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Mieli mano kolegos,

Metams ritantis per laiko slenkstį,  
neskubėkime paskui juos:

atsigręžti – reiškia ne grįžti atgal,  
o įvertinti nueitą kelią, prisiminti – reiš-
kia, kad šis kelias buvo vertingas, stabte-
lėti – reiškia ruoštis į naują kelią.

Linkiu jums, kad kasmet būtų į ką at-
sigręžti, ką prisiminti. Ir, žinoma, linkiu 
naujų, neatrastų, tik Jums skirtų kelių, 
kuriuose paliksite ryškius pėdsakus, gal-
būt – einantiems paskui. Linkiu vidinės 
darnos, išsipildančių vilčių ir stiprios svei-
katos Jums ir Jūsų artimiesiems. Linksmų 
Jums švenčių!

 Sveikatos apsaugos ministras  
Aurelijus Veryga
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Mūsų sielos atėjo į Žemę iš  
Didelės Meilės slėnio – dangaus.

Šv. Kalėdų šventė – amžinas Jėzaus  
gimimo priminimas.

Tai nuolat budi mūsų medikų širdyse,  
darbuose, triūsiant prie sielų  

buveinių, – kūnų. Kad jie – kūnai – ir jų  
organai vėl būtų harmoningi.

Mes, medikai, esame įkvėpėjai ir kūrėjai,  
žmogaus harmonijos saugotojai.

Tesiseka mums, siekiantiems būti žmogaus matomų  
ir nematomų kūnų vedliais,

o ir patiems, užėjus negandai, išlikti  
nepalaužiamiems, besišypsantiems.

Su šv. Kalėdų ir Naujųjų metų – prasmingų švenčių – dienomis.
Ir... visiems ilgo ir prasmingo gyvenimo nemirtingumo šviesoje.

Šv. Kalėdas ir 2018-uosius sutinkant, 
pagarbiai – Juozas Ruolia su kolektyvu



6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos aktualijos

Baigiantis metams apie nuveiktus darbus ir ateities planus papasakojo Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Slaugos koordinavimo skyriaus vadovė  

Odeta Vitkūnienė. Ją kalbino Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro  
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė.

Kokiu nuveiktu darbu labiausiai džiaugiatės sutikdama 
Naujuosius metus?

2017-ieji – tikrų iššūkių metai, darbų daug, daug teko 
pristatyti atliktų ir numatomų atlikti darbų renginiuose, po-
sėdžiuose, konferencijose. Siekiame, kad Sveikatos apsaugos 
ministerijos darbai būtų labiau matomi ir vertinami. Minis-
terijoje daug padalinių prisideda prie slaugos paslaugų plėtros 
ir reglamentavimo – tai didžiulis bendradarbiavimo su kitais 
padaliniais ir pavaldžiomis įstaigomis, organizacijomis bei 
institucijomis ir komandinio darbo rezultatas. Labiausiai iš-
ryškinčiau tai, kad patvirtinta ir įteisinta išplėstinės praktikos 
slaugytojų medicinos norma, kuri apibrėžia išplėstinės prak-
tikos slaugytojų kompetenciją, taip pat parengti teisės aktai, 
leidžiantys šiems  slaugytojams dirbti pirminėje sveikatos 
priežiūroje kartu su šeimos gydytoju, priėmimo ir skubiosios 
pagalbos skyriuose bei operacinėse su gydytoju anesteziologu 
reanimatologu ir kitais komandos nariais. Šiemet mokslą bai-
gė pirmoji išplėstinės praktikos slaugytojų laida. Turime daug 
vilčių, kad šie slaugytojai įsilies į sveikatos sistemą ir padės 
pasiekti geriausių sveikatos priežiūros rezultatų. 

Kuo svarbūs slaugytojams buvo 2017-ieji?

Slaugytojai – didžiausią sveikatos priežiūros specialistų 
grandį sudarantys darbuotojai, jie svarbūs visose sveikatos 
priežiūros srityse: ar dirbtų pirminės sveikatos priežiūros sis-
temoje, ar teiktų slaugos paslaugas universiteto ligoninėse, 
kituose sektoriuose, pavyzdžiui, socialinės apsaugos, vidaus 
reikalų, teisingumo, krašto apsaugos sistemose. Sveikatos ap-
saugos ministerijai visi slaugytojai yra svarbūs, nes vsi pacien-
tai turi gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros bei slau-
gos palsaugas. Slaugytojų darbas ir matomumas teikiant tiek 
ambulatorines, tiek ir stacionarines paslaugas didėja. Tai rodo 
šiais metais parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuo-

jantys ambulatorines geriatrijos, geriatrijos dienos stacionaro, 
mitybos terapijos ir kt. paslaugas. Šalia gydytojo darbo išlie-
ka svarbus ir slaugytojo vaidmuo bei kompetencija. Didėja 
slaugytojų vaidmuo, gydant pacientus, turinčius šlapimo ne-
laikymo sutrikimą. Reglamentuota šlapimo nelaikymo ambu-
latorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais ir medicinos 
pagalbos priemonių (sauskelnių ir kt.) skyrimo tvarka, ku-
rioje numatyta ne tik diagnostikos ir gydymo aspektai, bet ir 
gydytojo bei slaugytojo vaidmuo, teikiant pagalbą asmenims, 
kuriems diagnozuotas šlapimo nelaikymas. Visos tos priemo-
nės skirtos gerinti pacientų gyvenimo kokybę.

Plėtojant slaugytojų kompetencijas, vis daugiau slaugytojų 
išrašo receptus, skirtus medicinos pagalbos priemonėms (išra-
šyta per 3000 receptų). Žinoma, tikimės, kad ateityje jų bus 
daugiau ir pacientai galės greičiau ir lengviau gauti slaugos 
paslaugas tiek įstaigoje, tiek ir namuose. 

Pasidžiaugti galima ir tuo, kad vis daugiau asmens sveika-
tos priežiūros įstaigų vadovų supranta, jog įstaigos valdymo 
procese yra svarbus ir slaugos administratorius, kuris priside-
da prie įstaigos veiklos rezultatų ir užtikrina slaugos paslaugų 
kokybę.

 Kokie darbai laukia 2018 metais?

Nors mūsų šalyje ir nuosekliai plėtojamos slaugos, palaiko-
mojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugos, tačiau Lie-
tuvai, kaip vienai sparčiausiai senstančių visuomenių, slaugos 
paslaugų poreikis lieka aktualus. Atsižvelgdami į nemenkus 
netolygumus skirtingose savivaldybėse, kitais metais pla-
nuojame, kad slaugos paslaugų gautų dar daugiau pacientų. 
Trūksta palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinės slau-
gos paslaugų namuose, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos 
paslaugų, todėl tobulinsime šių paslaugų reglamentavimą.

Ir toliau sieksime įgyvendinti Nacionalines slaugos politi-

Slaugytojas – svarbus sveikatos  
priežiūros sistemos narys
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kos gairių kryptis: pirma, slaugos kokybės ir pacientų saugos 
gerinimas; antra, slaugytojų  poreikio planavimas, kompeten-
cijų tobulinimas ir plėtra; trečia, slaugos mokslo įrodymais 
grįstų sprendimų įgyvendinimas.

Išlieka svarbi slaugos paslaugų kokybė. Nuo 2018 metų 
sausio 1 dienos įsigalioja reikalavimas asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos vadovui paskirti už slaugos proceso valdymą 
atsakingą asmenį, kuris turi būti baigęs ne trumpesnę kaip 
16 val. profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą, nusta-
tyti organizacinius ir klinikinius (įskaitant slaugos) kokybės 
rodiklius bei pasirengti slaugos proceso valdymo aprašą. Tai 
iššūkis slaugos vadovams ir administratoriams, nes iki šiol 
mažai buvo kalbama apie slaugos paslaugų kokybę. Šiandien 
neužtenka asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kri-
terijų (pragulų išsivystymo dažnis, infekcijų kontrolės lygis ar 
pacientų pasitenkinimo lygis), pagal kuriuos vertinama slau-
gos paslaugų kokybė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pavedusi Sveikatos 
apsaugos ministerijai 2018 metais plėtoti slaugos paslaugų ap-
imtį, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšų, bei plėsti slaugytojų profesinę kompe-
tenciją, suteikiant slaugytojams daugiau teisių ir atsakomybės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityje, taip pat nustatyti 
išplėstinės praktikos slaugytojų ir jų teikiamų slaugos paslau-
gų reglamentavimą.

Ko palinkėtumėtemūsų žurnalo skaitytojams Kalėdų išvaka-
rėse?

