų riboti nereikia. 

Šaltiniai: Dobrovolskienė R., Galubauskienė R. Dializuojamų pacientų dietinio gydymo rekomendacijos. Vilnius, II pataisytas leidimas, 2008; 
Tamošaitis A., Galubauskienė R. Lėtinis inkstų nepakankamumas ir mityba. Vilnius, II papildytas leidimas, 2013. 

Maistinės mikromedžiagos (mikronutrientai) – tai vita-
minai, elektrolitai, mineralai ir kitos aktyvios substancijos, 
kurios neišskiria šilumos, bet yra būtinos organizmo funk-

cijoms palaikyti [11]. Mikronutrientų rekomenduojamas 
paros kiekis hemodializuojamiems pacientams pateiktas 2 
lentelėje.
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2 lentelė. Mikronutrientų rekomenduojamas paros kiekis hemodializuojamiems pacientams

Gausu maisto produktuose Rekomendacijos. Pastabos

K
al

is

Vaisiuose ir uogose: visuose džiovintuose vaisiuose, bananuose, slyvose, 
abrikosuose, braškėse, vynuogėse, nektarinuose, apelsinuose, kiviuose, 
kriaušėse, manguose; daržovėse: bulvėse, pomidoruose, burokėliuose, 
cukinijose, morkose, ankštiniuose, brokoliuose, salieruose; pieno pro-
duktuose; visuose riešutuose, saulėgrąžose, šokolade, kavoje, arbatoje. 

Kalio kiekis turi būti mažinamas. 
Su maistu kalio reikėtų gauti ne daugiau nei 1,5–2,0 g per dieną.
Perteklius sukelia veido ir liežuvio tirpimą, raumenų silpnumą, metalo 
skonį burnoje, širdies ritmo sutrikimus, gali net sustoti širdis, todėl sekti 
suvartojamo kalio kiekį reikia itin atidžiai. 

Fo
sf

or
as

Mėsoje (išskyrus paukštieną), vidaus organų mėsoje (kepenyse, liežuvy-
je, smegenyse ir kt.), varškėje, sūriuose, kiaušiniuose, riešutuose, sėklose, 
kakavos produktuose (šokolade), žuvyje ir jos produktuose, kruopose. 

Fosforo kiekis ribojamas. 
Dienos racione rekomenduojama ne daugiau kaip 17 mg/kg optimalaus 
kūno svorio.
Jei fosforo kiekis kraujyje didelis, skiriami vaistai, mažinantys fosforo kiekį 
kraujyje. 

K
al

ci
s Pieno produktuose: piene, kefyre, varškėje, sūriuose. Kalcio su maistu turi gauti daugiau, ypač esant hiperfosfatemijai; ne 

mažiau kaip 2000 mg per dieną. 
Per mažas ir per didelis kalcio kiekis kraujyje yra nepageidautinas.

N
at

ri
s

Konservuotuose produktuose: žaliosiose ir juodosiose alyvuogėse, rau-
gintuose kopūstuose; 
rūkytoje mėsoje ir žuvies gaminiuose, silkėje, bulvių traškučiuose, 
pomidorų padaže, prieskonių mišiniuose.

Per dieną reikėtų suvartoti iki 3,5–5 g valgomosios druskos (yra 
natūraliuose maisto produktuose). Maisto nereikėtų papildomai sūdyti.
Per didelis kiekis gali sukelti skysčių susilaikymą (atsiranda patinimai, pa-
kyla kraujospūdis, skysčiai kaupiasi pilve ir kt.), didina troškulį. 

V
it

am
in

ai

B1 – kiaulienoje, ankštinėse daržovėse, žemės riešutuose, nesmulkintuo-
se grūduose;
B2 – pieno produktuose, mėsoje, grūduose, daržovėse;
B6 – mėsoje, daržovėse, nesmulkintuose grūduose;
B12 – kepenyse, žuvyje, kiaušiniuose, pieno produktuose;
C – vaisiuose (ypač citrusiniuose) ir daržovėse: brokoliuose, kopūstuose, 
pomidoruose, žaliosiose paprikose.
Folio rūgšties – žalialapėse daržovėse (petražolėse, špinatuose, salotų 
lapuose ir kt.), kepenyse, inkstuose, kiaušiniuose, motinos ir karvės 
piene, alaus mielėse.
Niacino – liesoje mėsoje, kepenyse, žuvies produktuose, žirniuose, pu-
pose, grikių kruopose, rupioje duonoje, riešutuose. 
Biotino – kepenyse ir inkstuose, pieno produktuose, kai kuriuose jūros 
produktuose, ypač austrėse, krabuose, lašišose, mielėse.

vit. B1 – 1,1–1,2 mg; vit. B2 – 1,1–1,3 mg; 
vit. B6 – 10 mg; vit. B12 – 2,4 mikrog.; 
vit. C – 75–90 mg; folio rūgštis – 1 mg;
niacinas – 14–16 mg; biotinas – 30 mg;
aktyvus vit. D3 – skiriamas arba neskiriamas individualiai, priklausomai 
nuo kalcio koncentracijos kraujyje; vit. E – 400–800 TV;
vit. K – 45 mg, jo atsargas rekomenduojama papildyti tik tuomet, kai 
pacientas nevalgo arba gydomas antibiotikais.
Vitaminai ypač reikalingi, nes dializės metu didelis jų kiekis yra pašalinamas 
iš organizmo, išskyrus vitaminą A, kuris dializės metu nepašalinamas. 
Dalies vandenyje tirpių vitaminų netenkama hemodializės metu. 
Vartojant polivitamininius preparatus su mikroelementais, būtina atkreip-
ti dėmesį, kad jų sudėtyje nebūtų kalio.

Šaltiniai: Saukaitytė E. Peritoninė dializė ir hemodializė – kurią pasirinkti? Vilnius: Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija ,,Gyvastis“, 
2009; Tamošaitis A., Galubauskienė R. Lėtinis inkstų nepakankamumas ir mityba. Vilnius, II papildytas leidimas, 2013; Dobrovolskienė R., 
Galubauskienė R. Dializuojamų pacientų dietinio gydymo rekomendacijos. Vilnius, II pataisytas leidimas, 2008; Razbadauskas A., Lukoševičienė 
R. Sergančiųjų inkstų ligomis slauga. Klaipėda, 2010; Nacional Academy of Sciences, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, 
Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline Washington, DC: National Academy Press, 2000; 
Nacional Academy of Sciences, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, 
DC: National Academy Press, 2000.

Mikroelementai yra svarbūs kiekvienam žmogui, kad 
normaliai funkcionuotų organizmas. Jie reikalingi energijai, 
augimui ir kūno audinių stiprinimui. Mikroelementų yra 
įprastame maiste. Inkstų ligos keičia mikroelementų poreikį. 
Valgant visų grupių maisto produktus, patenkinami būtini 
mikroelementų poreikiai. Sergant inkstų ligomis, ribojami 
tam tikri maisto produktai, todėl gali imti trūkti kai kurių 
vitaminų. Jų stokai papildyti būtina vartoti papildomus mi-
kroelementus, pvz., kalcio preparatus [9]. Fosforas ir kalcis 
reikalingi kaulinei struktūrai užtikrinti. Organizmas sten-
giasi išlaikyti pusiausvyrą tarp kalcio ir fosforo. Sutrikus 
inkstų funkcijai ši pusiausvyra sutrinka, kalcio kraujo serume 
mažėja, o fosforo daugėja. Todėl pacientai, kuriems taikoma 
hemodializė, turėtų riboti maisto produktus su didesniu fos-
foro kiekiu. Jei taikant dietą nepavyksta palaikyti normalaus 
fosforo kiekio kraujyje, papildomai vartojami fosforo rišikliai 
[2]. Dializės metu fosforo prarandama nedaug.

Kalio yra įvairiuose maisto produktuose, tačiau daugiau-
sia augaliniame maiste, vaisiuose ir daržovėse. Kalis reikalin-
gas viso organizmo veiklai. Didžiausia jo reikšmė yra širdies, 
nervų sistemos, raumenų funkcijoms užtikrinti. Esant inkstų 
funkcijos nepakankamumui, inkstai nepašalina kalio, gauto 
su maistu, pertekliaus, todėl gali sutrikti širdies veikla. 

Mitybos rekomendacijos  
hemodializuojantiems pacientams

Hemodializuojamų pacientų dienos energinė vertė turėtų 
būti > 35 kcal/kg. Jei reikia, galima ją padidinti vartojant 
kaloringesnius maisto produktus arba didesnės energinės 
vertės maitinamuosius gėrimus [14]. Energijos poreikis 
apskaičiuojamas pagal 3 lentelę. Atsižvelgdami į kūno masę 
ir dirbamą darbą, idealią kūno masę dauginame iš atitinkamo 
kilokalorijų skaičiaus.
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3 lentelė. Paros energijos poreikio apskaičiavimas

Kūno masė
Darbas

Protinis Fizinis lengvas ir  
vidutinio sunkumo Fizinis sunkus

Padidėjusi 20–25 kcal 30 kcal 35 kcal

Normali 30 kcal 35 kcal 40 kcal

Sumažėjusi 35 kcal 40 kcal 45–50 kcal

Šaltinis: Dobrovolskienė R., Galubauskienė R. Dializuojamų 
pacientų dietinio gydymo rekomendacijos. Vilnius, II pataisytas 
leidimas, 2008.

Siekiant įvertinti hemodializuojamų pacientų būklę, 
svarbu atlikti klinikinius ir biocheminius kraujo tyrimus, nuo 
kurių rezultatų priklauso, kaip reikia keisti pacientų mitybos 
įpročius. Svarbu informuoti ir hemodializuojamus pacientus 
bei jų artimuosius apie biocheminius kraujo tyrimų rezultatus 
ir jų normas, mokyti, kaip ir kada reikėtų koreguoti mitybą. 
Kraujo tyrimai ir jų normos pateikti 4 lentelėje [6].

Tiek slaugytojams, mokantiems hemodializuojamus paci-
entus, tiek patiems pacientams ir jų artimiesiems reikia žinoti 
hemodializuojamų pacientų mitybos principus:

•  RIBOTAS vandens, valgomosios druskos, kalio fosforo 
kiekis;

•  PAKANKAMAS baltymų, kalorijų kiekis;
•  PAPILDOMAS kalcio, geležies, vitaminų (ypač vande-

nyje tirpių B grupės vitaminų) kiekis [7].

