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4 Tarptautinė slaugytojų diena

Kurie atlikti darbai Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos 
skyriuje labiausiai jums šildo širdį, kai pavyko juos padaryti?

Artūras Šimkus. Vienas labiausiai džiuginančių rezultatų, 
nors tai ir ne mūsų skyriaus nuopelnas, tačiau labai susijęs su 
mūsų kuruojamomis sritimis, – darbo užmokesčio didėjimas, 
kuris prasidėjo po 2017 m. gegužės. Iš Pirminės sveikatos 
priežiūros ir slaugos skyriaus atliktų darbų norėtųsi paminėti 
nuolat atnaujinamas Lietuvos medicinos normas, kurios nu-
stato sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas. Atnauji-
nant slaugytojams skirtas Lietuvos medicinos normas, vienas 
dažniausiai pasitaikančių pokyčių yra kompetencijų praplė-
timas, suteikiantis ne tik daugiau galimybių, bet ir atsako-
mybės. Taip netiesiogiai išreiškiamas pasitikėjimas slaugytojų 
profesiniais gebėjimais.

Atsižvelgiant į slaugos mokslo įrodymais grįstą slaugos 
praktiką Europoje ir pasaulyje, sveikatos priežiūros įstaigų 
poreikį, slaugytojų studijų ir profesinio tobulinimo progra-
mas, 2018 m. rugsėjį atnaujinta Lietuvos medicinos norma 
„Operacinės slaugytojas“, kurios nuostatos jau atitinka šiuo-
laikinės slaugos praktikos operacinėje tendencijas.

Ilona Šakienė. Šių metų sausį Lietuvos medicinos norma 
MN28:2011 papildyta sąrašu vaistų, kuriuos slaugytojas gali 
savarankiškai paskirti būtinosios medicinos pagalbos atveju. 
Tai reiškia vienkartinį vaisto paskyrimą be gydytojo konsul-
tacijos ir tik tada, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba. 
Ši nuostata ypač aktuali slaugytojams, dirbantiems greitosios 
medicinos pagalbos brigadose, priėmimo ir skubiosios pagal-
bos skyriuose.

Šiuo metu  rengiami Lietuvos medicinos normų 
MN60 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo“ ir 
MN28 „Bendrosios praktikos slaugytojo“ projektai, kuriuose 
taip pat yra numatytos platesnės kompetencijų ribos, atnau-
jintos pareigos.

Abiejų medicinos normų projektai papildyti nuostatomis 
dėl asmens duomenų tvarkymo, susijusiomis su Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu, įsigaliojusiu nuo 2018 m. 
gegužės 25 d.

 
Kokius iššūkius paminėtumėte kaip labai svarbius, kurie lau-

kia slaugytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų netolimoje 
ateityje?

Artūras Šimkus. Svarbi naujovė medicinos normoje MN60 
„Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas“, progresy-
vus žingsnis progresyvios pasaulinės praktikos link ir pokytis, 
didinantis pacientų saugumą, tai pareiga anestezijos ir inten-
syviosios terapijos slaugytojams praktiškai taikyti  standarti-
zuotą anesteziologijos ir (ar) intensyviosios terapijos vaistinių 
preparatų ir švirkštų žymėjimą.

Lietuvos medicinos normoje MN28 „Bendrosios praktikos 
slaugytojas“ nuostatos suteiks teisę slaugytojams koordinuo-

ti slaugytojų padėjėjų darbą, paskirti bendrąjį kraujo tyrimą, 
bendrąjį šlapimo tyrimą, vertinti minėtų tyrimų rezultatus, 
pagal savo kompetenciją savarankiškai konsultuoti pacientą, 
vykdyti lėtinėmis ligomis sergančių pacientų stebėseną.

Rengiamas Imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių pakei-
timas suteiks teisę slaugytojams savarankiškai, be gydytojo 
konsultacijos, vadovaujantis klausimynu, paskirti ir atlikti kai 
kuriuos skiepus.

Rengiamame slaugytojo padėjėjų kompetenciją reglamen-
tuojančios Lietuvos medicinos normos MN21:2000 „Slau-
gytojo padėjėjas“ projekte yra numatyti slaugytojo padėjėjų 
savarankiškumo lygiai, atsižvelgiant į naujos 9 mėn. trukmės 
programos turinį praplėstos kompetencijos, suteikiančios ga-
limybę savarankiškai ar kartu su slaugytoju atlikti kai kurias 
funkcijas, iki šiol priskirtas tik slaugytojo kompetencijai.

Ilona Šakienė. Praplečiant slaugytojų kompetencijas, su-
teikiant jiems daugiau galimybių dirbti savarankiškai, didėja 
ir slaugytojų atsakomybė, profesinių klaidų rizika, papildo-
mo profesinio pasirengimo poreikis. Siekdami, kad minėti 
veiksniai būtų tinkamai įvertinti, kuriame sistemą, kuri slau-
gytojams suteiktų galimybę gauti geresnį darbo užmokestį, 
atsižvelgiant į   atliekamas funkcijas, atsakomybę, turimas, 
kompetencijas, profesinį pasirengimą. Manome, kad toks 
slaugytojų atliekamų funkcijų, išsilavinimo, darbo užmo-
kesčio, atsakomybės glaudus susiejimas yra būtinas, siekiant 
pacientams suteikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas ir kad sveikatos priežiūros sistema būtų efektyvi.

Vieno ir kiekvieno slaugytojo  dėmesys, rūpinimasis, pa-
garba ir šypsena dažnai pacientą gydo efektyviau nei table-
tės! Sveikindami Tarptautinės slaugytojų dienos proga linki-
me likti rūpestingais savo srities profesionalais, lengvinančiais 
sergančiųjų gyvenimus.

 
Dėkojame už informatyvius atsakymus. Minėdami profesi-

nę slaugytojų šventę žurnalo skaitytojų vardu linkime jums ir 
visiems jūsų kolegoms prasmingų darbų, perspektyvių idėjų ir 
ryžto, sumanumo užsibrėžtus darbus įgyvendinti visos mūsų vi-
suomenės sveikatos labui. 

Bendras siekis – rūpintis pacientų gerove
Kasmet gegužės 12-ąją viso pasaulio slaugytojai mini savo profesinę šventę – Tarptautinę slaugytojų dieną. Šios šventės proga į 

žurnalo skaitytojams aktualius klausimus atsakė Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos 
priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausieji specialistai Ilona Šakienė ir Artūras Šimkus. Juos kalbino Loreta Gudelienė-Gudelevi-
čienė, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento 
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyriausieji specialistai 

Ilona Šakienė ir Artūras Šimkus
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Lietuvos slaugos specialistų organizacija yra slaugytojų profesinė organizacija, 
vienijanti ir atstovaujanti šalies gydymo įstaigose dirbantiems slaugytojams. Nuo 
1994 metų esame didžiausios slaugytojus vienijančios tarptautinės organizaci-
jos – Tarptautinės slaugytojų tarybos – nariai. Kartu su viso pasaulio slaugytojų 
bendruomene kasmet gegužės 12 dieną minime Tarptautinę slaugytojų dieną. 
Šiemet jos tema – „Slaugos lyderių balsas – sveikata visiems“. 

Tarptautinės slaugytojų tarybos vadovai teigia, kad iš visų sveikatos priežiūros 
specialistų būtent slaugytojai daugiausia laiko praleidžia su pacientais ir jų šei-
momis. Annette Kennedy, Tarptautinės slaugytojų tarybos prezidentė, pabrėžia, 
kad būdami šalia, slaugytojai mato, kas daro esminę įtaką pacientų sveikatai ir 
gerovei. Kiekvienas slaugytojas pastebi ir kartu išgyvena kasdienines pacientų 
istorijas, kurios gali prisidėti prie sveikatos sistemos gerinimo ir sudaryti sąlygas 
pasiekti aukščiausius sveikatos standartus šalyje. Iš šių paprastų kasdieninių įž-
valgų ateina pokyčių galia. 

Nuoširdžiai sveikinu visus slaugytojus Tarptautinės slaugytojų dienos proga. 
Tai reikšminga šventė visiems, pasirinkusiems nelengvą ir atsakingą slaugyto-
jo profesiją. Nuo slaugytojų profesionalumo, žinių, patirties priklauso daugelio 
žmonių sveikata ir gerovė. Sunkiausi darbai dažniausiai padaromi tyliai, įdėjus į 
juos savo širdį, atjautą ir išmintį. Linkiu gyvenimo kasdienybėje patirti pažinimo 
džiaugsmą, ugdyti profesines vertybes, išsaugoti drąsą naujovėms ir skleisti su-
pratingumą, užuojautą, kantrybę, meilę.

Slaugytojo profesija mus vienija, sutelkia, įkvepia, skatina tobulėti, dalytis 
žiniomis ir kasdieniniu darbu prisidėti prie gyventojų sveikatos gerinimo. 

Būkime vieningi, drąsūs ir ryžtingi, kad galėtume kartu kurti profesijos ateitį. 

Kartu kurkime profesijos ateitį

Danutė Margelienė 
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos prezidentė 



Mokslinis straipsnis6

Raktažodžiai: maisto papildai, antioksidantai, oda.

Santrauka

Oda yra žmogaus organas, kuris turi tiesioginį kontaktą su 
aplinka, todėl yra veikiamas išorinių streso veiksnių. Norėda-
mos sustabdyti gaunamą žalą, odos ląstelės nuolat dalyvauja 
audinių regeneraciniuose procesuose, kuriems reikia didelio 
energijos kiekio ir gerai reguliuojamo ląstelių metabolizmo. 
Senstant energijos gamyba bei mitochondrijų aktyvumas ma-
žėja. Dėl to ląstelių ir audinių funkcijos sutrinka ir atsiranda 
matomų struktūrinių pakitimų, labiau žinomų kaip odos se-
nėjimo požymiai. Mityba ir maisto papildai su antioksidan-
tais apsaugo odą nuo senėjimo, sumažina oksidacinį stresą ir 
turi įtakos konkretiems biologiniams procesams, didinan-
tiems odos apsaugą ir regeneraciją. 

Tikslas – nustatyti maisto papildų su antioksidantais po-
veikį išoriniams moterų veido odos rodikliams. 

Tyrime dalyvavo 9 (37–51 m.) II–IV odos fenotipo 
moterys. Tiriamosios nebuvo alergiškos ir neturėjo jokio 
jautrumo bent vienai iš maisto papildo sudedamųjų da-
lių. Odos švytėjimui ir (arba) spindesiui įvertinti naudota 
C.L.B.T.™ metodika leidžia įvertinti skirtingus veido odos 
požymius: spalvą, ryškumą, šviesumą ir veido skaidrumą. 
Taip pat buvo vertinami odos pakitimai: spalva, reljefas, 
tamsūs ratilai, paraudimas, dėmės. Rezultatai registruoti 
prieš ir po 8 savaičių.

Išvados. Maisto papildai ypač sumažino moterų veido 
odos raudonumą ir ryškumą bei padidino skaistumą, ypač 
sumažino ratilų po akimis spalvą ir reljefą, veido odos rau-
donį, odos dėmes ir bendrus veido odos pakitimo rodiklius. 

Įvadas

Oda yra didžiausias išorinis organas, turintis kontaktą su 
aplinka, ir didžiausias kūno apsaugos barjeras nuo išorinių 
kenksmingų veiksnių [1–2]. Norėdamos sustabdyti gaunamą 
žalą, odos ląstelės nuolat dalyvauja audinių regeneraciniuose 
procesuose, kuriems reikia didelio kiekio energijos ir gerai re-
guliuojamo ląstelių metabolizmo. Senstant energijos gamyba 
bei mitochondrijų aktyvumas mažėja. Dėl to ląstelių ir audi-
nių funkcijos sutrinka ir atsiranda matomų struktūrinių paki-
timų, labiau žinomų kaip odos senėjimo požymiai: raukšlių ir 
linijų atsiradimas, elastingumo praradimas [2–3].

Senėjimas yra sudėtingas biologinis procesas, skatinantis 
laipsnišką anatominių struktūrų ir organų fiziologinių funk-
cijų blogėjimą [1, 4]. Šio proceso metu oda taip pat praranda 
savo savybes: elastingumą, spalvą, storį [1, 3, 5]. Manoma, 
kad dėl laisvųjų radikalų ir (arba) oksidantų ir antioksidantų 
sutrikimo atsiranda oksidacinis stresas, galintis sukelti ląstelių 
pažeidimą. Dėl šių pažeidimų susergama įvairiomis ligomis 
bei prasideda senėjimo procesas [1]. 

Reaktyvusis deguonis arba laisvasis radikalas paprastai 
pasigamina ląstelių mitochondrijų kvėpavimo grandinėje 
metabolizmo proceso metu. Nedidelis jo kiekis yra svarbus 
aktyvuojant fagocitines ląsteles ir atliekant esminį vaidme-
nį apoptozėje [1]. Taigi, ląstelės oksidantai yra endogeninių 
procesų produktai, atsakingi ne tik už signalo perdavimą, re-
guliuojant gyvybinius procesus, bet ir už senėjimo procesą, 
nes turi įtakos ląstelės talomerų sutrumpėjimui. Deguonis yra 
vienas iš stipriausių oksidantų.

