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Slaugytojų patiriamų stresogeninių įvykių ir  
profesinio perdegimo sąsajos

Greta Jonikienė, Viktorija Grigaliūnienė, 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra

Raktažodžiai: stresogeniniai įvykiai, profesinis perdegi-
mas, slaugytojas, emocinis išsekimas.

Santrauka. Informacijos apie sveikatos priežiūros sistemos 
darbuotojų, tarp jų ir slaugytojų, emocinį išsekimą, abejin-
gumą pacientų ir kolegų atžvilgiu, pervargimą daugėja. Kad 
slaugytojai galėtų tinkamai atlikti savo darbą, svarbu juos ap-
saugoti nuo perdegimo. 

Darbo tikslas – nustatyti slaugytojų patiriamų stresogeni-
nių įvykių ir profesinio perdegimo sąsajas. 

Tyrimo metodika. Įtampą darbe sukėlusių įvykių tyrimui 
buvo naudotas stresogeninių įvykių klausimynas. Profesiniam 
perdegimui tirti naudotas adaptuotas medicinos darbuoto-
jams „Profesinio perdegimo klausimynas“, paruoštas N. Vo-
dopjanovos, remiantis Maslach Burnout Inventory (MBI). 
Tyrime dalyvavo 198 slaugytojos, iš kurių 92 dirba chirurgi-
niuose skyriuose, o 106 – terapiniuose.

Įvadas. Nuo slaugytojų darbo kokybės labai priklauso 
ir teikiamų sveikatos paslaugų kokybė. Slaugytojas – ne tik 
svarbi sveikatos sistemos struktūros dalis paslaugų teikimo 
prasme, bet ir jie patys dažnai patiria perdegimą. Siekiant 
to išvengti, reikalingas tinkamų darbo sąlygų užtikrini-
mas. Slaugytojai dažniau nei kiti aptarnaujančio perso-
nalo darbuotojai darbe dažnai patiria stresą. Atsakomybė 
už žmonių gyvybę dažnai suteikia pasitenkinimą darbu, 
tačiau neretai slaugytojai jaučiasi fiziškai ir emociškai iš-
sekę [1]. Dažniausi slaugytojų darbe pasitaikantys streso-
geniniai įvykiai yra: darbo sąlygos, konfliktai, bendravi-
mas su ligoniais, atmosfera darbe, sunkių ligonių būklė, 
nesutarimai su administracija ir pan. [2]. Kaip teigia R. 
T. Penson, F. L. Digman, G. P. Canellos, pastaruoju metu 
slaugytojų darbo krūvis vis didėja, daugėja slaugomų pa-
cientų, didėja atsakomybė, dažniau tenka savarankiškai 
priimti svarbius sprendimus, nuo kurių priklauso pacientų 
gyvybė. Nuolatinis medicininių technologijų tobulėjimas 
užkrauna papildomą naštą, nes reikia nuolat mokytis [5]. 
Dėl patiriamų stresogeninių įvykių bei asmeninių savybių 
priklauso slaugytojo perdegimas darbe. Perdegimas – lėtas 
ilgalaikis procesas, pasireiškiantis tiek psichinio, tiek fizi-
nio pobūdžio simptomais [4]. Informacijos apie sveikatos 
priežiūros sistemos darbuotojų, tame tarpe ir slaugytojų, 
emocinį išsekimą, abejingumą pacientų ir kolegų atžvilgiu, 
pervargimą daugėja. Kad slaugytojai galėtų tinkamai atlikti 
savo darbą, svarbu juos apsaugoti nuo perdegimo. Būtent 
todėl yra svarbu nustatyti slaugytojų patiriamų stresogeni-
nių įvykių ir profesinio perdegimo sąsajas, jų pobūdį. 

Darbo tikslas.  Nustatyti slaugytojų patiriamų stresogeni-
nių įvykių ir profesinio perdegimo sąsajas.

Tyrimo metodika. Tyrime dalyvavo 198 slaugytojos, 
iš kurių 92 dirba chirurginiuose skyriuose, o 106 – te-
rapiniuose. Įtampą darbe sukėlusių įvykių tyrimui buvo 
naudotas stresogeninių įvykių klausimynas. Jį sudaro 24 
klausimai, kurie apima įvykius, sukeliančius įtampą darbe 

(darbo pobūdžio pasikeitimas, auditas, problemos, susiju-
sios su pacientais ir bendradarbiais ir kt. [3]. Profesiniam 
perdegimui tirti naudotas adaptuotas medicinos darbuo-
tojams „Profesinio perdegimo klausimynas“, paruoštas 
N. Vodopjanovos, remiantis Maslach Burnout Inventory 
(MBI). Klausimyną sudaro 3 subskalės (22 klausimai): 
emocinio išsekimo, depersonalizacijos ir asmeninių pasie-
kimų nuvertinimo [3].

Rezultatai ir jų aptarimas. Atlikus tyrimo duomenų 
analizę buvo nustatyti statistiškai patikimi ryšiai tarp stre-
sogeninių veiksnių slaugytojų darbe ir profesinio pervar-
gimo subskalių. Emocinio išsekimo subskalė stipriausiai 
koreliuoja su per mažu atlyginimu (r=0,436, p=0,000) bei 
per ilgomis darbo valandomis ir viršvalandžiais (r=0,410, 
p=0,000). Stiprus ryšys egzistuoja tarp emocinio išseki-
mo bei kolegų komentarų apie tiriamojo atliktus darbus 
(r=0,391, p=0,000). Kuo dažniau tiriamiesiems tenka iš-
klausyti paciento pretenzijas ir priekaištus, tuo didesnis 
jų emocinio išsekimo įvertinimas (r=0,360, p=0,000). Tai 
rodo, kad tiriamųjų emocinį išsekimą sąlygoja aplinkinių 
įvertinimas. Nustatyta, kad darbo sąlygų ar valandų pasi-
keitimas (r=0,379, p=0,000) bei dokumentacijos tvarky-
mas (r=0,325, p=0,000) susijęs su emociniu išsekimu. Kuo 
dažniau tiriamieji nurodo, jog darbo sąlygos ar valandos 
bei dokumentų tvarkymas darbe jiems kelia įtampą, tuo 
aukštesniais balais įvertinamas jų emocinis išsekimas. Įver-
tinus tiriamųjų patiriamų stresogeninių veiksnių darbe ir 
depersonalizacijos subskalės ryšius, pats stipriausias ryšys 
buvo nustatytas tarp depersonalizacijos subskalės ir atsaky-
mų į klausimus, „ar teko išklausyti priekaištus ir pretenzi-
jas iš paciento“ (r=0,452, p=0,000) bei „ar teko išklausyti 
priekaištus ir pretenzijas iš paciento artimųjų“ (r=0,353, 
p=0,000). Kuo dažniau tiriamieji į šiuos klausimą atsako 
teigiamai, tuo didesni jų depersonalizacijos subskalės balai. 
Tyrimo metu nustatytos ryškios sąsajos tarp tiriamųjų de-
personalizacijos ir kolegų išsakytų komentarų apie jų darbą 
(r=0,342, p=0,000). Atliekant depersonalizacijos subskalės 
ryšių analizę, pastebimas patikimas ryšys su darbo valando-
mis bei viršvalandžiais (r=0,326, p=0,000). Nustatytas sta-
tistiškai patikimas ryšys tarp asmeninių pasiekimų nuverti-
nimo subskalės ir gaunamo per mažo atlyginimo (r=0,159, 
p=0,037). 

Matome, kad išsiskiria mažo atlygio bei slaugytojų emo-
cinės sveikatos sąsajos. Tai rodo, kad slaugytojui, kaip ir 
kiekvienam darbuotojui, svarbu yra motyvavimas ir jo atlie-
kamo darbo įvertinimas. Slauga – atsidavimo reikalaujanti 
profesija, tačiau būtinas ir darbo pobūdį atitinkantis atlygis. 
Remdamiesi pateiktais duomenimis, nustatėme, kad girdimi 
komentarai, pretenzijos, priekaištai taip pat sąlygoja emocinį 
išsekimą. Vis didėjanti atsakomybė, augantis darbo krūvis, 
viršvalandžiai, didėjantys reikalavimai bei specifinių žinių 
trūkumas ir kiti panašūs veiksniai turi įtakos profesinio per-

degimo išsivystymui. Slaugytojų vadovai turėtų atsižvelgti į 
šiuos kriterijus ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas – numatyti 
finansines skatinimo priemones, efektyviai paskirstyti darbo 
krūvį, įrengti poilsio kambarius, sudaryti sąlygas psichologų 
konsultacijoms bei mokymams, rengti darbuotojų susirinki-
mus, skirtus problemų aptarimui ir pan.

Išvados 
1. Per mažas atlygis už darbą bei ilgos darbo valandos tie-

siogiai veikia slaugytojų emocinę sveikatą. 
2. Stiprus ryšys egzistuoja tarp emocinio išsekimo bei gir-

dimų komentarų apie slaugytojų atliktus darbus: kuo dažniau 
slaugytojams tenka išklausyti paciento pretenzijas ir priekaiš-
tus, tuo didesnė jų emocinio išsekimo tikimybė. 
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Summary: Information about health care workers, in-
cluding nurses, emotional exhaustion, indifference to pa-
tients and colleagues in respect of exhaustion on the rise. 
In order for nurses to carry out their work, it is important 
to protect them from burnout. To identify stressors expe-
rienced by nurses and professional burnout events inter-
faces. Methods: The study included 198 nurses, of which 
92 work in surgical departments and 106 – therapeutic. 
Stress at work caused the investigation into the incident 
has been used stressors events questionnaire. Professional 
burnout used adapted for medical staff „Professional bur-
nout questionnaire prepared by N. Vodopjanova based on 
the Maslach Burnout Inventory (MBI).

Key words: stressful events, professional burnout, nurse, 
emotional exhaustion.

Lentelė. Stresogeninių darbo veiksnių ir profesinio perdegimo subskalių ryšiai

Stresogeniniai veiksniai darbe Emocinis  
išsekimas

Depersonali-
zacija

Asmeninių 
pasiekimų 
nuvertini-

mas

   

Naujas darbas  0,255** 0,169* -0,022

Darbo pobūdžio keitimas 0,244** 0,251** 0,034

Pasikeitusios darbo sąlygos ar valandos 0,379** 0,261** 0,092

Darbo krūvio didėjimas 0,173* 0,033 0,047

Padidėjo atsakomybė 0,247**   0,194** 0,099

Reorganizacija darbe 0,260** 0,120 0,086

Naujų technologijų įsisavinimas 0,246**   0,261** -0,010

Auditas 0,193* 0,122 -0,122

Atleidimas iš darbo 0,171*  0,178* -0,050

Per didelio žmonių skaičiaus aptarnavimas 0,204** 0,093 0,060

Pacientų nusiskundimai (išsakomos problemos) 0,281** 0,244** 0,070

Bendradarbių problemos 0,196* 0,174* 0,034

Teko išklausyti pretenzijas ir priekaištus iš paciento 0,360** 0,452** 0,025

Teko išklausyti pretenzijas ir priekaištus iš paciento artimųjų 0,174* 0,353** -0,025

Kolegų komentarai apie mano atliktus darbus 0,391** 0,342** 0,036

Pokyčiai karjeros tiksluose (nesuteiktos numatytos pareigos) 0,170* 0,136 -0,017

Dokumentacijos tvarkymas 0,325** 0,182* 0,053

Specifinių žinių trūkumas 0,218** 0,209** 0,014

Per mažas atlyginimas 0,436** 0,248** 0,159

Per ilgos darbo valandos/viršvalandžiai 0,410** 0,326** 0,088

*p<0,05; **p<0,01, siejant stresogeninius veiksnius darbe ir profesinio pervargimo subskales

Spirmeno koreliacijos koeficientas r 
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Cukrinis diabetas  (diabetes mellitus) – daugiaetiologinis meta-
bolinis sutrikimas, kurio metu pasireiškia lėtinė hiperglikemija su 
angliavandenių, riebalų, baltymų apykaitos sutrikimu, atsirandan-
čiu dėl insulino sekrecijos, jo veikimo sutrikimų, arba dėl abiejų 
priežasčių. Sergant diabetu, ilgainiui atsiranda ilgalaikis įvairių 
organų pažeidimas, jų disfunkcija ir nepakankamumas (PSO,  
1999 m.). Diabetas yra viena iš dažniausių vaikų lėtinių ligų. Jis 
gali varginti įvairaus amžiaus vaikus, netgi kūdikius.

Tarptautinės diabeto federacijos Diabeto atlaso duomeni-
mis, 2013 m. visame pasaulyje cukriniu diabetu sirgo 382 mln. 
žmonių. Manoma, kad sergančiųjų yra dar daugiau. Moksli-
ninkai paskaičiavo, jog 175 mln. pasaulio gyventojų net nežino, 
kad jau serga diabetu. Prognozuojama, jog  2035 m. šia liga sirgs  
592 mln. žmonių. 2013 m. pasaulyje diabetu sirgo apie   
497 100 vaikų, 1 tipo diabetas  nustatytas 79 000 vaikų – suserga 
beveik 200 vaikų kasdien. 2013 m. duomenimis, visame pasaulyje 
1 tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų iki 15 m. amžiaus daugiau-
sia buvo Suomijoje (57 atvejai iš 100 000),  mažiausiai – Venesu-
eloje (0,1 atvejis iš 100 000). Pabaltijo šalyse  vaikų sergamumas 
1 tipo cukriniu diabetu didžiausias buvo Estijoje – 17,1 atvejis iš 
100 000, mažiausias – Latvijoje – 7,5, o  Lietuvoje – 14,2 atvejai 
iš 100 000.  Vaikų ir paauglių, sergančių 1 tipo diabetu, kasmet 
padaugėja 3 proc., o pradinių klasių vaikų – dar sparčiau (net  
5 proc. per metus). Apie 22 proc. 1 tipo cukriniu diabetu sergančių 
vaikų gyvena Šiaurės Amerikoje ir Karibų regione, 26 proc. – Eu-
ropoje. Tarp vaikų ir paauglių plinta 2 tipo cukrinis diabetas, nors 
prieš keliolika metų jis buvo laikomas suaugusiųjų liga. Spėjama, 
kad tai susiję su mitybos pokyčiais, nes vartojama vis daugiau rie-
baus, kaloringo maisto, kuris yra sunkiai virškinamas ir turi mažai 
skaidulų. Vis daugiau šeimų valgo ne namie gamintą maistą. Apie  
85 proc. vaikų, kuriems diagnozuojamas 2 tipo diabetas, turi ant-
svorį ar yra nutukę. Prognozuojama, kad vaikų, sergančių 2 tipo 
diabetu, per artimiausius 15 metų gali padaugėti apie 50 proc. 