4 lentelė. Kraujo tyrimai ir jų normos
Tyrimai Normos

Šlapalas 1,8–8,3 mmol/l

Kreatininas
moterims 23–97 mikromol/l;  
vyrams 27–115 mikromol/l; 
asmenims > 50 m. 29–124 mikromol/l

Bendras baltymas suaugusiesiems 64–83 g/l

Albuminas 35–50 g/l

Kalis 3,5–5,0 mmol/l

Kalcis bendras 2,15–2,55 mmol/l;  
jonizuotas 0,98–1,13 mmol/l

Fosforas 0,87–1,45 mmol/l

Parathormonas 18,2–74 pg/ml

Hemoglobinas moterims 123–153 g/l; vyrams – 140–175 g/l

Feritinas moterims 12–150 mikrog/l; vyrams – 25–400 mikrog/l

Geležis 6,6–26 mikrog/l

Cholesterolis 2,6–5,2 mmol/l

Labai svarbu, kad hemodializuojamo paciento organizme 
nesikauptų skysčiai, todėl suvartojamų skysčių kiekis ir diurezė 
turi būti labai tiksliai matuojami. Slaugytojas turi paaiškinti pa-
cientui, kodėl jis privalo gerti mažiau ir kiek turi išgerti skysčių 
per parą, t. y. skysčių kiekis turi atitikti šlapimo kiekį ir prakaito 
išsiskyrimą (perspiraciją, kuri yra 500–800 ml).

Rekomenduojama, kad tarp hemodializių pacientai nepri-
augtų daugiau kaip 2,5 kg svorio. Idealiausia būtų nepriaugti 
1 kg svorio [7]. Hemodializuojamiems pacientams rekomen-
duojama išlaikyti optimalų kūno svorį (kūno masės indeksas 
KMI ≥ 22,0).

Dažnai hemodializuojamų pacientų apetitas būna blo-
gas, pacientus dažnai pykina. Taip yra dėl to, kad metaboli-
niai produktai dirgina skrandį, žarnyną ir vėmimą sukeliantį 
centrą. Slaugytojas turi išmokyti pacientus pasirūpinti gera 
burnos priežiūra: patarti burną skalauti šiltu, sūriu vandeniu 
arba citrinų sultimis. Kad mažiau pykintų, prieš valgį vartoti 
pykinimą malšinančius medikamentus, valgyti dažnai ir ma-
žomis porcijomis [7].

Hemodializuojami pacientai, nežinodami, kaip reikia mai-
tintis, ima badauti, o tai jiems kenkia. Teisingai parinkta dieta 
gerina paciento savijautą, stiprina kraują, gerina hemodializės 
efektyvumą. Sprendžiant su mityba susijusias problemas, pa-
cientui turėtų padėti šeimos nariai, artimieji [15].

Hemodializuojamiems pacientams ir jų artimiesiems reikia 
patarti:

•  Riboti daug kalio turintį maistą. Pamokyti, kaip suma-
žinti kalio kiekį ruošiant patiekalus [14]:
 daržoves virti dideliame vandens kiekyje,
 bulves virti, du kartus nupilant vandenį,
 prieš troškinant ar verdant sriubas, nuplikyti daržoves,
 riboti vaisių ir daržovių porcijų dydį.

•  Riboti daug natrio turintį maistą. Reikėtų stengtis mais-
to visai nesūdyti – kai kurių paruoštų maisto produktų 
sudėtyje jau yra druskos (duonoje, makaronuose).

• Rinktis liesesnių rūšių mėsą, žuvį. Rekomenduojami lie-
sesni maisto produktai: pienas, kefyras, varškė. Pieno 
produktuose yra nemažai kalcio, kurio poreikis diali-
zuojamiems pacientams yra padidėjęs.

•  Išmokyti suskaičiuoti per parą reikalingą skysčių kiekį ir 
stebėti kūno masę. Skysčių poreikis yra labai individu-
alus. Prie skysčių priskiriama sriubos ir ledai. Vaisiai ir 
daržovės taip pat turi apie 90 % vandens. Reikia ska-
tinti pacientą pačiam pasimatuoti išgeriamų skysčių 
kiekį bei diurezę. Pravartu kiekvieną pacientą išmokyti 
suskaičiuoti paros šlapimo kiekį. Jeigu paciento kūno 
masė greitai didėja, tikėtina, kad jis geria daug skysčių 
ar vartoja daugiau druskos. Kai kankina troškulys, pa-
cientui patariama gerti labai mažais kiekiais, čiulpti 
ledo gabaliukus. Tačiau būtina pacientą perspėti, kad 
karščiuojant, gausiai prakaituojant, vemiant, viduriuo-
jant būtina gerti daugiau skysčių.

•  Hemodializių metu iš organizmo pasišalina vandenyje 
tirpūs vitaminai. Todėl pacientams papildomai, pagal 
indikacijas, turi būti skiriama polivitamininių prepara-
tų. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad jų sudėtyje nebūtų 
kalio, fosforo, natrio.

•  Hemodializuojamiems pacientams trūksta geležies. Esant 
deficitinei geležies anemijai, gydytojas pagal indikacijas 
paskiria geležies preparatų.

•  Rekomenduojama pacientams turėti dvejas svarstykles – 
kūno masei fiksuoti ir maisto produktams sverti.

•  Paciento kūno masė neturėtų labai kisti tarp hemodializių.
•  Įsiminti uremijos požymius: silpnumas, nuovargis, šleikš-

tulys, vėmimas; laiku juos atpažinti ir nedelsiant kreiptis 
į hemodializės centrą.

•  Atkreipti dėmesį į produktų etiketes, kuriose nurodomi in-
gredientai. 

Hemodializuojamiems pacientams rekomenduojami ir veng-
tini produktai pateikti 5 lentelėje. 
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5 lentelė. Rekomenduojami ir vengtini maisto produktai

Produktai Rekomenduojama Vengtina 

Pieno 
produktai

Mažo riebumo pienas. Sviestinio pieno, pieno kokteilių, 
jogurto, naminio sūrio.

Mėsa
Jautiena, sūris, turintis 
mažai druskos, žuvis, 
kalakutiena.

Kumpių, dešrainių, konservuotos 
mėsos, konservuotos paukštienos, 
dešrelių.

Duonos 
gaminiai

Kvietinė duona, balta 
duona, sausainiai, bande-
lės, avižiniai dribsniai.

Sūdytų sausainių, sūdytų spra-
gėsių.

Daržovės

Šparagai, kopūstai, mor-
kos, šaldytos daržovės, 
žaliosios salotos, ridikai.

Brokolių, žalių žirnių, grybų, 
moliūgų, špinatų, pomidorų, 
agurkų, žalių ropių. 
Ypač vengti daržovių, kurios turi 
daug Na arba K: bulvių, avokadų, 
marinuotų daržovių, džiovintų 
pupų, žirnių, pomidorų, artišokų.

Vaisiai

Juodieji serbentai, 
mėlynės, vyšnios, arbūzai 
(nepamiršti, kad jie turi 
daug vandens), manda-
rinai, obuoliai, obuolių 
sultys, braškės.

Abrikosų, bananų, datulių, vaisių 
kokteilių, nektarinų, apelsinų, 
razinų, rabarbarų, slyvų, kriaušių, 
vynuogių, citrinų.

Prieskoniai

Česnakų milteliai, 
svogūnų milteliai, pipirai.

Salierų, druskos, krienų, 
citrininių pipirų, garstyčių, 
alyvuogių, marinuotų daržovių, 
sūdytų riešutų, sojų padažo.

  Sudaryta pagal University of Utah Health Sciences Center rekomen-
dacijas.

Apibendrinimas

Pradėjus taikyti hemodializės procedūras, pasikeičia 
pacientų gyvenimo būdas, didelis dėmesys turi būti skiriamas 
hemodializuojamų pacientų mitybai. Pakeisti mitybos įpročius 
nėra lengva, reikia nemažai pastangų, noro ir žinių, reikia 
susitaikyti ir su esama liga, organizme vykstančiais pokyčiais.

Norint pagerinti hemodializuojamo paciento sveikatos 
būklę, gyvenimo kokybę, pacientams būtina laikytis dieti-
nio gydymo rekomendacijų. Tinkama hemodializuojamų 
pacientų mityba gali sumažinti uremiją ir toksiškumą, apsau-
goti nuo mitybos nepakankamumo išsivystymo, mažinti kitų 
organų funkcijų sutrikimų riziką. 

Slaugytojai, mokydami hemodializuojamus pacientus ir jų 
artimuosius mitybos savitumų, turėtų atsižvelgti į individu-

alius paciento poreikius, pateikti aiškias ir suprantamas mity-
bos rekomendacijas, paaiškinti jų svarbą, didelį dėmesį skirti 
atgaliniam ryšiui. 
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Gimtadieno proga sveikiname koleges:
Adelę Pastarnokienę, VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorės pavaduotoją slaugai.
Reginą Žuromskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vyresniąją 

slaugytoją. 
Genę Dabkevičienę, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicinos katedros lektorę. 
Renatą Arbatavičiūtę, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Radiologijos skyriaus administratorę. 

Linkime Jums stiprybės kantriai einant nelengvu, bet prasmingu gyvenimo keliu, kurį pasirinkote. Tegu kas-
dienis darbas suteikia Jums gyvenimo pilnatvės pojūtį, tegu jis būna ne tik pareiga, bet ir pašaukimas, suvokiant, 
kad Jūsų dėmesio, žinių, atjautos reikia daugybei žmonių: pacientams, kolegoms, artimiesiems, šeimai.

Linkime profesinės sėkmės ir asmeninės laimės.



9Kvalifikacijos tobulinimas

Specialistų, įgijusių aukštesnįjį medicininį ir farmacinį išsilavi-
nimą, specializacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos Balta-
rusijoje tikslas – tęstinis sveikatos priežiūros specialistų kvalifika-
cijos tobulinimas. Sveikatos priežiūros įstaigose dirba 118 tūkst. 
specialistų, įgijusių aukštesnįjį medicininį išsilavinimą. 

Baltarusijos valstybinio medicinos kolegijos Vadovų ir specia-
listų tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo skyriuje kasmet mokosi 
daugiau kaip 12 tūkst. specialistų ne tik iš sveikatos priežiūros 
įstaigų, pavaldžių Minsko vykdomojo komiteto Sveikatos prie-
žiūros skyriui, bet ir iš visos Baltarusijos. 

Mokymo skyrius vykdo papildomas suaugusiųjų mokymo 
krypties „Sveikata“ programas 6 srityse: prevencinė medicina, 
chirurgija, terapija, medicininė diagnostika, medicininė reabili-
tacija ir slaugytojų darbo organizavimas. 

Teikiamos 11 specialybių mokymo paslaugos, kaip tai nuro-
dyta Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos licencijoje. 
Kvalifikacija tobulinama pagal 167 programų, patvirtintų Balta-
rusijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Specialistai, įgiję aukštesnįjį medicinos išsilavinimą, tobulinasi 
ne mažiau kaip 80 valandų per 5 metus. 