Paprastai laisvųjų radikalų sukeltus pažeidimus „sutaiso“ 
molekulės „antioksidantai“. Tačiau kai antioksidantinė ap-
sauga yra nepakankama, kai susidaro didelis kiekis laisvųjų 
radikalų, ląstelėje vyksta oksidacinis stresas [1]. Esant tokiai 
būklei, baltymų, fermentų, lipidų ir nukleino rūgščių kiekis 
gali keistis. Taip pat oksidacinis metabolizmas gali sukurti 
skirtingus šalutinius produktus, pažeidžiančius ląstelę ir suke-
liančius odos senėjimą [3].

Mokslininkai teigia, kad net 80–90 proc. žmonių odos se-
nėjimo procesą sukelia aplinkos veiksniai [1, 6–7]. Kenksmin-
giausias egzogeninis veiksnys – saulė, dėl kurios sutrinka odos 
normalių elastingo pluošto funkcijų dalijimasis [3, 7–8], nyks-
ta kolagenas odoje ir jungiamojo audinio išoriniame sluoks-
nyje, sumažėja kolageno gamyba fibroblastuose, pastebimas 
kolageno fibrilių irimas [9]. Šie procesai vyksta dėl ultraviole-
tinių spindulių sukelto oksidacinio streso [3, 6], kuris yra pa-
grindinė kamieninių ląstelių DNR pažeidimo priežastis [10].

Kai kurie augalų antriniai metabolitai pasižymi antioksi-
dantiniu aktyvumu ir gali padėti sulėtinti, išvengti ar kontro-
liuoti dėl amžiaus vykstančius patologinius procesus [1, 11]. 
Chronologinis senėjimas kaip ir fotosenėjimas aktyvuojami 
taip pat oksidacinio streso sukeltu patologiniu keliu. Tad anti-
oksidantai sumažina oksidacijos sukeltą žalą visame organizme 
[1, 12–13], nes geba pašalinti arba slopinti laisvųjų radikalų su-
sidarymą. Antioksidantai taip pat gali sudaryti naują, stabilesnę 
už radikalą, intramolekulinį junginį, reguliuoti genų ekspresi-
ją ar sukelti genų transkripciją [1]. Ląstelė dėl endogeninių ir 
egzogeninių antioksidantų geba neutralizuoti neigiamą streso 
sukeltą poveikį, prisitaiko ir atkuria fiziologinius procesus.

Maisto papildai su antioksidantais gali sėkmingai apsaugo-
ti odą nuo senėjimo, sumažina oksidacinį stresą bei turi įta-
kos konkretiems biologiniams procesams, didinantiems odos 
apsaugą ir regeneraciją [1–2, 6]. Maisto papildų, mažinančių 
oksidacinį stresą, sudėtyje turi būti flavanoidų, fenolių, vita-
mino C, seleno [1]. 

Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais, manoma, kad vi-
saverčiai maisto papildai, kurių sudėtyje yra aktyvių medžia-
gų, skatinančių kolageno sintezę bei odos drėgmę palaikančių 
komponentų, padeda atkurti odos drėgmę, sumažinti odos 
raukšles, padidina odos elastingumą bei tonusą [1–2, 7], oda 
būna skaistesnė ir labiau švytinti, sumažėja odos netobulumų.

Tikslas – nustatyti maisto papildų su antioksidantais po-
veikį išoriniams moterų veido odos rodikliams.

Maisto papildų su antioksidantais poveikis 
moterų veido odai

Rasa Bacevičienė, Laura Janušonienė, Ingrida Kupčiūnaitė
Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas 
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Tyrimo metodai ir organizavimas

Tyrime dalyvavo devynios 37–51 metų amžiaus moterys, 
kurioms, įvertinus odos fenotipą, buvo nustatytas II–IV odos 
tipas. Tiriamosios nebuvo alergiškos ir neturėjo jokio jautru-
mo bent vienai iš maisto papildo sudedamajai daliai. 

Visos tiriamosios, savo noru sutikusios dalyvauti tyrime, 
pasirašė sutikimą, buvo informuotos apie tyrimą ir jo tikslus, 
apie duomenų anonimiškumą ir galimybę bet kada pasitrauk-
ti iš tyrimo. 

Moterys, dalyvavusios tyrime, buvo atrinktos pagal šiuos 
kriterijus: buvo sveikos ir nevartojo jokių vaistų; 15 dienų iki 
tyrimo pradžios neatliko jokių veido odos priežiūros procedū-
rų; nekeitė įprastos mitybos; nerūkė; nesilankė soliariumuose 
ir nebuvo kito UV poveikio; nebandė pastoti; 4 savaites iki 
tyrimo pradžios nevartojo jokių maisto papildų.

Atlikus pradinį odos įvertinimą, tiriamosios kasdien po 
1  kapsulę 2 kartus per dieną vartojo maisto papildą, kurio 
sudėtyje buvo flavanoidų, vitamino C, silicio ir cholino (vi-
taminas B4). Po 8 savaičių vėl buvo atliktas odos įvertinimas.

Odos įvertinimas. Veido odos įvertinimas buvo atliktas 
ryte, po to, kai oda buvo švariai nuvalyta. Tyrimas buvo atlik-
tas ventiliuojamoje ir temperatūrą reguliuojamoje patalpoje, 
kuri siekė 22 ± 2º C, o santykinė drėgmė buvo 50 ± 10 proc. 
Tiriamoji 15 min. prieš odos įvertinimą turėjo pabūti toje 
patalpoje, kad susireguliuotų kraujotaka ir odos temperatūra.

Odos skaistumui ir (arba) spindesiui įvertinti buvo naudo-
jama C.L.B.T.™ skalė [14]. Skalę sudarė tokie odos rodikliai: 
spalva, šviesumas, skaistumas ir skaidrumas ir (arba) perma-
tomumas bei odos pakitimai (tamsūs ratilai, paraudimas – 
rožinės dėmės, heterogeniškumas). C.L.B.T.™ leidžia įvertinti 
skirtingus veido odos požymius: spalvą, šviesumą, skaistumą 
ir veido skaidrumą. Matavimo schema yra griežtai apibrėžta, 
kad būtų išvengta netikslumų.

Spalva vertinta taip: „raudona, rožinė“; „alyvuogių“; „smė-
lio“. Šie aprašai įvertinti vizualiai pagrįstomis regėjimo spalvų 
skalėmis iš 3 atspalvių (0–100 proc. spalvos sodrumo). Verti-
nama buvo nuo stipriai rožinės iki mažo paraudimo.

Odos skaistumas apibrėžiamas kaip iškiliųjų veido sričių in-
tensyvus atspindys. Odos ryškumas apibrėžiamas kaip spalvos 
bei tekstūros vienodumas. Odos skaidrumas – galimybė matyti 
kraujagysles, parodo odos kraujotakos lygį bei odos storį.

Skaistumas, ryškumas ir skaidrumas buvo vertinami vizu-
aliai naudojant skalę nuo „neintensyvu“ (nulis) link „didžiau-
sias“ (iki 10 balų). Tokiu būdu C.L.B.T. parametrai buvo 
aiškinami taip:
• skaistumas turėtų didėti (nuo tamsios odos link šviesios 

odos);
• ryškumas turi didėti (kai žemas, oda yra vienoda, lygi ir 

didėjant turi turėti subalansuotą švytinčią odą);
• skaidrumas turi didėti (jei mažas – oda skaidri, plona ir 

gerai matosi kraujagyslės, o didėjant skaidrumui, dingsta 
matomi paviršiniai odos kapiliarai).
Odos pakitimai įvertinti apžiūrint odą, jos spalvą ir reljefą, 

tamsius ratilus, paraudimus, dėmių buvimą ir įvairius odos 
sutrikimus. Šie kriterijai buvo vertinami balais nuo 0 (žemas) 
iki 9 (labai). Bendras pakitimų rodiklis buvo suskaičiuotas 
sudėjus 5 parametrus (nuo 0 iki 45) ir skaičiuoti balai.

Kiekybiniams kintamiesiems aprašomoji statistika patei-
kiama aritmetiniu vidurkiu bei standartiniu nuokrypiu (SN). 

Vidurkių skirtumų reikšmingumui apskaičiuoti pasirinktas 
reikšmingumo žymėjimas p < 0,05 (reikšminga). Kiekybi-
nių parametrinių kintamųjų vidurkiams palyginti naudota 
vienfaktorinė blokuotų duomenų dispersinė analizė (ANO-
VA). Statistinė duomenų analizė atlikta „SPSS v. 21.0 for 
Windows“ programinės įrangos paketu.

Rezultatai

Vertindami veido odos spalvą pagal C.L.B.T.™ skalę, 
nustatėme, kad odos raudonumas bei alyvinės veido spalvos 
intensyvumas po 8 savaičių papildų vartojimo ypač (p < 0,05) 
sumažėjo. Rodiklių pokytis atitinkamai sudarė 34,8 proc. ir 
21,6 proc. (1 lentelė) palyginti su pradine reikšme. 

1 lentelė. Vizualinis odos spalvos įvertinimas (proc.)
Odos spalva Tyrimo pradžioje Po 8 savaičių

Raudona ir (arba) rožinė 26,2 ± 1,3 17,6 ±1,6 *
Alyvinė 40,8 ± 0,8 32,1 ± 0,6 *
Smėlio 6,6 ± 1,7 9,17 ± 2,2

* skirtumas tarp prieš ir po papildų vartojimo yra patikimas, kai 
p < 0,05

Vertindami veido odos spalvą pagal smėlinės spalvos skalę, 
reikšmingų rezultatų nenustatėme. Pradžioje spalvos intensy-
vumas siekė 6,6 ± 1,7 proc., po papildų vartojimo jis padidėjo 
iki 9,17 ± 2,2 proc.

Kaip kito veido odos švytėjimo vizualinio vertinimo ro-
dikliai, pavaizduota 2 lentelėje. Rezultatai parodė, kad reikš-
mingai (p < 0,05) papildų vartojimas pakeitė odos ryškumą 
ir skaistumą. Įvertinę procentinį pokytį tarp prieš ir po 8 
savaičių, nustatėme, kad skaistumas reikšmingai padidėjo 
12,3 proc., o ryškumas net 25,9 proc.

2 lentelė. Odos švytėjimo vizualinis įvertinimas (balais)
Odos spalva Tyrimo pradžioje Po 8 savaičių

Ryškumas 2,3 ± 0,3 2 ± 0,25 *
Skaistumas 2 ± 0,2 2,5 ± 0,2 *
Skaidrumas 1,7 ± 0,6 1,85 ± 0,5

* skirtumas tarp prieš ir po papildų vartojimo yra patikimas, kai 
p < 0,05

Veido odos skaidrumo vertinimas parodo, koks yra epi-
dermio sluoksnis ir kaip pro jį matosi veido kapiliarai. Jei jis 
mažas – oda skaidri, plona ir gerai matosi kraujagyslės, o di-
dėjant skaidrumo rodikliui, dingsta matomi paviršiniai odos 
kapiliarai. Tad rezultatai parodė, kad nors papildų vartojimas 
odos skaidrumo rodikliams reikšmingų pokyčių nepadarė, ta-
čiau pagerino odos būklę ir sumažino matomus paviršinius 
kapiliarus. Prieš ir po 8 savaičių procentinis pokytis sudarė 
7,9 proc.

Apibendrindami C.L.B.T.™ skalės rezultatus, galime pasa-
kyti, kad maisto papildai, vartoti 8 savaites, pagerino odos 
vizualinę išvaizdą – veido oda tapo skaistesnė, gerėjo odos 
skaidrumas, t. y. mažiau matomų paviršinių kapiliarų, bei 
kito odos spalva, ji tapo švytinti.

Vertinant odos pakitimus (netobulumus), kurie yra mato-
mi išoriškai, dažniausias matomas nuovargio požymis ant vei-
do odos yra pajuodę paakiai. Susidarę ratilai po akimis būna 
tamsesnės spalvos nei visa veido oda bei didesni ir ryškesni 
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odos nelygumai. Tyrimo pradžioje, vertindami po akimis 
esančių ratilų spalvą, nustatėme, kad ji sudarė 4,19 ± 0,19 
balo, o po papildų vartojimo pašviesėjo ir atitinkamai siekė 
3,95 ± 0,18 balo (3 lentelė). Vadinasi, papildai sumažino rati-
lų spalvos intensyvumą, ji tapo blyškesnė. Procentinis vertini-
mas parodė, kad spalvos intensyvumas reikšmingai (p < 0,05) 
sumažėjo 19,2 proc. 

Vertindami ratilų po akimis reljefą, taip pat nustatėme 
reikšmingą (p < 0,05) sumažėjimą, kuris siekė 11,7 proc. Todėl 
galime teigti, kad 8 savaičių papildų vartojimas turėjo įtakos 
ne tik odos spalvos pokyčiams, tačiau pakitę akių ratilai lei-
džia manyti, jog pagerina odos cirkuliaciją bei regeneracinius 
procesus – paakiai pašviesėjo ir sumažėjo įdubimai po akimis.

Iš odos raudonio pokyčių galime matyti, kad maisto papil-
dai tikrai turi reikšmingą poveikį odos cirkuliacijai bei regene-
raciniams procesams. Procentinis pokytis per 8 savaites sudarė 
19,3 proc. Kadangi skaidrumas (2 lentelė) taip pat padidėjo, 
o dėl to pastebima ir mažiau kapiliarų veide, vienareikšmiškai 
galime teigti, kad 8 savaičių maisto papildų vartojimas reikš-
mingai gerina odos ir poodžio audinių mitybą ir atkūrimą.