Pirmiausia noriu padėkoti slaugytojams ir akušeriams už 
jų atsidavimą darbui, Tėvynei ir pacientams. Padėkoti slau-
gytojų ir akušerių organizacijoms už pagalbą tobulinant slau-
gos ir akušerijos reglamentavimą. Linkiu, kad universitetai ir 
kolegijos paruoštų pačius geriausius specialistus, kurie norėtų 
dirbti Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Kad as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos vadovai vertintų slaugos ir 
akušerijos personalą, gerintų darbo sąlygas, o slaugytojai ir 
akušeriai jaustų pasitenkinimą darbu grįstomis vertybėmis: 
žmogiškumu ir empatija. Linkiu, kad visi Lietuvos gyventojai 
suprastų, jog jiems gali padėti ne tik gydytojas, bet ir kompe-
tentingas slaugytojas.

Visų žurnalo skaitytojų ir sveikatos priežiūros darbuotojų 
bendruomenės vardu dėkoju už įdomias mintis ir palinkėjimus. 
Tegu jūsų sumanymai, ateities planai bus sėkmingai įgyvendinti.

Gerbiami žaidimo-loterijos dalyviai,
Dėkojame už dalyvavimą žurnale „Slauga. Mokslas ir 

praktika“ Nr. 9 paskelbtame žaidime-loterijoje, parengtame 
pagal straipsnį „Įvairių paviršių valymas ir dezinfekcija“. Nors 
burtai palankūs buvo tik 10-čiai dalyvių, tačiau visi atsiun-
tusieji užpildytą klausimyną turėjo galimybę praturtinti arba 
pasitikrinti savo žinias.

Širdingai sveikiname burtų keliu išrinktus teisingai atsa-
kiusius į klausimus žaidimo-loterijos dalyvius, kurie apdova-
noti vertingais Chemi Pharm (Estija) gamintojo produkcijos 
prizais:   

1. Birutę Reiponienę, Raseinių r. 
2. Ramunę Ruckienę, Druskininkai
3. Zitą Gecevičienę, Anykščiai
4. Jeleną Šlivinskienę, Jonava
5. Daivą Kašelionienę, Telšiai
6. Daivą Darginavičienę, Vilnius
7. Danutė Rakauskienę, Molėtų r. 
8. Reginą Čižiūnaitę, Pasvalys
9. Karoliną Kaulinienę, Panevėžys
10. Stanislavą Kudulienę, Telšių r. 

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“
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Standartizuotos slaugos diagnozės – sveikatos 
priežiūros kokybei gerinti

Andželika Zavackienė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Lina Gedrimė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Artūras Šimkus, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM

Iš kairės: Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 
prie SAM Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas 

Artūras Šimkus, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Dienos chirur-
gijos ir ambulatorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė, 

Oksfordo universiteto (Didžioji Britanija) prof. Dickon Weir-Hughes,  
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pavaduotoja 

(slaugai) Andželika Zavackienė
 

2017 metų lapkričio 8–9 dienomis Taline, Estijos naci-
onalinėje bibliotekoje, vyko tarptautinė mokslinė praktinė 
konferencija „Best practices in nursing – standardized nur-
sing language“, kurią organizavo Talino sveikatos priežiūros 
kolegija ir Šiaurės Estijos regioninė ligoninė. Konferencijoje 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas išsamiai aptarti Šiaurės 
Amerikos slaugos diagnozių asociacijos (NANDA – North 
American Nursing Diagnosis Association) parengtas standarti-
zuotas slaugos diagnozes. 

Konferencijoje, kurios tikslas – suteikti žinių sveikatos 
priežiūros specialistams, slaugos dėstytojams ir vadovams apie 
tarptautiniu mastu pripažintas ir taikomas standartizuotas 
slaugos diagnozes, dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš penkių 
Europos Sąjungos šalių, kurie turėjo progą išklausyti šios sri-
ties ekspertų iš Estijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir kitų šalių 
pranešimus. Išsamiausius pranešimus apie NANDA parengtų 
standartizuotų slaugos diagnozių teorinį ir praktinį taikymą 
pristatė prof.  Dickon Weir-Hughes iš Oksfordo universite-
to (Didžioji Britanija), doc. Sue Moorhead ir doc. Howard  
K. Butcher iš Ajovos universiteto (JAV).

Nuo 2009 metų Estijoje slaugytojai taiko NANDA pa-
rengtas standartizuotas slaugos diagnozes. NANDA asociaci-
ja buvo įsteigta 1982 metais, siekiant standartizuoti slaugos 
procese taikomas diagnozes ir pagerinti slaugytojų tarpusavio 
supratimą, kai kalbama apie paciento slaugos problemas. Šiuo 
metu į NANDA parengtą standartizuotų slaugos diagnozių 
sąrašą yra įtrauktos 235 slaugos diagnozės, kurios taikomos 

Konferencijos akimirkos (iš kairės): VšĮ Respublikinės Klaipėdos 
ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai) Andželika Zavackienė,  
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Dienos chirurgijos ir ambu-
latorinio skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė, Valstybinės 

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM Specialistų 
licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus

 Šiaurės Estijos regioninėje ligoninėje (iš kairės): Šiaurės Estijos 
regioninės ligoninės slaugos direktorius, Estijos slaugos asociacijos 
valdybos narys Aleksei Gaidajenko, VšĮ Respublikinės Klaipėdos 

ligoninės direktoriaus pavaduotoja (slaugai) Andželika Zavackienė, VšĮ 
Respublikinės Klaipėdos ligoninės Dienos chirurgijos ir ambulatorinio 

skyriaus vyresnioji slaugytoja Lina Gedrimė ir Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM Specialistų licencijavimo 

skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šimkus
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ir nemažoje dalyje Europos Sąjungos šalių, pavyzdžiui, Is-
panijoje, Italijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kt. Šios 
šalys ne tik praktiškai taiko NANDA parengtas standarti-
zuotas slaugos diagnozes, bet ir dalyvauja nuolat atnaujinant 
šių diagnozių sąrašą ir standartizuojant slaugos diagnozes. 
Šis sąrašas yra ne tik nuolat atnaujinamas, bet ir pritaikomas 
pagal konkrečios šalies poreikius. Kolegos iš Estijos yra išsi-
vertę 2015–2017  metais NANDA parengtą standartizuotų 
slaugos diagnozių sąrašą. Šiuo metu jau yra išleistas papildytas 
2018–2020 metų slaugos diagnozių sąrašas anglų kalba, kurį 
rengiamasi išversti į estų kalbą. NANDA parengtų standarti-
zuotų slaugos diagnozių tikslas – užtikrinti slaugos proceso 
kokybę, taikant vienodą slaugos diagnozių sistemą, padedan-
čią slaugytojams suprasti vienas kitą ir taip užtikrinti slaugos 
proceso tęstinumą bei kokybišką slaugą. Konferencijos metu 
toks slaugos procesas buvo taikliai įvardytas anglišku terminu 
nursing language (liet. – slaugos kalba), kuri būtina norint už-
tikrinti kokybišką slaugos dokumentacijos pildymą, slaugos 
procesų planavimą ir įgyvendinimą, mokslo įrodymais pagrįs-
tą slaugą. 

NANDA parengtų standartizuotų slaugos diagnozių tai-
kymo principas – įpareigojimas spręsti prioritetinę slaugos 
problemą, t. y. identifikavus problemą, numatomi slaugos 
veiksmai (taip vadinamos intervencijos) (angl. NIC – Nursing 
Interventions Classification), vertinama, kokią įtaką pasirinktas 
veiksmas turėjo paciento būklei, registruojamas gautas rezulta-
tas (angl. NOC – Nursing Outcomes Classification). Konferen-
cijoje pranešėjai pabrėžė, kad nustatant diagnozę bei siekiant 
išvengti klaidingų prioritetų, rekomenduojama konsultuotis 
su kolegomis ir slaugos pamainos vyresniuoju slaugytoju. Slau-
gos planą aptarti ir vertinti būtina ne su vienu konkrečiu slau-
gytoju, bet su visa slaugos komanda. Slaugytojui ypač svarbu 
ugdytis kritinį mąstymą, būtina dirbti komandoje, diskutuoti 
ir tartis su labiau patyrusiais kolegomis dėl tinkamos slaugos 
diagnozės nustatymo ir prioritetų indentifikavimo.

Ne kartą pranešimuose buvo akcentuota būtinybė ne ieš-
koti kaltų, bet bendrai tariantis visai slaugos komandai su-
vokti, kas lėmė netinkamo sprendimo priėmimą, ir padaryti 
išvadą, koks sprendimas būtų buvęs tinkamas, bei sudaryti są-
lygas ateityje susidarius analogiškoms situacijoms priimti tin-
kamus sprendimus, imtis reikalingų slaugos veiksmų (NIC). 
Kalbėdami apie tinkamos slaugos diagnozės nustatymą ir 
prioritetų indentifikavimą, pranešėjai ypač pabrėžė, kad kuo 
geresnis slaugytojo profesinis pasirengimas, tuo jam lengviau 
nustatyti tinkamą paciento slaugos diagnozę ir suformuluoti 
slaugos veiksmų (NIC) prioritetus. Profesinės kvalifikacijos 
tobulinimosi srityje Estijos slaugytojai yra gerokai pažengę į 
priekį – privalomąjį slaugytojo profesinės kvalifikacijos tobu-
linimą sudaro po 60 val. kasmet (Lietuvoje – po 60 val. kas 
penkerius metus), už darbuotojų profesinės kvalifikacijos to-
bulinimą yra atsakingas darbdavys.