Šiandien didelį edukacijos rinkos segmentą užima nuotolinis 
mokymas. Užsienio patirties analizė parodė, kad Baltarusijoje 
šis metodas gali būti sėkmingai taikomas slaugytojų ir akušerių 
podiplominio mokymo srityje. Būtina įgyvendinti kompleksines 
paruošiamąsias organizacines ir technines priemones, kad šį labai 
ekonomišką metodą būtų galima taikyti slaugytojų ir farmaci-
ninkų kvalifikacijos tobulinimui. 

Suaugusiųjų papildomo mokymo procesas turi būti vykdo-
mas glaudžiai bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigo-
mis. Mūsų šalyje sukurta tokio bendradarbiavimo teisinė bazė, ir 
mūsų įstaiga užmezgė glaudžius ryšius su didžiausiomis Minsko 
ligoninėmis ir moksliniais-praktiniais centrais.

Mokymo skyrius, įgyvendindamas suaugusiųjų tradicinio 
mokymo programas, tradiciškai naudoja fakultatyvias priemo-
nes, kuriose dalyvauja dėstytojai ir klausytojai. 2014 m. balandį, 
įgyvendinant Valstybinę programą, buvo organizuota konferen-
cija vėžio prevencijos 2011–2014 m. klausimais. Švenčiant Tarp-
tautinę slaugytojo dieną buvo organizuotos studentų komandos 
varžytuvės „Baltarusija – mano šviesi šalis“ („Belarus – my land 
is bright“). Dėstytojai ir studentai šį renginį pripildė svaraus in-
formacinio turinio, sužadino lenktyniavimo dvasią, išlaisvino da-
lyvių kūrybingumą ir gebėjimus, suteikė daug teigiamų emocijų. 
Studentai pademonstravo profesionalumą, meilę savo profesijai, 
kolegoms ir pacientams. Ir, žinoma, gimtajai šaliai, kuri suteikia 
jiems galimybių įgyti išsilavinimą ir įgyvendinti savo teisę į darbą.

Mokymo įstaigos tarptautinės veiklos tikslas – sukurti ilga-
laikius ryšius su įvairiomis šalimis mokymo ir sveikatos srityse. 
Mūsų šalyje kvalifikaciją tobulino Nacionalinės holdingo kom-
panijos UAB „Skubios medicinos pagalbos nacionalinis moksli-
nis ir praktinis centras“ (Astana, Kazachstanas) darbuotojai. Spe-
cialiose mokymo programose, kurios supažindino su Baltarusijos 
įstaigose taikomomis naujovėmis, dalyvavo 32 asmenys (slaugos 
organizatoriai, operacinių slaugytojai, chirurginio profilio slau-
gytojai, anestezistai). Naudodami kompiuterines technologijas 
dėstytojai pateikė klausytojams informaciją apie modernias svei-
katos priežiūros paslaugas, teikiamas Baltarusijos gyventojams. 
Užsienio studentai turi galimybę susipažinti su ambulatorinės 
paslaugomis, kurias teikia VšĮ Respublikinis neurologijos ir neu-
rochirurgijos mokslinis-praktinis centras. Baigę mokslus klau-
sytojai gavo valstybinius pažymėjimus ir gyrė mokymo proceso 
organizavimą.

Aukštesnįjį medicininį ir farmacinį išsilavinimą 
turinčių specialistų specializacijos ir kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimas Baltarusijoje
Ivan Burakou, Svetlana Denisova

Baltarusijos valstybinė medicinos kolegija

Gerbiami slaugos darbuotojai ir visi šio žurnalo skaitytojai!
Kviečiame nepamiršti užsiprenumeruoti žurnalą  

„Slauga. Mokslas ir praktika“
2015 metams 

Tą galite padaryti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Indeksas 5105

Prenumeratos kaina:
	 12	mėn.	–	60,	00	Lt	(17,40	Eur)	 3	mėn.	–			15,	00	Lt	(4,35	Eur)
	 6	mėn.	–			30,	00	Lt	(8,70	Eur)	 1	mėn.	–			5,	00	Lt	(1,45	Eur)
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Pirmuosius mokslinius darbus, susijusius su alginatų eks-
trakcija iš rudųjų jūros dumblių, XIX a. pabaigoje pateikė 
chemikas E. C. Stanfordas. Jis nustatė, kad alginatai pasižymi 
savybėmis sulaikyti tirštus skysčius ir sudaryti gelio konsisten-
cijos masę. Rudųjų dumblių ląstelių sienelės turi algino, kuris 
susideda iš algino rūgšties ir jos druskų. Algino rūgštis – tai 
polisacharidas, susidedantis iš dviejų skirtingų monomerų: 
D-manurono ir L-gulurono rūgščių [1].

Alginatinio tvarsčio savybės priklauso nuo santykio tarp 
šių rūgščių, nuo natrio ir kalio jonų proporcijos ir nuo tvars-
čio gamybos metodo. Alginatiniai gali būti tvarsčiai arba tam-
ponavimo juostelės, įvairaus tvirtumo, karpomi arba plėšomi. 
Jie švelniai dedami ant žaizdos, išbrinksta per 2–4 dienas, 
priklausomai nuo skysčių kiekio. Atiduodant Ca²+ jonus ir 
sugeriant Na+ jonus, esančius pvz., kraujyje ar žaizdos sekrete, 
susidaro gelio pavidalo Ca²+ alginatas, kuris dėl gelinės struk-
tūros neprilimpa prie žaizdos. Alginatai pasižymi vidutinėmis 
hemostatinėmis savybėmis [2]. 

Alginatiniai tvarsčiai indikuotini sekretuojančioms, plėšti-
nėms, lėtai gyjančioms žaizdoms. Kadangi alginatai pasižymi 
stipriomis hidrofilinėmis savybėmis, esant greitai išdžiūvi-
mo rizikai, prieš naudojimą alginatą galima sudrėkinti fizi-
ologiniu NaCl arba Ringerio tirpalu. Tokiu atveju eksudato 
absorbcijos pajėgumas labai sumažėja.

Sorbalgon – puraus tekstilinio kalcio alginato pluošto tvars-
tis, kuriame yra didesnis kiekis manurono rūgšties, todėl jis 
yra labai švelnus, lankstus, greičiau sugeria žaizdos sekretą. 

Sausas kalcio alginato pluoštas, uždėtas ant žaizdos, pradeda 
sugerti eksudatą. Kalcio jonai pamažu pasikeičia su kraujyje 
ar žaizdos sekrete esančiais natrio jonais. Pluoštas absorbuoja 
didelį kiekį sekreto, brinksta ir, esant natrio jonams, pavirsta 
drėgna gelio mase, kuri pripildo žaizdą ir saugiai ją padengia.

Sorbalgon tvarstis ant žaizdos dedamas sausas (nesudrėkin-
tas). Jis idealiai tinka plėštinėms ir gilioms žaizdoms valyti ir 
granuliacinio audinio formavimosi skatinimui, nes labai gerai 
prisitaiko prie žaizdos paviršiaus (1 pav.). Kaip minėta, Sor-
balgon pluoštas, absorbuodamas eksudatą, plečiasi ir pavirsta 
gelio mase, kuri užpildo žaizdą (2 pav.). Šis pasikeitimas pas-
tebimas pasikeitus tvarsčio konsistencijai ir spalvai.

Dėl glaudaus kontakto su žaizdos paviršiumi Sorbalgon 
absorbuoja bakterijas iš giliausių žaizdos kampelių ir saugiai 
sulaiko gelio struktūroje. Tai veiksmingai sumažina bakterijų 
kiekį žaizdoje ir padeda išvengti pakartotinio užkrato (3 pav.).

Sorbalgon tvarstis pasižymi labai dideliu sugėrimu: sugeria 14 
kartų daugiau už savo svorį. Be to, jis skiriasi sugėrimo galimy-
bėmis nuo tekstilinių audinių. Naudojant marlinius tvarsčius 
daugiausiai sekreto sugeriama tarp skaidulų, o kalcio alginatas 
žaizdos sekretą sugeria į skaidulų vidų.  Bakterijos, žuvusių ląs-
telių liekanos dėl skaidulų išburkimo saugiai sulaikomos gelio 

masėje. Buvo pastebėta, kad tokiu būdu sumažinamas ir ne-
malonus kvapas [3]. Žaizdos greitai išvalomos, todėl Sorbalgon 
rekomenduojamas gydant lėtines ir infekuotas žaizdas.

1 pav. Sorbalgon tvarstis, dedamas į žaizdą

2 pav. Sorbalgon užpildo žaizdą

3 pav. Bakterijos saugiai sulaikomos gelio masėje 

 Sorbalgon sugebėjimas virsti gelio mase sukuria drėgną 
aplinką, kuri neleidžia žaizdai išdžiūti. Žaizdai gyti sudaromas 
tinkamas mikroklimatas, dėl kurio skatinamas granuliacinio 
audinio formavimasis ir epitelizacija bei palaikomas žaizdos 
elastingumas, kad kosmetiškai gražiai užgytų žaizda. Kadangi 
Sorbalgon tvarstis transformuojasi į gelį, jis neprilimpa prie 
žaizdos. Keičiant tvarstį, nepažeidžiamas nei granuliacinis au-
dinys, nei naujai susiformavęs epitelis, žaizda netraumuojama. 

Indikacijos 

Tvarstis Sorbalgon gali būti naudojamas įvairių žaizdų gy-
dymui: plokščioms ir ypač gilioms, plėštinėms; ūminėms ir 
lėtinėms, infekuotoms; ypač rekomenduojamas kraujuojan-
čioms ir sekretuojančioms žaizdoms.

Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas 
žaizdų gydymui

3 tema. Alginatinio tvarsčio Sorbalgon naudojimas
Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“
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Kirpimo	linija

Kirpimo	linija

Nuotolinio mokymo „Modernių ir tinklelinių tvarsčių  
naudojimas žaizdų gydymui“

3 tema. Alginatinio tvarsčio Sorbalgon panaudojimas

Klau s ima i

1. Nuo ko priklauso alginatinio tvarsčio savybės:

a) D-manurono rūgšties

b) D-manurono ir L-gulurono rūgščių santykio

c) natrio ir kalio jonų proporcijos ir nuo tvarsčio  
         gamybos metodo

2. Sorbalgon tvarstis pasižymi:

a) purumu ir švelnumu

b) tvirtumu

c) lankstumu

d) didesniu sugėrimo greičiu

3. Sorbalgon tvarstis naudojamas:

a) tik lėtinėms žaizdoms gydyti

b) įvairioms žaizdoms gydyti

c) ypač tinka naudoti gilioms, plėštinėms žaizdoms

Dėmesio! Teisingo atsakymo raidę apveskite raudonos spalvos tušinuku.