Mažėjant veido odos raudoniui, mažėja ir dėmių ant odos. 
Tyrimas atskleidė, kad iš pradžių veido dėmės po 8 savaičių 
papildų vartojimo reikšmingai (p < 0,05) sumažėjo, pokytis 
sudarė 20,7 proc. Nustatėme, kad veide buvusios dėmės ne 
tik pašviesėjo, tačiau ir visai išnyko arba jų negalima plika aki-
mi įžiūrėti. Šis registruotas rodiklio pagerėjimas taip pat įrodė 
maisto papildų, skirtų odai, teigiamą reikšmingą poveikį odos 
struktūriniams elementams bei veido odos išvaizdai.

Vertindami tiriamųjų veido odos homogeniškumą, nusta-
tėme, kad po 8 savaičių jis nelabai sumažėjo. Mažėjimas su-
darė 1,7 proc., tačiau bendras veido odos pakitimų (netobu-
lumų) rodiklis parodė reikšmingą (p < 0,05) sumažėjimą (18 
proc.). Tad galime teigti, jog maisto papildai tikrai pagerina 
odos spindesį ir gyvybingumą bei gerina kraujotaką ir audi-
nių mitybą, sumažina išorinius odos „defektus“, tokius kaip 
raudonis, ratilai po akimis ar dėmės.

Rezultatų aptarimas

Odos funkcija ir sveika išvaizda priklauso nuo jos aprū-
pinimo būtinosiomis maistinėmis medžiagomis [1]. Įrodyta, 
kad mityba yra efektyvi senėjimą stabdanti strategija ir efek-
tyvi stabdant išorinius odos senėjimo pokyčius. Su maisto 
papildais gaunamos biologiškai aktyvios medžiagos pakeičia 
odos pokyčius dėl amžiaus [9]. Tačiau odos senėjimo proce-
sas yra genetiškai determinuotas ir jį veikia išoriniai veiksniai 
bei oksidacinis stresas. Laisvieji radikalai pažeidžia ląstelių 
struktūrą ir baltymus bei lipidus [2], dėl to odos paviršiuje 
matomi elastino ir kolageno nykimo požymiai – odos ne-
tobulumai. Dėl minėtų priežasčių kinta ne tik jungiančių 
struktūrų būklė, tačiau pakinta ir kraujagyslių sienelės [6], 
o veikiant ultravioletiniams spinduliams, vyksta melanino 
pokyčiai, kurie gali sukelti matomas tamsias dėmes ir nevie-

nalytį odos paviršių veido odoje [1–2]. Remiantis mokslinių 
tyrimų rezultatais, galime paaiškinti ir mūsų tyrimo gautų ro-
diklių pokyčius. Nustatėme, kad maisto papildai reikšmingai 
sumažino išorinius odos pokyčius: šviesėjo ratilų po akimis 
spalva, mažėjo jų gylis ir reljefas, mažėjo pigmentinių veido 
dėmių bei oda tapo skaistesnė.

Panašius tyrimo rezultatus gauna ir kiti mokslininkai, ku-
rie teigia, kad maisto papildų vartojimas pagerino veido odos 
būklę ir suteikė daugiau spindesio ir švytėjimo [2]. Autoriai 
nurodo, kad odos elastingumas didėja dėl elastinių skaidulų 
daugėjimo. Taip pat odos stangrumas siejamas su odoje esan-
čiu kolageno ir elastino kiekiu. Dėl pagerėjusio odos standu-
mo sumažėjo tamsūs ratilai.

Daugelis autorių [2] odos spindesį ar švytėjimą apibūdina 
kaip odos ryškumo ir šviesumo, netobulumų ant odos pavir-
šiaus ir spalvos derinį [15]. Tyrime naudota C.L.B.T.™ skalė 
yra geras ir tinkamas įrankis odai įvertinti.

Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad maisto papildų varto-
jimas reikšmingai sumažino veido odos raudonumą, oda tapo 
skaistesnė, sumažėjo odos ryškumas. Tokie pokyčiai sietini su 
maisto papilduose esančiomis aktyviosiomis medžiagomis, 
kurios skatino ne tik kolageno sintezę, bet ir saugojo odą nuo 
streso ir išorinių pažeidimų. Šias funkcijas atliko papilde esan-
tis vitaminas C ir kiti antioksidantai. Yra mokslinių darbų, 
kuriuose įrodytas vitamino C ir flavanoidų antioksidantinis 
poveikis [2] bei bendras maisto papildų, skirtų odai, poveikis 
geresnei odos būklei ir išvaizdai [15–17]. Tačiau reikia pami-
nėti, kad odos spindesiui ir švytėjimui gali turėti įtakos ne tik 
pagrindiniai, tačiau ir neesminiai veiksniai, galintys lemti ir 
odoje vykstančius procesus, ir bendrą organizmo būklę [1]. 
Čia turima galvoje maistas, alkoholis, tabakas, stresas. Mes 
nevertinome savo tiriamųjų gyvensenos, todėl apibendrinant 
rezultatus šie kriterijai buvo eliminuoti.

Mokslininkai nustatė [17], jog maisto papildymas vitami-
nais, augalinės kilmės polifenoliais, riebiosiomis rūgštimis ir 
mikroelementais turi teigiamą poveikį sveikatai ir gražiai odos 
išvaizdai. Mityba ir maisto papildai su antioksidantais gali ap-
saugoti odą nuo senėjimo, gali sumažinti oksidacinį stresą bei 
turi įtakos biologiniams procesams, kurie didina odos apsau-
gą ir regeneraciją [2]. Nustatyta, kad maisto papildai veikia 
smulkias ir stambesnes odos raukšles, skaistumą, drėgmės 
kiekį, odos lygumą, riebalų kiekį ir bendrą išvaizdą [3]. Todėl 
maisto papildai turi teigiamą poveikį odos tankiui, nes didina 
elastinių ir kolageno skaidulų kiekį bei mažina odos pH ir 
lėtina odos senėjimą.

Odos elastinių skaidulų didėjimas veikia vaskuliarizaciją 
ir kapiliarų sistemą. Šis efektas ant odos stebimas keičiantis 
odos spalvai, mažėjant pigmentinių dėmių, kraujagyslių ir 
kapiliarų odos paviršiuje [2]. Remiantis šių mokslininkų tyri-
mais galime paaiškinti ir savo tyrimo gautų rezultatų priežas-
tis – gerėjanti kraujotaka odoje pagerina maistinių medžiagų 
apykaitą bei biologiškai aktyvių produktų patekimą. Kraujo-
taka taip pat lemia odos drėgmės kiekį.

3 lentelė. Išorinis vizualinis odos trūkumų vertinimas (balais)
Odos trūkumas Tamsūs ratilai 

(spalva)
Tamsūs ratilai 

(reljefas)
Raudonis ir (arba) roži-
nė (paviršiaus spalva)

Dėmės (spalvos 
intensyvumas)

Homogeniš-
kumas

Bendras pakiti-
mų rodiklis

Tyrimo pradžioje 4,19 ± 0,19 4,5 ± 0,2 5 ± 0,21 5,9 ± 0,17 6,85 ± 0,15 6 ± 1,2
Po 8 savaičių 3,95 ± 0,18* 4 ± 0,18 * 4 ± 0,35 * 4,8 ± 0,25 * 6,79 ± 0,08 b 5,1 ± 0,9*

* skirtumas tarp prieš ir po papildų vartojimo yra patikimas, kai p < 0,05
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Odos spindėjimas nėra lemiamas vien odos ypatybių, ta-
čiau priklauso nuo fizinės ir psichinės sveikatos [9], tad „spin-
dinti“ ar „švytinti“ oda iš dalies išlieka subjektyvus rodiklis.

Odos išvaizda yra labai svarbus socialinis veiksnys, todėl 
žmogui labai svarbu turėti gražią, sveiką ir jaunatvišką odos 
išvaizdą [5]. Kita vertus, odos senėjimas yra laipsniškas ir na-
tūralus procesas, apimantis genetinius, hormoninius ir aplin-
kos veiksnius, o laisvieji radikalai yra svarbūs odos senėjimą 
lemiantiems veiksniams. Mūsų tyrimas parodė, kad maisto 
papildai pagerino veido odos būklę ir sumažino senėjimo 
bei netobulumų požymius, todėl jų vartojimas būtų tinka-
ma priemonė išorinių veido odos rodiklių korekcijai bei odos 
būklės, susijusios su senėjimo procesu, profilaktikai. Odos 
funkcija ir sveika išvaizda priklauso nuo jos aprūpinimo būti-
nosiomis maisto medžiagomis.

Išvados

1. Maisto papildai reikšmingai sumažino moterų veido odos 
raudonumą ir ryškumą bei padidino skaistumą.

2. Maisto papildai reikšmingai sumažino ratilų po akimis 
spalvą ir reljefą, veido odos raudonį, odos dėmes ir ben-
drus veido odos pakitimo rodiklius.

THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTS 
WITH ANTIOXIDANTS FOR FACIAL SKIN 

OF WOMEN

Keywords: dietary supplements, antioxidants, skin. 

Summary

The skin is the most external human organ, which has 
direct contact with the environment, therefore, exposed to 
external stress factors. In order to stop the resulting damage 
skin cells are constantly involved in tissue regeneration 
processes, which require a large amount of energy and 
well-controlled cell metabolism. With increase image, the 
production of energy and mitochondrial activity decreases, so 
the cell and tissue function is disrupted and visible structural 
changes appear that are better known as the signs of skin 
aging. Nutrition and dietary supplements with antioxidants 
can protect the skin from aging, it reduces oxidative stress and 
is influenced by specific biological mechanisms that increase 
skin protection and regeneration. Objective: To assess skin 
coloring, luminosity, brightness and transparency, assess skin 
imperfections, determine the subjective skin freshness before 
and after supplementation.

The study included 9 (37 - 51 years) women, which after 
evaluation of phenotype, their skin type was determined as 
II-IV, they were not allergic and did not have any increased 
sensitivity to anyone of the dietary supplement ingredients. 
Skin “radiance” was used to evaluate C.L.B.T.™ methodology 
to assess the different facial characteristics: the coloring, 
luminosity, brightness and transparency. This evaluation was 
based on a visual analysis of the following seven descriptors, 
clearly defined by consensus: a red-pink, olive, beige, and 
light-pink skin coloring (C), as well as the luminosity (L), 
brightness (B), and transparency (T) of each subject’s facial 
skin. The scoring of perceived skin descriptor was made with 

the help of structured and analogical scales. The results were 
registered before and after 8 weeks. 

Conclusion. Food supplements significantly reduced the 
women’s facial skin redness and increased brightness and 
luminosity. Food supplements significantly reduced the dark 
circles under the eyes, colour and relief, skin redness, skin 
spots and global skin imperfection score. 
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Kartais primirštame, kad slaugytojai darbuojasi ne tik ligoninių palatose, net tik poliklinikų kabine-
tuose, bet ir Bendrajame pagalbos centre. Galbūt todėl, kad čia jie tarsi „nematomi“ – su jais bendraujame 
telefonu, ištikti nelaimės skubiai surinkę išganingąjį numerį 112. Minėdami profesinę šventę, Tarptautinę 
slaugytojų dieną, norime priminti apie šią gyvybiškai svarbią slaugytojų veiklos sritį. 

Buvusi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro dėstytoja slaugos magistrė Jolita Paulauskienė šiuo metu 
dirba Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus viršininko pavaduotoja. Kompetencijų centro specialistus, savo buvusius kolegas, ji 
supažindino su Bendrojo pagalbos centro darbu ir suteikė įdomios informacijos apie šio Centro operatorių darbo specifiką. Didžiuo-
jamės buvusia kolege, sėkmingai tobulėjančia specialiste.  

Mintimis apie savo darbo patirtį pasidalijo Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus operatorių pamainos vadovė buvusi slau-
gytoja Daiva Muranovienė.

Dėkojame Jums, kolegės, už kantrybę, mokėjimą išklausyti, nuraminti. Sveikiname Jus ir visus slaugytojus, dirbančius Bendra-
jame pagalbos centre 112, su Tarptautine slaugytojų diena. Linkime Jums geros nuotaikos, artimųjų ir kolegų dėmesio, profesinės 
sėkmės. Tegu dienas užpildo ne tik darbai ir rūpesčiai, bet ir malonios atokvėpio valandėlės. 

Jaučiamės saugesni, kai jūs esate.
   Loreta Gudelienė-Gudelevičienė,  

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Teikti skubią pagalbą – mūsų prerogatyva 
Daiva Muranovienė

Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyrius

Prieš pradėdama dirbti Bendrajame pagalbos centre, de-
šimt metų dirbau bendrosios praktikos slaugytoja iš pradžių 
Šv. Jokūbo ligoninės Priėmimo ir Neurochirurgijos skyriuose, 
vėliau – Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Sku-
bios pagalbos skyriuje. 

Susikūrus 112 tarnybai, po atrankos pokalbio buvau pa-
kviesta dirbti į Bendrąjį pagalbos centrą operatore. 2005 m. 
buvau priimta į vidaus tarnybą, tapau statutine pareigūne. 
Baigiau mokymus Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, kur įgi-
jau Bendrojo pagalbos centro operatoriaus kvalifikaciją. 