Pranešėjai kalbėjo ne tik apie geruosius NANDA pareng-
tų standartizuotų slaugos diagnozių aspektus. Buvo įvardy-
ta, kad pagrindiniai sunkumai yra NANDA, NIC ir NOC 
slaugos klasifikatorių priėmimas bei įgyvendinimas. NANDA 

parengtos slaugos diagnozių sistemos trūkumų atsiranda ir 
dėl skirtingų kultūrų, mokymo sistemų, populiacijos susirgi-
mų. Taip pat tai yra ir priežastys, dėl kurių prie NANDA pa-
rengtų standartizuotų slaugos diagnozių taikymo skatinama 
prisijungti daugiau šalių, siekiant šias diagnozes unifikuoti. 
Sveikatos priežiūros terminologija gana sudėtinga ir kartais 
sunkiai suprantama, tačiau standartizuotų slaugos diagnozių 
(slaugos kalbos) taikymas suteikia pranašumų, siekiant koky-
biškos slaugos, ir visą sveikatos priežiūros sistemą kelia į naują 
kokybinį lygmenį.

Talino sveikatos priežiūros kolegijos rektorius Ülle Ernits 
teigė: „Vienodų slaugos diagnozių įgyvendinimas gerina pa-
cientų suvokimą apie ligą, palengvina keitimąsi informacija 
tarp skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų ir padeda sutaupy-
ti lėšų sveikatos priežiūrai.“ Kristi Puusepp, Talino sveikatos 
priežiūros kolegijos Slaugos katedros vedėja, pabrėžė: „Per 
dvejus metus Estijoje mes įgyvendinome daug idėjų slaugos 
mokymo ir slaugos diagnozių srityje. Tai mums suteikia ne-
mažą pagrindą kalbėti apie tarptautinę pažangą ir klausytis 
savo kolegų patirties. Tikimės, kad šios žinios ir patirtis la-
biausiai pasitarnaus mūsų, kaip slaugytojų, profesiniam tobu-
lėjimui, taip pat ir mūsų pacientų gerovei.“

Iš Estijos kolegų pranešimų buvo matyti, kad jie daug 
dėmesio skiria elektroninei slaugos dokumentacijai, kuri 
palengvina slaugytojų darbą, padeda individualizuoti slaugą, 
gerina slaugos procesą. Verta atkreipti dėmesį į prof. Dickon 
Weir-Hughes iš Oksfordo universiteto (Didžioji Britanija) 
pranešimo dalį, kurioje teigiama, kad mokslu įrodyta, jog 
elektroninės dokumentacijos buvimas slaugos proceso savai-
me negerina. Iš dalies tai lemia vienas elektroninės dokumen-
tacijos minusų – slaugytojų, dažniausiai vyresnio amžiaus, 
nenoras ją pildyti. Antrasis neigiamas bruožas – ši paslauga 
gana brangi.

Šiaurės Estijos regioninės ligoninės slaugos direktorius ir 
Estijos slaugos asociacijos valdybos narys Aleksei Gaidajenko 
pabrėžė: „Estijos slaugytojai susiduria su naujais iššūkiais. Pa-
saulyje yra aiški teigiama tendencija skatinti, plėsti slaugytojų 
kompetencijas, slaugytojai yra vieni iš svarbiausių sveikatos 
priežiūros išteklių. Estijoje taip pat akivaizdžiai didėja slaugy-
tojų vaidmuo ir prestižas.“ 

Po konferencijos Aleksei Gaidajenko pakvietė apsilankyti 
antroje pagal dydį Estijoje Šiaurės Estijos regioninėje ligo-
ninėje, kuri paliko puikų įspūdį darbo organizavimu, darbo 
vietų įrengimu, požiūriu į pacientą. Stacionarą sudaro 1200 
lovų, dirba 3980 darbuotojų, iš jų – 548 gydytojai, 1545 slau-
gytojai, 810 slaugytojų padėjėjų.

Išvados ir įspūdžiai? Jie tikrai teigiami, bet ne vienareikš-
miškai. Ar norėtųsi, kad ir Lietuvoje naudotume NANDA 
slaugos klasifikatorius, dirbtume vadovaudamiesi tais pa-
čiais moksliniais, profesiniais, etiniais principais? Tikrai taip. 
Ar šiandien turime sąlygas pradėti naudoti NANDA, NIC, 
NOC slaugos klasifikatorius? Dar ne. Ar reikia Lietuvai 
NANDA, NIC, NOC slaugos klasifikatorių? Tikrai būtina 
apsvarstyti. Idėja Lietuvai – NANDA, NIC, NOC slaugos 
klasifikatoriai.  Kodėl gi ne.

Geroji praktika
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„Slaugytojo darbui reikia pašaukimo“

Visa jūsų darbo karjera susijusi su medicina. Kodėl nutarėte 
studijuoti slaugytojo specialybę? Ar tai buvo gyvenimo svajonė, ar 
tiesiog aplinkybių nulemtas sprendimas? 

Mediciną pasirinkau jau mokykloje. Baigusi 8 klases su 
drauge bandėme įstoti į Klaipėdos J. Kučinsko medicinos mo-
kyklą, bet mano draugė nesurinko reikiamo balų skaičiaus, tai 
ir aš nesimokiau, nors buvau įstojusi. Baigusi 11 klasių įstojau 
į tą pačią medicinos mokyklą be egzaminų, nes turėjau aukštą 
brandos atestato vidurkį. Tai tikrai buvo mano pašaukimas. 

Pirmaisiais darbo metais dirbote Švėkšnos psichiatrinėje ligo-
ninėje. Turbūt tai buvo gana nelengva pradžia, turint omenyje 
šios gydymo įstaigos specifiką. Kokios patirties įgijote, dirbdama 
Švėkšnos ligoninėje, kaip ši patirtis pravertė tolesniame darbe?

Baigusi medicinos mokyklą, gavau paskyrimą į Vilnių, 
bet prašiau, jeigu galima, leisti įsidarbinti arčiau namų, taip 
atsidūriau Švėkšnoje. Šeimoje esu vyriausia iš keturių vaikų. 
Buvome paprasta šeima, gyvenome Klaipėdos rajone. Todėl 
ir pasirinkau tokį variantą, nes Vilniuje finansiškai būtų buvę 
sunkiau verstis. Švėkšnos ligoninėje įgijau nemažai patirties, 
ypač dirbdama su žmonėmis su sutrikusia psichika, tai man 
buvo naujas dalykas. Kasdien atlikdavome daug injekcijų į 
veną ir į raumenis, taip tobulinau praktinius įgūdžius. Praėjus 
metams turėjau galimybę papildomai dirbti fizioterapiniame 
kabinete ir gydomuosiuose dušuose, čia įgijau darbo su įvai-
riais fizioterapiniais aparatais, gydomaisiais dušais patirties. 

Kaip klostėsi tolimesnė jūsų karjera? 
Po dvejų metų, 1983-iaisiais, ištekėjau ir atvykau į Klai-

pėdą. Dirbau tuometinės Respublikinės ligoninės (dabar –  
Klaipėdos apskrities ligoninė) kardiologiniame skyriuje. Po 
poros metų išėjau vaiko priežiūros atostogų. 1986 m. įsi-
darbinau Pirminiame sveikatos priežiūros centre, Mokyklų 
skyriuje. Dirbau Klaipėdos Baltijos mokykloje. 1990 m. 
gimė antra dukra. Po kelerių metų grįžau į darbą ir dešimt 
metų dirbau slaugytoja Klaipėdos 14-oje mokykloje (dabar – 
Ąžuolyno gimnazija). Dirbdama šioje mokykloje įsitraukiau 
į Raudonojo Kryžiaus veiklą. Mokykloje įkūriau Raudonojo 
Kryžiaus būrelį, mokiau vaikus pirmosios pagalbos, kasmet 

dalyvavome tarpmokyklinėse Pirmosios pagalbos varžybose, 
humanitarinėse akcijose, organizavome mokykloje švietėjiš-
kus renginius, konkursus AIDS temomis, lankėmės senelių 
namus. Dirbdama mokykloje, įstojau į Klaipėdos universite-
tą, baigiau tęstines slaugos ir reabilitacijos studijas. 

Kaip pavyksta suderinti tiesioginį darbą su Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos skyriaus atsakingosios sekreto-
rės pareigomis?