Nuotolinis mokymas

Tvarstis Sorbalgon dažniausiai naudojamas:
1. paviršinėms žaizdoms;
2. lėtinėms žaizdoms: trofinėms opoms, praguloms, dia-

betinei pėdai;
3. II laipsnio nudegimams, kai pažeista derma. Galima 

naudoti esant nedideliems lokaliems III laipsnio nude-
gimams po atitinkamo žaizdos sutvarkymo, pvz., ne-
krozės pašalinimo. Tvarstis prisideda prie gero žaizdos 
paviršiaus valymo ir kondicionavimo;

4. abscesams, furunkulams, karbunkulams, trauminėms 
žaizdoms, po auglių pašalinimo, žaizdoms, esančioms 
matomose kūno vietose. Be to, Sorbalgon tvarstis nau-
dojamas, kai pageidaujamas kosmetinis randas. Dėl jo 
lankstumo ir sugebėjimo prisitaikyti prie žaizdos, jis 
idealiai tinka naudoti skausmingose, jautriose kūno vie-
tose (pvz., po nagų pašalinimo ar fimozės operacijos). 

Tvarsčio naudojimas

Paprastai Sorbalgon tvarsčiai naudojami sausi. Esant gi-
lioms ir plėštinėms žaizdoms, jie gali būti naudojami žaizdai 
tamponuoti. Sorbalgon tvarstis priglaudžiamas prie žaizdos ar 
įdedamas į jos ertmę.

Kaip naudoti:
1. Labai švelniai ir minkštai pridėkite Sorbalgon tvarstį prie 

žaizdos dugno.
2. Įsitikinkite, kad tvarstis liečiasi su žaizdos dugnu.
3. Esant nepakankamai eksudacijai, prieš uždėdami Sorbalgon 

tvarstį ant žaizdos, sudrėkinkite jį Ringerio tirpalu ar fizi-
ologiniu tirpalu. Uždėkite ir užfiksuokite tinkamu (pagal 
žaizdos lokalizaciją) pleistru ar fiksavimo medžiaga. Atsi-
žvelgiant į žaizdos būklę, Sorbalgon tvarstį galima padengti 
pusiau laidžiais tvarsčiais, pvz., Hydrocoll (hidrokoloidinis 
tvarstis) ar savaime prilimpančiu permatomu tvarsčiu-plė-
vele Hydrofilm (jei žaizda neinfekuota). Sorbalgon tvarstį 
nebūtina papildomai uždengti, jei jis yra sunkiai fiksuoja-
mose vietose, pvz., veido srityje. 

 Sorbalgon tvarsčio keitimo dažnis priklauso nuo žaizdos se-
krecijos. Esant žaizdos valymosi fazei, atsižvelgiant į eksu-
dacijos intensyvumą, tvarstis gali būti keičiamas 1–2 kar-
tus per dieną. Vėliau, formuojantis granuliacijoms, tvarstis 
gali būti keičiamas vieną kartą kas 2–3 dienas.

4. Pincetu išimkite tvarstį. Jei pluošto likučių liko žaizdoje, 
tai nesukelia jokio pavojaus, nes tvarsčio liekanos ištirpsta 
žaizdos sekrete. Gelį galima ir išplauti naudojant fiziologi-
nį (0,9 %) ar Ringerio tirpalą. 

Parengta pagal PAUL HARTMANN AG „Moderne Wun-
dauflagen“.

Šaltiniai:
1. S. Becker Moderne Verbandstoffsysteme, Kranken-

hauspharmazie, 1998. 
2. Dr. med. Thomas Horn. Übersicht und Klassifikation 

lokaler Wundauflagen, 2010.
3. WundForum 3/2002, Materialkunde, Teil I: Calciu-

malginate – Verbandstoff aus dem Meer.
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Pabaiga

Pirmasis pagalbos lygis yra bendrojo pobūdžio pagalba 
gedintiesiems. Ją gali teikti gerai pasirengęs medicinos per-
sonalas ir jo prižiūrimi savanoriai. Tai yra ne konsultavimas, 
o paprasčiausi pokalbiai. Pokalbiai naudingi tiems, kuriems 
trūksta visuomenės paramos arba besijaučiantiems izoliuo-
tiems, vienišiems ir norintiems pasikalbėti. Labai dažnai pir-

Gedėjimas
Prof. Arvydas Šeškevičius, 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas

Pagalba gedinčiajam

Žinotina kiekvienam

Kirpimo	linija

Kirpimo	linija

Nuotolinio mokymo 
„Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas  

žaizdų gydymui“ dalyvio kortelė
 Vardas

Pavardė

 Dalyvio numeris (ID)

  Adresas ir telefonas ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

3

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

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

Atsakymai, išsiųsti vėliau nei gruodžio 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

masis pagalbos teikimo žingsnis yra slaugytojų, socialinių 
darbuotojų ar savanorių pagarbus mirusiojo išlydėjimas iš 
ligoninės – puiki galimybė atsisveikinti su žmogumi, kurį 
jie mylėjo, gydė ir slaugė. Bendruomenėje paliatyviosios pa-
galbos darbuotojai ir savanoriai padeda organizuoti savitar-
pio pagalbos grupes. Grupinis užsiėmimas tampa mielesnis 
tik tada, kai gedintis asmuo atgauna pasitikėjimą savimi ir 
emocinį stabilumą. Gedėjimo pradžioje priimtinesnis indi-
vidualus dėmesys – šeimos slaugytojų ar savanorių lankyma-
sis namuose. Pajutę, kad yra pakankamai atsigavę po patirtų 
netekties išgyvenimų ir gali padėti kitiems, kai kurie žmonės 
patys tampa savanoriais. Jie pradeda suprasti, kad visos gy-
venime patirtos negandos nėra beprasmės, nes žmogus įgyja 
gilesnį suvokimą rūpintis kitais žmonėmis. Profesionalus sa-
vanorių paruošimas ir motyvacija rūpintis kitais yra didelė 
parama paliatyviosios pagalbos medikams.

Antrasis pagalbos lygis – gedinčiųjų konsultavimo paslau-
gos, kurias teikia atitinkamą kvalifikaciją turintis personalas: 
psichologas, socialinis darbuotojas, šeimos gydytojas ar slau-
gytojas. Toks konsultavimas tinka tiems, kurie sunkiau išgy-
vena netektį, nes galbūt jų gyvenimą veikia papildomi įtampą 
keliantys veiksniai.
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Trečiasis pagalbos lygis – kai reikia konsultuotis su specia-
listais psichologais ar psichiatrais. Dažnai skiriama intensyvi 
psichoterapija ar gydymas vaistais. Tokio lygio pagalbos gali 
prireikti, kai netektis sukelia šeimos nario elgesio sutrikimus, 
depresiją, priklausomybę nuo alkoholio arba vis sunkėjančią 
emocinę krizę, norą nusižudyti.

Komplikuoto gedėjimo atvejais psichoterapija trunka pri-
klausomai nuo to, kiek metų truko gedėjimas, nuo gedinčiojo 
asmenybės ypatumų, buvusių santykių su mirusiuoju pobū-
džio, ar yra depresija, priklausomybė nuo alkoholio. Psichote-
rapija gali būti individuali ir grupinė. Svarbu išsiaiškinti, kas 
trukdo gyventi dabar. Jei šeimos nariai kenčia dėl kaltės, pyk-
čio, savigraužos ar įvyksta tikėjimo pokyčiai, jiems naudinga 
pastoracinė pagalba dvasinei pusiausvyrai atgauti.

Medikų patarimai

Medikai sielvartaujantiesiems teikia pagalbą ligoniui sun-
kiai sergant. Gedinčiajam teikiama emocinė, psichologinė 
ir dvasinė pagalba, kartu su šeima sprendžiamos iškilusios 
problemos. Artimiesiems svarbu suteikti pagalbą paskutinė-
mis mirštančiojo dienomis arba iškart po mirties. Šeimos na-
riai paprastai būna ištikti šoko, jų nuotaika labai svyruojanti, 
nepastovi. Būtent šis nestabilumas artimuosius išgąsdina. Pa-
liatyviosios pagalbos specialistų komanda bando juos įtikinti, 
kad tokia reakcija yra normali ir jokiu būdu nereikia stengtis 
savo išgyvenimų užgniaužti, o reikšti savo jausmus atvirai. 
Medikams taip pat svarbu pripažinti, kad ir paliatyviosios 
pagalbos ligoninės darbuotojai, ir savanoriai taip pat jaučia 
širdgėlą, kai miršta jų ligonis. Jie taip pat jaudinasi, kas bus su 
jais pačiais ateityje. Personalas ir savanoriai turi suvokti, jog 
privalu prisitaikyti prie gedinčiųjų, nes kiekvienas susitaiky-
mą su netektimi išgyvena skirtingą laiką: vieni išgyvena per 
metus, o kitiems reikia daugelio metų. Sakoma, kad niekada 
negalėsi to įveikti, tik išmoksi su tuo gyventi likusį gyvenimą.

Medikams ir savanoriams dažnai sunku surasti gedinčia-
jam tinkamus žodžius. Visų pirma:
•	 Sutelkite dėmesį į gedintįjį. Nepamirškite, kad Jūsų tiks-

las yra jam padėti. Kreipkite dėmesį ne į save („Kaip aš 
reaguosiu kalbėdamas su gedinčiuoju?“), o į sielvartau-
jančiojo jausmus. Nereikia išsakyti savo kadaise patirtų 
išgyvenimų, pvz., „Kai mirė mano mama, aš irgi ilgai 
negalėjau atsigauti. Galvojau, kad išprotėsiu.“ Tai Jūsų iš-
gyvenimai, bet ne šio žmogaus.

•	Mokėkite klausyti. Nesistenkite sielvartaujančiojo pra-
linksminti, geriau prisitaikykite prie jo nuotaikos. Tie-
siog klausykite, ką jis kalba, įsiklausykite į balso tembrą, 
pajuskite jo išgyvenimus, galvos linktelėjimu parodykite, 
kad klausotės arba pritarkite sakydami: „Taip“, „Klau-
sau“, „Suprantu“ ir pan. Tai parodo, kad Jūs klausotės ir 
esate pasiruošę sielvartaujančiajam padėti.

•	 Būkite sąžiningi. Stenkitės būti geranoriški realistai. Ne-
bijokite naudoti terapinio bendravimo formų – prisilieti-
mo, apkabinimo.

•	 Pasiūlykite pagalbą – padėkite užbaigti namų ruošos dar-
bus, nueiti pas psichologą. Būkite kantrūs, nes gedintysis 
yra labai pažeidžiamas.

•	 Įtikinkite šeimos narius, kad jų reakcija į mirtį yra natū-

rali.
•	 Jei šeimos nariai pageidauja pasišnekėti apie ligonio mir-

ties aplinkybes, išklausykite juos su užuojauta.
•	Užtikrinkite šeimą, kad pagalba bus prieinama visą gedė-

jimo laikotarpį.
•	 Pirmaisiais metais po ligonio mirties jo šeimos nariams 

galima skambinti telefonu ir teirautis, kokios paramos jie 
pageidauja, nelaukiant, kol jie pirmi kreipsis pagalbos.