Baigusi mokymus pradėjau dirbti skambučių operatore ir 
jau 14 metų mano gyvenimas susietas su darbu Bendrajame 
pagalbos centre. Darbas sunkus, atsakingas, tačiau įdomus. 
Kiekvieną kartą pakėlus ragelį susiduri su nauju įvykiu, esi 
pirmas žmogus, kuris išgirsta pagalbos šauksmą, todėl priva-
lai tinkamai įvertinti situaciją, priimti pranešimą, perduoti jį 
atitinkamoms pagalbos tarnyboms, patarti, ką žmogui dary-
ti, kol atvyks pagalbos tarnybos. Man šis darbas patinka, nes 
skatina tobulėti. Privalai ne tik turėti gerus darbo kompiute-
riu įgūdžius, greitai orientuotis žemėlapiuose, tačiau turi ir 
nuolatos mokytis, atnaujinti savo žinias. 

Malonu, kai tavo darbas vertinamas. Esu apdovanota Vals-
tybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženk-
lu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ ir „Ugniagesio gelbėtojo 
žvaigžde“. Tačiau didžiausias įvertinimas yra žmogaus padėka 
ir žinojimas, kad kiekvieną kartą, kai tarnyboms pavyksta 
išgelbėti į nelaimę patekusį žmogų, greit nuvykti į nelaimės 
vietą, nemaža dalimi esi pats prie to prisidėjęs. 

Pastaruosius septynerius metus vadovauju pamainos ope-
ratoriams Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriuje. Pamai-
nos metu, per 12 valandų, mes gauname apie 2000 skambu-
čių, per parą – apie 4000, per metus – net apie 1 400 000. 
Maždaug tiek pat skambučių gauna ir Klaipėdos skyrius. Ne 
visi skambučiai yra pagalbos prašymai, kartais žmogus nori 
tiesiog pakalbėti, pasveikinti su šventėmis, užduoda klausi-

mų, nesusijusių su 112 kompetencija, praneša apie nevalytas 
gatves, netvarkomus šaligatvius, benamius gyvūnus, dingusią 
elektrą ir t. t. 

Kiekvienas turi žinoti, kad 112 – tai skubios pagalbos 
telefono numeris. Šiuo numeriu reikia skambinti, kai būti-
na policijos, greitosios, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir 
aplinkos apsaugos pagalba. 

Kiekvienas į kritinę situaciją patekęs ir numeriu 112 
paskambinęs žmogus pirmiausiai turėtų būti pasiruošęs aiš-
kiai atsakyti į operatoriaus užduodamus klausimus. Opera-
torius dirba vadovaudamasis sąveikos su pagalbos tarnybos 
sutartimis ir jų patvirtintais klausimynais. Todėl kiekvienas 
užduotas klausimas yra labai svarbus į įvykio vietą vykstan-
čioms tarnyboms. Nuo atsakymų į operatoriaus klausimus 
priklauso, kaip greitai ir kokybiškai bus suteikta pagalba. 

Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus operatorių pamainos 
vadovė Daiva Mu ranovienė darbo vietoje
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Stresinėje situacijoje laikas prailgsta, kiekviena minutė atrodo 
kaip valanda, kartais atrodo, kad pokalbis trunka per ilgai, 
klausimai gali pasirodyti nereikšmingi ir pertekliniai, tačiau 
operatorius išsiųs informaciją pagalbos tarnyboms jau per 
pirmą pokalbio minutę, toliau informacija tik tikslinama, o 
tarnybos pokalbio metu jau vyks į pagalbą. Priklausomai nuo 
situacijos, operatorius gali tęsti pokalbį iki pagalbos tarnybų 
atvykimo: patars, ką daryti, arba sujungs su atitinkama tarny-
ba, pvz., su GMP, jei reikės atlikti gaivinimą. 

112 operatorius – pirmas žmogus, kuris pakelia ragelį į 
nelaimę patekusiam žmogui. Nereikia užmiršti, kad dažnai, 
ypač sudėtingų situacijų metu, pats 112 operatorius patiria 
nemažą stresą, todėl nuo jo sugebėjimo bendrauti, valdyti 
pokalbį, situaciją, mokėjimo suvaldyti savo ir pašnekovo jau-
dulį, stresą priklauso, kaip greitai ir kokybiškai bus suteikta 
pagalba į nelaimę patekusiam žmogui. Jis turi gebėti greitai 
įvertinti situaciją, numatyti grėsmes, priimti sprendimus, 
mokėti išklausyti, pagarbiai kalbėti su pašnekovais, būti at-
sakingu, pareigingu, gebėti atrinkti, sisteminti pagrindinę in-
formaciją, aiškiai suformuluoti mintis žodžiu ir raštu. 

Pagrindinė Bendrojo pagalbos centro operatoriaus funkci-
ja – atsakyti į pagalbos skambučius, reaguoti į pagalbos pra-
šymus, tinkamai juos įvertinti, perduoti pranešimą apie pa-
galbos poreikį reikiamoms pagalbos tarnyboms ir, jei reikia, 
teikti pagalbą iki pagalbos tarnybų atvykimo arba, jei įmano-
ma, suteikti pagalbą telefonu.

Pagalbą galima iškviesti ne tik skambinant 112 numeriu, 
bet ir 112 numeriu parašius SMS pranešimą, tačiau SMS re-
komenduojame naudoti tik tuomet, kai negalite kalbėti (pvz., 
į jūsų namus įsibrovė nusikaltėlis, jūs prievarta laikomas pa-
grobtas, smurtautojas yra šalia ir kalbėdamas, kviesdamas 
pagalbą sukeltumėte sau pavojų, o gal tiesiog turite klausos 
negalią). Kadangi susirašinėjimas trunka ilgiau nei skambi-
nimas, siųsdami pagalbos prašymą SMS pranešimu iš karto 
stenkitės surašyti visą informaciją: tikslų adresą (ne tik gatvę 
ir namo numerį, bet ir miestą, seniūniją), laiptinės kodą, kas 
atsitiko, kokia tarnyba reikalinga. 

Vaikų edukacija. Informuoti visuomenę apie numerį 
112, jo paskirtį, teikti paaiškinimus, kaip ir kokiais atvejais 
reikia skambinti šiuo numeriu, yra viena iš Bendrojo pagalbos 
centro funkcijų. Vaikai – viena iš tikslinių auditorijų. Svarbu 
juos nuo mažens išmokyti, kokiu numeriu galima išsikviesti 
pagalbą ir kaip teisingai juo naudotis. 

Lengviausia vaikus išmokyti įsiminti numerį 112, naudo-
jant veiduko pavyzdį: viena burnytė, viena nosytė, dvi akytės. 
Bendradarbiaujant su „Smaltijos“ leidykla buvo parengti ir 
specialūs mokomieji plakatai.

Jei vaikas, grįžęs iš mokyklos, namuose būna vienas, tėve-
liams patariame gerai matomoje vietoje pakabinti lapelį su 
užrašytu namų adresu, tėvų telefonų numeriais ir skubios pa-
galbos telefono numeriu 112. Įvykus nelaimei, labai svarbu 
žinoti tikslų įvykio adresą. Jei iš išgąsčio vaikas adresą užmirš-
tų, ant lapelio užrašytas adresas jam padėtų jį prisiminti.

Yra kelios skambinimo taisyklės, kurių svarbu laikytis tiek 
vaikams, tiek suaugusiesiems:
• pasakyti, kas atsitiko,
• nurodyti tikslų įvykio adresą,
• atsakyti į visus operatoriaus klausimus ir nepadėti ragelio, 

kol operatorius pasakys, kad pokalbį galima baigti,
• jei visi operatoriai užimti, nepadėti ragelio, nes į skambu-

čius atsakoma eilės tvarka. Padėjus ragelį ir skambinant iš 
naujo skambinantysis nukeliamas į eilės pabaigą.
Ir pati svarbiausia taisyklė – skambinti tik tada, kai iš tiesų 

reikia skubios ugniagesių gelbėtojų, policijos ar medikų pagalbos. 
Kartais tėveliai nuperka vaikams telefonus, bet nepaaiški-

na, jog negalima be reikalo skambinti numeriu 112, meluoti 
apie nebūtus įvykius ir pan. Užsiėmimų metu aiškiname vai-
kams, kada reikia skambinti numeriu 112, o kada juo skam-
binti nereikėtų, kokios baudos numatytos už trukdančius ir 
melagingus skambučius ir pan. 

Operatoriai teigia, kad vaikai, skambinantys dėl tikrų 
įvykių, yra geri pranešėjai. Jie paprastai tiksliai atsako į klau-
simus, vykdo operatorių nurodymus, nesiginčija ir neprieš-
gyniauja. Yra vaikų, kurie pranešė apie sąmonę praradusius 
tėvus (ir taip galbūt išgelbėjo jiems gyvybę), degančią pievą, 
namus, muštynes gatvėje. Liūdna, bet nemažai skambučių 
yra ir dėl smurto artimoje aplinkoje. Vieni vaikai patys skun-
džiasi dėl tėvų smurto, o kiti buitinių konfliktų metu bando 
gelbėti nuo smurto kenčiančią mamą ir pan.

Vieną vaiką iš Lietuvos už laiku iškviestą pagalbą sąmonę 
praradusiam tėvui 2017 m. apdovanojo Europos skubios pa-
galbos numerio asociacija (EENA). 

Visų 112 operatorių vardu norėčiau paprašyti: neprava-
žiuokite, nepraeikite pro šalį, pamatę į nelaimę patekusius 
žmones. Galbūt nuo jūsų suteiktos informacijos priklausys, 
ar pavyks išgelbėti žmogaus gyvybę, ar ne.

Savišvieta

Milijonus metų žmonės negalvojo, ką, kiek ir kada valgyti. 
Žmonių maitinimąsi lėmė religinės, klimatinės ir gamtinės 
sąlygos. Tik maždaug prieš 1,5–2 tūkstančius metų senovės 
gydytojai ir filosofai pradėjo nagrinėti mitybos ir sveikatos 
ryšį. Senovės graikų filosofo Sokrato mintis apie mitybos 

nuosaikumą, išreikšta posakiu „Valgome tam, kad gyventu-
me, bet negyvename tam, kad valgytume“ iki šiol neprarado 
aktualumo. Šiandien neabejojama, kad mityba – sveikatos 
pagrindas. Ji lemia fizinę ir protinę žmogaus raidą, sveikatą 
bei ilgaamžystę, tačiau daugelis gyventojų maitinasi nesvei-

Funkcionalusis maistas – puikus pasirinkimas
Rimantas Stukas

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto
Visuomenės sveikatos katedra
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kai. Vartojama per daug riebalų, ypač gyvūninių, per mažai 
daržovių, vaisių ir grūdinių produktų. Daugelio mityba pa-
lanki lėtinėms ligoms plisti, todėl būtina ją keisti. Čia svarbus 
vaidmuo tenka funkcionaliajam maistui – maistui, kuris gali 
turėti teigiamą poveikį sveikatai, daryti poveikį organizmo fi-
ziologinėms funkcijoms.

Vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, aminorūgštimis, 
polinesočiosiomis riebalų rūgštimis, bioflavonoidais ir kito-
mis mūsų organizmui reikalingomis medžiagomis gali būti 
papildyti įprastiniai maisto produktai, kuriuos vartojame kas-
dienėje mityboje. Šis maistas skiriasi nuo įprastinio maisto 
biologine verte, tačiau išlieka tradicinio maisto forma. Tai – 
funkcionalusis maistas, arba maistas specialioms organizmo 
reikmėms. Toks maistas veikia vieną ar daugiau organizmo 
gyvybinių funkcijų tam tikru būdu – jame esančiais ingre-
dientais sukuria teigiamą efektą fiziologinėms funkcijoms ir 
taip pagerina sveikatą. 

Daugelis maisto produktų gali būti papildomi vitami-
nais – tai sultys, įvairūs gėrimai, miltai, pieno produktai ir kt. 
Maistas gali būti papildytas ir mineralinėmis medžiago-
mis, pavyzdžiui, druska su jodu. Joduota druska turi teigiamą 
poveikį skydliaukės veiklai. Be to, druska gali būti papildyta 
kaliu, magniu. Ypač padidėja maisto vertė, jei jis papildo-
mas polinesočiosiomis riebalų rūgštimis, kurios pasižymi 
aterosklerozės riziką mažinančiu poveikiu. 

Vis daugiau gaminama maisto produktų, papildytų 
skaidulinėmis medžiagomis – prebiotikais. Jų reikėtų val-
gyti daugiau, kadangi žmonės daug vartoja išgryninto maisto 
ir nesusimąsto, kad skaidulinės medžiagos organizmui labai 
svarbios. Jos mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje, taip 
saugodamos nuo aterosklerozės, mažina puvimo procesus 
žarnyne, aktyvina žarnyno veiklą, detoksikuoja organizmą – 
sujungia sunkiuosius metalus ir padeda juos pašalinti su išma-
tomis iš organizmo. Klasikinis tokio funkcionaliojo maisto 
pavyzdys – duona su grūdais, duona su sėlenomis, labai rupių 
miltų duona, duona su džiovintais vaisiais, duona su saulė-
grąžomis, su moliūgų sėklomis, su sezamo sėklomis, taip pat 
kviečių ar kitokių javų grūdų sėlenos. 