MODY diabetas vaikams pasitaiko retai, jį sukelia genas, kuris 
trukdo įsisavinti insuliną. Dažnai MODY diabetas lieka nediagno-
zuotas. Šiuo metu Lietuvoje LSMU  Endokrinologijos klinikoje 
cukriniu diabetu sergantiems vaikams ir jaunuoliams atliekami ty-
rimai, siekiant diagnozuoti MODY diabetą. Jį nustačius, gydymą 
insulino injekcijomis galima pakeisti gydymu tabletėmis. MODY 
diabetu sergantieji sudaro apie 5 proc. visų diabetu sergančių vaikų.

Šiuo metu visame pasaulyje pasitaiko, kad cukrinis diabetas vai-
kams diagnozuojamas per vėlai. Kartais diabeto simptomai painio-
jami su kitų ligų simptomais, pvz., gripo. Yra šalių, kuriose insulinas 
(sergantiesiems diabetu tai gyvybiškai būtinas preparatas) žmonėms 
neįperkamas, dėl to skurdžiai gyvenančiose šalyse daug diabetu ser-
gančių vaikų miršta. Pasaulyje vis dar yra sergančių diabetu vaikų, 
kuriems neužtikrinta tinkama sveikatos priežiūra, nėra garantuotas 
reguliarus insulino ir savikontrolės priemonių tiekimas, trūksta kva-
lifikuotų gydytojų. Daugelyje šalių vis dar manoma, kad diabetas yra 
tik pagyvenusių žmonių liga, todėl vaikų diabetas yra nustatomas per 
vėlai, jau esant nepataisomiems organų pažeidimams, ir gali baigtis 
mirtimi. Tokių situacijų galima išvengti, nes tinkamai prižiūrimi, ap-
rūpinti insulinu ir savikontrolės priemonėmis, mokomi bei remiami 
vaikai gali gyventi taip pat kaip ir sveiki jų bendraamžiai.  Vaikams, 

Vaikų cukrinis diabetas
Virginija Bulikaitė, LSMU MA SF katedros dėstytoja, Lietuvos slaugytojų diabetologų draugija

sergantiems diabetu, kyla didžiulė komplikacijų grėsmė. Gliukozės 
kiekio kraujyje reguliavimas padeda išvengti ūmių ir vėlyvųjų kom-
plikacijų. Beveik kasmet Lietuvą pasiekia vis naujesnės savikontrolės 
ir insulino švirkštimo priemonės. Vaikų ir jaunimo dėmesį patrau-
kė neseniai pasirodęs gliukozės kiekio kraujyje matavimo prietaisas, 
kurį galima prijungti prie mobilaus ryšio telefono, insulino pompa, 
kurios valdymo pulteliu galima pamatuoti gliukozės kiekį kraujyje, 
ir t. t. Mūsų šalyje cukrinio diabeto kontrolei sudarytos geros sąly-
gos – pacientams prieinamas gydymas, užtikrintas diabeto moky-
mas, pėdų priežiūra, kompensuojamas ne tik insulinas ir tabletės, 
bet ir gliukuoto hemoglobino tyrimai, gliukagonas, diagnostinės 
juostelės, vaikams – insulino pompų keičiamosios dalys, pacientai 
viešuoju transportu gali važiuoti su nuolaida ir t. t.  Nors yra naujų 
savikontrolės ir gydymo technologijų, apie 50 proc. vaikų visame 
pasaulyje komplikacijos gali būti aptinkamos praėjus 12 metų nuo 
ligos diagnozavimo. Tik griežta diabeto kontrolė gali padėti vaikams 
sveikai gyventi. Ligos gydymo schemos turi būti sureguliuotos at-
sižvelgiant į vaiko amžių ir gyvenimo būdą. Labai svarbu vaikams 
mažinti diabeto komplikacijų riziką. Jie privalo kuo geriau rūpin-
tis savo sveikata, kad fizinė ir psichinė raida atitiktų amžių. Labai 
svarbu, kad vaikas, nepriklausomai nuo diabeto tipo, valgytų sveiką 
maistą, mankštintųsi ir reguliariai tikrintų gliukozės kiekį kraujyje. 
Mankšta gerina fizinę žmogaus būklę, širdies ir kraujagyslių sistemą, 
insulino įsisavinimą, mažina arterinį kraujo spaudimą, gliukozės ir 
riebalų kiekį kraujyje, didina raumenų masę (ypač sergantiesiems  
2 tipo diabetu). Visi diabetu sergantys vaikai turi teisę į tinkamą 
sveikatos priežiūrą ir mokymą valdyti ligą. Idealu, jei gydytojų ko-
manda dirba ir su sergančiųjų tėvais, mokytojais, auklėtojais, kitais 
šeimos nariais. Visi kartu jie atlieka svarbų darbą – paruošia vaiką ar 
jaunuolį gyventi be komplikacijų. Turtingose šalyse sergantiesiems 
diabetu prieinamos visos ligos kontrolės priemonės, taigi jie gali pa-
togiai ir sveikai gyventi. Deja, skurdesnėse šalyse, ypač kai kuriuose 
Afrikos ir Azijos kraštuose, insulinas ir savikontrolės priemonės yra 
beveik neprieinamos. Vargingose šalyse daug diabetu sergančių vaikų 
miršta dėl blogos ligos kontrolės ir anksti išsivysčiusių komplikaci-
jų. Kai kuriose šalyse sveikatos priežiūros įstaigose nėra galimybių 
ištirti gliukozės kiekį kraujyje ir glikozilintą hemoglobiną (Hb A1c). 
Siekiant atkreipti dėmesį į diabetu sergančių vaikų padėtį įvairiuose 
pasaulio kampeliuose, sukurti dokumentiniai filmai, atskleidžiantys 
nepritekliaus kamuojamų šeimų kasdienybę kovojant su liga. Ilgos 
kelionės pėsčiomis į sveikatos priežiūros įstaigas (nėra lėšų transpor-
tui), maisto produktų stygius (sergant diabetu būtina valgyti anglia-
vandenių turinčių maisto produktų), sąlygų tinkamai laikyti insuliną 
neturėjimas (insulino atsargas būtina laikyti šaldytuve), menkas tėvų 
išsilavinimas (diabetu sergantys vaikai vedami pas šamanus, o ne pas 
gydytojus) – tai sunkiai suprantamos, bet XXI a. vis dar neišspręstos 
daugelio šalių problemos. Tarptautinės diabeto federacijos (TDF) 
programa ,,Saugokime vaikų gyvybę“ parėmė beveik 2000 vaikų gy-
dymą Azerbaidžane, Bolivijoje, Filipinų, Kongo, Ekvadoro, Fidžio 
respublikose, Indijoje, Nepale, Nigerijoje, Malyje, Papua Naujojoje 
Gvinėjoje, Ruandoje, Šri Lankoje, Sudane, Tanzanijoje, Uzbekista-
ne, Zimbabvėje. Įgyvendinant programą kartu su diabeto centrais 
šiose šalyse buvo teikiama klinikinė priežiūra, savikontrolės principų 
mokomi sergantys vaikai. 

Dienos režimo įtaka taisyklingos laikysenos 
formavimuisi 1–4 klasių moksleiviams

Jurgita Stankūnienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

Darbo vadovė – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fa-
kulteto lektorė Jurgita Stankūnienė.

Konsultantės – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fa-
kulteto lektorės Viktorija Kielaitė ir Natalija Kiseliova.

2014-ieji paskelbti Vaikų sveikatos metais. Priimtame 
nutarime skelbiama: „Reikia daug dėmesio skirti vaikų svei-
katai, skatinti su sveikata susijusių naudingų įpročių, ver-
tybių ir elgesio formavimuisi.“ Vaiko teisė į sveikatą, sveiką 
aplinką turi svarbią reikšmę vaiko gyvenimui. Nuo to, ko-
kioje aplinkoje vaikai būna, dažnai priklauso ir jų sveikata. 
Vaikai, gaudami pakankamai informacijos apie sveikatą, gali 
tinkamai įvertinti esamą situaciją ir priimti sprendimą dėl 
sveikatos.

Sveikatos specialistai teigia, kad Lietuvoje daugėja 
vaikų, turinčių laikysenos sutrikimų. Apie ketvirtadaliui 
moksleivių medikai nustato netaisyklingą kūno laikyse-
ną, dešimtadaliui – stuburo iškrypimą. Kiekvieno žmo-
gaus laikysena – individuali. Ją lemia genetiniai veiksniai, 
bendra būklė, aplinka. Taisyklinga laikysena – žmogus 
vaikšto neįtempęs raumenų, sėdi tiesiai laikydamas lie-
menį ir galvą. Netaisyklinga laikysena – ne tik išorinis 
defektas, bet tai trukdo ir vidaus organų fiziologinei vei-
klai. Šie pažeidimai dažnai išsivysto nuolat ta pačia ranka 
arba ant vieno peties nešiojant sunkias kuprines, sėdint 
persikreipus, kai stalas ar kėdė nepritaikyti vaiko ūgiui, 
mažai judant ir nesportuojant.

Žmogaus stuburas skirtas judėjimui, tad vaikui augant, 
turi būti dažnai keičiama kūno padėtis. Svarbu daug dėme-
sio skirti vaikų dienos režimui, kad vaikas per dieną dažniau 
sėdimą veiklą keistų aktyvia veikla. Dienos režimas – tai 
įvairių veiklos rūšių – darbo, poilsio, laisvalaikio ir miego – 
kaitaliojimas, kuris reikalingas vaikų mokymui, auklėjimui 
bei sveikatos saugojimui. 

Slaugytojai taip pat įtraukiami į vaikų sveikatos stiprinimo 
veiklą. Viena iš slaugytojo kompetencijų – mokyti sveikatos. 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos 
studijų programos studentai, Studentų mokslinės draugi-
jos (SMD) nariai Ilona Šlempo, Eglė Navikaitė, Justinas 
Vasiliauskas, Alan Smolskij atliko tyrimą, siekdami išsi-
aiškinti, koks yra 1–4 klasių moksleivių dienos režimas, 
ir tam tikslui sukūrė mokymo programą „Dienos režimo 
įtaka taisyklingos laikysenos formavimuisi“. Iš viso aplan-
kytos 2 Vilniaus miesto ir 2 Vilniaus rajono mokyklos. Ap-
klausti 187 moksleiviai.

Tyrimo tikslai:
1. Išsiaiškinti, koks yra moksleivių dienos režimas.
2. Įvertinti, ar pradinių klasių moksleivių kuprinių svoris 

neviršija normos.
Mokymo tikslas – ugdyti taisyklingą laikyseną.
Metodika:
1. Anketų pildymas.
2. Moksleivių kūno svorio įvertinimas be kuprinės ir su 

kuprine. 

Mokymo eiga
Iš anksto suplanuotas pamokos laikas. Raštu apklausėme 

moksleivius apie jų dienos režimą. Supažindinome su die-
nos režimo sąvoka, patarėme, kaip susidaryti dienos režimą. 
Daug dėmesio skyrėme išaiškinti, kas yra taisyklinga laikyse-
na, paaiškinome, kodėl formuojasi netaisyklinga laikysena, 
bei pasiūlėme būdų, kaip jos išvengti. Mokėme taisyklingai 
užsidėti kuprinę, kaip susireguliuoti petnešų ilgį pagal vaiko 
ūgį, kaip susidėti knygas, kad vaiko nugara kuo mažiau būtų 
spaudžiama svorio. Norėdami ištirti moksleivių kasdien ne-
šiojamą svorį, pasvėrėme jų kuprines ir įvertinome, ar jos 
neviršija rekomenduojamų normų. Kad moksleiviai įsisavin-
tų ir prisimintų judėjimo svarbą, visi kartu atlikome smagią 
mankštą, išmokėme lengvų, tačiau naudingų pratimų.

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos studijų  programos studentų edukacinė patirtis

Užsiėmimų akimirkos
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Kiekvienais metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centras (SDTS sentras) bendradarbiauja su 
socialiniais partneriais ir organizuoja seminarus aktualio-
mis temomis aplinkoje, priartintoje prie seminarų dalyvių 
darbo ir gyvenamosios vietų. Šiuose seminaruose dalyvauja 
tik vienos įstaigos medicinos darbuotojai, kurie per trum-
pą laiką (4 val.) gauna naujausių žinių ir atsakymų į tik 
tai įstaigai rūpimus klausimus. Seminarų dalyviams tokia 
mokymosi forma sudaro galimybę mokytis kartu, neatsi-
traukiant ilgesniam laikui nuo darbo ir namų, ir taupyti 
lėšas. Toks mokymosi būdas naudingas tuo, kad mokomasi 
iš lėto, bet trumpai ir nepertraukiamai (bendrosios prakti-
kos licencijai pratęsti reikia tobulintis ne mažiau kaip 60 
val. per penkerius metus).

SDTS centras kartu su UAB ,,Apiterapija“ jau 3-jus metus 
organizuoja mokymus, skirtus bendrosios praktikos, opera-
cinių, reanimacijos, slaugos ir kitų sričių slaugytojams. Dau-
guma SDTS centro kartu su UAB „Apiterapija“ organizuoja-
mų seminarų temų yra universalios ir aktualios įvairių sričių 
slaugytojams, pavyzdžiui: „Žaizdų priežiūra. Antimikrobinių 
priemonių taikymas lokalios infekcijos metu“, „Rankų higie-
na: plovimas, dezinfekcija, rankų higienos algoritmas“, „Odos 
antiseptika, odos antiseptika prieš injekcijas, paciento odos 
paruošimas prieš operaciją“, „Paviršių ir medicinos prietaisų 
valymas ir dezinfekcija medicinos įstaigose“. 