Raudonojo Kryžiaus draugijoje visuomeniniais pagrindais 
atsakinga sekretore dirbu nuo 2006 m. Susidūriau su visiškai 
nauja veikla, tad buvo nelengva, o pasiklausti, kaip ir ką da-

Taip sako Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Klaipėdos skyriaus atsakingoji sekretorė Dalytė Fabijonavičienė.  
Ilgametė slaugytoja, aktyvi Raudonojo Kryžiaus veiklos organizatorė, savanorystės propaguotoja  

pasidalino mintimis apie savo darbą, patirtį, ateities planus.

Pažangios slaugos klubo nariai

Praktinius užsiėmimus Raudonajame Kryžiuje veda Dalytė Fabijonavičienė
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ryti, nebuvo ko. Trūko lėšų, patalpos buvo apleistos. Reikėjo 
išmokti organizuoti veiklą, pritraukti savanorių, gauti lėšų. Sa-
varankiškai rašiau projektus, organizavau renginius ir Pirmosios 
pagalbos mokymus mokiniams, skatinau juos tapti savanoriais. 
Į Raudonojo Kryžiaus veiklą įtraukiau ir savo šeimą. Tvarkyti 
ir remontuoti patalpas padėjo dukros ir vyras. Šiuo metu tai 
yra mano gyvenimo būdas, labai daug laisvalaikio skiriu šiai 
veiklai. Kartais juokauju, kas su manim susipažįsta, tas tampa 
raudonkryžiečiu ir pamilsta raudoną spalvą. 

Taip pat esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Pažangios 
slaugos klubo narė, glaudžiai bendradarbiauju su Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Sveikatos katedra. Rengiame bendrus 
renginius, seminarus. Klaipėdos skyriuje turime senjorų klubą. 
Jo nariai, daugiausia vieniši su negalia žmonės, renkasi kartą 
per savaitę. Klaipėdos valstybinės kolegijos studentės ateina pas 
mus skaityti senjorams paskaitų sveikatos temomis. 

Kodėl nutarėte įsitraukti į Pirmosios pagalbos instruktorės veiklą?
Pirmosios pagalbos instruktorė esu nuo 2009 m. Jau turėjau 

nemažai patirties organizuoti mokymus jaunimui, kai supratau, 
kad tai labai prasminga veikla. Juk labai svarbu, kad, atsitikus 
nelaimei, šalia esantis žmogus gebėtų padėti. Baigiau kursus, 
įgijau visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kvalifika-
ciją mokyti pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių. Vesdama 
mokymus, turiu galimybę uždirbti lėšų Raudonojo Kryžiaus 
išlaidoms už patalpas ir kitoms būtinoms išlaidoms padengti, 
projektų veiklai paremti.

Papasakokite plačiau apie šią darbo sritį. Ar savanorystė Lietu-
voje jau įsitvirtino? Ar sunku pasikviesti jaunimo?

Raudonasis Kryžius – viena seniausių organizacijų, kurios 
veikla yra savanoriška. Jaunimas šiais laikais turi labai daug 
galimybių ir įvairiausių pasiūlymų. Pasikviesti jaunimą sava-
noriauti nėra paprasta. Kad į organizaciją ateitų naujų sava-
norių, reikia nemažo įdirbio. Pirmiausia daug dirbame, kad 
paruoštume Raudonojo Kryžiaus lyderius, kurie galėtų eiti į 
mokyklas ir pristatyti Raudonojo Kryžiaus veiklą, propaguoti 
tarp jaunimo savanorystę. Bet to negana, pasikvietus jaunimą 
jį dar reikia sugebėti išlaikyti, sudominti. Tam organizuojame 
mokymus, renginius, vasaros stovyklas jaunimui. Galime pasi-
džiaugti, kad kasmet mūsų gretos didėja. Savanoriai pas mus iš-
silaiko 4–5 metus, kol išvyksta studijuoti. Turime savanorių su 
10–15 metų patirtimi. Keletą savanorių pas mus atvedė tėvai, 
kad jų vaikai savanoriaudami labiau save pažintų ir jiems būtų 
lengviau pasirinkti specialybę. Trys Klaipėdos Raudonojo Kry-
žiaus savanoriai pasirinko gydytojo specialybę, viena mergina 
studijuoja Vokietijoje. Džiaugiamės, kad grįžę atostogų studen-
tai visada aplanko Raudonąjį Kryžių. Savo broliukus ir sesutes 
į Raudonąjį Kryžių atveda ir vyresni šios organizacijos nariai. 
Taip ir auginame savanorius.

Gal galite palyginti Lietuvos ir kitų šalių patirtį plėtojant sa-
vanorystę?

Raudonasis Kryžius – tarptautinė organizacija, todėl ir pas 
mus Lietuvoje, ir užsienyje vadovaujamės tais pačiais princi-

pais. Teko lankytis Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Švedijos 
Raudonojo Kryžiaus draugijose. Visos šalys užsiima panašia 
veikla – remia skurstančiuosius, globoja vienišus žmones, 
moko pirmosios pagalbos, skatina savanorystę. Vokietijos 
Raudonajame Kryžiuje, pas partnerius, pastebėjau, kad 
pas juos labai senos savanorystės tradicijos ir daugiau sava-
noriauja vyresnio amžiaus žmonės. Jie jaučia didelę garbę 
būti Raudonojo Kryžiaus savanoriais. Labai aktyviai dirba 
Ispanijos Raudonasis Kryžius. Daug ko galėtume iš jų pasi-
mokyti. Nepalyginama Lietuvos ir užsienio šalių Raudono-
jo Kryžiaus materialinė bazė, valstybės parama ir požiūris. 
Lietuvoje Raudonojo Kryžiaus  skyriuose sekretorėmis dirba 
savanorės, nes nėra stabilaus finansavimo. Visa veiklos našta 
gula ant skyriaus sekretorių pečių. 

Kas pasikeitė savanorystės srityje per dešimtmetį nuo jūsų 
darbo Raudonajame Kryžiuje pradžios? 

Prieš man ateinant į Raudonajį Kryžių (2006 m.), organi-
zacija gaudavo nemažą finansinę paramą iš užsienio partne-
rių. Tad skyriai turėjo etatinius sekretorius, turėjo daugiau 
slaugytojų, kurie prižiūrėdavo vienišus žmones. Šiuo metu 
organizacijos programos praplėstos, neliko partnerių finan-
sinės paramos, bet atsirado Europos Sąjungos programų ir 
paramos, projektų. Daug dėmesio šiuo metu organizacija 
skiria Pirmosios pagalbos mokymams, nes tai pagrindinis 
šaltinis lėšoms pritraukti ir įvaizdžiui stiprinti.

Ką labiausiai prisimenate iš ilgų savo darbo metų? Ką ga-
lėtumėte patarti jaunuoliams, besirenkantiems slaugytojo spe-
cialybę? 

Tiems, kurie apsisprendė mokytis slaugytojo specialybės, 
patarčiau gerai pažinti save ir nebijoti žmonių – įvairaus am-
žiaus, senų, su negalia. Tai nėra lengvas darbas, jis reikalauja 
daug kantrybės ir dar daugiau įvairių asmeninių gebėjimų. 
Slaugytojo darbui reikia pašaukimo.

Užauginote dvi dukras. Ar jos nepasekė jūsų pėdomis?
Vyresnioji dukra 4 metus, kol mokėsi gimnazijoje, buvo 

aktyvi Raudonojo Kryžiaus jaunimo lyderė. Vėliau sukūrė 
šeimą, augina du sūnus. Jaunesnioji į Raudonąjį Kryžių at-
ėjo kartu su manimi. Savanoriauja jau 10 metų. Šiuo metu 
studijuoja Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete. Ji 
aktyviai dalyvauja Raudonojo Kryžiaus veikloje, koordinuo-
ja jaunimą, padeda vykdyti akcijas, mokymus, organizuoti 
vasaros stovyklas, rengti projektus.

Kokie jūsų ateities planai, svajonės?
Esame subūrę Raudonojo Kryžiaus ekstremalių situacijų 

būrį. Artimiausiu laiku planuoju aprūpinti jo narius vieno-
da apranga ir reikalingiausiomis priemonėmis.

Dėkojame už pokalbį, linkime sėkmės ir ištvermės dirbant 
tokį prasmingą ir reikalingą darbą.

Kalbino redaktorė Teresė Gužauskienė
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Kompetencijų ugdymas nuotoliniu  
būdu internete

Nuotolinis mokymas „Šiuolaikinis požiūris į tuberkulio-
zę“ virtualioje „Moodle“ aplinkoje prasideda nuo 2018 metų 
sausio 2 dienos. Registracija vyksta iki 2017 metų gruodžio 
27 dienos.