Aminorūgštimis papildytas maistas taip pat tampa bio-
logiškai vertingesnis. Aminorūgštimis gali būti papildyti mil-
tai, iš kurių kepama duona ir įvairūs batono kepiniai.

Funkcinio maisto žaliavomis gali būti ir specifiniai gyvi 
mikroorganizmai ar jų dalys – probiotikai. Probiotikai 
atlieka daug svarbių funkcijų. Jie gamina žarnyno gleivinės 
apsaugines medžiagas – trumpos grandinės riebalų rūgštis, 
argininą, glutaminą, cisteiną bei mikronutrientus – B gru-
pės vitaminus, vitaminą K, folio rūgštį, bioflavonoidus, au-
gimo faktorių savybėmis pasižyminčius aminus. Probiotikai 
pagerina laktozės toleravimą, apsaugo nuo patogeninių mik-
roorganizmų augimo. Jie gamina medžiagas, kurios slopina 
patogeninių mikroorganizmų augimą ar juos suardo, rūgština 
storosios žarnos turinį, o tai skatina mažiau patogeninių orga-
nizmų augimą, stimuliuoja imuninę funkciją, normalizuoja 
imuninį atsaką, esant jo sutrikimui, padeda pašalinti toksi-
nus ir nereikalingas medžiagas (cholesterolį metabolizuoja 
į koprosterolį; slopina kancerogenų ir mutagenų gamybą, 
modifikuoja toksinus ir jų receptorius, probiotikai suar-
do maisto antigenus), reguliuoja žarnyno funkcijas (gleivių 
perdirbimą, maisto medžiagų absorbciją, virškinimo trakto 
motoriką ir kraujotaką); gerina gleivinės barjerinę funkciją, 

sumažindami jos laidumą. Probiotikai atlieka ir svarbią pro-
filaktinę reikšmę  – apsaugo nuo infekcinės diarėjos. Povei-
kis gana svarbus – jie pagerina laktozės virškinimą žarnyne, 
esant sutrikusiai laktozės rezorbcijai; pagerina žarnyno florą ir 
funkcijas; palaiko enterocitų vientisumą; reguliuoja žarnyno 
veiklą; didina atsparumą virškinamojo trakto infekcijai (pvz., 
rotavirusui).

Gerųjų bakterijų, arba žarnyno mikrobiotos, reikšmė šian-
dien vis labiau pagrindžiama moksliniais tyrimais, todėl labai 
svarbu ją palaikyti. Taigi, funkcionaliojo maisto su probioti-
kais vartojimo nauda šiandien jau pagrįsta moksliškai.

Maistas tampa funkciniu ne tik pridedant vieno ar kito 
biologiškai aktyvaus komponento, taip padidinant natūralaus 
maisto komponento (dažniausiai mikronutriento) koncentra-
ciją produkte, bet ir pakeičiant maistinę medžiagą (dažniausiai 
makronutrientą), kurios suvartojus per daug gali pasireikšti 
žalingas poveikis sveikatai (pvz., sočiosios riebalų rūgštys), 
komponentu, pasižyminčiu sveikatą stiprinančiu poveikiu ar 
gerinančiu maistinių medžiagų pasisavinimą; pašalinant žalin-
gą komponentą (pvz., alergizuojantį baltymą); modifikuojant 
maisto komponentus, darančius naudingą poveikį sveikatai.

Gaminant funkcionalųjį maistą būtinas funkcionalu-
mo pagrindimas, remiantis moksliniais tyrimais, kūrybiškas 
mokslinių atradimų pritaikymas, nuolatinis funkcionaliojo 
maisto produkto poveikio tyrimas, įvertinant visas galimas 
pasekmes sveikatai.

Valgydamas funkcionalųjį maistą žmogus ne tik suteikia 
organizmui energijos, bet ir papildo jį vertingomis biologiškai 
aktyviomis medžiagomis. Funkcionalusis maistas atlieka vie-
ną ar keletą specifinių funkcijų medžiagų apykaitoje ir pade-
da reguliuoti biologinius procesus. Jis reguliuoja biologinius 
apsauginius organizmo mechanizmus, apsaugo nuo specifi-
nių ligų arba pagreitina organizmo atsistatymą po ligų, lėtina 
organizmo senėjimo procesus.

Funkcionaliojo maisto vartojimas Lietuvos gyventojams 
labai prasmingas, nes, kaip rodo gyventojų mitybos tyrimų 
rezultatai, daugelio jų mityba nėra sveikatai palanki, su mais-
tu neaprūpinamas organizmas visomis būtinomis maistinė-
mis ir biologiškai aktyviomis medžiagomis. Taip yra todėl, 
kad Lietuvos gyventojai per mažai vartoja daržovių ir vaisių: 
kasdien šviežių daržovių valgo tik trečdalis gyventojų, per 
dieną vidutiniškai suvartojama tik apie 260 g daržovių ir vai-
sių. Kasdien grūdinių produktų vartoja maždaug kas antras 
gyventojas (53,7 proc.), pieno ir jo produktų – kas trečias, 
didžioji dalis gyventojų žuvies ir žuvų produktų valgo 1–2 
kartus per savaitę. Nustatyta, kad paros maisto racione per 
daug energinės vertės teikia riebalai (41,7 proc.), sočiosios 
riebalų rūgštys (12,9 proc.), cukrūs (12,9 proc.); per dieną 
gaunama tik 15,7 g skaidulinių medžiagų, mažiau negu reko-
menduojama – vitaminų A, C, B2, B12, niacino, pantoteno 
rūgšties bei magnio, geležies, cinko, seleno, jodo. Tik 40,2 
proc. gyventojų mano, kad jų mityba yra tinkama. Norma-
laus kūno svorio yra 43,6 proc. suaugusių ir 26,7 proc. pa-
gyvenusių gyventojų; antsvorio turi 35,7 proc. suaugusiųjų 
ir 40,7 proc. pagyvenusiųjų, nutukęs yra beveik kas penktas 
suaugęs ir beveik kas trečias pagyvenęs žmogus. Taigi, didžio-
sios dalies tiek suaugusių, tiek pagyvenusių Lietuvos gyvento-
jų mityba nėra palanki sveikatai ir neatitinka sveikos mitybos 
rekomendacijų. Funkcionaliojo maisto vartojimas padėtų 
spręsti šią problemą.
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Psichoterapeutas pataria

Mano atėjimas į mediciną buvo labai netikėtas. Man tai 
buvo didelis iššūkis. 

Vaikystėje kaip ir visos mergaitės turėjau svajonę, kuo bū-
siu, kai užaugsiu. Slapta svajojau, kad būsiu mokytoja, kaip 
mano mama. Bet ne visada svajonėms lemta išsipildyti. Pa-
krypus gyvenimui visai kita linkme, nei tikėjausi ir svajojau, 
būdama šešiolikos pradėjau dirbti Šiaulių gimdymo namuo-
se. Pirmas darbas – rūbinės prižiūrėtoja. Dirbau kelerius me-
tus, bet visada aplinkiniai sakydavo: „Ne čia tavo vieta. Esi 
jauna, smalsi, darbšti, turi siekti ko nors daugiau.“ 

Atsiradus galimybei patekau į operacinės skyrių, kur įsidar-
binau valytoja. Kolektyvas buvo ypač draugiškas, slaugytojos 
suteikė daug labai įdomios informacijos apie savo darbą. O 
man vis dažniau kildavo minčių, kad medicina mane traukia.

Po kelerių metų vyriausioji slaugos administratorė pasiūlė 
baigti Slaugytojo padėjėjo mokymo programą. Žinoma, šita 
galimybe pasinaudojau. Mokiausi Sveikatos priežiūros ir far-

macijos specialistų kompetencijų centre, Šiauliuose. Mokytis 
buvo įdomu, gavau daug informacijos apie ligonių slaugymą, 
kaip padėti, kai jiems sunku. Esu dėkinga dėstytojams už pa-
galbą mokytis, už paskatinimą ir palaikymą. 

Atrodė, kad žinių lyg ir pakako, bet padirbus kelerius me-
tus pradėjo kažko trūkti. Žiūrėdavau į koleges ir galvodavau, 
o kodėl aš negaliu dirbti to, ką jos dirba. Iš kolegų ir šeimos 
pradėjau jausti šiokį tokį spaudimą mokytis toliau. 

Taip 2005 metų rugsėjo 1-ąją pravėriau Šiaulių medici-
nos kolegijos duris. Pradėjau studijuoti bendrąją slaugą. Buvo 
sunkių akimirkų, nes dirbau paromis, turėjau mažą vaikelį, 
bet visus sunkumus įveikiau. 

Baigusi studijas svajojau dirbti operacinės slaugytoja. Šis 
darbas man atrodė ypač svarbus, nes į operacinę žmogus pa-
tenka, kai jau tikrai jam reikia rimtos pagalbos. 

Toks buvo mano kelias į mediciną. Labai džiaugiuosi, kad 
gyvenimas man jį parodė būtent ten ir tokį. Darbas – mano 
gyvenimas, o gyvenimas – mano darbas.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro dėstytojos Rasa Buivydienė ir Vita Miklošienė puikiai 
prisimena Singridą:

„Singridą prisimename kaip atsakingą ir darbščią. Mokymų 
metu ji atsiskleidė kaip disciplinuota, pareiginga, smalsi, besido-
minti pacientų problemomis, jų slauga mokinė. Praktinių užsiė-
mimų metu operatyviai priimdavo sprendimus, nestokojo humoro 
jausmo. Ir dabar, būdama slaugytoja, ji rūpinasi profesiniu ug-
dymu, stengiasi palaikyti pacientus, dirbdama sunkų ir atsakingą 
darbą. Teigiama Singridos charakterio savybė yra jos stropumas, 
nuoširdumas, draugiškumas, paslaugumas, patikimumas.“ 

Darbas – mano gyvenimas,  
o gyvenimas – mano darbas

Singrida Veselė
Respublikinė Šiaulių ligoninė, buvusi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokinė 

Filosofinis diskursas kyla, galvojant apie drąsą nusižudyti 
ir drąsą gyventi. Lietuvoje  beveik penkis kartus daugiau nu-
sižudo vyrų nei moterų. Stiprioji lytis drąsesnė, rinkdamasi 
mirtį, ir lepesnė gyvenimo sunkumams. Moterys visais laikais 
lengviau prisitaiko esant sunkioms situacijoms – jos lengviau 
keičia darbus ir profesijas, lengviau susitaiko su pasunkėjusio-
mis ar pakitusiomis gyvenimo ar socialinėmis sąlygomis. Jos 
prisitaiko ir bando ieškoti išeičių. Dėl charakterio kietumo ir 
negebėjimo kūrybiškai prisitaikyti prie esamos situacijos vyrai 
labiau linkę viską užbaigti mirtimi. Vidutinis savižudžių am-
žius yra 40–45 metai. 

Stiprus ryšys yra tarp religijos ir savižudybių rizikos. Ka-
talikai ir judėjai ir jų stiprios bendruomenės dar sociologui 

E. Durkheimui leido daryti išvadą, kad stipri religinė ben-
druomenė savo nariams suteikia didesnę socialinę integra-
ciją, skatina bendrumo ir saugumo jausmą, žmogus gauna 
daugiau palaikymo ir supratimo, vilties. Šie veiksniai mažina 
egoistinių savižudybių skaičių. Mažėjant visuomenės religin-
gumui, mažėja ir dvasingumo kaip apsaugos nuo savižudybių 
reikšmė. Religija, priešingai nei visa visuomenė, visada turi 
stiprias neigiamas nuostatas į savižudybes, kurios neforma-
liam tikinčiajam veikia kaip stiprus saugiklis. 

Altruistinės savižudybės, pasak E. Durkheimo, yra primi-
tyvių visuomenių teigiama tendencija. Nėra savojo AŠ, tėra 
tik visuomenės interesas. Savižudybės įvykdomos dėl visuo-
menės spaudimo, altruistinio pasiaukojimo, papročio (Indi-

Savižudybė nėra banali
Daiva Žukauskienė

Socialinės ir emocinės komunikacijos centras
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joje – bado mirtis, nusiskandinimas Gange, našlių susidegi-
nimas, Japonijoje – charakiri ir t. t.). Patriotinės savižudybės, 
aukojant savo gyvybę dėl kažko, dėl aukštesnio tikslo, mūsų 
visuomenėje vis dar turi palaikymo balsą. Pagal baltų papro-
čius, savižudybės ir žudymas buvo priimtinas dalykas. Ilgus 
metus gyvavo aukojimo papročiai, kai aukojami ar aukojosi 
ir žmonės. Žymioji Pilėnų tvirtovės istorija 1336 m. liudija 
altruistinės savižudybės faktą Lietuvoje ir tenka liūdnai pripa-
žinti, kad ir šiandien ji pasakojama su pasididžiavimu. Pilėnai 
yra pavyzdys altruistinės savižudybės, kuri vykdoma kolekty-
vinio sutarimo būdu. Tai vienintelis istorinis Lietuvos įvykis, 
fiksuojantis masinės savižudybės faktą. 

Keisti visuomenės savimonę, požiūrį į savižudybes nėra 
lengva. Dažnai vieša nuomonė nesutampa su vidiniu įsitiki-
nimu arba taikomi dvigubi standartai. 