Šiuose seminaruose nagrinėjami procesai, veiksmai, su ku-
riais susiduria slaugytojai kiekvieną darbo dieną. 

Taip pat yra organizuojama ir keletas seminarų labiau 
specializuotomis temomis: „Lanksčių endoskopų valymas, 
dezinfekcija bei valymo kokybės kontrolė“, „Medicinos 
prietaisų valymo kokybės kontrolė: aktualumas, būdai, prie-
monės, medicinos prietaisų grupės, rankinis ir automatinis 
valymas“. Šių seminarų klausytojams primenama, kaip tei-
singai atlikti dezinfekciją, antiseptiką, valymą bei jo kokybės 
kontrolę, supažindinama su statistika, tyrimais ir dažniausiai 
pasitaikančiomis klaidomis. Suteikiama informacijos apie 
naujausias pasaulinių organizacijų rekomendacijas. Kad in-
formacija būtų lengviau įsimenama, per seminarus naudoja-
ma vaizdinė medžiaga. 

Kai kuriose Lietuvos gydymo įstaigose vis dar įprasta 
naudoti senuosius antiseptikus: kalio permanganatą, bri-
liantinę žalumą ir kt. Seminaruose „Žaizdų priežiūra. An-
timikrobinių priemonių taikymas lokalios infekcijos metu“ 
supažindinama su rinkoje esančiais naujausiais antiseptikais, 
palyginamos jų antimikrobinės savybės, veiksmingumas ir 
poveikis žmogaus audiniams, todėl rekomenduojama senuo-
sius, mažai veiksmingus ir pavojingus antiseptikus pakeisti 
naujaisiais.

Seminarų tema apie rankų higieną yra daug kartų girdėta ir 
žinoma, bet dėl jos svarbos ir reikšmingumo nuolat verta pri-

2012–2013 m. vykdytų seminarų antiseptikos 
tema apklausos apžvalga

Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, Audronė Grigaitienė,  
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras

minti, kaip, kada ir kokiomis priemonėmis plauti ir dezinfe-
kuoti svarbiausią ir kiekvienoje gydymo įstaigoje naudojamą 
instrumentą – personalo rankas. 

Ne mažiau svarbi tema yra „Odos antiseptika prieš injekcijas 
ir operacijas“. Neteisingai atlikto odos paruošimo pasekmė –  
operacinių žaizdų infekcija. Dėl to pailgėja paciento hospita-
lizacija, didėja gydymo kaštai, pacientas gali pradėti nepasiti-
kėti gydymo įstaiga, pailgėti jo nedarbingumas ar net atsirasti 
neįgalumas. Kad sumažėtų operacinių žaizdų infekcijų rizika, 
būtina kruopščiai ir taisyklingai atlikti odos antiseptiką. Apie 
šio proceso tinkamą atlikimą ir primenama šiai aktualiai temai 
skirtuose seminaruose.

Paviršių ir medicinos prietaisų valymui ne visada skiriama 
pakankamai dėmesio. Šia tema nėra daug kalbama, personalui 
taip pat mažai aiškinama, kaip tą reikėtų atlikti. Reikėtų pa-
minėti, kad mikroorganizmai nuo netinkamai dezinfekuotų 
paviršių keliauja ant personalo ir paciento rankų, odos, gali 
patekti į žaizdas. Todėl nereikėtų į paviršių valymo ir dezin-
fekcijos temą žiūrėti aplaidžiai, ją laikyti antraeilės svarbos ly-
ginant su rankų, odos ar instrumentų dezinfekcija, nes visi šie 
procesai yra glaudžiai susiję ir išleidus iš akių bet kurią grandį 
kyla hospitalinių infekcijų rizika.

Endoskopijų kabinete dirba nedidelė dalis personalo, 
bet lanksčiųjų endoskopų valymas ir dezinfekcija yra labai 
aktuali tema. Lankstusis endoskopas ypatingas tuo, kad yra 
sudarytas iš siaurų, ilgų kanalų, įvairių karščiui neatsparių 
medžiagų, todėl sunkiai valomas ir yra labai pavojingas in-
fekcijų platinimo atžvilgiu. Akivaizdu, kad lanksčiųjų en-
doskopų paruošimas naudojimui reikalauja daug specialių 
žinių ir įgūdžių.

Dar viena iš specifinių ir ganėtinai „apleistų“ temų yra 
„Medicinos prietaisų valymo kokybės kontrolė: aktualu-
mas, būdai, priemonės, medicinos prietaisų grupės, ranki-
nis ir automatinis valymas“. SDTS centras, bendraudamas 
su Lietuvos gydymo įstaigų specialistais, pastebi, kad kai 
kuriose jų valymo kokybės kontrolė yra laikoma nereikš-
minga ir nesvarbia, investicijų neverta sritimi. Tik visiškai 
švarus instrumentas gali būti sėkmingai sterilizuojamas, 
todėl tinkamas jo valymas yra pamatas tolesniam jo pa-
ruošimui – dezinfekcijai ir sterilizacijai. Seminarų metu 
supažindinama su valymo kontrolei atlikti naudojamomis 
priemonėmis ir metodais, kuriuos reikėtų taikyti norint 
įsitikinti tiek rankinio, tiek automatinio instrumentų pa-
ruošimo kokybe.

Seminarus veda lektorė Indrė Baltmiškytė, lektorė Edita 
Sidorovienė ir gydytojas Mindaugas Danilevičius. Susidomė-
jusiųjų šiomis temomis skaičius auga: 2012 m. seminaruose 
dalyvavo 246 dalyviai, o 2013 metais – 396.

Siekiant, kad SDTS centro kartu su UAB „Apiterapija“ 
vykdomi seminarai būtų kokybiški, 2012–2013 m. buvo 

 67 proc. moksleivių prie kompiuterio praleidžia 1 val., o 
14 proc. moksleivių nebūna prie kompiuterio.

Daugiausiai, 22 proc., 1–4 klasių moksleivių miega  
11 val., o mažiausiai, 10 proc., moksleivių miega – 7 val. 

 Šiuo darbu siekta įvertinti, ar pradinių klasių moksleivių 
kuprinių svoris neviršija normos. Specialistai pataria, kad op-
timalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 
10 proc. moksleivio kūno masės. Atlikus tyrimą išaiškėjo, kad 
83 proc. moksleivių kuprinių svoris atitiko reikalavimus, o  
17 proc. – viršijo normas.

 
Išvados

1. Išsiaiškinome moksleivių dienos režimą:  
a) Sėdima padėtis – 8 val. (čia sudaro ir pamokų laikas)
b) Aktyvi veikla – 6 val.
c) Miegas – 10 val.
2. Pasvėrus moksleivius paaiškėjo, kad 17 proc. vaikų kup-

rinės svoris yra 10–15 proc. didesnis nei jų kūno svoris.
3. Paaiškinome, kodėl svarbi taisyklinga laikysena, bei pa-

rodėme, kaip taisyklingai sėdėti, stovėti, vaikščioti, kaip užsi-
dėti kuprinę ir susireguliuoti petnešų ilgį.

Rezultatai
Iš 187 apklaustų moksleivių 51 proc. buvo berniukai ir  

49 proc. – mergaitės. 

Daugiau nei pusė apklaustų moksleivių buvo 8 metų,  
29 proc. – 9 metų, 10 proc. – 7 metų ir 1 proc. – 10 metų.

 52 proc. moksleivių namų darbams skiria 30 min., 1 val. 
namų darbus ruošia 33 proc. ir 2 val. namų darbus ruošia  
15 proc. moksleivių.

 1–2 val. aktyvesne veikla lauke praleidžia 39 proc. moks-
leivių, 2–3 val. – 31 proc. ir 30 proc. – 30 min.

 26 proc. moksleivių mankštinasi 5–6 kartus per savaitę, 
24 proc. – kiekvieną dieną, 30 proc. – 1–2 kartus per savaitę 
ir 5 proc. moksleivių visai nesimankština.

Širdingai sveikiname Jolantą Gertienę,  VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės  
direktoriaus pavaduotoją slaugai 45-ojo gimtadienio proga

Ichtijandrą Ožalinskienę, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Intensyvios 
terapijos ir reanimacijos skyriaus slaugytoją, mininčią savo 40-metį.

Mielos kolegės, gyvenate nuostabų laiką – džiaugiatės gamtos ir savo amžiaus pilnatve.  
Linkime visokeriopos sėkmės, naujų sumanymų, idėjų ir energijos jiems įgyvendinti.
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rengiamos apklausos. Seminarų dalyviams buvo pateikta 
anoniminė anketa, todėl dalyviai atvirai išsakė savo nuomo-
nę. Klausimyną sudarė atviri, uždari klausimai ir klausimai, 
kurie buvo vertinami 5 balų sistema (1 – visiškai neaktualu, 
5 – labai aktualu). Seminarų vertinimas vyko visus 2013 m.

Seminarų temos aktualumas. Organizuojant kursus 
svarbu, kad tema klausytojams būtų aktuali. Todėl seminaro 
dalyvių buvo paprašyta įvertinti seminarų temų aktualumą. 
Aukščiausią įvertinimą (5 balus) pasirinko 86 proc., 10 proc. 
įvertino ketvertu, tik 4 proc. – trejetu.

Seminarų pritaikomumas (praktinė nauda). Seminarai 
turi būti ne tik aktualūs, bet ir praktiškai pritaikomi, t. y. įs-
taigoje turi būti sudarytos sąlygos taikyti seminaruose įgytas 
žinias. Praktinis naudingumas įvertintas taip pat, kaip ir aktua-
lumas: 86 proc. – 5 balai, 10 proc. – 4 balai ir 4 proc. – 3 balai.

Seminarų dalyvių pasiekimai. Dalyviai įvertino seminare 
įgytus savo pasiekimus. Buvo paprašyta pažymėti tinkamiau-
sią atsakymą:

•	 įgijau naujų žinių

•	 nieko naujo nesužinojau
•	 pagilinau jau turimas žinias ir patobulinau jau turimus įgūdžius
Beveik visi dalyviai (82 proc.) atsakė, kad pagilino turi-

mas žinias ir turimus įgūdžius; 8 proc. įgijo naujų žinių ir 
įgūdžių bei pagilino jau turimas žinias ir įgūdžius. 8 proc. 
įgijo naujų žinių ir įgūdžių; 2 proc. jau žinojo naujoves, tik 
pagilino įgūdžius.

Beveik visi (98 proc.) dalyviai teigė taikysiantis įgytas ži-
nias praktiniame darbe, tik 2 proc. atsakė, kad netaikys.

Lektoriaus vertinimas. Buvo paprašyta įvertinti seminaro 
lektoriaus gebėjimą aiškiai ir suprantamai pateikti medžiagą. 
36 proc. dalyvių įvertino dėstymo aiškumą puikiai, 64 proc. –  
aiškiai. Kitokių vertinimų nebuvo.

Apibendrinimas. Antiseptikos tema labai aktuali. Verti-
nant seminaro dalyvių apklausos rezultatus darytina išvada, 
kad seminarai naudingi: medžiaga, dėstymas, pateiktos me-
džiagos aiškumas, temos aktualumas įvertinti aukščiausiais 
balais. Daugelis dalyvių pageidautų tokius kursus organi-
zuoti dažniau.

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos cen-
tras, norėdamas užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros 
specialistų mokymą ir atsakyti į visus slaugos administrato-
riams aktualius klausimus, šių metų II ketvirtį suorganizavo 
du seminarus „Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų admi-
nistravimo ir specialistų tęstinio mokymo klausimai“, skir-
tus sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratoriams. 
Balandžio 29 d. Vilniaus miesto ir apskrities bei Panevėžio 
miesto ir apskrities sveikatos priežiūros įstaigų slaugos admi-
nistratoriams, o gegužės  22 d. Palangoje – Klaipėdos miesto 
ir apskrities sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administra-
toriams.

Atsižvelgus į slaugos administratorių pageidavimus ir į daž-
niausiai užduodamus klausimus, seminaruose buvo aptartos bud- 
ros sistemos, juridinių ir fizinių asmenų licencijavimo, temos. 

Seminarus atidarė ir pirmąjį pranešimą „Fitoterapija onkogine-
kologijoje“ skaitė fitoterapeutas, Slaugos darbuotojų tobulinimosi 
ir specializacijos centro generalinis direktorius Juozas Ruolia. 

Pranešimus apie sveikatos priežiūros įstaigų li-
cencijavimą, slaugytojų licencijavimą ir apie budros 
sistemą skaitė kompetentingos Valstybinės akredita-
vimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Svei-
katos apsaugos ministerijos darbuotojos Saulė Dai-
niuvienė, Jolanta Sruogienė ir Audronė Knyvienė. 

Seminarų dalyviai buvo supažindinti su budros 
sistema – nepageidaujamų įvykių bei incidentų, su-
sijusių su medicinos prietaisų naudojimu įstaigoje, 
registravimo ir perdavimo tvarka. 

Ieva Kiselienė, Higienos instituto Strategijų ir vys-
tymo skyriaus vadovė, susirinkusius slaugos administ-
ratorius supažindino su medicininių atliekų tvarkymą 
reglamentuojančiais teisės aktais ir išsamiai juos pa-
komentavo.

Seminaras aktualiais klausimais
Pranešimą „Kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai“ skaitė Ma-

rija Vesėliūnienė, VšĮ Marcinkevičiaus ligoninės vadovybės 
atstovė kokybei.

Per Vilniuje vykusį seminarą buvo pasveikinta visuomenės 
sveikatos mokslų daktarė, Šeškinės poliklinikos direktoriaus pa-
vaduotoja slaugai Renata Šturienė, kuriai Medicinos darbuoto-
jų dienos proga LR sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas 
Andriukaitis suteikė Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos 
darbuotojo vardą ir apdovanojo Nusipelniusio Lietuvos sveika-
tos apsaugos darbuotojo garbės ženklu. Renata Šturienė.