•	 Pasiūlykite informacinės medžiagos apie gedėjimą, liūde-
sio išraiškas, fizinius ar psichikos simptomus, o jei šeima 
pageidauja, patarkite kreiptis profesionalios psichologo, 
psichiatro ar socialinio darbuotojo pagalbos.

•	 Patarkite šeimai apie netektį kalbėtis su kitais gedinčiaisiais.
•	 Leiskite artimiesiems pajusti netektį ir liūdėti dėl jos.
•	 Pripažinkite, kad šeimos narių liūdesys unikalus.
•	Tikėkitės ir neigiamų reakcijų: pykčio, kaltinimo. Būkite 

pasiruošę šiam netikėtumui.
•	 Paraginkite priimti kitų pagalbą. Šeimos nariai turėtų pa-

sakyti, kaip galima jiems padėti.
•	 Patarkite gedinčiajam pabūti vienumoje.
•	 Patarkite užsiimti fizine veikla.
•	 Skatinkite skaityti knygas apie liūdesį ir atsigavimą (pvz., 

E. Kubler-Ross „Mirtis ir mirimas“, J. Ivanauskaitės 
„Viršvalandžiai“).

•	 Patarkite šeimos nariams tarpusavyje kalbėti apie savo ne-
tektį.

•	Nukreipkite į savanorių bendruomenės paramos grupes 
(jei jos yra).

•	 Įtikinkite, kad vieną dieną dvasinis skausmas sumažės.
•	 Patarkite vengti didelių permainų, stengtis neatitrūkti 

nuo visuomeninės veiklos, nerūkyti ir nevartoti alkoholio.
Padeda laiškų rašymas mirusiajam. Štai vienas pavyzdys. 

Po ilgus metus vėžiu sirgusio vyro mirties našlei išsivystė de-
presija, kuri tęsėsi kelerius metus. Ji negalėjo susikaupti dirbti. 
Ją labai slėgė kaltės jausmas dėl prieš mirtį vyrui neišsakytų 
žodžių. Bėgant laikui našlės savijauta blogėjo, atsirado nu-
garos, galvos skausmai, sutriko miegas. Ji kreipėsi į daugelį 
gydytojų, vartojo jų paskirtus vaistus, bet savijauta negerėjo. 
Vienas gydytojas reabilitologas našlei patarė mirusiam vyrui 
rašyti laiškus. Moteris nustebo, nes tikėjosi, kad gydytojas jai 
paskirs masažą ar raminamuosius vaistus. Gydytojas nenu-
sileido ir pasakė: „Čia ir dabar mano kabinete rašykite vyrui 
laiškus.“ Parašiusi laišką našlė jį sudegino. Tą patį vakarą mo-
teris pajuto vėl norinti rašyti. Baltame popieriaus lape žodžiai 
vyrui liete liejosi kartu su ašaromis. Ji išsakė viską, ką norėjo 
pasakyti vyrui gyvam esant. Baigusi rašyti nuvyko prie jūros 
ir laišką sudegino, o pelenus paleido pavėjui. Jau grįždama 
namo moteris pajuto nedidelį palengvėjimą. Vėliau rašydama 
vyrui visa, kas buvo susikaupę per kelerius metus, ji išsakė 
laiškuose: užduodavo velioniui klausimus ir ji pati į juos at-
sakydavo. Kaltės jausmas ir savigrauža po truputį mažėjo. Po 
kiek laiko vėl grįžo noras gyventi.

Dažnai mirusiojo šeimos nariai nori smulkiai žinoti velio-
nio mirties aplinkybes ir medikų apie tai klausinėja. Įtikinkite 
šeimos narius, kad mirdamas ligonis nepatyrė kančių, nes buvo 
padaryta viskas, kas įmanoma. Mirusiojo artimuosius pagirki-
te, tarkime, už rūpestingą ligonio priežiūrą, kad ligoniui pasi-
sekė, jog artimieji buvo visą laiką šalia, kai to labiausiai reikėjo.



14

Draugų, bendradarbių ir savanorių elgesys 

Mirusiojo draugams, bendradarbiams, savanoriams visų 
pirma reikia pagalvoti ir įvertinti save atsakant į tokius klausi-
mus: „Ar sugebėsiu būti kartu su gedinčiuoju, kuris nuolat liūdi, 
verkia, pyksta? Ar turiu pakankamai laiko? Ar nepulsiu raminti, 
kad viskas greitai praeis? Ar būsiu tas žmogus, kuris sugebės siel-
vartaujantį paskatinti, pasiguosti?“ Svarbu pagalvoti, kaip Jūs 
elgsitės: ar suvoksite gedinčiojo jausmus, nes gal dabar išgyve-
nate baimę nežinodami, ką pasakysite, ir ar neįžeisite žmogaus. 
Jūs patys privalėtumėte turėti ir įvertinti savo gyvenimo ir mir-
ties filosofiją, tikėjimą, mokėjimą priimti netektį. Tad paramą 
teikite tik viską gerai apgalvoję. Nesvarbu, kad iš pradžių gali 
būti sunku su gedinčiuoju bendrauti nors ir nerišliai, bet nuo-
širdžiai. Gedintysis gali slėpti savo jausmus, bet po kiek laiko 
jis ims Jumis pasitikėti, ir bendrauti bus lengviau. Žinokite, 
kad gedinčiajam padeda vien tik Jūsų buvimas kartu.

Būti kartu ir klausyti. Išgyvenančiam netektį žmogui 
labai svarbu kalbėti apie mirusį artimąjį. Jis nori pasakoti, 
koks buvo velionis, kaip jis elgėsi, ką mėgo ir t. t. Negalima 
mechaniškai skatinti kalbėti apie mirusįjį. Poreikis išsikalbė-
ti turi savo gydomąją prasmę. Išsipasakojus sumažėja įtam-
pa. Žmogus pradeda susitaikyti su tuo, kas įvyko. Gedėjimo 
metu svarbu būti supratingam – klausantis kartu išgyventi 
gedinčiojo liūdesį, skausmingus prisiminimus. Reikia gebėti 
būti kartu, kai liūdintysis verkia. Galima bendrauti ir tyloje, 
nes tyla gedintįjį nuteikia teigiamai. Naudokite bendravimo 
formą prisilietimą, kuris parodo, kad Jums liūdintysis rūpi ir 
esate pasiruošę jį išklausyti.

Padėti mažinti mirties neigimą. Nereikia vengti žodžių 
„mirtis“, „mirė“. Šie žodžiai atspindi įvykusį faktą ir padeda 
lengviau priimti realybę, leidžia greičiau susitaikyti su tuo, kas 
įvyko. Palaikykite gedintįjį jam pasakojant prisiminimus apie 
mirusįjį.

Leisti ir padėti išgyventi netekties skausmą. Neskubėti 
guosti, kad viskas praeis, bus gerai. Išgyvenant netektį laikas 
eina kitaip, gedintiesiems ateitis be mirusiojo dar neegzistuo-
ja, nes visi planai negailestingai žlugę. Jei gedintysis buvo labai 
prisirišęs prie mirusiojo, greito pagerėjimo nebus. Supraskite, 
kad tam reikia laiko.

Leisti išgyventi su netektimi susijusius jausmus. Leisti 
verkti, liūdėti, blogai jaustis. Normalu, kad gedintysis jaučia 
tokius fizinius simptomus kaip dusulys, skausmas širdies plo-
te, „kamuolys gerklėje“. Jis gali save kaltinti, kad ne tai pada-
rė, kad ne taip pasakė velioniui. Jam tada darosi pikta, kad ne-
gali nieko pakeisti. Šie prisiminimai sielvartaujantįjį kankina. 
Gedinčiajam sunku imtis naujo darbo arba baigti pradėtąjį. Jį 
atliekamas darbas mažai domina, dirbdamas jis nejaučia jokio 
pasitenkinimo, darbui reikia vis daugiau pastangų. Bendra-
darbiai su gedinčiuoju turėtų bendrauti empatiškai, padėti 
įveikti sunkumus, patarti dirbant daryti pertraukas, pietų 
metu skatinti eiti pasivaikščioti, padėti namų ruošoje. Pagar-
bus aplinkinių elgesys palengvina netekties skausmą.

Tikėjimas ir gedėjimas

Neslėpdami mirties realybės, turime pripažinti, kad krikš-
čionio gyvenimas pasikeičia, bet nesibaigia. Mirtis atveria kitą 
realybę, kuri dar yra nepažįstama. Tikėjimas – gyvas asmeniš-

kas santykis su Dievu. Tikintieji sielvartą išgyvena lengviau, 
nes viliasi, kad mirus gyvenimas tęsiasi kitokia būsena. Jie 
tikisi, kad išsiskyrimas ne amžinas, o laikinas, ir turi viltį su 
artimu žmogumi vėl susitikti amžinybėje. Tikintysis nesijau-
čia vienas, nes per maldą į Dievą, šv. Mišias, eucharistiją jaučia 
dvasinį ryšį su mirusiuoju ir tiki, kad gali jam padėti amžiny-
bėje. Malda, skirta mirusiajam, yra bendravimas su juo, ir tai 
padeda priimti mirties faktą. Tikintis žmogus jaučiasi malda 
suteikęs malonių velioniui. Tai padeda gedinčiajam bendravi-
mą su mirusiuoju perkelti į dvasinį lygmenį. Pokalbis su ku-
nigu taip pat padeda mažinti sielvartą.

Krikščionių tikėjimas turi savitą požiūrį ir viltį. Netektis 
sukrečia vidinį gedinčiojo pasaulį. Vyksta vertybių perkainoji-
mas, kartais ištinka tikėjimo krizė. Tikintiesiems atsiveria nauji 
religiniai išgyvenimai. Gali atsirasti gilus ryšys su Dievu, al-
truistiniai jausmai – poreikis padėti kitiems, tapti savanoriais. 
Dažnai mirusiojo artimieji kaltina Dievą ir gali klausti kunigų: 
„Kodėl tai įvyko?“ Kodėl toks Dievas neteisingas?“ Vieni tai vadi-
na likimu, kiti – Dievo valia. Artimieji pyksta ant Dievo ir tai 
gali garsiai pasakyti kunigams. Netektį išgyvenantis žmogus iš 
dvasininkų tikisi išgirsti nuoširdžių paguodos žodžių.