Savižudybė yra avantiūristinis žingsnis į ten, kur nežinia, 
tai statymas visko kliaujantis  šansu. „Kai kurie žmonės pa-
sirenka  savižudybę  kaip bausmę už sujauktą ir nuodėmingą 
gyvenimą. Bet iš tikrųjų savižudybė yra nusikaltimas prieš save 
patį. Kodėl? Pirmiausia todėl, kad ji užkerta kelią į gijimą, ku-
ris būtų buvęs pasiekiamas, jeigu būtumėte ryžęsi pokyčiams. 
Antra, ji užkerta kelią į visus tuos gerus darbus, kuriuos bū-
tumėte galėję padaryti per likusį savo gyvenimą kaip atlygį už 
praeities klaidas. Trečia, iš esmės tai yra neapykantos veiksmas, 
kuriuo jūs sviedžiate savo nesėkmės įrodymą jus nuvylusiems 
žmonėms“ (Raymond Lloyd Richmond, „Sielos gydymas“).

Suicidinės mintys nėra žmogaus charakterio bruožas ar 
yda, tai nereiškia, kad kažkas yra išprotėjęs, labai silpnas ar 
labai stiprus. Tiesiog tuo metu žmogus būna itin jautrus, pa-
žeidžiamas ir jam labai skauda. Skauda labiau dvasiškai nei 
fiziškai, skauda taip, kaip niekada nėra skaudėję, kai nepade-
da jokie vaistai ar gyvenimo malonumai, kai galvoje sukasi tik 
viena mintis – numirti. Ši mintis yra visa apimanti, ji gundo, 
ji žada nutraukti kančias, ji žada ramybę. Kito žmogaus pa-
galba šioje situacijoje sunkiai pasiekia kenčiančio žmogaus są-
monę. O ir dažnai bijoma prašyti pagalbos, nes tai – gėdinga. 
Juk nuo mažumės kalama į galvą, kad turime būti stiprūs ir 
susitvarkyti su problemomis patys.

Ką pasakyti tam, kuris pareiškė, kad nenori gyventi. Pa-
prasti žodžiai, kad „tu nesi vienas“ ir kad „nėra nė vieno 
žmogaus, kuriam niekada nėra šovę į galvą tokių minčių“, 
nepadeda. Nuvalkiotos frazės – „tu turi dėl ko gyventi“, 
„tavo mirtis įskaudins šeimą“, „pažiūrėk, kiek gražių dalykų 
aplink“ – yra tokios šabloniškos ir keliančios kreivą šypsenėlę. 
Šiuos žodžius tarsi mantras jis jau kartojo ir kartojo, bet tai 
nepadėjo. Geriau yra pabūti kartu su žmogumi, paliesti jo 
ranką, petį, pakviesti pokalbio, suteikti „klausančią ausį“, o 
ne „kalbančią burną“. Jei kenčiantis žmogus negali ar nenori 
jums išsipasakoti, suraskite specialistą. Nuveskite, nuvežkite, 
tik nepalikite vieno. Vienatvė yra puiki mirties bendrakelei-
vė. Savižudybė nelabai mėgsta liudininkus. Liudykite gyveni-
mą savo paties buvimu šalia. 

Kartais kyla klausimas, kodėl žmonės nesikreipia pagal-
bos, o eina savižudybės link vedančiu keliu? Atsakymas – jie 
nemato pagalbos galimybių, nes emocinis skausmas toks gi-
lus, skandinantis bet kokias logines mintis, užkertantis kelią 
ieškojimams, atsakymams, santykiams. Artimieji, draugai, 
net kaimynai galėtų padėti tokiam žmogui, jei tik jis prašytų 
pagalbos, bet problema ta, kad dažniausiai aplinkiniai taip 
užsiėmę savais reikalais, kad nepastebi kito žmogaus kančios. 

Įvardijama daug galimos savižudybės ženklų, bet jų nemato 
šalia esantys žmonės, nes nesitiki to. Vasarą nesitikime iškrin-
tančio sniego, todėl net neįtariame, kad kažkur aukštai jo gali 
būti net vasarą.  Kita problemos pusė – bijoma prašyti pagal-
bos, nes visi turime būti stiprūs ir susitvarkantys patys. Dva-
sinę kančią išgyvenantis žmogus dažnai labiau bijo gydymo 
psichiatrijos ligoninėje, išprotėjimo fakto nei žingsnio mirties 
link. Jis bijo likti tarsi daržove, keistuoliu, kvaileliu – jau ge-
riau drąsiai rinktis savo paties pabaigą. 

Nesiimu kritikuoti šiuo metu vyraujančių pagalbos būdų, 
bet naiviai savęs ir jūsų klausiu, ar gražus lankstinukas, 
įspraustas į ranką, gali apsaugoti nuo savižudybės? Ar tai, kad 
žmogus žino pagalbos numerį, jau yra pagalba? 

Pagalbą suprantu kaip veiksmą, kurį daro du, o ne vienas 
žmogus. Dialogas gali būti pati paprasčiausia, bet ne pras-
čiausia prevencinė priemonė. Žinoma, kad sunkūs, kriziniai 
periodai praeina ir po jų nusistovi normalus, kasdieninis 
žmogaus gyvenimas. Su sąlygą, jei... Jei žmogus išbūna, išlau-
kia ir gauna pagalbą. 

Svarbus patarimas kiekvienam, kai sunku, kai abejojate dėl 
savo pasirinkimų, kai kyla spontaniškos suicidinės mintys:
• kalbėkite su artimaisiais;
• kalbėkite su bet kuo apie tai, ką jaučiate, ką išgyvenate; 
• ieškokite žmonių draugijos;
• prašykite kitų pabūti su jumis;
• skambinkite pagalbos telefonais;
• skambinkite draugams, darbdaviams, šeimos gydytojams, 

psichologams, terapeutams;
• nueikite į pirmą pasitaikiusią gydymo įstaigą.

Patikėkite, kad aplink jus yra žmonių, kuriems esate svar-
būs ir kurie ras būdų, kaip jums padėti. 

Kalbėti apie savo jausmus reikia mokytis, tai reikia nuolat 
praktikuoti. Kuo dažniau kalbėsime apie tai, kas verda mūsų 
viduje, tuo lengviau bus ieškoti ir kreiptis pagalbos, kai tikrai 
ištiks krizė. 

Retai suicidinės mintys būna nuolat. Jos dažniausiai užei-
na ir praeina. Todėl ramybės, atokvėpio valandėlėmis susidė-
liokite savo saugumo planą, žingsnelis po žingsnelio. Užsira-
šykite savo psichoterapeuto, asmeninio gydytojo, artimiausio 
draugo, dvasininko telefono numerius, kad visada būtų jums 
po ranka, kai prireiks. Pirmas žingsnelis, kai jus užklups įky-
rios mintys apie mirtį, yra skambutis draugui.

Savižudybės  ketinimai atsiranda tada, kai tam yra laiko. 
Tuščias laikas, be darbų, įsipareigojimų, laisvadieniai ir šven-
tinės dienos, naktys yra tas laikas, kai daugiausia nusižudo 
žmonių. Patarimas būtų toks – planuokite savo laiką, verski-
te, leiskite, kvieskite save laikytis rutinos, dienotvarkės, kad 
tik neatsirastų laiko tarpų, kurie atneš fatališkas pabaigas. 
Skęstama tada, kai nustojama mojuoti rankomis ir kojomis.

Savižudybė, jei ji nėra spontaninė, visada yra procesas, ku-
ris pasižymi visiems bendromis, panašiomis stadijomis. Dar 
kitaip šios stadijos vadinamos suicidine triada.

Pirmasis žingsnis yra mąstymo pokytis. Mąstymas tampa 
pesimistinis, sulėtintas, užstrigęs ties neigiamų minčių, spren-
dimų lygmeniu. Žmogus nemato prasmės, neturi jėgų pras-
mių, išeičių paieškai. Išeitis matoma tik viena – mirtis.

Antras žingsnis yra pyktis, agresija, neviltis. Įtampa yra ne-
pakeliama, žmogus pyksta ant savęs, imasi savidestrukcinių 
veiksmų, vyrauja mirties, tanatos instinktas, įsijungia savęs 
sunaikinimo programa.
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Trečias, paskutinis, žingsnis yra savižudiškos fantazijos, ku-
rių metu generuojamos mintys, kaip tai atlikti ir koks palen-
gvėjimas laukia tai įgyvendinus. Savižudybė šiuo etapu tampa 
mintimis, eureka, sprendimo tašku, džiaugiamasi, kad  ji kilo, 
ir svajojama, kaip greičiau ją įgyvendinti. Šiuo etapu artimie-
ji lengviau atsidūsta, nes išoriškai kenčiantis žmogus tartum 
nurimsta, atsipalaiduoja, atrodo linksmas. Tyla prieš audrą, 
nes ramybę teikia apsisprendimas pakelti ranką prieš save.

Kita savižudybės eiga yra išorinė, jos metu apie 70–90 pro-
centų žmonių, nusprendusių žudytis, komunikuoja aplinkai 
savo ketinimus. Kai žmogus kalba, tereikia jo klausytis, o 

ne pro ausis praleisti žodžius apie mirtį, savižudybę. Šią dalį 
žmonių galime išsaugoti, atidžiai, jautriai bendraudami, no-
rėdami išgirsti, o ne pasakoti apie save. Jautrumas kito išgy-
venimams, kančiai, leidžia tarp eilučių skaityti   pranašiškas 
žinutes ir laiku suteikti pagalbą. Atsiribojimas nuo aplinkos, 
artimųjų žiūrėjimas į lubas, ignoravimas gali būti nebyliu 
ženklu, kad žmogaus viduje bręsta fatališki sprendimai. Spe-
cialistų įsikišimas yra geriausia prevencija. 

Niekada neatmeskime minties, kad žinių apie savižudybes 
gali tikrai prireikti, geriau žinoti ir pasikartoti, nei nežinoti ir 
naiviai tikėtis, kad jų neprireiks. 

Svarbus projektas sergantiesiems  
onkologinėmis ligomis

Sklaida

Kuriant veiksmingą kompleksinės pagalbos sistemą ir 
siekiant užtikrinti onkologinėmis ligomis sergantiems žmo-
nėms būtinus psichologinės, socialinės pagalbos bei dvasinės 
paramos poreikius, Kaniterapinės pagalbos centras kartu su 
partneriais VšĮ „Aukodeita“ (psichologijos klinika), Lietuvos 
Šv.  Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventu (vie-
nuoliai pranciškonai) ir Kauno M.K. Čiurlionio LIONS 
klubu nuo 2019 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti pro-
jektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų inves-
ticijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauk-
ties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 
Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas svei-
katos netolygumų mažinimo srityje“.

Sergant onkologine liga itin svarbi ne tik fizinė, bet ir ser-
gančiojo psichologinė būklė, nusiteikimas gydymui, tarp ak-
tyvaus gydymo vyraujanti gyvensena bei socialinių problemų 
sprendimas. Todėl siekiant sumažinti sveikatos netolygumus 
tampa aktualu kurti tęstinės kompleksinės pagalbos sistemą, 
apimančią švietėjišką, konsultacinę, savitarpio ir psichosociali-
nės pagalbos onkologiniams pacientams veiklą. Mūsų projekto 
tikslas – užtikrinti socialinės, psichologinės ir dvasinės pagalbos 
prieinamumą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms.

Tam tikslui sukurta specializuota Onkopsichosocialinės 
pagalbos tarnyba (OPT), kurios komandą sudaro kvalifikuoti 
medicinos psichologai, dvasininkai, socialiniai darbuotojai, 
kaniterapijos specialistai bei jų specialiai paruošti terapiniai 
šunys.

Projekto uždaviniai ir veiklos:
• Suteikti tikslinių projekto teritorijų gyventojams, ambu-

latoriškai besigydantiems LSMU ligoninės Kauno klinikų 
Onkologijos ir hematologijos klinikoje, dvasinę pagalbą ir 
laikino apgyvendinimo paslaugas Kauno Šv. Jurgio kon-
vento vienuolyno piligrimų namuose „Domus Pacis“, pa-
gal gydytojų onkologų paskirtą gydymo trukmę.

• Teikti kompleksinę psichologinę ir socialinę pagalbą on-
kologinėmis ligomis sergantiesiems (Kvalifikuotų onko-
psichologų individualus konsultavimas ir kaniterapijos 
užsiėmimai su specialiai paruoštais terapiniais šunimis).

• Organizuoti savitarpio pagalbos grupių, skirtų onkologi-
nėmis ligomis sergantiems asmenims, veiklą.

• Vykdant sociokultūrinę veiklą, organizuoti onkologinėmis 
ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems sociokultū-
rinius renginius Kaune ir išvykas – kasmetinės išvykos su na-
kvyne Šv. Pranciškaus onkologijos centre, į tradicinį „Vilties 
bėgimą“ Klaipėdoje, išvykos į onkobendruomenės pasirinktą 
Lietuvos regioną aplankant istorines, rekreacines vietas.
Projekto tikslinę grupę sudaro tikslinių savivaldybių teritori-

joje (Akmenės r. sav., Alytaus r. sav., Biržų r. sav., Ignalinos r. sav., 
Jonavos r. sav., Joniškio r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kalvarijos sav., 
Kazlų Rūdos sav., Kelmės r. sav., Kupiškio r. sav., Kėdainių r. 
sav., Lazdijų r. sav., Molėtų r. sav., Pagėgių sav., Pakruojo r. sav., 
Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Rokiškio r. sav., Šakių r. sav., 
Šalčininkų r. sav., Šiaulių r. sav., Šilutės r. sav., Širvintų r. sav., 
Trakų r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav., Zarasų r. sav.) 
gyvenantys onkologinėmis ligomis sergantys asmenys.