Dėmesio! Didžiausio slaugos administratorių susidomėjimo 
sulaukusius pranešimus – „Medicininių prietaisų budra“, 

„Asmens sveikatos įstaigų licencijavimas“,  
„Medicininių atliekų tvarkymą reglamentuojantys  

teisės aktai“, „Asmens sveikatos priežiūros specialistų (ASPS) 
licencijavimas“ – galite rasti SDTS centro tinklalapyje  

www.sdtsc.lt > 2014-04-29 konferencijos medžiaga

2014 metų birželio 2–3 die-
nomis Suomijoje, Turku mies-
te, vyko XII Baltijos jūros NVO 
forumas, kuris kasmet suburia 
nevyriausybines organizacijas 
ir skatina tarp jų ir valstybi-
nių institucijų tarptautinį dia-
logą dėl ateities perspektyvų. 
Aktyviai bendradarbiaujant ir 
keičiantis patirtimis, nevyriau-
sybinės organizacijos (NVO) 
gali įkvėpti viena kitą, išsakyti 
ir dalintis idėjomis, problemų 
sprendimo būdais bei naudinga informacija, taip kurdamos 
pilietinę visuomenę, vieningai apjungiančią visą Baltijos jūros 
šalių regioną.

XII Baltijos jūros NVO forume dalyvavo atstovai iš 14 šalių: 
Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Islandijos, Latvijos, Lietu-
vos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Baltarusijos, Ukrai-
nos, taip pat atstovai iš įvairių fondų: Dubajaus NVO, Juodosios 
jūros NVO ir kt. Iš viso į forumą susirinko 215 dalyvių. 

Nuo 2011 metų Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir spe-
cializacijos centras (SDTS centras) yra Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacijos narys, nevyriausybinė organizacija, o vyk-
doma veikla susijusi su mokymusi visą gyvenimą, todėl turėjo 
galimybę dalyvauti ir pristatyti SDTS centro mokymo, tarp-
tautinę ir projektinę veiklą XII Baltijos jūros NVO forume.

Nevyriausybinių organizacijų tarptautinis dialogas 

SDTS centras į XII Balti-
jos jūros NVO forumą dele-
gavo Mokymo ir programų 
skyriaus vedėją Loretą Gude-
lienę-Gudelevičienę. SDTS 
centro atstovė dirbo darbo 
grupėje „Žmonių su spe-
cialiaisiais poreikiais prob- 
lemos“. Šioje darbo grupėje 
forumo metu priimta rezo-
liucija: aplinkos gerinimo; 
turizmo prieinamumo vys-
tymo, netoleravimo neįga-

liųjų diskriminacijos, Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendi-
nimo; neįgaliųjų padėties darbo rinkoje gerinimo; komandos 
(personalo, savanorių, tėvų ir globėjų), dirbančios su įvairaus 
amžiaus neįgaliais žmonėmis mokymo vystymo ir kt. siūlymai. 
Suredaguotas rezoliucijos tekstas bus vėliau atsiųstas darbo gru-
pės dalyviams. Forume didelis dėmesys skirtas savanoriavimo 
skatinimui ir savanorių mokymo klausimams. 

Dalyvavimas XII Baltijos jūros NVO forume SDTS 
centrui naudingas tuo, kad 215 žmonių turėjo galimybę 
susipažinti su SDTS centro vykdoma veikla; SDTS cent-
ro atstovė atsivežė visų dalyvavusiųjų kontaktus (el. pašto 
adresai), užmezgė individualias pažintis, kurios leis ir atei-
tyje bendradarbiauti, kurti bendrus tarptautinius projektus 
bei dalytis patirtimi. 

DĖMESIO!!!
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras jau paskelbė  
2015 metų programų sąrašą bei priima prašymus mokytis 2015 metais.

2015 metų programų sąrašą ir prašymų formas rasite  
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro tinklalapyje (http://www.sdtsc.lt).

Visais iškilusiais klausimais dėl 2015 metų programų sąrašo kreipkitės į 
Mokymo organizavimo poskyrio mokymo organizatores:

Vilniuje  –  Audronę Grigaitienę, Danutę Meškutavičienę,  tel. (8 5) 271 2279
Kaune  –  Jovitą Malevičienę, Daivą Pinevičienę,  tel. (8 37) 32 67 39

Klaipėdoje  –  Reginą Rolencienę,  tel. (8 46) 27 31 71
Šiauliuose  –  Rasą Buivydienę, Vitą Miklošienę,  tel. (8 41) 52 43 09

Panevėžyje  –  Margaritą Galiauskienę,  tel. (8 455) 50 71 83, 8 687 54 053
Druskininkuose  –  Angelę Matulaitienę,  tel. 8 615 44 099 

Norėdami Mokymo organizavimo poskyrio mokymo organizatorei parašyti elektroninį laišką,  
rašykite taip: vardas.pavarde@sdtsc.lt

Seminaro Vilniuje akimirka

Dėl Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro  
vyresniąją mokymo organizatorę Panevėžio poskyryje, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 

vyriausiojo gydytojo pavaduotoją slaugai  Jolantą Gertienę.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią skaudžią netekties valandą.

Lai Motinos sielai Dievas būna maloningas ir Ji iš dangaus aukštybių tesaugos visus artimuosius.

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro kolegos
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* Dalyviams, kuriems neįskaityta, pažymėjimai nebus teikiami.  Pažymėjimai bus išduodami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Druskininkuose SDTS centro 
metodiniuose padaliniuose nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio 7 d.

Teisingi atsakymai:
1 tema. 1. c; 2. a; 3. c; 4. d; 5. c; 6. b; 7. a, b
2 tema. 1. a,b; 2. a,c; 3. c
3 tema. 1. d; 2. a; 3. b; 4. b
4.1 tema. 1. e; 2. c; 3. a; 4. b
4.2 tema. 1. c; 2. b; 3. b; 4. a

Nuotolinio mokymo „Viso gyvenimo skiepai“ dalyvių, kuriems bus teikiami baigimo pažymėjimai, sąrašas*

0608 1 1 1 1 0 Įskaityta
0609 1 1 1 1 Įskaityta
0610 1 1 1 1 Įskaityta
0611 1 1 1 1 1 Įskaityta
0612 1 1 1 1 Įskaityta
0613 1 1 1 1 Įskaityta
0614 1 1 1 0 Įskaityta
0615 1 1 1 1 Įskaityta
0616 1 1 1 1 1 Įskaityta
0617 1 1 1 1 Įskaityta
0618 1 1 1 1 Įskaityta
0619 1 1 1 1 1 Įskaityta
0620 1 1 1 1 1 Įskaityta
0621 1 1 1 1 1 Įskaityta
0622 1 1 1 1 1 Įskaityta
0623 1 1 1 1 1 Įskaityta
0624 1 1 1 1 1 Įskaityta
0625 1 1 1 1 1 Įskaityta
0626 1 1 0 1 1 Įskaityta
0627 1 1 1 1 1 Įskaityta
0629 1 1 1 1 1 Įskaityta
0630 1 1 1 1 1 Įskaityta
0631 1 1 1 1 1 Įskaityta
0632 1 1 1 1 1 Įskaityta
0633 1 1 1 1 1 Įskaityta
0634 1 Neįskaityta
0635 1 1 1 1 1 Įskaityta
0636 1 1 1 1 1 Įskaityta
0637 1 1 1 1 1 Įskaityta
0638 1 1 0 1 1 Įskaityta
0639 1 1 1 1 1 Įskaityta
0640 1 1 1 1 1 Įskaityta
0641 1 1 1 1 Įskaityta
0642 1 1 1 1 1 Įskaityta
0643 1 1 1 1 1 Įskaityta
0644 1 1 1 1 Įskaityta
0645 1 1 1 1 1 Įskaityta
0646 1 1 1 1 Įskaityta
0647 1 1 1 1 1 Įskaityta
0648 1 1 1 1 Įskaityta
0649 1 1 1 1 1 Įskaityta
0650 1 1 1 1 1 Įskaityta
0651 1 1 1 1 1 Įskaityta
0652 1 1 1 1 1 Įskaityta
0653 1 1 1 1 1 Įskaityta
0654 1 1 1 1 1 Įskaityta
0655 1 1 1 1 1 Įskaityta
0656 1 1 1 1 1 Įskaityta
0657 1 1 1 1 1 Įskaityta
0658 1 1 1 1 0 Įskaityta
0659 1 1 1 1 1 Įskaityta
0660 1 1 1 1 0 Įskaityta
0661 1 1 1 1 1 Įskaityta
0662 1 1 0 1 0 Įskaityta
0663 1 1 1 1 1 Įskaityta
0664 1 1 1 1 Įskaityta
0665 1 1 Neįskaityta
0666 1 1 1 1 1 Įskaityta
0667 1 1 1 1 1 Įskaityta
0668 1 1 1 1 1 Įskaityta
0669 1 1 1 1 1 Įskaityta
0670 1 1 1 1 1 Įskaityta
0671 1 1 1 1 1 Įskaityta
0672 1 1 1 1 1 Įskaityta
0673 1 1 1 1 1 Įskaityta
0674 1 1 1 1 1 Įskaityta
0675 1 1 1 1 1 Įskaityta
0676 1 1 1 1 1 Įskaityta
0677 1 1 1 1 1 Įskaityta
0678 1 1 1 1 1 Įskaityta
0679 1 1 1 1 1 Įskaityta
0680 1 1 1 1 1 Įskaityta
0681 1 1 1 1 1 Įskaityta
0682 1 1 1 1 1 Įskaityta
0683 1 1 1 1 1 Įskaityta
0684 1 1 1 1 1 Įskaityta
0685 1 1 1 1 Įskaityta
0686 1 1 1 1 1 Įskaityta
0687 1 1 1 1 Įskaityta
0688 1 1 1 1 Įskaityta
0689 1 1 1 1 Įskaityta
0690 1 1 1 1 1 Įskaityta
0691 1 1 1 1 1 Įskaityta
0692 1 1 1 1 1 Įskaityta
0693 1 1 1 1 1 Įskaityta
0694 1 1 1 1 1 Įskaityta
0695 1 1 1 1 1 Įskaityta
0696 1 1 1 1 1 Įskaityta
0697 1 1 1 1 1 Įskaityta
0698 1 1 1 1 1 Įskaityta
0699 1 1 1 1 1 Įskaityta
0700 1 1 1 1 1 Įskaityta
0701 1 1 1 1 1 Įskaityta
0702 1 1 1 1 1 Įskaityta
0703 1 1 1 1 Įskaityta
0704 1 1 1 1 1 Įskaityta
0705 1 1 1 1 1 Įskaityta
0706 1 1 1 1 1 Įskaityta
0707 1 1 1 1 1 Įskaityta
0708 1 1 1 1 1 Įskaityta
0709 1 1 1 1 1 Įskaityta
0710 1 1 1 1 Įskaityta
0711 1 1 1 1 Įskaityta
0712 1 1 1 1 Įskaityta
0713 1 1 1 1 Įskaityta
0714 1 1 1 1 Įskaityta

0715 1 1 1 1 Įskaityta
0716 1 1 1 1 Įskaityta
0717 1 1 1 1 Įskaityta
0718 1 1 1 Įskaityta
0719 1 1 1 1 1 Įskaityta
0720 1 1 0 1 1 Įskaityta
0721 1 1 1 1 1 Įskaityta
0722 1 1 1 1 1 Įskaityta
0723 1 1 1 1 1 Įskaityta
0724 1 1 1 1 1 Įskaityta
0725 1 0 1 1 1 Įskaityta
0726 1 1 1 1 1 Įskaityta
0727 1 1 1 1 Įskaityta
0728 1 1 1 1 1 Įskaityta
0729 1 1 1 1 1 Įskaityta
0730 1 1 1 1 1 Įskaityta
0731 1 1 1 1 1 Įskaityta
0732 1 1 1 1 1 Įskaityta
0733 1 1 1 1 1 Įskaityta
0734 1 1 1 1 Įskaityta
0735 1 1 1 1 1 Įskaityta
0736 1 1 1 1 1 Įskaityta
0737 1 1 1 1 Įskaityta
0738 1 1 1 1 1 Įskaityta
0739 1 1 1 1 1 Įskaityta
0740 1 1  1 Įskaityta
0741 1 1 1 1 Įskaityta
0742 1 1 1 1 1 Įskaityta
0743 1 1 1 Įskaityta
0744 1 1 1 1 1 Įskaityta
0745 1 1 1 1 1 Įskaityta
0746 1 1 1 1 1 Įskaityta
0747 1 1 1 1 1 Įskaityta
0748 1 1 1 1 0 Įskaityta
0749 1 1 1 1 1 Įskaityta
0750 1 1 1 1 1 Įskaityta
0751 1 1 1 1 1 Įskaityta
0752 1 1 1 1 1 Įskaityta
0753 1 1 1 1 1 Įskaityta
0754 1 1 1 1 Įskaityta
0755 1 1 1 1 0 Įskaityta
0756 1 1 1 1 1 Įskaityta
0757 1 1 1 1 1 Įskaityta
0758 1 1 0 1 1 Įskaityta
0759 1 0 1 1 0 Įskaityta
0760 1 1 1 1 1 Įskaityta
0761 1 1 1 1 1 Įskaityta
0762 1 1 1 1 0 Įskaityta
0763 1 1 1 1 1 Įskaityta
0764 1 1 1 1 1 Įskaityta
0765 1 1 1 1 0 Įskaityta
0767 1 1 0 1 1 Įskaityta
0768 1 1 0 1 1 Įskaityta
0769 1 1 1 1 1 Įskaityta
0770 1 1 1 1 1 Įskaityta
0771 1 1 1 1 1 Įskaityta
0772 1 1 1 1 1 Įskaityta
0774 1 1 1 1 1 Įskaityta
0775 1 1 1 1 1 Įskaityta
0776 1 1 1 1 1 Įskaityta
0777 1 1 1 1 1 Įskaityta
0778 1 1 1 1 1 Įskaityta
0779 1 1 1 1 1 Įskaityta
0780 1 1 1 1 1 Įskaityta
0781 1 1 1 1 1 Įskaityta
0782 1 1 1 1 1 Įskaityta
0783 1 1 1 1 1 Įskaityta
0784 1 1 1 1 1 Įskaityta
0785 1 1 1 1 1 Įskaityta
0786 1 Neįskaityta
0787 1 1 1 1 1 Įskaityta
0788 1 1 1 1 1 Įskaityta
0789 1 1 1 1 1 Įskaityta
0790 1 1 1 1 1 Įskaityta
0791 1 1 1 1 1 Įskaityta
0792 1 1 1 1 1 Įskaityta
0793 1 1 1 1 1 Įskaityta
0794 1 1 1 1 1 Įskaityta
0795 1 1 1 1 1 Įskaityta
0796 1 1 1 1 1 Įskaityta
0797 1 1 1 1 1 Įskaityta
0798 1 1 1 1 1 Įskaityta
0799 1 1 1 1 1 Įskaityta
0800 1 1 1 1 1 Įskaityta
0801 1 1 1 1 1 Įskaityta
0802 1 1 1 1 1 Įskaityta
0803 1 1 1 1 1 Įskaityta
0804 1 1 1 1 1 Įskaityta
0805 1 1 1 1 1 Įskaityta
0806 1 1 1 1 1 Įskaityta
0807 1 1 1 1 1 Įskaityta
0808 1 1 1 1 1 Įskaityta
0809 1 1 1 1 Įskaityta
0810 1 1 1 1 1 Įskaityta
0811 1 1 1 1 1 Įskaityta
0812 1 1 1 1 1 Įskaityta
0813 1 1 1 1 0 Įskaityta
0814 1 1 1 1 1 Įskaityta
0815 1 1 1 1 1 Įskaityta
0816 1 1 1 1 1 Įskaityta
0817 1 1 1 1 1 Įskaityta
0818 1 1 1 1 1 Įskaityta
0820 1 1 1 1 Įskaityta
0821 1 1 1 1 1 Įskaityta
0823 1 1 1 1 Įskaityta
0824 1 1 1 1 Įskaityta