Nuotolinio mokymo grupės bus renkamos kiekvieną mėnesį.
Nuotolinis mokymas užtikrina individualizuotą mokymą, 

vietos, tvarkaraščio bei mokymosi stiliaus lankstumą. Pasirin-
kus šį mokymo būdą galima sutaupyti laiko ir pinigų, moky-
mo laiką pritaikyti prie savo darbo laiko. Mokytis galima ten, 
kur yra kompiuteris ir interneto ryšys, todėl nuotolinis moky-
mas patogus sveikatos priežiūros specialistams, gyvenantiems 
nuošaliose vietovėse ar negalintiems mokytis stacionare.

Daugiau informacijos Kompetencijų centro interneto sve-
tainėje emokymai.sskc.lt, el. paštu emokymai@sskc.lt 
arba telefonu (8 5) 270 1433 (Vidmantas).

Kompetencijų ugdymas publikuojant  
mokslinius straipsnius žurnale  

„Slauga. Mokslas ir praktika“ (slaugytojams)

Mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir 
praktika“, įskaitomas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos 
tobulinimas. Žurnalas yra pripažintas Lietuvos mokslo leidi-
nys ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tei-
sės aktais nustatyta, kad mokslinis straipsnis vertinamas kaip 
slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Teisės aktai 
nustato, kad publikavus mokslinį straipsnį žurnale „Slauga. 
Mokslas ir praktika“, įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš 
autorių skaičiaus. 

Reikalavimus autoriams ir kitą aktualią informaciją gali-
te gauti interneto svetainėje www.sskc.lt/informacija-au-
toriams, el. paštu loreta.gudeliene@sskc.lt arba telefonu 
8 686 51 906.

Kompetencijų ugdymas publikuojant straips-
nius žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ 

(burnos priežiūros specialistams)
Vadovaujantis Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros 

specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. 
rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 
m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) 21.10.4 
punktu, straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir 
praktika“, gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros spe-
cialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šis teisės aktas 
nustato, kad įskaitomos 5 val., kurios dalijamos iš autorių 
skaičiaus.

Tobulinimosi galimybės Sveikatos priežiūros ir farmacijos  
specialistų kompetencijų centre 2018 metais

Reikalavimus autoriams ir kitą aktualią informaciją gali-
te gauti interneto svetainėje www.sskc.lt/informacija-au-
toriams, el. paštu loreta.gudeliene@sskc.lt arba telefonu 
8 686 51 906.

Kompetencijų ugdymas atvykus į  
Kompetencijų centrą

Vilniuje 2018 metais jūsų jau laukia 143 mokymosi gru-
pės, Kaune – 122, Klaipėdoje – 67, Šiauliuose – 39, Panevė-
žyje – 51. 

Visus metus organizuojame papildomas grupes pagal įvai-
rias profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.

2018 metų tobulinimo planus galite rasti Kompetencijų 
centro svetainėje www.sskc.lt/mokymo-planai.

Informaciją apie galimybę prisijungti prie grupės ir kitą in-
formaciją kompetencijų ugdymo klausimais gausite:

Vilniuje:
Rugių g. 1, 10 kab. ir 18 kab., 08418 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2279,  (8 5) 27 01 362
El. paštas audrone.grigaitiene@sskc.lt
El. paštas danute.meskutaviciene@sskc.lt

Kaune:
Pramonės pr. 38, 20 kab., 50347 Kaunas
Tel. (8 37) 70 74 19
El. paštas kaunas@sskc.lt 

Klaipėdoje:
Taikos pr. 76, 331 kab., 93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 27 31 71 
Mob. 8 686 51 907
El. paštas klaipeda@sskc.lt

Panevėžyje:
Smėlynės g. 25, 11 kab., 35144 Panevėžys
Tel. (8 45) 50 71 83
Mob. 8 687 54 053
El. paštas panevezys@sskc.lt

Šiauliuose:
Architektų g. 77, 305 kab., 78170 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 43 09
El. paštas siauliai@sskc.lt

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  
kompetencijų centro informacija

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija
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Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia 
ir žavesys“ nuvilnijo per Lietuvą

2017 metų lapkričio 20–26 dienomis Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacija (toliau – LSŠA) sukvietė švietimo, kultūros 
ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus su-
augusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – XVIII suaugusiųjų 
mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“. Suaugusiųjų 
mokymosi savaitė buvo skirta Europos suaugusiųjų mokymo-
si metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkū-
rimo 25 metų sukakčiai.

Mokymasis vyksta visada ir visur. „Ar yra to pabaiga?“ – 
klausia Aurimas Marijus Juozaitis. Ir atsako: „Vienareikšmiš-
kai ne, nes mokymasis yra visiškai toks kaip gyvenimas – ei-
nantis, čia nėra stabtelėjimų, tik su ilgesniais ar trumpesniais 
permąstymo laikotarpiais.“

Nacionalinė 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės 
programa vos tilpo į 80 puslapių. Suaugusiųjų mokymosi sa-
vaitės metu įvyko 700 įvairaus pobūdžio renginių.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 
centras (toliau – Kompetencijų centras) organizavo tris ren-
ginius. 

Nuotraukų parodoje – akimirkos iš Baltijos 
vasaros mokyklų Latvijoje ir Lietuvoje

Kartą per metus andragogai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
susirenka į Baltijos vasaros mokyklą, kurios tikslas – keistis pa-
tirtimi, mokytis ir mokyti kitus, rasti partnerių ir rengti ben-
drus projektus. Baltijos vasaros mokyklos plėtoja andragogų 
bei suaugusiųjų švietimo organizacijų bendradarbiavimą. Kie-
kvienais metais Baltijos vasaros mokykla vyksta vis kitoje šalyje. 
Baltijos vasaros mokyklą organizuoja Estijos, Latvijos ir Lietu-
vos suaugusiųjų švietimo asociacijos. Nuotraukų paroda, skirta 
suaugusiųjų mokymosi savaitei ir LSŠA 25-mečiui, Kompeten-
cijų centro svetainėje http://www.sskc.lt/galerija.html

Vaizdo reportaže „Mokymosi galia ir žavesys“ – 
Kompetencijų centro mokymosi dalyvių  

pasisakymai
Kompetencijų centro mokymo dalyviai – moterys ir vyrai, 

labai jauni ir brandūs žmonės. Vaizdo reportaže besimokan-
tieji pasisako apie savo pasiekimus, apie dėstytojus, apie savo 
profesinius lūkesčius. Kai kurie sugrįžta, nes patinka pas mus, 
mokosi ir įgyja jau po antrą profesiją. Šis mokymosi savaitės 

Suaugusiųjų mokymosi savaitė – laikas, kai suartėja giminingos sielos: žmonės, kurie moko, 
mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta.

renginys skirtas suaugusiųjų mokymosi ir Europos profesinių 
gebėjimų savaitėms. Vaizdo reportažą vis dar galima pamatyti 
Kompetencijų centro interneto svetainėje http://www.sskc.lt/
mokymo-dalyviu-atsiliepimai.html

Fotokonkursas „Mokymosi galia ir žavesys“
Šis suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys buvo ne tik 

spalvingiausias ir gausiausiai lankomas Kompetencijų centro 
„Facebook“ paskyroje www.facebook.com/www.sskc.lt, bet 
ir anksčiausiai prasidėjęs. Konkurso nuostatai pradėti skelbti 
dar net neprasidėjus suaugusiųjų mokymosi savaitei. Jis su-
laukė daug dalyvių ir didelio susidomėjimo iš akademinės 
ir medikų bendruomenių. Džiugu, kad konkurse dalyvavo 
aukštosios mokyklos ir institucijos, kurios nėra LSŠA nariai. 
Paskelbti trys laimėtojai. 

Mintimis apeiname nueitus mokymosi kelius,
ir suvirpa širdis, ir nuskaidrėja siela pajutusi,

kiek daug ji dar gali...
Nuotraukos autorė – Tatjana Žuravliova, viena konkurso 

laimėtojų iš Klaipėdos universiteto Sveikatos priežiūros mokslų 
fakulteto

Išgelbėti gyvybę yra ir laimė, ir didžiulė atsakomy-
bė.  Laimė, kad sugebėjai suvaldyti kritinę situaciją, sukon-
centruoti mintis ir jėgas atlikti tai, ką privalai, ir išgelbėti. 
Didžiulė atsakomybė už gyvybę  –  kad laiku padarytum vis-
ką, ką gali padaryti, kad nepakenktum.
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Ir rimtai, ir nerimtai

Visada džiaugiuosi tais žmonėmis, kurie su didžiule atsa-
komybe mokosi. Nebijo prisiliesti prie to, kas kelia grėsmę, su 
optimizmu mokosi, kantriai bando, giliai mąsto, niekada ne-
pasiduoda.

Nuotraukose matote Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų progra-
mos trečiakursius.  