Vykdomas projektas leis užtikrinti sergantiems onkolo-
ginėmis ligomis asmenims kompleksinę ir specializuotą psi-
chosocialinę pagalbą, kuri nutolusių nuo specializuotų gydy-
mo centrų rajonų ir ypač kaimo teritorijų gyventojams nėra 
prieinama ir užtikrinama. Asmenims, kuriems dėl atstumo 
ir finansinės padėties ar sveikatos problemų sudėtinga gydy-
tis ambulatoriškai Kauno klinikose, gydymo laikotarpiu bus 
suteiktas apgyvendinimas, emocinio bei dvasinio palaikymo 
pagalba ramioje vienuolyno aplinkoje.

Kviečiame Jus padėti pagerinti gydymo ir psichologinės 
pagalbos prieinamumą onkologinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms ir daug greičiau pradėti reikalingą onkologinių 
ligų gydymą Kauno onkologijos ir hematologijos klinikoje, 
informuojant onkologinėmis ligomis sergančius asmenis ir jų 
artimuosius apie šio projekto metu suteikiamą galimybę gauti 
nemokamas kokybiškas paslaugas Kaune. Prašome, siunčiant 
pacientus, suderinti telefonu +370 68642377 ir pridėti On-
kopsichosocialinės pagalbos tarnybai (OPT) skirtą siuntimą 
(F27a), kuriame prašome nurodyti vardą, pavardę, adresą 
ir ligos kodą (TLK-10 C00-C97). Pastaba. Tai nėra oficia-
lus siuntimas sveikatos priežiūros įstaigoms, tiesiog jis padės 
mums diferencijuoti asmenis pagal gyvenamąją vietą ir ligą 
bei suteikti šiems žmonėms paslaugas pirmumo teise. 

Projekto vadovė Evelina Šmulkštytė
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Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tar-
nyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akredita-
vimo tarnyba) nuolat ieško būdų, kaip medikams sumažinti 
administracinę naštą, ypač atsižvelgiant į galimybes, atsiran-
dančias įdiegus elektroninių paslaugų teikimo sistemą. Akre-
ditavimo tarnybos iniciatyva nuo šių metų balandžio įsiga-
liojo papildomi slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos 
licencijavimo taisyklių pakeitimai – atsisakyta reikalavimo 
atitinkamos praktikos licencijos turėtojui kartu su dokumen-
tais, patvirtinančiais, kad atsiskaitomuoju 5 metų laikotarpiu 
jis laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį 
pažymėjimą, patvirtinantį, kad licencijos turėtojas neserga li-
gomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika.

Be to, kiek anksčiau įsigaliojusiais teisės aktų pakeitimais 
gydytojams, slaugytojams ir akušeriams jau buvo sumažinta 
informacinių įpareigojimų. Iš pareiškėjų ir licencijos turė-
tojų nebereikalaujama tų dokumentų ir informacijos, kurie 
yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse 
sistemose. Nuo šiol pareiškėjui, kreipiantis į Akreditavimo 
tarnybą dėl licencijos atitinkamai praktikai išdavimo, asmens 
tapatybę ar pilietybę patvirtinantį dokumentą reikės pateikti 
tik tuomet, jeigu asmuo yra užsienietis. 

Licencijos turėtojui pakeitus vardą ar pavardę, nebereikia 
Akreditavimo tarnybai teikti paraiškos patikslinti licencijos 
rekvizitus – medikui, pasikeitusiam vardą ar pavardę,  pa-
kaks jam priimtinu būdu, t. y. telefonu ar elektroniniu paštu, 
informuoti apie vardo ar pavardės pakeitimo faktą. Naujus 
asmens duomenis Akreditavimo tarnyba gaus iš Gyventojų 
registro, bet tik tuomet, kai jau nauju vardu ar pavarde yra 
išduotas asmens tapatybės dokumentas.  

Pareiškėjui nebereikia pateikti ir profesinės kvalifikacijos 
įgijimą patvirtinančių dokumentų, juos būtina pateikti tik 
tuomet, kai duomenų apie šiuos dokumentus nėra Diplomų, 
atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Pateikiamų do-
kumentų kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikia-
mi elektroninėmis priemonėmis. 

Taigi nuo 2019 m. balandžio 26 d. įsigaliojo slaugos, aku-
šerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakei-

timai, kurie papildomai palengvina gydytojams, slaugytojams 
ir akušeriams dokumentų teikimo sąlygas, t. y. atitinkamos 
praktikos licencijavimo taisyklėse atsisakyta reikalavimo me-
dikui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atsiskaito-
muoju 5 metų laikotarpiu jis laikėsi licencijuojamos veiklos 
sąlygų, pateikti medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad 
licencijos turėtojas neserga ligomis, trukdančiomis verstis ati-
tinkama praktika. Taip pat sumažinama administracinė našta 
ir kolegoms, išrašantiems tokius pažymėjimus, jie galės dau-
giau laiko skirti pacientui. 

„Akreditavimo tarnyba nuolat ieško būdų kaip efekty-
viai taupyti specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų laiką 
ir resursus, žinoma, atsakingai įvertinusi pokyčių poveikį 
pacientų saugai bei paslaugų kokybei. Per pastaruosius me-
tus ne kartą buvo tobulinami teisės aktai siekiant sudaryti 
patrauklesnes licencijavimo sąlygas, užtikrinant būtinus rei-
kalavimus“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora 
Ribokienė. 

Tačiau pabrėžiame, kad atsisakius reikalavimo licencijos 
turėtojui kas 5 metus kartu su kitais licencijuojamos veiklos 
sąlygų laikymąsi patvirtinančiais dokumentais teikti ir medi-
cininę pažymą, kaip vienas iš licencijos galiojimo sustabdymo 
teisinių pagrindų lieka licencijos turėtojo sveikatos būklė, 
trukdanti atlikti savo profesines pareigas. 

Taigi Akreditavimo tarnyba ir toliau, gavusi patikimos 
informacijos, kad licencijos turėtojas serga ligomis, trukdan-
čiomis verstis atitinkama praktika, privalės stabdyti licencijos 
galiojimą. Todėl labai svarbu, kad darbdaviai skirtų tinkamą 
dėmesį darbuotojų profilaktiniams sveikatos tikrinimams, 
nustatydami sveikatos rizikos veiksnius, jie privalo neužmirš-
ti ir ligų, trukdančių sveikatos priežiūros specialistui vykdyti 
profesines pareigas, stebėtų darbuotojų profilaktinių sveika-
tos tikrinimų rezultatus ir laiku informuotų Akreditavimo 
tarnybą apie atvejus, kai nustatoma medikų sveikatos būklė, 
trukdanti jiems vykdyti profesines pareigas. 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Licencijavimo tvarka tampa patrauklesnė

Nuo šiol bendrosios praktikos slaugytojai apie organų 
donorystę ir transplantaciją žinos daugiau. Sveikatos prie-
žiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro bei Na-
cionalinio transplantacijos biuro iniciatyva buvo parengta ir 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta mokymų 
programa „Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir 
transplantacijos pagrindai“, skirta visų specializacijų bendro-
sios praktikos slaugytojams. 

Donorystė ir transplantacija – sudėtingas procesas, 
kuriame dalyvauja daug įvairių sričių specialistų. Minėta 
mokymo programa bus įgyvendintos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo nuostatos, kad sveikatos priežiūros spe-
cialistai ir kiti specialistai, tiesiogiai dalyvaujantys žmogaus 
audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos pro-
cese, nuo 2020 m. atitiktų kvalifikacijai keliamus reikala-
vimus. 

Slaugytojams – mokymų programa  
apie organų donorystę
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Iki šiol nė vienam konservatyviam žaizdų valymo metodui 
nebuvo naudojami tvarsčiai, kurie vienu metu galėtų atlikti 
abi užduotis – sugerti ir valyti. Visada buvo taikomos skir-
tingos medžiagos ir atliekami sudėtingi veiksmai. Su „Hydro-
Clean“ visa tai galima pamiršti. Patentuotas „HydroClean“ 
sugeriamasis ir valomasis veikimo principas užtikrina greitą 
gilų valomąjį poveikį – vienu veiksmu padeda atsiskirti ne-
krozinėms masėms ir sumažina bakterijų skaičių. 

Žaizdų gijimą lemia odos ir organizmo audinių gebėjimas 
regeneruotis ir atsinaujinti. Tiek epitelio regeneravimasis, tiek 
gerokai sudėtingesnis intensyvus jungiamojo odos audinio 
atsinaujinimas yra biologiškai kurį laiką gerai organizuotų 
įvairių kraujo, imuninių ir audinių ląstelių bendros veiklos 
rezultatas. Šios ląstelės skatina gijimo procesus vadinamųjų 
žaizdų gijimo fazių metu. 

Paprastai skiriamos trys žaizdų gijimo fazės. Jos laiko po-
žiūriu iš dalies sutampa ir todėl negali būti viena nuo kitos 
atskiriamos. Jei viena fazė pažeidžiama, pavyzdžiui, dėl stip-
rios nekrozės, infekcijos ar per mažo skaičiaus augimo fak-
torių, tolesnis žaizdos gijimas biologiniu ir laiko aspektais 
sutrinka arba visiškai sustoja ir žaizda tampa lėtinė.

Kad žaizdų gijimo procesas būtų tinkamas, lemiama yra 
uždegimo fazė, t. y. hemostazė ir žaizdos valymasis (trumpai 
vadinama valymo faze). Tuo pat metu į procesą įsitraukia vi-
sos ląstelės, būtinos granuliaciniam audiniui (granuliacijos 
fazė) ir epiteliui (epitelizacijos fazė) susiformuoti.

Gydant šiuo laikotarpiu būtina keisti tvarsčius, kad žaizda 
būtų greitai išvalyta, kruopščiai pašalintos negyvos ląstelės ir, 
suformuojant drėgną žaizdos aplinką, palaikomi pačių orga-
nizmo ląstelių valomieji procesai (autolitinis debridementas). 
Optimalus tvarstis šiuo pirmuoju etapu yra „HydroClean“.

Antrajam etapui tinka „HydroTac“. Dėl taikomos tech-
nologijos „AquaClear“ tvarstis „HydroTac“ skatina granu-
liacinio audinio formavimąsi ir greitina epitelizaciją. Abu 
tvarsčiai  – tiek „HydroClean“, tiek „HydroTac“  – sudaro 

inovatyvią drėgno žaizdų gydymo technologiją, kuri apibrėžia 
pažangius žaizdų gydymo standartus, nes abi priemonės yra 
efektyvios ir paprastos naudoti. 

Patentuotas sugeriamasis ir valomasis veikimo 
principas

Pagrindinė „HydroClean“ klinikinė charakteristika yra 
tvarsčio sugeriamojo sluoksnio centrinė dalis, sudaryta iš su-
perabsorbento polimero (SAP), sudrėkinto Ringerio tirpalu, 
kuris nenustojamai išskiriamas į žaizdą. Dėl tokio nuolatinio 
Ringerio tirpalo išskyrimo nekrozinės masės suminkštėja, at-
siskiria ir yra išvalomos. 

Tuo pačiu metu tvarsčio pagalvėlė sugeria žaizdoje susi-
kaupusį eksudatą su bakterijomis ir jį sulaiko. Šie mainai – 
Ringerio tirpalo išskyrimas ir baltymų sutraukimas – veikia, 
nes tvarsčio pagalvėlės absorbentas gerai priglunda, todėl jo 
sugeriamasis sluoksnis puikiai sulaiko baltymų turintį žaizdos 
eksudatą ir kartu pašalina druskingą Ringerio tirpalą.

Pašalinus žaizdai gyti trukdančius veiksnius, t. y. kai iš 
žaizdos išvalomos nekrozinės masės, detritas (suirusi ląstelių 
medžiaga, pavyzdžiui, nekroziniai audiniai), sukuriamos gra-
nuliaciniam audiniui formuotis tinkamos sąlygos: prolifera-
cinės, greitai augti gebančios ląstelės gali migruoti į žaizdos 
sritį, o kapiliarai (smulkiausios kraujagyslės) – atsinaujinti. 
Drėgmė ir Ringerio tirpale esantys elektrolitai, tokie kaip nat-
ris, kalis ir kalcis, skatina ląstelių proliferaciją. 

Išsamiau apie žaizdų gijimą skatinantį „HydroClean“ po-
veikį:

„HydroClean“ greitai išvalo. Daug dokumentuotų gydymo 
atvejų rodo, kad didelis „HydroClean“ valomasis poveikis yra 
ypač efektyvus. Nekrozinės masės dažniausiai atsiskiria jau pir-
mosiomis gydymo dienomis arba suminkštėja tiek, kad jas ga-
lima lengvai pašalinti mechaniniais būdais. Tai gali būti ypač 
naudinga valant lėtines opas, kad žaizda greičiau pradėtų gyti.