0825 1 1 1 1 1 Įskaityta
0826 1 1 1 1 1 Įskaityta
0827 1 1 1 1 1 Įskaityta
0828 1 1 1 1 Įskaityta
0829 1 1 1 Įskaityta
0830 1 1 1 1 0 Įskaityta
0831 1 1 1 1 1 Įskaityta
0832 1 0 1 0 0 Neįskaityta
0833 1 1 1 1 1 Įskaityta
0834 1 1 1 1 1 Įskaityta
0835 1 1 1 1 1 Įskaityta
0836 1 1 1 1 1 Įskaityta
0837 1 1 1 1 1 Įskaityta
0838 1 1 1 1 1 Įskaityta
0839 1 1 1 1 1 Įskaityta
0840 1 1 1 1 1 Įskaityta
0841 1 1 1 1 1 Įskaityta
0842 Neįskaityta
0843 1 1 1 1 Įskaityta
0844 1 1 1 1 1 Įskaityta
0845 1 1 1 1 1 Įskaityta
0846 1 1 1 1 1 Įskaityta
0847 1 1 1 1 1 Įskaityta
0848 1 1 1 1 1 Įskaityta
0849 1 1 1 1 Įskaityta
0850 1 1 1 1 1 Įskaityta
0851 1 1 1 1 1 Įskaityta
0852 1 1 1 1 1 Įskaityta
0853 1 1 1 1 1 Įskaityta
0854 1 1 1 1 1 Įskaityta
0855 1 1 1 1 1 Įskaityta
0856 1 1 1 1 1 Įskaityta
0857 1 1 1 1 1 Įskaityta
0858 1 1 1 1 1 Įskaityta
0862 1 1 1 1 Įskaityta
0863 1 1 1 1 1 Įskaityta
0864 1 1 1 1 1 Įskaityta
0865 1 1 1 1 1 Įskaityta
0866 1 1 1 1 1 Įskaityta
0867 1 1 1 1 1 Įskaityta
0868 1 1 1 1 1 Įskaityta
0869 1 1 1 1 1 Įskaityta
0870 1 1 1 1 1 Įskaityta
0871 1 1 1 1 0 Įskaityta
0872 1 1 1 1 1 Įskaityta
0873 1 1 1 0 1 Įskaityta
0874 1 1 1 1 1 Įskaityta
0875 Neįskaityta
0876 1 1 1 1 Įskaityta
0877 1 1 1 1 1 Įskaityta
0878 1 1 1 1 1 Įskaityta
0879 1 1 1 1 1 Įskaityta
0880 1 1 1 1 1 Įskaityta
0881 1 1 1 1 1 Įskaityta
0882 1 1 1 1 1 Įskaityta
0883 1 1 1 1 1 Įskaityta
0884 1 1 1 1 1 Įskaityta
0885 1 1 1 1 1 Įskaityta
0886 1 1 1 1 1 Įskaityta
0887 1 1 1 1 1 Įskaityta
0888 1 1 1 1 Įskaityta
0889 1 1 1 1 Įskaityta
0890 1 1 0 1 1 Įskaityta
0900 1 1 1 1 Įskaityta
0901 1 1 1 Įskaityta
0902 1 1 1 1 1 Įskaityta
0903 1 1 1 1 1 Įskaityta
0904 1 1 1 1 1 Įskaityta
0905 1 1 1 1 1 Įskaityta
0906 1 1 1 1 Įskaityta
0907 1 1 1 1 1 Įskaityta
0908 1 1 1 1 1 Įskaityta
0909 1 1 1 0 Įskaityta
0910 1 1 1 1 1 Įskaityta
0911 1 1 1 1 1 Įskaityta
0912 1 1 1 1 1 Įskaityta
0913 1 1 1 1 1 Įskaityta
0914 1 1 1 1 1 Įskaityta
0915 1 1 1 1 1 Įskaityta
0916 1 1 1 1 1 Įskaityta
0917 1 1 1 1 1 Įskaityta
0937 1 1 1 1 Įskaityta
0938 1 1 1 1 1 Įskaityta
0939 1 1 1 1 1 Įskaityta
0940 1 1 1 1 1 Įskaityta
0941 1 1 1 1 1 Įskaityta
0942 1 1 1 1 1 Įskaityta
0943 1 1 1 1 1 Įskaityta
0944 1 1 1 1 1 Įskaityta
0945 1 1 1 Įskaityta
0946 1 1 1 1 1 Įskaityta
0947 1 1 1 1 1 Įskaityta
0948 1 1 1 1 1 Įskaityta
0949 1 1 1 1 1 Įskaityta
0950 1 1 1 1 1 Įskaityta
0951 1 1 1 1 1 Įskaityta
0952 1 1 1 1 1 Įskaityta
0953 1 1 1 1 1 Įskaityta
0999 1 1 1 1 1 Įskaityta

0500 1 1 1 1 1 Įskaityta
0501 1 1 1 1 1 Įskaityta
0502 1 1 1 1 1 Įskaityta
0503 1 1 1 1 1 Įskaityta
0504 1 1 1 1 1 Įskaityta
0505 1 1 1 1 1 Įskaityta
0507 1 1 1 1 Įskaityta
0508 1 1 1 1 1 Įskaityta
0509 1 1 1 Įskaityta
0510 1 1 1 1 1 Įskaityta
0511 1 1 1 1 1 Įskaityta
0512 1 1 1 1 1 Įskaityta
0513 1 1 1 1 1 Įskaityta
0514 1 1 1 1 1 Įskaityta
0515 1 1 1 1 1 Įskaityta
0516 1 1 1 1 1 Įskaityta
0517 1 1 1 1 1 Įskaityta
0518 1 1 1 1 1 Įskaityta
0519 1 1 1 1 0 Įskaityta
0520 1 1 1 1 1 Įskaityta
0521 1 1 1 1 Įskaityta
0522 1 1 1 1 1 Įskaityta
0523 1 1 1 1 1 Įskaityta
0524 1 1 1 1 1 Įskaityta
0525 1 1 1 1 0 Įskaityta
0526 1 1 1 1 Įskaityta
0527 1 1 1 1 1 Įskaityta
0528 1 1 1 1 1 Įskaityta
0529 1 1 1 1 1 Įskaityta
0530 1 1 1 1 Įskaityta
0531 1 1 1 1 1 Įskaityta
0532 1 1 1 1 0 Įskaityta
0534 1 1 1 1 1 Įskaityta
0535 1 1 1 1 1 Įskaityta
0536 1 1 1 1 1 Įskaityta
0537 1 1 1 1 1 Įskaityta
0538 1 1 1 1 1 Įskaityta
0539 1 1 1 1 1 Įskaityta
0540 1 1 1 0 1 Įskaityta
0541 1 1 1 0 1 Įskaityta
0542 1 1 1 1 1 Įskaityta
0543 1 1 1 1 1 Įskaityta
0544 1 1 1 1 1 Įskaityta
0545 1 1 1 1 1 Įskaityta
0546 1 1 1 1 Įskaityta
0547 1 1 1 1 Įskaityta
0548 1 1 1 1 Įskaityta
0549 1 1 1 1 Įskaityta
0550 1 1 1 Įskaityta
0551 1 1 1 1 1 Įskaityta
0552 1 1 1 1 1 Įskaityta
0553 1 1 1 1 1 Įskaityta
0554 1 1 1 1 1 Įskaityta
0555 1 1 1 1 1 Įskaityta
0556 1 1 1 1 Įskaityta
0557 1 1 1 1 1 Įskaityta
0558 1 1 1 1 1 Įskaityta
0559 1 1 1 1 1 Įskaityta
0560 1 1 1 1 1 Įskaityta
0561 1 1 1 1 1 Įskaityta
0562 1 1 0 1 0 Įskaityta
0563 1 1 1 1 1 Įskaityta
0564 1 1 1 1 1 Įskaityta
0565 1 1 1 1 1 Įskaityta
0566 1 1 1 1 1 Įskaityta
0567 1 1 1 1 1 Įskaityta
0568 1 1 1 1 1 Įskaityta
0569 1 1 1 1 1 Įskaityta
0570 1 1 1 1 1 Įskaityta
0571 1 1 1 1 Įskaityta
0572 1 1 1 1 1 Įskaityta
0573 1 1 1 1 1 Įskaityta
0574 1 1 1 1 1 Įskaityta
0575 1 1 1 1 0 Įskaityta
0576 1 1 1 1 1 Įskaityta
0577 1 1 1 1 1 Įskaityta
0578 1 1 1 1 1 Įskaityta
0579 1 1 0 1 1 Įskaityta
0580 1 1 1 0 Įskaityta
0581 1 1 1 1 1 Įskaityta
0582 1 1 1 1 1 Įskaityta
0583 1 1 1 1 1 Įskaityta
0584 1 1 1 1 1 Įskaityta
0585 1 1 1 1 1 Įskaityta
0586 1 1 1 1 1 Įskaityta
0587 1 1 1 1 1 Įskaityta
0588 1 1 1 1 1 Įskaityta
0589 1 1 1 1 1 Įskaityta
0590 1 1 1 1 1 Įskaityta
0591 1 0 1 1 1 Įskaityta
0592 1 1 1 1 1 Įskaityta
0593 1 1 1 1 1 Įskaityta
0594 1 1 1 1 Įskaityta
0595 1 1 1 1 0 Įskaityta
0596 1 1 1 1 1 Įskaityta
0597 1 1 1 1 0 Įskaityta
0598 1 1 1 1 1 Įskaityta
0599 1 0 1 1 1 Įskaityta
0600 1 0 1 1 1 Įskaityta
0601 1 1 1 1 1 Įskaityta
0602 1 0 1 1 1 Įskaityta
0603 1 1 0 1 1 Įskaityta
0604 1 1 1 1 1 Įskaityta
0605 1 1 1 1 1 Įskaityta
0606 1 1 1 1 1 Įskaityta
0607 1 1 1 1 Įskaityta
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Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui
2014 m. rugsėjo–2015 m. sausio mėn. SDTS centre pradedami nauji nuotoliniai mokymai tema

Modernių ir tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui

Mokymų turinys:
1. Svarbūs patarimai, leidžiantys pagerinti lėtinių žaizdų gydymą. Drėgnas žaizdų gydymas

2. Tender Wet Plus – intensyviam žaizdos valymui
3. Alginatinio tvarsčio Sorbalgon naudojimas

4. HydroTac ir Hydrocoll tvarsčių naudojimo ypatumai
5. Tinklelinių tvarsčių naudojimas žaizdų gydymui

Mokymų medžiagą parengė Nijolė Katinė, UAB „Allium UPI“.

Dalyviams, atlikusiems pateiktas užduotis ir atsakiusiems į klausimus, bus išduodami  
20 val. mokymosi trukmės SDTS centro tobulinimosi pažymėjimai.

Nuotoliniai mokymai skiriami sveikatos priežiūros specialistams.
Atkreipkite dėmesį, kad naujas Nuotolinio mokymo ciklas prasidės 2014 m. rugsėjo mėnesį. 

Registracijos mokestis užsisakiusiems leidinį – 35,- Lt
Mokantis internetu – 70,- Lt
Mokestį už nuotolinį mokymą prašome pervesti į SEB banką.
Sąskaitos Nr. LT 227044060000322130
Visiems užsiregistravusiems bus suteiktas identifikavimo numeris (ID), kurį vėliau reikės
nurodyti savo atsakymų kortelėse.
Nepamirškite, kad užpildytą dalyvio registracijos kortelę, mokėjimo kvitą ir diplomo kopiją
būtina atsiųsti iki rugsėjo 1 dienos paštu adresu Nuotolinis mokymas, SDTS centras, Rugių 1, Vilnius.

Visais rūpimais klausimais dėl Nuotolinio mokymo prašome 
skambinti Elonai Steckienei tel. (85) 2 77 99 32.

Kirpimo linija
Nuotolinio mokymo „Modernių ir tinklelinių tvarsčių  

naudojimas žaizdų gydymui “ dalyvio registracijos kortelė
Vardas

Pavardė

Gimimo data*

Adresas

Tel. Nr.