Aš, šios studentų grupės kuratorė, didžiuojuosi savo studentais. 
Nė kiek neabejoju, kad bet kokiomis aplinkybėmis jie sugebėtų 
atlikti tai, ką moka ir ką privalo. Dažnai sakau studentams, 
kad aš noriu, kad jie sapnuotų 30:2 :) , –  sako Šiaulių kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakulteto doc. dr. Vitalija Gerikienė.

Visais atvejais slaugytojas yra tas sveikatos priežiūros speci-
alistas, kurio kompetencijos neturi griežtų ribų, nes jis privalo: 
gebėti dirbti su vaiku, jaunu, senu, sveiku ir ligotu, dvasinį ir 
fizinį skausmą išgyvenančiu; gebėti pacientą perkelti iš nerimo 
į žinojimą, iš kentėjimo į malonią savijautą, iš pasyvumo į ak-

Gera nuotaika padeda mokytis

Nuostabioji BPS15 studentų grupės komanda (iš kairės):  
Gerda Abromavičiūtė, ViktorijaAbromavičiūtė,  

Kamilė Daujotaitė, Monika Martinaitytė, Roberta Šimaitytė, 
Vilmantas Zlenkus

Mums pavyks!

tyvumą; gebėti pasirūpinti, užjausti ir pajausti, gebėti patarti, 
pamokyti, paskatinti, padėti, saugoti ir gelbėti.

Pasak Helvecijaus, mokslas apie žmogų – išminčių mokslas. 
Nuoširdžiai linkiu visiems sveikatos priežiūros specialistams, 

esamiems ir būsimiems, mokytis ir tapti savo srities išminčiais!

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 
doc. dr. Vitalija Gerikienė

Nesakome viso gero suaugusiųjų mokymosi savaitei.
Sakome: iki kitų metų, Mes tavęs ir vėl pasiilgsime.

Nuotraukų ciklo  „Šviesos atspindžiai“ autorės Irenos Šau-
klienės iš Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos nuotrauko-
mis galime grožėtis 19 psl.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų  
kompetencijų centro informacija

Nuotraukų autorė – doc. dr. Vitalija Gerikienė, viena konkurso laimėtojų iš Šiaulių kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
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Susiduriame su stresu kasdien
Daiva Žukauskienė

Geštalto terapeutė, psichikos sveikatos specialistė

Vos gimęs kūdikis iš karto patenka į atšiaurų išorinį pasaulį 
ir susiduria su pakitusiomis aplinkos sąlygomis. Tai pirmasis 
stresas, o per gyvenimą jam teks ne kartą susidoroti su įvai-
riausiomis stresinėmis situacijomis. Gimsta kūdikiai kovoto-
jai, sugniaužtais kumšteliais ir viso kūno hipertonusu. Gimsta 
kūdikiai apatiški, vangūs, kurie nenori imti krūties ir neturi 
gyvybinių jėgų reikalauti sau emocinio ir fizinio maisto. Tai-
gi nuo pirmos gyvenimo dienos mes visi skirtingi. Mes skir-
tingai kovojame su stresu, skirtingai į jį reaguojame. Vėliau 
pasirinkimų, kaip reaguoti, daugėja. Pavyzdžių matome šei-
moje, mokykloje ir visuomenėje. Šeimoje gauname pirmąsias 
individualumo pamokas. Pamažu laisvė varžoma įvairiomis 
taisyklėmis, elgesio, moralės normomis. Kiekvienas suvaržy-
mas vis stiprina patiriamą stresą. Jis žmogų veikia holistiškai, 
daro įtaką fiziniam kūnui, psichikai ir pakeičia mūsų socialinį 
gyvenimą. Stresas – mūsų pačių reakcija į pakitusias aplin-
kos sąlygas, iššūkis, reikalaujantis adaptacinių resursų ir ge-
bėjimų. Kiekvienas iš mūsų turi savo būdų, kaip prisitaikyti 
prie aplinkos ir keistis kuo mažiau save žalojant, sukeliant sau 
skausmo, kančios. Distresas – stresas, pralenkiantis prisitai-
kymo galimybes, jis žaloja, traumuoja mūsų psichiką, palieka 
randus mūsų asmenybėje. 

Imunitetas ligoms ir imunitetas stresui yra skirtingi. Stre-
sui neatsparūs žmonės dažnai elgiasi ir mąsto strereotipiškai. 
Dichotominis mąstymas – žmogus puola į kraštutinumus, 
viskas arba nieko, sunkiai atlaiko nesėkmes, viską nori suab-
soliutinti. Tokie žmonės sunkiai prisiima atsakomybę už savo 
elgesį, mąstymą, jie ieško aplinkoje kaltų, atpirkimo ožių. Ka-
tastrofizacija – situacijų, įvykių matymas per katastrofos aki-
nius. Negana to, savo paties sukurta katastrofa vertinama tik 
emociškai. Loginis mąstymas, realybė tampa ne tokie svarbūs, 
kyla afektas: panikuojama, isterikuojama arba užsisklendžia-
ma savyje ir kančioje. Distresą dažniau patiria perfekcionistai, 
kurie iš savęs reikalauja blizgančių rezultatų ir sunkiai susi-
taiko su savo galimybėmis. Stresą patys sau kelia pesimistai, 
nuvertinantys pozityvaus mąstymo galimybes, ignoruojantys 
šviesiąsias gyvenimo puses. Stresą jaučia žmonės, nemėgstan-
tys įvairovės, besistengiantys kiekvienam įvykiui priklijuoti 
etiketę ir padėti į jiems įprastą lentynėlę. Frazė „Taip ir žinojau“ 
paremta pranašavimu, minčių skaitymu. Nuolatinis nelaimės, 
streso laukimas visada pasiteisina, nes ką kviesi, tas ir atsilieps. 
Stresui neatsparūs žmonės rizikuoja susirgti somatinėmis, 
psichinėmis ligomis. Stresui atsparūs žmonės stengiasi kon-
troliuoti savo gyvenimą. Jie dirba mėgstamą darbą, pasikeitus 
aplinkybėms nebijo pokyčių, imasi atsakomybės už savo savi-
jautą ir sveikatą. Jie planuoja ateitį, turi tikslų ir nuosekliai jų 
siekia. Jie savo organizmą vertina kaip protingą mechanizmą, 
kuriuo sveikai ir teisingai naudojasi, t. y. sveikai maitinasi, 

laikosi darbo ir poilsio režimo, nemažai juda. Rūpindamiesi 
psichine sveikata, jie bendrauja, užmezga naujus socialinius 
santykius ir profilaktiškai, savarankiškai arba specialistų pade-
dami, atlieka psichohigieną. Psichoterapija – sveikiausias bū-
das atsikratyti streso, adaptuotis prie jo ir stiprinti imunitetą. 
Nepamirškime ir dvasingumo, kuris kaip ir terapija palaiko 
žmogaus vidinius resursus.

Ilgai užsitęsęs stresas ypač žalingas. Per ilgą laiką išeikvoja-
mi žmogaus energijos resursai. Jei jie kokiu nors būdu neat-
kuriami, žmogus gali susirgti depresija arba turėti kitų rimtų 
psichikos sutrikimų. Fizinė sveikata prastėja, silpsta imunite-
tas, dėl to keičiasi gyvenimo kokybė ir veiklos rezultatai.

Atsparumą stresui reikia ugdytis. Tai panašu į sportą – tre-
niruotis ir vėl treniruotis. Atsparumas stresui – tai gebėjimas: 

• atpažinti dirgiklius, kurie sukelia stresą, gebėjimas atpa-
žinti ir suprasti savo ir kitų mintis, emocijas; 

• sąmoningai suvokti, kad situaciją galima vertinti tiek 
emociškai, tiek logiškai; 

• priimti logika paremtus sprendimus, atpažinti savo mąs-
tymo klaidas ir jas koreguoti; 

• stiprinti psichinę sveikatą poilsiu, relaksacija, meditacija, 
psichoterapija, fiziniu aktyvumu. 

Savęs pažinimas, kuris apima savo jausmų, emocijų valdy-
mą, savo elgesio modelių suvokimą, yra puiki priemonė streso 
imunitetui stiprinti.

Stresas taip pat gali sukelti ūmių streso sutrikimų, Ba-
skervilio efektą (mirtis nuo psichologinio išgąsčio), profe-
sinio perdegimo sindromą, bendros adaptacijos sindromą, 
potrauminio streso sutrikimą, nocebo efektą (priešingas 
placebo afektui, kai tikimasi ne teigiamo, o neigiamo po-
veikio), vudu mirtį (psichologinė paveikos forma, sukelianti 
mirtį). 

Adaptaciją stresui lemia genetika ir amžius, fiziologinis re-
zervas, mityba, gyvenimo būdas, laikmetis, geopozicija, psi-
chosocialiniai faktoriai, psichoedukacija. 