„HydroClean“ – vienintelis tvarstis,  
kuris sugeria ir valo žaizdą

Mokymai bendrosios praktikos slaugytojams bus organi-
zuojami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. 
Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplanta-
cijos pagrindų programą sudarys šios temos: organų ir audinių 
donorystės ir transplantacijos proceso organizavimas Lietuvoje 
(2 val.); donorų paruošimo medicininis procesas (2 val.); audi-
nių, ląstelių bankininkystė (3 val.); audinių, ląstelių ir organų 
transplantacijos bendrieji principai (ne mažiau kaip 6 val.). 

Baigę mokymo programą, dalyviai žinos pagrindinius au-
dinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos proce-
są reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, donorystės ir 
transplantacijų rodiklius Lietuvoje, bus susipažinę su audi-
nių, ląstelių ir organų donorystės bei transplantacijos proceso 
organizavimo ir koordinavimo ypatumais, išmanys sutikimo 
donorystei principus, asmens galimybes dalyvauti audinių, 
ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos procese, do-
noro paruošimo medicininio proceso ypatumus bei slaugyto-
jų vaidmenį ruošiant donorus. 

Baigę mokymus, bendrosios praktikos slaugytojai žinos, 
kaip formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į donorystės ir 
transplantacijos procesą, galės suteikti informacijos visuome-
nei dėl sutikimo pasirašymo donoro kortelei gauti, mokės su-
teikti informaciją pacientams ir jų artimiesiems apie audinių, 
ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos principus ir 
bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros specia-
listais organizuojant audinių, ląstelių ir organų donorystės ir 
transplantacijos procesą.

Baigiamasis mokymų etapas – slaugytojų žinių ir gebėji-
mų vertinimas. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijų centro tobulinimo 14 valandų pažymėjimas 
slaugytojams bus įteikiamas, teisingai atsakius į daugiau kaip 
70 procentų parengto klausimyno klausimų. 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centro ir Nacionalinio transplantacijos biuro  

prie Sveikatos apsaugos ministerijos inf. 



Sklaida18 Drėgnas žaizdų gydymas: 
„HydroClean“ ir „HydroTac“ – visoms žaizdų gijimo fazėms

1 etapas. „HydroClean“ su unikaliu „sugeriamuoju-valomuoju“ 
veikimo mechanizmu valo, šalina negyvas ląsteles ir suaktyvina 
žaizdą

2 etapas. „HydroTac“ su technologija „AquaClear“ skatina 
granuliaciją ir greitina epitelio formavimąsi

1

2

Therapiebeginn WundheilungPräparatwechsel

Reinigungsphase EpithelisierungGranulation

Gydymo pradžia

Valymo fazė

Žaizdos gijimas

Epitelizacijos fazė

Tvarsčio pakeitimas

Granuliacijos fazė

NAUJIENA!

Paprastas naudojimas
Logotipas visada turi būti 
viršutinėje pusėje. Paprasta 
pritaikyti prie žaizdos guolio.

 ■  Aktyvus žaizdos valymas taikant patentuotą „sugeriamąjį-valomąjį“ 
veikimo principą 

 ■  Iki 3 dienų išliekantis efektyvus poveikis (pavyzdžiui, visą savaitgalį)
 ■ Jokių kontraindikacijų, todėl tinka visoms žaizdoms 
 ■ Įrodytas veiksmingumas (tyrimas „Cleansite“*)

Unikalus  
„HydroClean“ 
„sugeriamasis- 
valomasis“  
veikimo  
principas

Neskausmingas tvarsčių keitimas: 
silikoninės juostelės neprilimpa prie 
žaizdos.

Specialus hidroaktyvus užpildas
Superabsorbentas (SAP) sudrėkintas 
Ringerio tirpalu sutraukia eksudatą, 
bakterijas bei nekrozines mases.

PAUL HARTMANN AG atstovybė: UAB „Allium UPI“, el. paštas: info@allium.lt, tel. +370 5 2699217

Nenutrūkstamas Ringerio tirpalo 
išskyrimas

Sugėrimas ir saugus nekrozinių 
masių, fibrino, bakterijų ir eksudato 
sulaikymas

Optimalios sąlygos žaizdos gijimo 
pradžiai ir tolesniems gijimo 
procesams

„HydroClean“ – valo ir aktyvina

* Palyginti su amorfiniu geliu: atviras perspektyvinis, atsitiktinės tvarkos dviejų paralelinių grupių tyrimas su 75 pacientais, turinčiais lėtinę kojos opą (Ulcus cruris), laikas – 14 dienų, vieta – 21 Prancūzijos 
ligoninė, klinika ir privatūs kabinetai.

„HydroClean“ mažina MMP. Matrikso metaloproteinazės 
(MMP) yra fermentai, kurie dalyvauja žaizdos gijimo proce-
se. Tačiau, kai jų žaizdoje yra labai daug, jie stabdo gijimą, 
o taip dažniausiai būna esant lėtinėms žaizdoms. Dėl paten-
tuoto tvarsčio „HydroClean“ sugeriamojo ir valomojo veiki-
mo principo sugeriantis sluoksnis sutraukia MMP kartu su 
žaizdos eksudatu, saugiai viską sulaiko SAP viduje ir stabdo 
MMP aktyvumą. Šis efektas taip paveikia patofiziologinę 
žaizdos aplinką, kad ji atgautų fiziologiškai normalią būklę. 
Tyrimai atskleidė, kad naudojant „HydroClean“ MMP su-
mažėjo daugiau nei 87 %1.

„HydroClean“ apsaugo nuo pakartotinio užkrato. Siekiant 
išvengti ar pašalinti akivaizdžią žaizdos infekciją, ypač svarbu, 
kad į tvarstį sugertos bakterijos vėl nepatektų atgal į žaizdą ir 
taip jos pakartotinai neužkrėstų. Ne visi tvarsčiai, visų pir-
ma pagaminti iš tekstilinių medžiagų, atitinka šį reikalavimą. 
„HydroClean“ SAP sugeriantis sluoksnis užtikrintai ir saugiai 
sulaiko detritą, bakterijas ir MMP. Mikrobinis eksudatas ne-
išsiskiria, net jei  „HydroClean“ naudojamas su kompresiniu 
tvarsčiu. 

„HydroClean“ palaiko autolitinį debridementą. Autolitinis 
debridementas apibrėžia organizmo gebėjimą atsikratyti ne-
gyvų ląstelių ir (arba) svetimkūnių, pasitelkiant fermentus, 
esančius pačiame audinyje (gr. autolyse – savaiminis irimas). 
Gyjant žaizdai, šiam organizmo valymosi procesui reikia imu-
ninių ląstelių (leukocitų), kurios po atitinkamos baltymus 
skaidančių fermentų diferenciacijos ir sekrecijos kaip fagoci-
tai sudaro sąlygas detrito, svetimkūnių medžiagos ir mikrobų 
fagocitozei.

Endogeninių fermentų išsilaisvinimą skatina drėgna ir šilta 
žaizdos aplinka. Šiuo atveju taip pat patentuotas „HydroCle-
an“ sugeriamasis ir valomasis efektas žaizdoje sukuria opti-
malias sąlygas vykti autolitinio debridemento procesui. SAP 
sugeriantis sluoksnis sparčiai sutraukia bakterinį eksudatą, 
MMP, nekrozinius audinius, fibriną ir taip atlaisvina paties 
organizmo valomuosius procesus. 

„HydroClean“ skatina granuliaciją. Žaizdos patofiziologinės 
aplinkos normalizavimasis, naudojant tvarstį „HydroClean“, 
pasireiškia kaip spartus granuliacinio audinio formavimasis. 
Granuliacinio audinio augimas, migruojant proliferacinėms 
ląstelėms ir atsinaujinant kapiliarams, dažnai prasideda greitai 
ir vyksta net tada, kai kitos žaizdos dalys dar tik valosi. Stimu-
liuojamąjį poveikį čia turi ir nuolat išskiriamas Ringerio tir-
palas. Jis stabilizuoja žaizdos pH ir prisotina ląsteles būtinųjų 
elektrolitų – natrio, kalio ir kalcio. Ląstelėms tarsi pasiūloma 
vadinamoji mitybinė terpė, kuri skatina jų augimą, o kartu ir 
granuliacinio audinio formavimąsi.

„HydroClean“ paprasta ir saugu naudoti. Tvarsčio „Hydro-
Clean“ vidinę pusę sudaro austinė polipropileno medžiaga su 
silikoninėmis juostelėmis. Kartu su SAP sugeriančiu sluoks-
niu ir jame esančiu Ringerio tirpalu sukuriamos savybės, ku-
rios saugiai ir paprastai užtikrina drėgnąją terapiją.

Ilgas laikymo laikas. „HydroClean“ ant žaizdos gali būti lai-
komas iki trijų dienų ir visą tą laiką palaiko ją drėgną. Siliko-
ninė dalis neleidžia tvarsčiui prisiklijuoti prie žaizdos. Mažiau 
perrišimų paprastai reiškia mažesnį antrinės infekcijos pavojų. 
Žaizdos guolis apsaugomas nuo išorinių veiksnių, ypač nuo at-

1  Tyrimas „Lėtinių žaizdų matrikso metaloproteinazių aktyvumo slopini-
mas, naudojant poliakrilato superabsorbentą“, publikuotas „Biomaterials“, 
29:2932-40 (2008).

vėsimo keičiant tvarstį. Pacientui ilgas tvarsčio laikymo laikas 
taip pat naudingas, nes taip jis išvengia dažnų stresą keliančių 
perrišimų. Naudojant „HydroClean“ galimas trijų dienų lai-
kymo laikas visų pirma palengvina žaizdas prižiūrinčių ambu-
latorinių įstaigų veiklą. Pavyzdžiui, „HydroClean“ gali užtik-
rinti optimaliai saugią žaizdos priežiūrą visą savaitgalį.

Netrauminės savybės. Sąvoka „netrauminis“ reiškia „tau-
sojantis audinius“. Paprastai, kalbant apie „audinius tauso-
jančius“ tvarsčius, turima omenyje, kad jie neprisiklijuoja. 
„HydroClean“, savaime suprantama, tuo požiūriu, kad ne-
prisiklijuoja prie žaizdos, yra netrauminis, tačiau dar turi ypa-
tingą savybę, kuri daro jį universaliu ir audinius tausojančiu 
žaizdų tvarsčiu. Netrauminis poveikis: 
• saugus žaizdos drėkinimas (trunkantis net tris dienas);
• ilgas laikymo laikas žaizdos ramybei, kuri svarbi gijimui, 

palaikyti; 
• perrišimas nesukeliant ląstelių atsiskyrimo ir naujų ląstelių 

pažeidimo pavojaus;
• pacientus tausojantis neskausmingas arba beveik neskaus-

mingas tvarsčių keitimas.
Ypač dažnai pamirštamas pastarasis punktas. Kadangi ne-

retai žmonių, varginamų lėtinių žaizdų, gyvenimo kokybė 
stip riai suprastėja, itin svarbu kiek įmanoma labiau naudo-
jant netraumines priežiūros priemones sumažinti vietinį po-
veikį žaizdoms. 

Paprasta naudoti. „HydroClean“ gerai priglunda tiek prie 
pusapvalių, tiek prie kūgio formos kūno dalių. Dėl šios prie-
žasties naujas plonesnis tvarstis „HydroClean“ tinka trofi-
nėms opoms, kai naudojami kompresiniai elastiniai tvarsčiai. 

Kad tvarstis būtų uždėtas tinkamai, viršutinė jo dalis žy-
mima „HydroClean“ logotipu. „HydroClean“ ant žaizdos 
paviršiaus dedamas baltąja puse.

Gilioms, nelygioms žaizdoms specialiai sukurtą tvarstį 
„HydroClean cavity“ reikėtų įdėti nespaudžiant.

Pastaba. Jei labai gilios ir nelygios žaizdos ertmių negalima 
tamponuoti tvarsčiu „HydroClean cavity“, rekomenduojama 
švelniai įtamponuoti kalcio alginatinį tvarstį „Sorbalgon“, o 
tada ant didžiosios žaizdos dalies uždėti „HydroClean cavity“. 
Abu tvarsčiai veikimo principais idealiai vienas kitą papildo. 
Atkreiptinas dėmesys, kad „HydroClean“ negalima karpyti. 

„HydroClean“ neturi jokių kontraindikacijų. Visos „Hydro-
Clean“ žaizdai padedančios gyti savybės leidžia šį tvarstį rink-
tis gydant pačias įvairiausias žaizdas – ir skirtingos genezės, 
ir būklės. 

„HydroClean“ naudojamas: 
• visoms infekuotoms ir neinfekuotoms žaizdoms;
• visoms ūminėms ir lėtinėms žaizdoms, esant valymosi 

fazei, kai yra nekrozė, apnašos ir (arba) fibrinas ir būna 
daug bakterijų;

• visoms ūminėms ir lėtinėms žaizdoms, esant pradinei gra-
nuliacijos fazei, ypač jei yra veiksnių, kurie gali trikdyti 
žaizdos gijimą;

• ūminėms trauminėms probleminėms žaizdoms, gyjan-
čioms pirminiu ir antriniu būdu, kurios laikomos infe-
kuotomis.

Straipsnis parengtas pagal informaciją leidinyje  HAR-
TMANN WundForum 3/2016, Das neue HydroClean – die 
einzige Wundauflage, die saugt und spült. 