El.paštas

Diplomo numeris

Kokia pavarde išduotas diplomas

Miestai, kuriuose bus teikiami pažymėjimai (pabraukite miestą, kuriame pageidaujate atsiimti pažymėjimą):
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Druskininkai.

* Gimimo datos pildymo pavyzdys:

2 0 0 1  0 9  0 9



14 15Žodis gydo, žodis žeidžiaNaudinga žinoti

Greitoji medicinos pagalba (GMP) – tarsi vartai į visą šalies 
sveikatos sistemą. Pacientų gydymo sėkmė ir išgyvenamumas 
tiesiogiai priklauso nuo nedelsiant aplinkinių pradėtos teikti 
pirmosios pagalbos bei greitosios medicinos pagalbos specialistų 
suteiktos būtinosios pagalbos. Jau nuo 2007 m. Lietuvoje vyk-
domi GMP specialistų tiksliniai mokymai, antri metai vyksta 
GMP dispečerinių centrų kūrimas, įdiegiami pagalbos teikimo 
protokolai. Pacientas ar kitas pagalbą kviečiantis asmuo nuo pat 
pirmos minutės gauna dispečerio nuorodas, ką jis turi atlikti 
iki GMP specialistų atvykimo. Dėl to visuomenėje, medikų 
bendruomenėje kyla įvairių svarstymų, abejonių, o kartais ir 
tendencingų pasisakymų. Vykstant pertvarkai, pasikeitimams, 
dažnai nenorima pastebėti teigiamų pokyčių ar tiesiog nesigi-
linama į pertvarkos esmę, stengiamasi sumenkinti jos svarbą.

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasigirdo nepelnyti priekaištai 
dėl naujai patvirtintos „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo 
kortelės“ (forma Nr. 110/a). Atkreipiame dėmesį, kad jos prirei-
kė norint tinkamai, aiškiai dokumentuoti pagalbos teikimą paci-
entui, šią informaciją perkelti į elektroninę duomenų bazę, kad 
būtų galima objektyviai vertinti, monitoruoti pacientui suteiktos 
pagalbos kokybę. 

Teikiant GMP paslaugas labai svarbu greitas, tikslus ir in-
formatyvus pagalbos teikimo dokumentavimas. Iki šiol GMP 
specialistai pildydavo „Kvietimo kortelę“ (forma Nr. 110/a), 
„Pranešimą apie GMP siųstą ligonį“ (forma Nr.114-1/a) bei 
„Greitosios medicinos pagalbos ligonio siuntimą“ (forma  
Nr. 114/a). Šie dokumentai su nedideliais pataisymais buvo 
naudojami GMP sistemoje daugiau kaip 50 metų.

Remiantis pasauline patirtimi ir siekiant užtikrinti kokybišką, 
operatyvų GMP paslaugų teikimą pacientams bei pagerinti turi-
mos informacijos apskaitą, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos 
įstaigų (LGMPĮ) asociacijos valdyba, padedama Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) Ekstremalios medicinos katedros 
mokslininkų, dar 2013 m. pradžioje apsvarsčiusi asociacijoje pa-
teikė Sveikatos apsaugos ministerijai naujo pavyzdžio „Greitosios 
medicinos pagalbos kvietimo kortelės“ (forma 110/a) projektą. Po 
ilgų diskusijų ir kortelės tobulinimo projektas buvo patvirtintas 
2013 m. gegužės 7 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 
V-461 (bandomoji forma 110/a „Greitosios medicinos pagalbos 
kvietimo kortelė“, kortelės pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisy-
klės). Pasirinktos dvi GMP stotys kaip bandomosios: VšĮ Kauno 
miesto GMPS ir VšĮ Alytaus GMPS. Šių įstaigų specialistai buvo 
supažindinti su nauju dokumentu, mokomi taisyklingai užpildyti, 
tikrinti, vertinti, perkelti kortelės duomenis į bendrą informacinę 
sistemą. Visus metus buvo pildoma naujos formos kvietimo kor-
telė, jos duomenys tvarkomi informacinėje sistemoje. Kortelė pa-
rengta dviejų sluoksnių, save kopijuojanti, viena jos dalis, nuvežus 
pacientą, buvo paliekama stacionarinės asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje (ASPĮ) skubiosios pagalbos-priėmimo skyriuose, kurių 
darbuotojai taip pat buvo supažindinti su nauju dokumentu. 

Iš pradžių buvo nerimo ir nežinios. Pirmosios kortelės 
buvo pildomos abejojant, klystant, bet įgūdžiai greitai ir tai-
syklingai ją užpildyti susiformavo maždaug per mėnesį. Jau 
vasaros gale beveik visi bandomųjų GMP įstaigų specialistai 

Šalyje įsigaliojo naujo pavyzdžio  
„Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“

Nerijus Mikelionis, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija 

teigė, kad prie senosios kortelės grįžti nenorėtų, nes pildant 
naujos formos kortelę sutaupoma laiko, ji yra patogi, infor-
matyvi, saugi. Skubiosios medicinos pagalbos-priėmimo sky-
rių personalas taip pat teigiamai vertino naująjį dokumentą.

Pasauline praktika pagrįsta nauja „Greitosios medicinos pa-
galbos kvietimo kortelė“ įdiegiama dėl neabejotinų privalumų:

– pildoma anketiniu principu, iki minimumo sumažinta 
rašytinių duomenų (pažymima taškeliu atitinkamas langelis), 
greičiau ir lengviau pildyti ir vertinti dokumentą;

– vietoj 3 anksčiau pildytų formų pildoma 1 forma, kurios 
antrasis egzempliorius (kopija) paliekama stacionarinėje ASPĮ;

– objektyvizuojama pacientui teikta pagalba;
– kortelė paruošta vadovaujantis pagalbos teikimo algoritmais 

ir suskirstyta į blokus, skirtus atžymoms teikiant pagalbą pacien-
tams, patyrusiems įvairias traumas, insultą, ūmų koronarinį sin-
dromą ir t. t. Pagalbos teikimo duomenys pažymimi atskiruose 
blokuose. Tai pagrindiniai GMP darbo kokybės vertinimo rodi-
kliai visame pasaulyje.

– kortelė pildoma atvykus į skubiosios pagalbos-priėmimo 
skyrių, kortelės kopija paliekama priėmimo skyriaus medi-
kams, taip garantuojant, kad pateikti duomenys yra objekty-
vūs. Jie parodo ikistacionarinės pagalbos kokybę, jų neįmano-
ma klastoti, prirašyti;

– kortelė paruošta skaitmeniniam apdorojimui ir visų duo-
menų perkėlimui į duomenų bazę. Galima pasirinktinai vertinti 
turimus duomenis: operatyvumo, teiktos pagalbos, medikamen-
tų ir naudotų medicinos priemonių, transportavimo būdo ir t. t.

Įvertinę bandomosiose GMP stotyse teigiamą naujosios 
kortelės eksperimentą, LGMPĮ asociacijos valdybos siūlymu 
Sveikatos apsaugos ministras 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu  
Nr. V-1234 nurodė, kad „Greitosios medicinos pagalbos kvieti-
mo kortelė“ forma Nr. 110/a nuo 2014 m. sausio 1 d. gali būti 
pildoma, o nuo 2014 m. gegužės 1 d. yra privaloma visoms 
ASPĮ, teikiančioms greitosios medicinos pagalbos paslaugas. 

Kad būtų lengviau įgyvendinti šį įsakymą, LGMPĮ asocia-
cija ėmėsi švietėjiškos misijos, pasiūlė pasidalyti sukaupta pa-
tirtimi su visais šalies greitosios pagalbos įstaigų atstovais. Visi 
norintys dalyvauti mokymuose buvo kviečiami registruotis ir 
atvykti į VšĮ Kauno miesto GMP stotį, kur buvo vykdomi 
teoriniai ir praktiniai mokymai.

Tikimės, kad naujo pavyzdžio „Greitosios medicinos pa-
galbos kvietimo kortelės“ pildymas duos teigiamų rezultatų: 

– sutrumpins GMP specialistų gaištamą laiką pildant do-
kumentus;

– mažiau kils ginčų su skubios medicinos pagalbos-priė-
mimo skyriais, nes kortelėje nurodomas priėmusio į ligoninę 
asmens spaudas arba parašas, paciento atvežimo laikas, pagrin-
diniai paciento gyvybiniai parametrai;

– užtikrins skaidresnį ir kokybiškesnį GMP paslaugų tei-
kimą pacientams;

– pagerins teikiamų paslaugų apskaitą;
– pagerės statistinių duomenų apdorojimas ir kaupimas, 

atsiras galimybė GMP paslaugos duomenis integruoti į šalies 
„e. sveikata“ informacinę sistemą.

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų (LGMPĮ) asociacijos informacija

Žodžių reikšmių ribos ir platumos

Kasdien pasakome begalę žodžių – gerų, įdomių, paprastų, su-
dėtingų, kartais prasmingų, dažnai ir bereikšmių. Tačiau ne visada 
pagalvojame, kad žodžiai yra labai svarbūs, jie turi savyje galios. 
Žodžiu drąsiname ir laiminame, prisiekiame ir liudijame, žodžiu 
galime prakeikti ir nuteisti, padėti pasveikti ir užmušti. Žodyje at-
sispindi visuomenės gyvenimo, kultūros pokyčiai, matyti ir žmo-
gaus minties raida, požiūris į vienus ar kitus dalykus.

Tereikia įdėmiau įsiklausyti. Žodis nėra tik forma. Jis, sakyčiau, 
kaip žmogus, turi ir kūną, ir sielą – reikšmę – tik dažniausiai ne 
vieną. Todėl ir elgtis bet kaip su žodžiu negalima. Pavartę Akade-
minį lietuvių kalbos žodyną, pamatysime, kad daugelis lietuvių 
kalbos žodžių yra daugiareikšmiai, pavyzdžiui, žodis eiti turi net 
86 reikšmes, mesti – 30, akis – 23, ausis – 27, gyslos – 16... Taigi, 
niekaip nepateisinamas lengvabūdiškas žodžio reikšmių vartoji-
mas, nes žodžio galią lemia jo reikšmė. Todėl neapsieisime be nu-
statytų normų, įteisintų žodynuose. Kitaip nesuprasime, ar žodžio 
reikšmė yra sava, ar verstinė, t. y. nevartotina. Tokios klaidos labai 
dažnos ir pavojingos, atsiradusios dėl kitų kalbų įtakos. Žodis, at-
rodo, lietuviškas, taisyklingas, o reikšmė gali būti verstinė, nors la-
bai artima, kasdienė, nekelianti abejonių jo tinkamumu. Medikų 
kalboje tokių reikšmės pavojų taip pat nemažai. Aptarkime iš pra-
džių dažniausias reikšmės klaidas, vadinamuosius semantizmus. 

Kalbėdami apie žmogaus, paciento sveikatą, dažnai girdime: 
gydytojai atstatė ligonio sveikatą: atstatytas regėjimas; atstatomasis 
masažas, atstatyta kraujotaka...
Atstatyti nevartojamas reikšme at(si)gauti, grįžti, su(si)grąžin-
ti, at(si)naujinti, atgaivinti, atsikurti.
Taisytume: gydytojai sugrąžino ligonio sveikatą; atkurtas (at-
gautas, sugrąžintas) regėjimas, atgaunamasis (gydomasis) ma-
sažas, atkurta kraujotaka... Taigi, žmogaus organizme jokių sta-
tybų nevyksta, išskyrus tuos atvejus, kai gydytojas turi atstatyti 
išnirusį ar lūžusį kaulą į vietą.
Gautis – taisyklingas, gana siauros reikšmės žodis, reiškiantis: 
1. taisytis, gaivintis (pvz., gamta gaunasi, žmogus po ligos gau-
nasi, t. y. sveiksta); 2. vykti, keliauti (pvz., kur gauniesi?). Ta-
čiau labai dažnai žodžiui gautis suteikiame neaprėpiamų galių, 
vartodami netinkamomis reikšmėmis: (ne)pavykti ką padaryti, 
susidaryti, įvykti, atsirasti, išsivystyti. Pavyzdžiui: gavosi (= su-
sidarė) tokia situacija; gavosi (= įvyko) nesusipratimas; niekaip 
nesigauna (= nepavyksta) išspręsti problemos; gavosi (= atsira-
do) netikslumų...
Medikų kalboje labai dažnai netinkamai vartojamas žodis išaiš-
kinti. Žodynuose išskirtos tokios šio žodžio reikšmės: paaiškin-
ti, padaryti, kad būtų aišku.
Tad taisykime: išaiškinti diagnozę (= nustatyti); reikia išaiškinti 
ligonio būklę (= ištirti); išaiškino ligos pasekmes (ištyrė, atsklei-
dė)... Įsidėmėkime, kad pedagogai – aiškina, o medikai – gydo, 
tiria, nustato... Žinoma, kai kada tenka ir paaiškinti – jei kas 
neaišku.
Žodis (į)(iš)vesti – vienas iš dažniausiai vartojamų. Tačiau ar 
visada taisyklingai? Žodynuose išskirtos trys taisyklingos reikš-
mės: 1. įeiti vedantis; 2. prijungti prie kokių įrenginių linijos 
(pvz., įvesti elektrą, dujas); 3. įsteigti, sukurti (pvz., įvesti tvar-