Adaptacinių mechanizmų galima išmokti ir išsiugdyti sa-
vęs pažinimo, savistabos, savirefleksijos priemonėmis. Trupu-
tis laiko sau, skirto kiekvieną dieną. Senolių išmintis sako: 
lašas po lašo ir akmenį pratašo, tad kasdien skirkime truputį 
laiko sau. Reikia kantrybės ir noro tobulėti, kad stresas nebū-
tų nesąmoninga reakcija į aplinką, o kad gebėtume sąmonin-
gai reaguoti pozityviai mąstydami ir veikdami.

Šventinis laikotarpis – distreso metas. Dėliodamiesi planus 
ateinantiems metams, į savo ketinimus įtraukime norą pažinti 
save, tobulėti, stiprinti savo fizinius ir psichinius resursus, ho-
listiškai rūpintis savo sveikata. 
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Apie vardažodžių kirčiavimo naujoves 
Diana Žėkienė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Jei būtų rengiamas medikų netaisyklingai vartojamų žo-
džių dažnumo žodynas, ko gero, lyderis būtų žodis vesti. Tai 
vienas iš daugiareikšmių lietuvių kalbos žodžių. Lietuvių kal-
bos žodyne nurodomos net 24-ios šio žodžio reikšmės, o jei 
dar pridėsime visus priešdėlio vedinius (jų yra net 12), pri-
skaičiuosime dar daugiau kaip šimtą reikšmių. Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyne pateiktos šios pagrindinės žodžio vesti 
reikšmės: 1. padėti eiti, versti eiti, varyti; 2. eiti priešakyje, 
vadovauti; 3. judėti, sekti; 4. eiti kuria kryptimi, būti nusi-
tiesusiam; 5. tiesti, rengti; 6. tvarkyti, vadovauti; 7. dainuo-
ti pirmu balsu; 8. duoti (vaisių), derėti; 9. turėti (jauniklių);  
10. imti už žmoną. 

Tačiau to negana. Medikai sunkiai išsiverčia be žodžio (į)
(iš)vesti, ir jam suteikia kur kas platesnę reikšmę. Deja, ne-
taisyklingą.

Įvesti vaistus – nevartojama. Vaistai (į)(su)leidžiami, (į)
(su)sušvirkščiami, atliekama (daroma) injekcija, injekuo-
jama:

Įvesti zondą – nevartojama. Zondas, kateteris, klizma, dre-
nas (į)stumiami, (į)kišami, (į)leidžiami. Žodis parenkamas 
priklausomai nuo atliekamo veiksmo ir procedūros eiliškumo. 
Pabaigus procedūrą zondas, kateteris, klizma ne išvedami, o 
ištraukiami.

Įvesti implantą – netinka, nes šis veiksmažodis neturi rei-
kiamos reikšmės. Pradiniam implanto įterpimo etapui pava-
dinti galėtų būti vartojami žodžiai įstumti, įkišti, baigiama-
jam – įsukti, įkabinti, įsodinti, užspausti ir pan. (priklauso, 
koks veiksmas atliekamas).

Įvesti serumą (kremą, preparatą, medikamentus) į odą, gi-
liuosius odos sluoksnius – nevartojamą reikšme tepti, įtrinti, 
įmasažuoti, įterpti.

Įvesti naują vaistą į rinką – pasakymas netaisyklingas. Gali 

būti sakoma išleisti vaistą į rinką. 
Įvesti kaukę į plaukus – netinka semantiškai, gali būti 

vartojami veiksmažodžiai įtrinti, spaudžiant įbraukyti, (iš)
tepti, dėti kokio nors tirščio sluoksnį. 

Įvesti lašelinę – netaisyklinga, taip pat netinka ir statyti la-
šelinę. Kaip ir klizmą, lašelinę reikia daryti (turima omenyje: 
daryti lašelinę infuziją – įpylimą). O pradiniam veiksmui 
pavadinti tiktų žodžiai įdurti, įkišti, įsmeigti.

Preparatą įvesti aparatu atliekant įvairias veido procedūras –  
netaisyklinga. Priklausomai nuo to, kaip ji atliekama, adati-
nė ar neadatinė procedūra, vartojami žodžiai įleisti, įšvirkšti, 
įterpti, kur tinka, daiktavardį ar daiktavardžio junginius – in-
jekcija, atlikti (daryti) injekciją, injekuoti.

Išvesti iš narkozės – netaisyklinga. Narkozė – būsena, kai 
žmogus miega. Vadinasi, iš narkozės pabusti, pažadinti, pa-
budinti.

Pravesti tyrimą, gydymą, apklausą – netaisyklingas prieš-
dėlio vedinys. Geriausia vartoti veiksmažodį gydyti, tirti, 
apklausti, tam tikram stiliui esant – atlikti tyrimą, atlikti 
apklausą.

Įvesti etatą – netaisyklinga. Etatas įsteigiamas.
Spalvinga žodžio vesti semantika. Tačiau nenorminė var-

tosena savo įvairove nenusileidžia norminei. Bėda ta, kad ne-
paisome savos kalbos ypatumų. Lietuvių kalba – veiksmažo-
džių kalba. Kiekvienam veiksmui įvardyti vartojamas vis kitas 
žodis. Veiksmažodžių įvairove mes skiriamės iš daugelio kitų 
kalbų. Taigi ir vesti nenormines reikšmes galėtume pažabo-
ti prisiminę, kad į žmogaus organizmą nieko neįvedame ir 
neišvedame. Vartojamas tas veiksmažodis, kuriuo geriausia 
įvardytume atliekamą veiksmą. O atliekamos procedūros, 
operacijos esmę geriausia išmano specialistas, medikas, terei-
kia tik tikslų veiksmažodį parinkti.

Kiekvienas atliekame savo misiją šioje žemėje. Tegu jūsų darbai būna tarsi pėdos 
baltame sniege – švarūs ir gilūs. Tegu šalia visada būna žmonių, su kuriais galite kartu 

pasidžiaugti, o kartais ir paliūdėti. 
Linkime kantrybės, artimųjų supratingumo ir palaikymo dirbant kilnų mediko darbą, 

didelės profesinės sėkmės ir troškimų išsipildymo. 
Su jubiliejiniu gimtadieniu sveikiname:

Violetą Dambrauskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų 
suaugusiųjų skyriaus infekcinių ligų gydytoją 

Gitaną Šatinskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Dienos chirurgijos skyriaus 
vyresniąją slaugytoją

Aleksandrą Labusovą, VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikos slaugytoją
Laimą Mikolėnienę, Nacionalinio vėžio instituto vyresniąją slaugos administratorę 
Renatą Eitavičienę, Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojo 

pavaduotoją slaugai 
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Tapybos paroda „Prie gimtinės beržų“   
Janina Valančiūtė

Lietuvos medicinos biblioteka

Praėjusiais metais Lietuvos medicinos bibliotekoje, prista-
tęs tėvelio, tautodailininko Petro Liubomiro Šerkšnio darbus, 
sūnus Ruslanas čia atidarė tapybos parodą „Prie gimtinės ber-
žų“. 

Ruslanas Šerkšnys gimė 1967 m. Vilniuje. Mokėsi Balio 
Dvariono muzikos mokykloje, akordeono klasėje, Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, Dailės skyriuje. 
1996 m. baigė Kauno aukštesniąją meno mokyklą, įgijo dai-
liosios keramikos meistro specialybę. Vėliau mokėsi Vilniaus 
neįgaliųjų profesinėje mokykloje, kompiuterinio raštingumo 
klasėje, kurią baigė 2008 m. 

R. Šerkšnys apdovanotas meniniais talentais. Jis atsisklei-
džia kaip poetas. Yra išleidęs poezijos rinkinius „Žydintys 
perlai“ ir „Surasiu tave“. Jo eilėraščiai spausdinti „Poezijos al-
manache“ (2002 m.). Groja akordeonu, fleita, mušamaisiais 
ir kitais instrumentais. Ruslanas tapo, skaptuoja skulptūras 
iš medžio, nepamiršo ir keramikos. Kaip jis sako, keramikos 
krosnys jau paruoštos. R. Šerkšnys dirba kino studijoje, vaidi-
na masinėse scenose. R. Šerkšnys yra tautodailininkų studijos 
,,Paletė“ (vadovas tapytojas R. Bičiūnas) narys. Dažnai daly-

vauja įvairiose parodose. 2009 m. Ukmergės kraštotyros mu-
ziejuje surengta jo tapybos darbų paroda. 2013 m. Ukmergėje 
vykusioje tautodailininkų parodoje ,,Rudens saulutė“ jis no-
minuotas už tapybos pasiekimus. R. Šerkšnys taip pat dirba 
ir savanoriauja Lietuvos skautų stovyklose. Jis yra Lietuvos 
jaunųjų krikščionių sąjungos dailininkas. 