Kadangi mirusįjį artimieji dažnai idealizuoja, jie jautriai 
reaguoja į bet kokius priekaištavimus, todėl su gedinčiaisiais 
bendraujama dėmesingai, santūriai, jų neįžeidžiant. Kad ir 
koks būtų mirusiojo nugyventas gyvenimas, namiškių aki-
vaizdoje velionis nesmerkiamas, namiškiams neprieštarauja-
ma. Jeigu elgsimės kitaip, iš namiškių sulauksime skausmin-
gos reakcijos, nes šiuo laikotarpiu jie lengvai pažeidžiami. 
Laidotuvių metu neskubama ir kitų neskubinama. Pagarba 
mirusiajam ir artimiesiems reikalauja kunigų laukti, kol bus 
sutvarkytas kapas, artimiesiems pareikšta užuojauta. Iki šiol 
gyva tradicija užprašyti šv. Mišias po keturių savaičių, po pu-
sės metų, po metų, mirusiojo gimimo ar mirimo sukaktuvių 
dieną, aukoti labdarai (Caritui, našlaičiams, bažnyčios re-
montui). Mirusiojo vardo paminėjimas per šv. Mišias padeda 
dalytis skausmingais netekties jausmais su kitais, taip pat ir su 
parapijos kunigais. Padėkojimas artimiesiems ar jų pagyrimas 
už šių tradicijų puoselėjimą, už velionio atminimą leidžia ge-
dinčiajam greičiau atsigauti. Gedinčiojo buvimas bažnyčioje 
leidžia susikaupti ir iš naujo įvertinti savo jausmus bei savo 
gyvenimo nuostatas. Šiandien globalizacija, agresyvus seku-
liarizavimas ir vartotojiškos visuomenės dvasinis skurdas vis 
labiau užgožia dvasines vertybes ir mūsų tautos krikščioniš-
kas tradicijas, kurias privalome saugoti, nes jos padeda mums 
įveikti gyvenimo krizes.

Gedėjimo tarnyba Vakarų Europoje 

Vakarų Europoje parama netekusiesiems artimųjų yra bū-
tina paliatyviosios pagalbos ligoninių (angl. hospice) veiklos 
dalis. Pagalba gedintiesiems teikiama paliatyviosios pagalbos 
ligoninėse, skyriuose, dienos stacionaruose, namuose. Tai le-
mia kelios priežastys.

Pirma, artimųjų netektis prasideda dar prieš ligonio mirtį, 
nes mirtinos ligos stadija iš esmės yra vis didėjančio praradi-
mo laikotarpis ir ligoniui, ir šeimai. Pasirengimas netekčiai 
jau yra gedėjimo proceso dalis, todėl medikų paslaugos teikia-
mos dar prieš mylimo žmogaus mirtį. Problemos, susijusios 
su netektimi, paprastai aptariamos paliatyviosios pagalbos 
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specialistų komandoje pačioje pagalbos pradžioje, pradinio 
įvertinimo metu, ir vėliau nepamirštamos visą ligonio prie-
žiūros laikotarpį. 

Antra, paliatyviosios pagalbos medikai šeimą vertina kaip 
„paliatyviosios pagalbos reikalaujantį vienetą“. Artimųjų ne-
tekties poreikius tenkinti padeda paliatyviosios pagalbos li-
goninės specialistų komandos nariai: gydytojai, slaugytojai, 
socialiniai darbuotojai, psichologai, taip pat savanoriai. Yra ir 
speciali tarnyba, kurioje dirba apmokyti specialistai: psicholo-
gai, socialiniai darbuotojai ir savanoriai. Jie puikiai sprendžia 
šeimoje iškilusias problemas. Paliatyviosios pagalbos specia-
listų komanda iš anksto numato, su kokiomis problemomis 
šeima gali susidurti, jas analizuoja ir priima sprendimus, ati-
tinkančius ligonio ir jo šeimos psichologinius, socialinius, 
finansinius bei dvasinius poreikius. Šios paslaugos siūlomos 
atsižvelgiant į daugelį veiksnių, įskaitant individualių proble-
mų vertinimą, gedėjimo intensyvumą ir artimųjų gebėjimą 
įveikti netektį, nes kiekviena šeima netektį išgyvena skirtin-
gai. Nustatyta, kad šeimos narys, kuris jaučia, jog jo mylimu 
žmogumi buvo gerai rūpinamasi, jam buvo suteikta tinkama 
parama, geriau gebės gedėti. Tas šeimos narys, kuris nuogąs-
tauja, kad jo mylimas žmogus buvo prižiūrimas nekokybiškai 
ir netinkamai, sudėtingas gedėjimo reakcijas patirs dažniau, 
gedulas truks ilgiau, gedintysis gali susirgti depresija.

Gedėjimo procesui svarbią reikšmę turi mirštančiojo įvaiz-
dis, kuris lieka artimųjų atmintyje. Po mirties artimuosius 
dažnai prislegia didžiulis tuštumos jausmas, gedintis asmuo 
jaučiasi vienišas, pažeidžiamas ir nepajėgus įveikti pasikeitusią 
situaciją. Draugai ar kaimynai negali daug padėti. Šią tuštumą 
užpildo paliatyviosios pagalbos teikiama parama. Tam gedė-
jimo tarnyba organizuoja atminimo ceremonijas, susirašinė-
ja su šeimos nariais, skambina į namus, rengia individualius 
pokalbius ir grupės pratybas. Išskirtinis dėmesys skiriamas 
gedinčių vaikų ir paauglių poreikiams, nes jie kitaip negu su-
augusieji suvokia gedulą ir jį sunkiau įveikia.

Gedėjimo tarnybai vadovauja ir jos veiklą koordinuoja ati-
tinkamą profesinę kvalifikaciją turintis personalas, paprastai 
socialiniai darbuotojai arba psichologai.

Oficiali pagalba netekusiems artimųjų teikiama pirmai-
siais metais po ligonio mirties. Konsultacijos reikalingos net 
ir toms šeimoms, kurios puikiai susitaiko su netektimi. Todėl 
dauguma paliatyviosios pagalbos gedėjimo tarnybų organi-
zuoja metus trunkančias paramos artimiesiems programas ir 
mielai į jas įtraukia šeimas, kurios nesinaudoja paliatyviosios 
pagalbos paslaugomis. Jų nariai paramos grupėse dalyvauja 
kaip savanoriai. 

Pagal Vakarų Europos paliatyviosios pagalbos centrų nuos-
tatus pirmąkart Gedėjimo tarnybos specialistai skambina 
mirusiojo namiškiams praėjus 48 valandoms po jų artimojo 
mirties. Pareiškiama užuojauta ir pasiūloma pagalba. Pokalbio 
metu paguodžiama, kad paliatyviosios pagalbos specialistai 
pasiruošę artimiesiems padėti.

Praėjus maždaug mėnesiui Gedėjimo tarnybos specialistas 
dar kartą skambina ir gedintiesiems pasiūlo įvairių bukletų, 
kurie gali praversti. Šiuo metu šeimos nariai ar draugai, lan-
kydami su velioniu susijusias vietas ar dėl kitų priežasčių jį 
prisiminę, staiga gali patirti didžiulį liūdesį kaip ir gedėjimo 
pradžioje – pyktį, depresiją. Gedėjimo tarnybos specialistai 
arba savanoriai paprastai vėl skambina velionio artimiesiems. 
Moksliškai nustatyta, kad šis laikotarpis mirusiojo šeimai yra 
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psichologiškai ir emociškai sunkus. Pakartotinai siūloma in-
formacinės medžiagos apie gedėjimą.

Kai kuriose šalyse numatant, kad liūdesys per šventes gali 
sustiprėti, siunčiami tokio ar panašaus turinio laiškai:

Gerbiama ponia Petraitiene,
žinome, kad Jūs ir Jūsų šeima šias šv. Kalėdas pirmą kartą 

švenčiate be savo mylimo vyro ir tėvo. Kūčių vakarą Jūs ir Jūsų 
šeima su dėkingumu prisimins velionį, jo gerumą, nuoširdumą.

Jei turite klausimų ar pageidaujate pagalbos, mes pasirengę 
Jums padėti. Prašome kreiptis tel. ......

Pagarbiai
Paliatyviosios pagalbos ligoninės Gedėjimo tarnyba

Žmonių reakcija į netektį priklauso nuo papročių, tradi-
cijų, religinių įsitikinimų, vertybių, gyvenimo būdo. Su mir-
timi ir gedulu susijusi dvasinė pastoracija padeda vėl atkurti 
ryšius ir harmoniją tarp socialinio bei dvasinio pasaulio, kurie 
gedintiesiems dažnai būna sutrikę. Šiems žmonėms Gedėjimo 
tarnyba siūlo dvasinę paramą, pakalbėti su kunigu, užprašy-
ti gedulingas mišias, dalyvauti šv. Mišiose ir eucharistijoje. 
Gedėjimo tarnybos socialinis darbuotojas kartu su sielovadi-
ninku arba ligoninės kapelionu organizuoja tais metais miru-
siųjų atminimo ceremonijas: ligoninės koplyčioje aukojamos  
šv. Mišios už mirusiuosius ir jų šeimas, rengiamos vaišės, ren-
kama labdara. Dvasinė pastoracija turi svarbią psichologinę ir 
socialinę reikšmę. Liga, mirimas, mirtis ir sielvartas yra vieni 
švenčiausių ir ryškiausių išgyvenimų visose visuomenėse.

Pabaiga

Per visą akistatos su mirtimi laikotarpį ir netgi prisitaikymo 
laikotarpiu bei vėlesniais metais tikėtina, kad artimieji patirs 
vadinamuosius laikinus liūdesio paūmėjimus. Liūdesys ir šird-
gėla sustiprėja minint sukaktis, per religines šventes, keičiantis 
metų laikams, netekties skausmą atnaujina buvę bendri po-
mėgiai ir prisiminimai (mėgstama muzika, daiktai). Liūdesio 
paūmėjimas gali būti toks pat didelis kaip tuoj po netekties 
ir išgąsdinti artimuosius, kurie manė, kad skausmas praėjo.

Nors gyvenimas jau nebebus toks pat, žmogus nebyliai 
pripažįsta, kad norėdamas susigrąžinti ankstesnius santykius 
ir įsipareigojimus privalo prisitaikyti. Tam būtina iš naujo 
suvokti save ir naują savo vaidmenį visuomenėje bei pradėti 
naują gyvenimą nepamirštant senojo.

Netektis primins apie save visą gyvenimą. Tai bus meti-
nės, vaikų vestuvės, šeimos jubiliejai, šeimos narių pasiekimai 
moksle, kūryboje. Gyvenimas įgyja naują vertę, suranda laiko 
veiklai, kuri turi jau kitą, dvasingesnę prasmę.

Šie patarimai Jums gali būti naudingi, bet gali ir nepadėti, 
nes gedėjimas yra labai individualus. Įsiklausykite į save, pa-
galvokite, kas Jums geriausiai ir tinkamiausiai padeda, o kas 
nepriimtina. Jūsų sielvartas sumažės ne iš karto. Nors paleng-
vėjimą pajusite po kelių ar keliolikos mėnesių, žinokite, kad 
ateis diena, kai Jūsų sielvartas sumažės ir Jūs pradėsite gyven-
ti naują gyvenimą neužmiršdami senojo. Mes savyje turime 
daug išteklių atsigauti ir gyventi toliau.