Diana Žėkienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas

ką, madą). Bet įvairiuose šaltiniuose klesti: įvesti vaistus į veną; 
įvesti zondą, įvesti kateterį, iš dietos būtina išvesti šokoladą, iš-
vesti iš narkozės...
Taigi, (į)(iš)vesti nevartojamas reikšme (su)leisti, (su)švirkšti, 
vartoti, pabudinti, pažadinti.
Aišku, kad į žmogaus organizmą nieko nei įvesti, nei išvesti 
negalima: suleisti (sušvirkšti) vaistus į veną; (į)kišti zondą, kate-
terį; atsisakyti, nebevalgyti šokolado, dietoje neturi būti šoko-
lado; pabudinti (pažadinti) iš narkozės.
Per daug reikšmių suteikiame ir žodžiui iššaukti (vartojamas 
reikšme iškviesti; pajėgti šaukti).
Iššaukti nevartojamas reikšme sukelti, paskatinti.
Iššaukė (= sukėlė, paskatino) širdies ritmo sutrikimus; iššaukė  
(= sukėlė, paskatino) ligonio reakciją, iššaukė (= sukėlė, paskati-
no) alergiją; iššaukė (= sukėlė, paskatino) pasekmes...
Nuimti karščiavimą; nuimti skausmą; nuimti apribojimus; nu-
imti įtampą, nuimti nuo pareigų; nuimti premiją; nuimti nuo 
kontrolės; nuimti vaistus, nuimti nuo įskaitos...
Galima būtų tęsti tą nuimti karštinę. Tačiau taip gali ištikti šo-
kas. Tada, ko gero, turėsime nuimti ir šoką.
Nuimti nevartojamas reikšme numalšinti, atleisti, panaikinti, 
išbraukti.
Taigi, taisytume: (nu)malšinti skausmą; panaikinti apriboji-
mus; pašalinti įtampą; atleisti, pašalinti iš pareigų; nemokėti 
premijos; baigti, liautis kontroliuoti; nebevartoti, atsisakyti 
vaistų, išbraukti iš įskaitos.
Ar žodžiai stebėti ir pastebėti vartojami taisyklingai? Taip, ta-
čiau skirtingomis reikšmėmis.
Stebėti – akylai, atidžiai žiūrėti, žiūrint tirti, sekti akimis, t. y. 
tyrinėti ilgą laiką (pvz.: stebėti ligonį, stebėti elgesį, stebėti įvy-
kius, stebėti situaciją...).
Pastebėti – žiūrėti, matyti, nustatyti, būti. Nusako baigtinį, 
momentinį veiksmą.
Stebimas (= nustatytas) meningitas; stebimas (= pastebėtas, yra, 
nustatytas) nervų sistemos sutrikimas, stebimi (= matomi, pa-
stebėti, nustatyti) pokyčiai; stebimas (= yra, matomas, nustaty-
tas) nugaros iškrypimas...
Žodis teisingas tapo kone universalus: teisinga dieta, teisinga 
diagnozė, teisingi vaistai, teisingas gydymas, teisinga laikysena, 
teisingas elgesys...
Galima pamanyti – vyraujanti absoliuti tiesa, nes teisingas – tai 
nešališkas, atitinkantis tiesą. Tik tiesa čia niekuo dėta: mums, 
pacientams, svarbu, kad dieta būtų tinkama, diagnozė – tiksli, 
vaistai – veiksmingi, tinkami, gydymas – tikslingas, tinkamas, 
laikysena – taisyklinga, elgesys – tinkamas, gal malonus...

Tai tiek ydų šį kartą. Baigdama noriu pacituoti žymių žmonių 
mintis – vis dėlto kaip teisingai, išmintingai, tiksliai pasakyta:

Kitaip sudėlioti žodžiai turi kitokią prasmę, o kitaip sudėliotos 
prasmės – kitokį poveikį (B. Paskalis).

Turime stengtis, ne kad visi mus suprastų, o kad mūsų nebūtų 
galima nesuprasti (Vergilijus).

Galima tartis su tais, kurie kalba kita kalba, bet tik ne su tais, ku-
rie tiems patiems žodžiams suteikia visai kitą prasmę (Ž. Rostanas). 
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Rekomendacijos onkologiniams ligoniams. 
Gyvenimo būdas ir mityba, sergant vėžiu

Parengė Vilniaus universiteto Onkologijos instituto fitoterapeutas Juozas Ruolia, A. Stulginskio augalinės kilmės maisto produktų 
kokybės specialistas bakalauras Tadas Micius, farmacijos specialistė Beata Rožanskaja

Pristatome netrukus pasirodysiantį leidinį itin aktualia 
tema –  kaip gyventi ir kaip maitintis susirgus vėžiu. 

Kodėl susergama vėžiu?
Vieningo atsakymo nėra, tačiau dauguma medikų pripažįsta, kad 

imuninės sistemos sutrikimai ir netinkama mityba turi tam įtakos.
Įvairiais tyrimais įrodyta, kad baltosios kraujo ląstelės (leukoci-

tai) reaguoja į suvartojamą maistą, aplinką, fizinę veiklą ir emocinę 
būseną. Todėl verta patobulinti savo valgiaraštį, gyvenimo būdą, 
kad jaustumėmės sveikesni, o rizika susirgti vėžiu būtų mažesnė.

Sergant vėžiu svarbu valgyti gerai subalansuotą maistą ir vengti 
tam tikrų produktų, kurie gali pakenkti. Lietuvoje kasmet nusta-
toma keliolika tūkstančių naujų vėžio atvejų. Apie 20–50 proc.  
mirčių nuo įvairių navikų mokslininkai sieja su mitybos ypatu-
mais. Remiantis epidemiologiniais tyrimais, yra tikimybė, kad jei 
valgytume toliau išvardytus mitybos specialistų rekomenduoja-
mus produktus, galėtume išvengti 60–70 proc. krūties, storosios 
žarnos ir prostatos vėžio bei 40–50 proc. plaučių vėžio atvejų. 
Tokia mityba naudinga ne tik siekiant vėžiui užkirsti kelią, bet ir 
juo sergant. (www.ncbl.nlm.vih.gov/pubmed/15496224)

Priešvėžinė mityba iš esmės susideda iš daržovių (ir ankštinių 
augalų), vartojamų su alyvuogių aliejumi (gali būti rapsų ar sėme-
nų) arba ekologišku sviestu, česnakais, vaistažolėmis ir prieskoniais. 
Mėsa ir kiaušiniai nebūtini. Jie neatspindi šios mitybos principų ir 
pagrindinių sudedamųjų dalių. Pirmiausia jų paskirtis – pratur-
tinti skonį. 2007 m. Pasaulio vėžio tyrinėjimo centro ataskaitoje 
rekomenduojama suvartoti ne daugiau 500 g mėsos per savaitę. 
Tai visiškai prieštarauja įprastai vakarietiškai maisto dozei (didelis 
mėsos gabalas su keliomis daržovėmis). Be to, lietuviai 40–50 proc. 
kalorijų gauna su riebalais, daugiausia – gyvuliniais. Anot specialis-
tų, jie turėtų sudaryti ne daugiau 30 proc. gaunamų riebalų. Rie-
bus maistas sukelia ne tik širdies ir kraujagyslių ligas, bet žarnyno, 
prostatos vėžį bei didina riziką, kad atsinaujins krūties vėžys.

Štai mitybos specialistų rekomenduojamas produktų, 
vertų įtraukti į kasdienę mitybą, sąrašas:

Kopūstai. Kopūstai (briuseliniai, pekininiai, žiediniai, bro-
koliniai) turi gliukozinolatų, pasižyminčių priešvėžiniu povei-
kiu, bei padeda detoksikuoti tam tikras kancerogenines me-
džiagas. Šios medžiagos neleidžia ikivėžinėms ląstelėms vystytis 

į piktybinius auglius. Be to, jos skatina 
ląstelių savižudybę.

Ypač naudingi briuseliniai ir bro-
koliniai kopūstai. Danijoje, Didžiojoje 
Britanijoje ir Suomijoje atlikus nepri-
klausomus tyrimus, nustatyta, kad net ir 

nedidelės brokolinių kopūstų porcijos, pavyzdžiui, 100 g per 
dieną, pakanka norint sumažinti plaučių, šlapimo pūslės, virš-
kinimo sistemos, krūties ir prostatos vėžio riziką. O briuseliniai 
kopūstai sveikatai naudingi dėl juose esančio didelio kalcio, na-
trio, fosforo ir geležies kiekio.

Atkreipkite dėmesį: kopūstų geriau nevirti. Virdami rizi-
kuojate suardyti priešvėžines medžiagas.

Vartojimo rekomendacijos: uždenkite ir trumpai pagarin-
kite arba pakepinkite greitai maišydami gilioje keptuvėje su šiek 
tiek alyvuogių aliejaus.

Svogūnai, česnakai. Svogūnai, 
česnakai, porai taip pat įvardijami 
kaip produktai, padedantys kovoti 
su vėžiu. Itin veiksminga porų ir 
česnakų terapija nuo žarnyno vėžio.

Šios šeimos augalų komponentai turi savybę pagreitinti 
kancerogeninių toksiškų medžiagų pašalinimą iš organizmo. 
Jie skatina apoptozę (ląstelių mirtį) gaubtinės žarnos, krūties, 
plaučių, prostatos vėžio bei leukemijos atvejais.

Epidemiologijos studijos leidžia manyti, kad žmonės, var-
tojantys daug česnakų, rečiau suserga inkstų ir prostatos vėžiu.

Svogūnai ir česnakai padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje –  
tai mažina insulino sekreciją, taip pat ir vėžinių ląstelių augimą.

Atkreipkite dėmesį: aktyviosios česnakų molekulės išsiski-
ria tada, kai česnako skiltelė yra sutraiškoma ar susmulkinama, 
o geriausiai česnakų veikliosios medžiagos pasisavinamos, kai 
ištirpinamos nedideliame kiekyje aliejaus.

Vartojimo rekomendacijos: sukapotus česnakus ir svogūnus 
galima šiek tiek pakepinti su trupučiu aliejaus, sumaišyti su garin-
tomis ar lengvai pakepintomis daržovėmis ir pagardinti ciberžo-
lėmis ar kariu. Juos galima valgyti ir žalius, įmaišytus į salotas, ar 
su sumuštiniu, ekologišką įvairių grūdų duoną užtepus ekologišku 
sviestu ar alyvuogių aliejumi.

Pomidorai. Sezono metu var-
tojami pomidorai sumažina pik-
tybinių krūties, plaučių, skran-
džio, prostatos, storosios žarnos 
auglių riziką. Pasak mokslininkų, 
gydomoji jų galia slypi karotinoide 
likopene. Atlikti tyrimai patvirti-

no, kad žarnyno vėžio rizika gali sumažėti net 30–40 proc.,  
jei kasdien bus valgoma pomidorų. Specialistai šias daržoves re-
komenduoja valgyti ne tik šviežias, bet ir termiškai apdorotas 
(virtas, keptas, troškintas, jų sultyse ar natūraliuose padažuose).

Trikdo Aktyvina

Tradicinė vakarietiška virtuvė Viduržemio jūros dieta, Indijos, Azi-
jos virtuvė

Nuolatinis pyktis ar depresija Drąsus savo sunkumų sutikimas

Socialinė izoliacija Šeimos ir draugų parama

Savo asmenybės neigimas Savęs priėmimas su savomis verty-
bėmis ir praeitimi

Sėslus gyvenimo būdas Reguliarus fizinis aktyvumas

Kas trikdo ir kas suaktyvina imuninių ląstelių gamybą?

Atkreipkite dėmesį, kad verdant pomidorus alyvuogių alie-
juje ar panašiuose riebaluose, juose padaugėja likopeno ir mūsų 
organizmo ląstelės gali jį kur kas lengviau įsisavinti. Įrodyta, 
kad dėl pomidoruose esančio likopeno poveikio prostatos vėžiu 
sergantys vyrai, valgio metu pomidorų padažą vartojantys ma-
žiausiai du kartus per savaitę, išgyvena ilgiau.

Vartojimo rekomendacijos: vartokite konservuotą pomi-
dorų padažą su alyvuogių aliejumi, bet be jokio cukraus. Arba 
pasigaminkite pomidorų padažą patys: ant mažos ugnies pa-
kepinkite pomidorus keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus. 
Pridėkite svogūnų, česnakų, kmynų, ciberžolių ir pan.

Uogos. Uogose taip pat yra labai stiprių 
priešvėžinių molekulių, galinčių padėti su-
mažinti riziką susirgti įvairių rūšių vėžiu. 
Elaginė rūgštis, kurios gausu avietėse ir braš-
kėse, taip pat antocianinai, randami šilauo-
gėse ir mėlynėse, gali stabdyti auglių susi-
darymą, neleisdami aplink auglius susidaryti naujiems kraujo 
indams, trukdydami augliams pasisavinti jų augimui reikalin-
gas maistingąsias medžiagas.

Vartojimo rekomendacijos: pusryčiams sumaišykite uogas su 
sojų pienu ir su įvairių grūdų koše, kurie, skirtingai nei tradiciniai 
kukurūzų dribsniai, nedidina insulino kiekio kraujyje.

Į salotas ar užkandžius įmaišius uogų, išgaunamas saldus 
skonis, nuo kurio nekyla cukraus kiekis kraujyje. Šaldymas 
nepažeidžia priešvėžinių molekulių, esančių šiose uogose, taigi 
žiemą šaldytos uogos gali puikiais atstoti šviežias.

Žalioji arbata. Ji yra tikras antioksi-
dantų lobynas, taip pat turi ir epigalo-
katechino 3-galato, kuris laikomas vienu 
svarbiausių antikancerogenų, padedan-
čiu sustabdyti auglių vystymąsi bei iš-
vengti jo. Įrodyta, kad kasdien vartojant 

žaliąją arbatą galima apsisaugoti nuo krūties vėžio. Geriausia 
ją gerti be jokių priedų. Laboratorinių tyrimų metu pastebėta, 
kad ši medžiaga gerina rentgenoterapijos efektą.

Užpilta žalioji arbata turi pastovėti mažiausiai penkias minu-
tes, geriausia – dešimt, kad išskirtų katechinus.

Vartojimo rekomendacijos: užpilkite 2 g žaliosios arbatos 10 
minučių arbatinuke ir per valandą išgerkite. Gerkite 2–3 puo-
delius per dieną. Nelaikykite žaliosios arbatos po užpylimo, nes 
po valandos ar dviejų ji praranda vertingą medžiagą – polifenolį.

Pastaba. Kai kurie žmonės yra jautrūs žaliojoje arbatoje esan-
čiam kofeinui ir juos kankina nemiga, jei geria arbatą po 16 val. 
Tokiu atveju vartokite arbatą be kofeino.