Šioje parodoje, skirtoje menininko 50-mečiui, pirmą kartą 
eksponuojami per paskutinius dvejus metus nutapyti darbai –  
vasaros plenero paveikslai, tapybos ciklas ,,Miestai“, natiur-
mortai, istoriniai, muzikiniai paveikslai. Pristatydama parodą 
vyresnioji socialinė darbuotoja Anželika Žolnerukaitė rašo, 
kad R. Šerkšnys dažnai eksperimentuoja savo tapybos tech-
nikomis, kompozicija ir tapybos stiliais, bet apskritai stengia-
si, kad paroda įgautų bendrą vizualinę išraišką ir atitinkamai 
būtų pateikta žiūrovui. 

Į parodos atidarymą Lietuvos medicinos bibliotekoje susi-
rinko gausus būrys Ruslano bičiulių ir bendraminčių. Skam-
bėjo Naujininkų bendruomenės choro „Vėlyvis“ (vadovas 
Algirdas Čiukšys) atliekamos dainos, grojo ir pats parodos 
autorius.

Parodos autorių Ruslaną Šerkšnį ansambliečiai penkiasdešimtojo jubiliejaus proga apdovanojo klevų vainiku. 
I. Tomaševskienės nuotr.
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Kalbos reabilitacija : mokomoji knyga / Regina Ivošku-
vienė, Janina Varžgalienė ; [paveikslėlius piešė Irutė Kiselio-
va]; Šiaulių universitetas, Negalės tyrimų centras, Socialinės 
gerovės ir negalės studijų fakultetas, Specialiosios pedagogi-
kos katedra; [recenzavo Ingrida Kurmanskienė]. – Šiauliai: 
Lucilijus, 2015. – Bibliogr.: p. 179-180 (42 pavad.).

Mokomojoje knygoje glaustai aptariami įvairūs kalbos pra-
radimo atvejai, pateikiama pirminio paciento įvertinimo sche-
ma, konkrečios užduotys ir kalbos atkūrimo programa. Pagrin-
dinis dėmesys sukoncentruotas į didaktinę kalbinę medžiagą 
ūmiuoju periodu. Prie paveikslėlių pateikiami simboliai.

Leidinys skirtas Socialinės gerovės ir negalės studijų fakul-
teto specialiosios pedagogikos (logopedijos specializacijos) 
programos studentams, taip pat logopedams, dirbantiems su 
suaugusiaisiais ir vaikais, ligonių, praradusių gebėjimą kal-
bėti, artimiesiems, norintiems aktyviai prisidėti prie kalbos 
atkūrimo proceso. Leidinio autorės tikisi, kad ši priemonė 
paskatins logopedus rengti kalbai atkurti skirtas priemones.

Reabilitacijos krypties mokslinių darbų rengimas: 
mokomoji knyga / Jūratė Sučylaitė, Giedrė Kavaliauskienė, 
Rima Radžiuvienė, Kęstutis Jacikevičius, Eglė Radzevičienė; 
Klaipėdos universitetas; [recenzavo: Kęstutis Kardelis, Jūra-
tė Samėnienė]. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2017. – 121, [2] p.

Ši mokomoji knyga skirta reabilitacijos studijų krypties 
bakalauro ir magistro studijų programų studentams, taip 
pat reabilitacijos specialistams praktikams, norintiems rašy-
ti mokslinius darbus, apibendrinti savo darbo patirtį. Dabar 
vis daugiau dėmesio skiriama papildomos ir alternatyviosios 
medicinos metodams, tačiau dažnai jie vertinami skeptiš-
kai. Norint moksliškai paaiškinti šių metodų pagrįstumą ir 

Knygų lentynos naujienos  

efektyvumą leidinyje plačiau pristatomi kokybiniai tyrimai. 
Pateikiama praktiškų patarimų, kaip taikyti vieną ar kitą ty-
rimo metodą, kaip parengti baigiamąjį darbą bei bendriausių 
mokslinių tyrimų metodologijos žinių.

Vyresnio amžiaus žmonių sveikatą stiprinantis fizinis 
aktyvumas: studijų knyga / Kristina Visagurskienė, Vida 
Česnaitienė, Daiva Vizbaraitė; Lietuvos sporto universitetas; 
[recenzavo: Diana Rėklaitienė, Algė Daunoravičienė]. – Kau-
nas: Lietuvos sporto universitetas, 2017 (Kaišiadorys: Printė-
ja). – 151, [1] p.: iliustr., schem.

Studijų knygoje pateikiama žmogaus pokyčių senstant 
apžvalga ir fizinio aktyvumo nauda sergant įvairiomis lėti-
nėmis ligomis. Taip pat yra fizinio aktyvumo rekomendacijų 
įvairaus amžiaus ir įvairios fizinės būklės asmenims. Atskira-
me skyriuje aptariami mitybos ypatumai ir rekomendacijos 
vyresnio amžiaus žmonėms. Ketvirtame skyriuje pristatomas 
vyresnio amžiaus žmonių fizinio pajėgumo ir aktyvumo tes-
tavimas bei vertinimas. Kad būtų galima iš karto pasitikrin-
ti įgytas žinias, kiekviename skyriuje sudaryti žinių patikros 
klausimai, o paskutiniame – ir praktiniai uždaviniai.

Knyga sudaryta remiantis naujausiais moksliniai tyrimais 
ir statistiniais duomenimis. Skiriama visuomenės sveikatos ir 
fizinio aktyvumo studijų programų studentams, sveikatinimo 
specialistams bei dirbantiesiems su vyresnio amžiaus žmonė-
mis.

Šias knygas skaitymui galite pasiskolinti iš Lietuvos medi-
cinos bibliotekos.

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse  

tel. 261 77 96  (Abonementas)

Parengė  Janina Valančiūtė

Šių metų žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ 11-ame numeryje, 19 puslapyje, parašas po pirmąja nuotrauka turi būti: 
Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus kolektyvas



Gamta mums siūlo neaprėpiamų formų, spalvų, raštų, kūrybinių ir praktinių sprendimų įvairovę. Ji 
buvo ir yra pagrindinis žmogaus įkvėpimo šaltinis. Stebėdamas gamtą, žmogus jos galią ir žavesį gali 
perkelti į dizainą, architektūrą, meną ir fotografiją. Nuotraukose galiu įamžinti vaizdą ir parodyti 

kitiems, nes gamta – geriausia mokytoja.
Esu fizikos mokytoja. Stengiuosi, kad mokiniai stebėtų, tyrinėtų gamtą, pratinu įžvelgti faktų ir 

reiškinių sąsajas, kad gebėtų pajusti pasaulio vientisumą ir suprastų, kokie fizikiniai reiškiniai vyksta 
aplink mus. Iš gamtos mokausi pati ir mokau kitus.

Irena Šauklienė, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija 

Irenos Šauklienės nuotraukų ciklas ,,Šviesos atspindžiai“



Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą
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MOKSLAS IR PRAKTIKA

Užsiprenumeruoti žurnalą galite:
• bet kuriame pašte ar „PayPost“ skyriuje
• per Lietuvos pašto laiškininką
• paskambinę informacijos tel. 8 700 55 400
• internetinėje svetainėje: www.prenumeruok.lt

Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

Svarbu žinoti:
Lietuvos leidinių 2018 m. kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėnesio 26 d.,  

kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – iki kiekvieno mėnesio 22 d. (jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip).
Daugiau informacijos – tel. 8 700 55 400 arba el. paštu prenumerata@post.lt

Prenumeratos kaina:
1 mėn. – 1,45 Eur  
3 mėn. – 4,35 Eur  
6 mėn. – 8,70 Eur  
12 mėn. – 17,40 Eur

Mielieji,

Dėkojame, kad visus metus buvote mūsų skaitytojai, straipsnių autoriai,  
dalijotės savo patirtimi ir žiniomis. Pasitikdami 2018-uosius, tikimės,  

kad ir kitąmet kūrybingai bendrausime, mokysimės vieni iš kitų,  
dalysimės gerąja patirtimi. 2018-ieji kiekvienam iš mūsų svarbūs ir  

reikšmingi – didžiuojamės minėdami atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį.  
Tad susitelkime ir drauge veikime Tėvynės labui, tik kartu galime pasiekti  

norimų tikslų. Tegu šie metai būna vilčių ir siekių išsipildymo metai.

Žurnalo kolektyvas kartu su bendraminčiais ir toliau stengsis,  
kad „Slauga. Mokslas ir praktika“ bent kiek prisidėtų prie jūsų  

kompetencijų tobulinimo, kad žurnalo puslapiuose rastumėte sau  
reikalingos informacijos ir matytumėte, kuo gyvena jūsų kolegos. 

Esame parengę jums mokomųjų straipsnių ciklą su prizais.  
Užsiprenumeravusieji žurnalą turės galimybę atsakyti į pateiktus klausimus.  

Visi, teisingai atsakę ne mažiau kaip 80 procentų, gaus vertingus prizus.