Patirdami skaudžius gedulo išgyvenimus mes atrandame 
praeitį, kurią vėl iš naujo panaudojame kurdami naują realy-
bę. Nėra vieno lengvo gyvenimo kelio netekus artimojo, bet 
tikiu, kad kiekvienas sugebėsite rasti savo kelionės kryptį ir 
atrasite dar neatrastas dvasines vertybes.
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Apie akmenligę įspėja laiku atliktas 
šlapimo tyrimas, o inkstus geriausiai 

išvalo tyras vanduo ir alus

Naudinga žinoti

Europoje inkstų akmenlige serga 17 iš 1000 gyventojų. 
Medikai skaičiuoja, kad Lietuvoje tokių asmenų gali būti apie 
400 tūkst., nors ryškūs simptomai pasireiškia ne visiems. Tai 
rodo, kad inkstų akmenligė yra gana dažna liga tiek Europoje, 
tiek Lietuvoje. Mokslininkai akmenų formavimąsi inkstuose 
ir šlapimo takuose sieja su vis prastėjančia mityba ir dėl to 
sutrikusia medžiagų apykaita.

Apie tai, kodėl inkstuose ir šlapimo takuose formuojasi 
akmenys, kokias pasekmes jie gali sukelti ir kaip apsisaugoti 
nuo šios ligos, patars Vilniaus universiteto Medicinos fakul-
teto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laborato-
rinės medicinos katedros docentė dr. Vaiva Hendrixson.

Vis daugiau mokslininkų teigia, kad įvairių ligų, ne išimtis ir 
inkstų akmenligė, priežastis yra medžiagų apykaitos sutrikimas, 
arba metabolinis sindromas. Ką manote Jūs?

Metabolinis sindromas šiuo metu yra vienas dažniausiai 
pasitaikančių sutrikimų, kuris pasireiškia medžiagų apykaitos 
sutrikimu, antsvoriu, cukriniu diabetu ir padidėjusiu krau-
jospūdžiu. 2007 m. mokslininkų pirmą kartą buvo iškelta 
mintis, kad metabolinis sindromas yra susijęs ne tik su šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu, bet ir su inkstų 
akmenlige. Amerikiečiai ištyrė, kad, pasirodo, metabolinis 
sindromas iš tiesų yra susijęs su akmenlige. Tik neaišku, kas 
pirmesnis: ar akmenligė veda į metabolinį sindromą, ar meta-
bolinis sindromas yra akivaizdi akmenligės priežastis? Manau, 
kad mokslininkai metabolinį sindromą dar turėtų labiau  pa-
tyrinėti, taip pat ir jo sąsajas su kitomis ligomis.

Kokie sutrikusios medžiagų apykaitos, arba metabolinio sin-
dromo, simptomai? Kada žmogui reikėtų susirūpinti?

Metabolinio sindromo simptomai pasireiškia kraujospū-

džio, cholesterolio koncentracijos kraujyje padidėjimu, kitaip 
sakant, riebalų apykaitos sutrikimais. Tą akivaizdžiai rodo va-
dinamasis lipidogramos, arba blogojo bei gerojo choleterolio 
frakcijų, tyrimas, taip pat gliukozės kraujyje koncentracijos 
padidėjimas. Jeigu turite antsvorį, dažnai pavargstate, jeigu 
sutrinka širdies ritmas, taip pat reikėtų susirūpinti. Tiesa, me-
tabolinio sindromo buvimas dažnai aptinkamas netyčia, be 
aiškių simptomų, kai žmogus atlieka profilaktinius tyrimus 
arba skundžiasi širdies skausmu, padidėjusiu kraujospūdžiu. 
Atlikus cholesterolio, gliukozės, šlapimo laboratorinius tyri-
mus greičiau pastebimi metabolinio sindromo komponentai. 
Dažniausiai skundžiamasi širdies kraujagyslių sutrikimais, o 
apie inkstų akmenligę byloja jau susiformavęs akmuo, pradė-
jęs judėti šlapimtakiais ir sukeliantis skausmą.

Ar kokias nors ligas išduoda šlapimo spalva?
Įprastinė šlapimo spalva gali pakisti dėl vartojamo maisto 

(pavyzdžiui, burokėliai šlapimą nudažo rausva spalva), vita-
minų, suvartojamo skysčių kiekio. Normalus sveiko žmogaus 
šlapimas yra nuo šviesiai geltonos iki sodrios geltonos spalvos. 
Esant kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimams, į šlapimą pa-
tenka eritrocitų, todėl šlapimas nusidažo rausvai. Tamsus ru-
dai geltonas arba žalsvai rudas šlapimas pasidaro sergant gelta. 
Tamsiai geltonas šlapimas būna karščiuojant arba vartojant 
per mažai skysčių. Juodos arba pilkos spalvos šlapimas – krau-
javimo inkstuose požymis.

Dėl kokių kitų priežasčių inkstuose susidaro akmenys? Ar vien 
tik sutrikusi medžiagų apykaita yra pagrindinė priežastis?

Nedrįsčiau sakyti, kad tai yra pagrindinė priežastis. Kaip 
minėjau, metabolinio sindromo ir akmenligės ryšys šiuo metu 
pradedamas tyrinėti. Anksčiau nebuvo susimąstyta apie tai. 

Paliatyvioji pagalba (2006)
Dovanota viltis (2010)

Verstinius leidinius iš anglų kalbos:
P. Hoddler, A. Turley „Paliatyvioji pagalba“ (2004)
J. Lungton, M. Kindlen „Paliatyvioji slauga“ (2005)
ES Ministrų Tarybos „Paliatyviosios pagalbos organizavi-

mas“ (2005)
Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos praktinį 

vadovą „Dvasinė pagalba mirštančiajam“ (2011)
Europos paliatyviosios pagalbos asociacijos „Europos palia-

tyviosios pagalbos standartai ir normos“ (2012)
Europos paliatyviosios pagalbos asociacijos dokumentą 

„Prahos chartija: vyriausybė privalo užtikrinti  kančios palen-
gvinimą ir pripažinti, kad gauti paliatyviąją pagalbą – žmo-
gaus teisė“ (2013)
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Metaboliniam sindromui buvo priskirtos širdies-kraujagyslių 
ligos, padidėjęs kraujospūdis, cukrinis diabetas. Šlapimo takų 
akmenligę sukelia daugiau priežasčių, tad vienos čia negali 
būti. Akmenligę gali sukelti genetiniai sutrikimai, kalcio, vi-
tamino D apykaitos sutrikimai, sutrikusi skydliaukės veikla, 
net mikrobai ir uždegiminiai procesai. Būtina paminėti, kad 
šlapimo takų akmenų susidarymą veikia mityba ir gyvensenos 
ypatumai, pavyzdžiui, mažas fizinis aktyvumas.

 Kokių dar problemų, be skausmo, sukelia susiformavę inkstų 
akmenys?

Jeigu susiformuoja didelis akmuo, tarkime, pačioje inksto 
geldelėje, tai tokiu ekstremaliu atveju gali atsirasti net vadina-
moji inkstų vandenė, inkstas labai padidėja. Taip pat akmenys 
gali sukelti inksto uždegimą, šlapimo takų uždegimą ir gali 
baigtis gyvybei pavojingomis komplikacijomis.

Kodėl svarbu sužinoti apie akmenligę, net ir nesant ryškių 
simptomų?

Svarbiausia yra nustatyti, kokia akmenligė ir koks akmuo 
formuojasi. Tik taip galime tikslingai gydyti šitą ligą ir už-
kirsti kelią komplikacijoms bei naujų akmenų susidarymui. 
Akmenligė labai dažnai pasikartoja. Kas nors kartą gyvenime 
patyrė akmenligės priepuolį, tai daugiau kaip 50 proc. atvejų 
dar kartą ją patirs. Tai be galo skausminga liga, todėl labai 
svarbu kuo anksčiau sužinoti, kol akmenys maži, ir gydytis.

Kodėl inkstų funkcijai nustatyti toks svarbus šlapimo tyrimas?
Inkstų akmuo formuojasi iš cheminių medžiagų, ir tų 

cheminių medžiagų koncentracijai padidėjus, jos kimba, 
formuojasi į akmenis. Kol akmenys dar nesusiformavę, liau-
diškai vadinamas druskas galime matyti šlapimo nuosėdose. 
Akmenligė diagnozuojama atlikus įprastą šlapimo tyrimą ir 
mikroskopuojant šlapimą. Deja, ne kiekvienoje laboratorijoje 
jie yra daromi. Didesnėse laboratorijose, ligoninėse mikros-
kopuojant šlapimo nuosėdas pastebima, koks akmuo formuo-
jasi.

Ar galima išvengti inkstų akmenligės? Kokias prevencijos prie-
mones rekomenduotumėte?

Išvengti akmenligės padeda didesnis skysčių vartojimas. 
Tas druskas, kurios formuojasi į akmenis, geriausiai išplauna 
skysčiai. Žmogui per dieną reikėtų išgerti aštuonias stiklines 
vandens. Arbatos, įvairios žolelių arbatos, tačiau kava netinka. 
Formuojantis šlapimo rūgšties akmenims raudonosios mėsos 
reikėtų mažiau vartoti., Kartais vyrauja klaidinga nuomonė, 
kad jeigu formuojasi kalcio turintys akmenys, pieno negali-
ma gerti. Netiesa, pieno reikia gerti, nes yra kaip tik priešin-
gai, jeigu vengsite pieno, formuosis kalcio akmenys. Oksalo 
rūgštis, kurios gauname su maistu, labai gerai bus įsiurbiama 
žarnyne, pateks į šlapimą ir formuosis oksalatiniai akmenys be 
pieno. Gyvensena ir mityba labai svarbi. Todėl kalbant abs-
trakčiai, nežinant konkretaus žmogaus situacijos, negalima 
individualiai patarti, kaip reikėtų maitintis, kokį maistą var-
toti, bet vanduo labai reikalingas. Labai svarbu daug vartoti 
skysčių, jeigu yra nustatyta padidėjusi akmenligės rizika.

 Ar visada reikia chirurginės operacijos akmenims iš inkstų 
pašalinti? Gal žinote liaudies medicinos patarimų?

Chirurginė operacija daroma, kai kitaip neįmanoma pa-
šalinti gana didelių akmenų. Chirurginė operacija visada yra 
paskutinis būdas, kai akmuo jau įstrigęs arba tokio dydžio, 
kai jis nebegali pasišalinti šlapimtakiais. Yra vaistų, tirpdančių 

akmenis, kad akmuo galėtų geriau pajudėti, šlapimą varantys 
vaistai taip pat padeda pašalinti akmenis. Iš liaudiškų priemo-
nių labai gerai karšta vonia su alaus bokalu. Alus varo šlapimą, 
o vonia atpalaiduoja spazmus. Apie alų aš visiškai rimtai, nors 
žinau, kad būsiu nepopuliari rekomenduodama alkoholį.

Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asocia-
cijos valdybos pirmininkės, medicininių tyrimų laborato-
rijos „Sosdiagnostika“ vadovės, gydytojos Eglės Marciuš-
kienės komentaras.

Šlapimo tyrimo metu nustatomos įvairios medžiagos, išsi-
skyrusios per inkstus. Šlapimo tyrimai labai naudingi siekiant 
sėkmingos ligų profilaktikos, prevencijos ir diagnostikos, ligos 
eigos stebėjimo ir gydymo efektyvumo analizės. 

Iš šlapimo gali būti atliekama daugiau nei 100 skirtingų ty-
rimų. Tiriant šlapimą galima nustatyti, ar moteris yra nėščia. 
Šlapimas tiriamas, kai kyla įtarimų dėl narkotikų vartojimo ar 
papildų, dopingo vartojimo sporto pasaulyje. 

Šlapimo tyrimai gali suteikti daug naudingos informaci-
jos apie žmogaus sveikatą. Šlapimo tyrimas gali atrasti ligas, 
kurios yra be ryškių požymių ar simptomų, pavyzdžiui, cukri-
nis diabetas, įvairių formų glomerulonefritas, lėtinės šlapimo 
takų infekcijos bei lytiškai plintančios ligos. Jeigu aptinkama 
šlapime kraujo, tai ženklas, kad žmogus serga kepenų, inkstų, 
šlapimo pūslės ligomis. Padidėjęs cukraus kiekis šlapime indi-
kuoja diabeto riziką. Baltymai šlapime rodo apie prasidedan-
čias kepenų bei kitų organų ligas. Šlapimo tyrimas gali padėti 
aptikti organizme susidariusius akmenis, įspėti apie mielomą 
ar šlapimo pūslės vėžį.

Ekonomiškai efektyvus sprendimas – šlapimo tyrimas, 
atliekamas automatiniu analizatoriumi, dažnai vadinamas 
bendru šlapimo tyrimu. Tai gana senas tyrimas, leidžiantis 
kokybiškai vos per vieną minutę įvertinti pakitimus.

Bendras šlapimo tyrimas atliekamas specialia popierine 
juostele, kuri merkiama į šlapimą, esančios medžiagos rea-
guoja su juostelėje užfiksuotais chemikalais, atitinkamai keis-
damos spalvą. Analizatorius analizuoja spalvinius pokyčius 
ir pateikia kokybinį ar pusiau kiekybinį atsakymą: šlapimo 
specifinį tankį, pH, leukocitus, bakterijas, baltymus-albumi-
nus, gliukozę, ketonus, urobilinogeną, bilirubiną, eritrocitus 
ir kitus rodiklius.

Norint nuodugniai ištirti šlapimą, reikia atlikti mikros-
kopinę šlapimo nuosėdų analizę. Atliekant šlapimo nuosėdų 
mikroskopiją, galima rasti: ląstelių (dengiamojo epitelio, tar-
pinių ar net navikinių ląstelių), leukocitų, eritrocitų, gleivių, 
bakterijų, grybelių, riebalų lašelių ir druskų kristalų. 

Padidėjęs druskų kristalų kiekis gali lemti akmenų susi-
darymą inkstuose ar šlapimtakiuose. Atliekant šlapimo nuo-
sėdų mikroskopiją galima nustatyti akmenų cheminę sudėtį 
(uratiniai, fosfatiniai, oksalatiniai akmenys), galima numaty-
ti šlapimo takų akmenligės profilaktikos priemones, taikyti 
veiksmingą bei ankstyvą gydymą ir taip kontroliuoti akmenų 
susidarymą ar ligos atsinaujinimą. 

Reguliariai atliekamas šlapimo tyrimas gali būti naudingas, 
siekiant nustatyti tam tikrų simptomų priežastis. Šis paprastas 
tyrimas gali suteikti daug informacijos apie jūsų sveikatą ir 
turimas problemas. Šlapimą, rodantį inkstų funkciją ir įspė-
jantį apie inkstų akmenligę, reikėtų pasitikrinti kasmet, ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms.
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Naujienų lentyna
Goodfellow, John A.
Neurologinis ištyrimas / John A. Goodfellow; [vertėja 

Jūratė Jolanta Žeimantienė; recenzentai Dalius Jatužis, 
Krsitina Ryliškienė]. - Vilnius: Vaistų žinios, 2014. - 204 p.: 
iliustr. - R-klė: p. 193–204

Knygoje pateikti pagrindiniai tyrimų principai ir metodai, 
aiškus logiškas tyrimų eigos aprašymas. Atskirai išskirtos kli-
nikinės įžvalgos padės bendrosios praktikos gydytojams per-
prasti ir nustatyti neurologinius simptomus. 

Autorius įžangoje rašo, kad rengdamas šį kišeninio formato 
mokomąjį leidinį siekė supaprastinti nervų sistemos ištyrimą 
iki prieinamo lygio ir kartu pateikti kliniškai naudingą infor-
macinį vadovą. Medicinos studentai leidinyje ras pakankamai 
specializuotų žinių rengiantis egzaminams, o pradedantieji 
gydytojai – atliekant ištyrimą ligonių, turinčių neurologinių 
požymių ir simptomų. Pirmieji penki skyriai skirti pagrin-
diniams ištyrimo metodams, kuriuos būtina taikyti visiems 
ligoniams, turintiems neurologinių sutrikimų. Šeštame, sep-
tintame ir aštuntame skyriuose aptariami rečiau atliekami 
tyrimai, kurių prireikia, kai kliniškai vertinant paaiškėja, 
kad būtina nuodugniau ištirti tam tikras sritis. Devintame 
ir dešimtame skyriuose dėstoma, kaip atlikti insulto ištiktų 
ir komos būsenos ligonių ištyrimą. Vienuoliktas ir dvyliktas 
skyriai skirti trumpam neurologiniam ištyrimui ir baigiama-
jam neurologijos egzaminui. Abiejuose skyriuose apibendrin-
tos žinios, kurios pravers studentams laikant baigiamuosius 
egzaminus, o bendrosios praktikos gydytojams – atliekant 
pirminę ligonių apžiūrą. Visi klinikinio ištyrimo metodai yra 
patikrinti praktiškai.

Šis kišeninio formato mokomasis leidinys – puikus medici-
nos studentų, pradedančiųjų ir bendrosios praktikos gydytojų 
palydovas komandiruotėje, kelionėje, darbinėje praktikoje ar 
ruošiantis egzaminams.

Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje res-
truktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje / 
Higienos institutas. - Vilnius, 2014. - 143, [1] p. - (Mokslo 
darbai; Nr. 16) 

Sveikatos sistemos reformos metu vykstantys procesai su-
daro prielaidas slaugytojams patirti papildomą stresą darbe. 
Vykstant restruktūrizavimui slauga tampa bene gausiausia pa-
gal apimtį sveikatos priežiūros specialybe, susiduriančia su fi-
nansavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pokyčiais.

Higienos institutas jau du dešimtmečius kelia psichoso-
cialinės rizikos darbo vietose valdymo klausimą, vykdo stre-
so darbe tyrimus ir rengia metodinius dokumentus. Šiame 
leidinyje pristatomi 2011–2012 m. kiekybinio ir kokybinio 
tyrimo metodais atlikto tyrimo „Slaugytojų sveikatai žalingas 
elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichoso-
cialinėje aplinkoje“ rezultatus. Tiriamąjį darbą sudarė du 
fragmentai. Pirmojo tikslas buvo įvertinti restruktūrizuoja-
mose ligoninėse dirbančių slaugytojų psichosocialinės darbo 
aplinkos, sveikatos ir sveikatai žalingo elgesio tarpusavio ry-
šius. Antrojo fragmento tikslas – išanalizuoti ir sustruktūrinti 
Vilniaus ligoninėse dirbančių slaugytojų su restruktūrizavimu 
susijusias patirtis. Leidinyje pateikti atlikto darbo rezultatai ir 

parengtos rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruk-
tūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo 
aplinką pokyčių metu, prisidės prie streso darbe problemos 
geresnio supratimo ir įveikimo.

Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kom-
petencija ir atsakomybė: MN 22:2014 : [galioja 2014 m. 
birželio 19 d.]. - Vilnius: Rekona, 2014. - 8 p. - (Lietuvos 
medicinos norma)

Ši medicinos norma nustato psichikos sveikatos slaugy-
tojo profesinės veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir 
atsakomybę. Ji privaloma visiems psichikos sveikatos slaugy-
tojams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, 
taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos 
specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvie-
tos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reika-
lavimai: HN 98:2014: [galioja nuo 2014 m. lapkričio 1 
d.]. - Vilnius: Rekona, 2014. - 17 p. - (Lietuvos higienos 
norma)

Ši higienos norma nustato natūralaus ir dirbtinio apšvie-
timo mažiausias ribines vertes darbo vietose bei bendruosius 
apšvietos matavimo reikalavimus, nustatytus siekiant apsau-
goti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti saugą.

Vaistų žinynas / vyr. redaktorė Jolanta Gulbinovič. - 
Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 1999-. - Kasmetinis. - Red. 
kol.: Laimonas Griškevičius, Jolanta Gulbinovič, Rimas 
Jankūnas, 2000/01-2003; Laimonas Griškevičius, Jolanta 
Gulbinovič, 2004–2006; Jolanta Gulbinovič, Rimas Jan-
kūnas, 2008-. - ISSN 1392-7957

2014 / [rengė Rimas Jankūnas]. - 13-asis leid. - 2014. - 
951, [1] p. - Vaistų pavadinimų r-klė: p. 898–952. - Vaistų 
gamintojų ir rinkodaros teisių turėtojų r-klė: p. 899–952

Lietuvos vaistų rinka nuolat pasipildo naujais vaistais, todėl 
vaistų informaciją būtina nuolat sekti, papildyti ir atnaujinti. 
Išleistas tryliktasis žinyno leidimas yra tobulesnis už ankstes-
niuosius. Jame pateikti Lietuvoje registruoti vaistai, nepriklau-
somai nuo jų buvimo rinkoje. 

Leidinyje pateikta informacija yra skirta gydytojams ir vais-
tininkams. Už neigiamas pasekmes dėl žinyne aprašytų vaistų 
vartojimo ir reklamos turinio leidinio rengėjai neatsako.

Žinyno paskirtis – greitai rasti informaciją apie vaistus, 
todėl čia pateikiama tik pagrindinė informacija. Leidėjai pri-
mena, kad pritrūkus informacijos ar kylant neaiškumų, gydy-
tojas ar vaistininkas turėtų vadovautis Europos Komisijos arba 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patvirtinta preparato 
charakteristikų santrauka.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos me-
dicinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  Nau-
dojimosi biblioteka taisyklėse    paslaugos arba tel. 261 77 96   
(Abonementas)

Parengė  Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
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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