Graikiniai riešutai. Remiantis 
atliktais tyrimais, graikiniai rie-
šutai padeda kovoti su prostatos 
vėžiu, daro teigiamą įtaką krau-
jagyslių sistemai ir širdžiai, vyrų 
sveikatai. Pasak mokslininkų, šie 
riešutai net dukart sumažina krū-

ties vėžio riziką. Moterims rekomenduojama kasdien suvalgyti 
po 50–55 g graikinių riešutų.

Prieskoniai. Įrodyta, kad vienas pui-
kiausių ir kvapniausių indiškų pries-
konių – karis – stabdo vėžinių ląstelių 
dalijimąsi. Toks efektas pasiekiamas dėl 
jame esančio kurkumino, kuris ir pasižy-

mi priešvėžiniu poveikiu. Ciberžolė yra pats stipriausias natū-
ralus priešuždegiminis preparatas. Laboratorijoje pastebėta, kad 
jis gerina chemoterapijos efektyvumą ir mažina naviko augimą 
(labiausiai – gaubtinės žarnos vėžio atveju).

Atkreipkite dėmesį: kad būtų idealiai organizmo absorbuo-
ta, ciberžolė turi būti sumaišyta su juodaisiais pipirais, o geriau-
sia, kai dar yra ištirpinama aliejuje (alyvuogių, rapsų, sėmenų). 
Parduotuvėje pirktuose mišiniuose ciberžolė sudaro 20 proc. 
viso prieskonių mišinio. Taigi geriau gauti ciberžolės miltelių. 

Vartojimo rekomendacijos: sumaišykite 1 arbatinį šaukšte-
lį ciberžolės miltelių su 2 arbatiniais šaukšteliais alyvuogių alie-
jaus ir įberkite didelį žiupsnį juodųjų pipirų. Dėkite į daržoves 
ir salotų padažus.

Kartusis šokoladas. Jame gausu 
antioksidantų (polifenolių, proan-
tacianidinų), kurie apsaugo sveikas 
ląsteles ir stabdo vėžinių vystymąsi. 
Tam įtakos turi šokolado gamybai 
naudojamos kokybiškos kakavos 
pupelės. Todėl geriausia skanauti tokį, į kurio sudėtį įeina ne 
mažiau kaip 70 proc. kakavos. Rekomenduojama karčiojo šo-
kolado dienos dozė – 30–40 g.

Ankštinės daržovės. Jos turi daug 
fitoestrogenų, kurie apsaugo nuo krū-
ties ir prostatos vėžio, taip pat ląstelie-
nos, gerinančios virškinamojo trakto 
darbą. Atlikti tyrimai parodė, kad 
reguliariai valgant ankštines daržoves 

mažėja žarnyno vėžio rizika. Sojų isoflavonai (įskaitant genisteiną, 
daidzeiną ir gliciteiną) blokuoja vėžio ląstelių stimuliaciją lytiniais 
hormonais (estrogenais ir testoteronu). Tarp azijiečių moterų, 
kurios valgė sojas nuo paauglystės, pasitaiko pastebimai mažiau 
krūties vėžio atvejų. O kai jos serga vėžiu, navikai būna mažiau 
agresyvūs ir yra tikimybė išgyventi.

Morkos, moliūgai. Šios daržovės tur-
tingos antioksidantų karotinoidų, kurie 
padeda slopinti vėžinių ląstelių proliferaciją 
ir skatina jų mirtį – apoptozę. Yra duome-
nų apie žmonių organizmui būdingus vei-
kimo mechanizmus: manoma, kad karoti-
noidai apsaugo nuo burnos, ryklės, gerklės, stemplės ir plaučių vėžio.

Mėlynosios vynuogės. Šios uogos 
pasižymi priešvėžinėmis savybėmis. 
Mokslininkai teigia, kad natūralūs fe-
nolio junginiai, kurių yra mėlynosiose 
vynuogėse (ypač kauliukuose ir odelėse), 
padeda kovoti su leukemija, skrandžio 

vėžiu ir net stabdyti jau susiformavusių auglių vystymąsi.
Citrusiniai vaisiai ir granatai. Citrusinių vaisių sudėtyje yra 

medžiagų, saugančių nuo plaučių vėžio. Mokslininkai išskyrė 
net 22 medžiagas, kurios padeda sustabdyti vėžinių ląstelių 
dauginimąsi. Apelsinai, mandarinai, citrinos ir greipfrutai turi 
priešuždegiminių flavonoidų. Jie taip pat stimuliuoja kancero-
genų detoksikaciją kepenyse.

Pastebėta, kad flavonoidai, esantys mandarinų žievelėje (no-
biletinas) įsiskverbia į smegenų vėžio ląsteles, lengvina jų mirtį 
ir mažina potencialą. Greipfrutus ir granatus rekomenduojama 
vartoti siekiant greitesnio kraujo rodiklių atsistatymo po che-
moterapijos, tačiau draudžiama vartoti chemoterapijos metu.

Št
ai

 m
it

yb
o

s 
sp

ec
ia

lis
tų

 re
ko

m
en

d
u

o
ja

m
as

 
p

ro
d

u
kt

ų,
 v

er
tų

 įt
ra

u
kt

i į
 k

as
d

ie
n

ę 
m

it
yb

ą,
 

są
ra

ša
s

Ko
p

ūs
ta

i 
(b

riu
se

lin
ia

i, 
p

ek
in

in
ia

i, 
ži

ed
in

ia
i, 

b
ro

ko
lin

ia
i) 

tu
ri 

gl
iu

-
ko

zi
no

la
tų

, 
p

as
iž

ym
in

či
ų 

p
rie

šv
ėž

in
iu

 p
ov

ei
ki

u,
 b

ei
 p

ad
ed

a 
de

-
to

ks
ik

uo
ti 

ta
m

 t
ik

ra
s 

ka
nc

er
og

en
in

es
 m

ed
ži

ag
as

. Š
io

s 
m

ed
ži

ag
os

 
ne

le
id

ži
a 

ik
iv

ėž
in

ėm
s 

lą
st

el
ėm

s 
vy

st
yt

is
 į 

p
ik

ty
b

in
iu

s 
au

gl
iu

s.
 B

e 
to

, 
jo

s 
sk

at
in

a 
vė

ži
ni

ų 
lą

st
el

ių
 s

av
iž

ud
yb

ę.
 

Yp
ač

 n
au

di
ng

i b
riu

se
lin

ia
i i

r b
ro

ko
lin

ia
i k

op
ūs

ta
i. 

D
an

ijo
je

, D
id

ži
oj

o-
je

 B
rit

an
ijo

je
 ir

 S
uo

m
ijo

je
 a

tli
ku

s 
ne

p
rik

la
us

om
us

 ty
rim

us
 n

us
ta

ty
ta

, 
ka

d 
ne

t 
ir 

ne
di

de
lė

s 
b

ro
ko

lin
ių

 k
op

ūs
tų

 p
or

ci
jo

s,
 p

av
yz

dž
iu

i, 
10

0 
g

 
p

er
 d

ie
ną

, p
ak

an
ka

 n
or

in
t s

um
až

in
ti 

p
la

uč
ių

, š
la

p
im

o 
p

ūs
lė

s,
 v

irš
ki

-
ni

m
o 

si
st

em
os

, k
rū

tie
s 

ir 
p

ro
st

at
os

 v
ėž

io
 ri

zi
ką

. O
 b

riu
se

lin
ia

i k
op

ūs
ta

i 
sv

ei
ka

ta
i n

au
di

ng
i d

ėl
 ju

os
e 

es
an

či
o 

di
de

lio
 k

al
ci

o,
 n

at
rio

, f
os

fo
ro

 ir
 g

el
ež

ie
s 

ki
ek

io
. 

A
tk

re
ip

ki
te

 d
ėm

es
į: 

ko
p

ūs
tų

 g
er

ia
u 

ne
vi

rt
i. 

Vi
rd

am
i r

iz
ik

uo
ja

te
 s

ua
rd

yt
i p

rie
šv

ėž
in

es
 m

ed
ži

a-
ga

s.
V

ar
to

jim
o 

re
ko

m
en

d
ac

ija
: u

žd
en

ki
te

 ir
 tr

um
p

ai
 p

ag
ar

in
ki

te
 a

rb
a 

p
ak

ep
in

ki
te

 g
re

ita
i m

ai
šy

da
-

m
i g

ili
oj

e 
ke

p
tu

vė
je

 s
u 

ši
ek

 ti
ek

 a
ly

vu
og

ių
 a

lie
ja

us
.

Ko
p

ū
st

ai

Sv
o

g
ū

n
ai

, 
če

sn
ak

ai
Sv

og
ūn

ai
, č

es
na

ka
i, 

p
or

ai
 t

ai
p

 p
at

 į
va

rd
ija

m
i 

ka
ip

 p
ro

du
kt

ai
, p

ad
ed

an
ty

s 
ko

vo
ti 

su
 v

ėž
iu

. I
tin

 
ve

ik
sm

in
ga

 p
or

ų 
ir 

če
sn

ak
ų 

te
ra

p
ija

 n
uo

 ž
ar

ny
no

 v
ėž

io
. 

Ši
os

 š
ei

m
os

 a
ug

al
ų 

ko
m

p
on

en
ta

i 
tu

ri 
sa

vy
b

ę 
p

ag
re

iti
nt

i 
ka

nc
er

og
en

in
ių

 t
ok

si
šk

ų 
m

ed
ži

ag
ų 

p
aš

al
in

im
ą 

iš
 o

rg
an

iz
m

o.
 J

ie
 s

ka
tin

a 
ap

op
to

zę
 (l

ąs
te

lių
 m

ir
tį)

 g
au

b
tin

ės
 ž

ar
no

s,
 k

rū
tie

s,
 p

la
uč

ių
, 

p
ro

st
at

os
 v

ėž
io

 b
ei

 le
uk

em
ijo

s 
at

ve
ja

is
.

Ep
id

em
io

lo
gi

jo
s 

st
ud

ijo
s 

le
id

ži
a 

m
an

yt
i, 

ka
d 

žm
on

ės
, v

ar
to

ja
nt

ys
 d

au
g 

če
sn

ak
o,

 r
eč

ia
u 

su
se

rg
a 

in
ks

tų
 ir

 p
ro

st
at

os
 v

ėž
iu

.
Sv

og
ūn

ai
 ir

 č
es

na
ka

i p
ad

ed
a 

re
gu

liu
ot

i c
uk

ra
us

 k
ie

kį
 k

ra
uj

yj
e 

– 
ta

i m
až

in
a 

in
su

lin
o 

se
kr

ec
iją

, o
 

tu
o 

p
ač

iu
 ir

 v
ėž

in
ių

 lą
st

el
ių

 a
ug

im
ą.

 
A

tk
re

ip
ki

te
 d

ėm
es

į: 
ak

ty
vi

os
io

s 
če

sn
ak

o 
m

ol
ek

ul
ės

 i
šs

is
ki

ria
 t

ad
a,

 k
ai

 č
es

na
ko

 s
ki

lte
lė

 y
ra

 
su

tr
ai

šk
om

a 
ar

 s
us

m
ul

ki
na

m
a,

 o
 g

er
ia

us
ia

i 
če

sn
ak

o 
ve

ik
lio

si
os

 m
ed

ži
ag

os
 p

as
is

av
in

am
os

, k
ai

 
iš

tir
p

in
am

os
 n

ed
id

el
ia

m
e 

ki
ek

yj
e 

al
ie

ja
us

.
V

ar
to

jim
o 

re
ko

m
en

d
ac

ijo
s:

 s
uk

ap
ot

us
 č

es
na

ku
s 

ir 
sv

og
ūn

us
 g

al
im

a 
ši

ek
 t

ie
k 

p
ak

ep
in

ti 
su

 
tr

up
uč

iu
 a

lie
ja

us
, 

su
m

ai
šy

ti 
su

 g
ar

in
to

m
is

 a
r 

le
ng

va
i 

p
ak

ep
in

to
m

is
 d

ar
žo

vė
m

is
 i

r 
p

ag
ar

di
nt

i 
ci

b
er

žo
le

 a
rb

a 
ka

riu
. J

uo
s 

ga
lim

a 
va

lg
yt

i i
r ž

al
iu

s,
 įm

ai
šy

tu
s 

į s
al

ot
as

 a
r s

u 
su

m
uš

tin
iu

, e
ko

lo
gi

šk
ą 

įv
ai

rių
 g

rū
dų

 d
uo

ną
 u

žt
ep

us
 e

ko
lo

gi
šk

u 
sv

ie
st

u 
ar

 a
ly

vu
og

ių
 a

lie
ju

m
i. 

Štai mitybos specialistų rekomenduojamas 
produktų, vertų įtraukti į kasdienę mitybą, 
sąrašas

Kopūstai  (briuseliniai, pekininiai, žiediniai, brokoliniai) turi gliu-
kozinolatų, pasižyminčių priešvėžiniu poveikiu, bei padeda de-
toksikuoti tam tikras kancerogenines medžiagas. Šios medžiagos 
neleidžia ikivėžinėms ląstelėms vystytis į piktybinius auglius. Be to, 
jos skatina vėžinių ląstelių savižudybę. 
Ypač naudingi briuseliniai ir brokoliniai kopūstai. Danijoje, Didžiojo-
je Britanijoje ir Suomijoje atlikus nepriklausomus tyrimus nustatyta, 
kad net ir nedidelės brokolinių kopūstų porcijos, pavyzdžiui, 100 g 
per dieną, pakanka norint sumažinti plaučių, šlapimo pūslės, virški-
nimo sistemos, krūties ir prostatos vėžio riziką. O briuseliniai kopūstai 
sveikatai naudingi dėl juose esančio didelio kalcio, natrio, fosforo ir geležies kiekio. 
Atkreipkite dėmesį: kopūstų geriau nevirti. Virdami rizikuojate suardyti priešvėžines medžia-
gas.
Vartojimo rekomendacija: uždenkite ir trumpai pagarinkite arba pakepinkite greitai maišyda-
mi gilioje keptuvėje su šiek tiek alyvuogių aliejaus.

Kopūstai

Svogūnai, 
česnakai
Svogūnai, česnakai, porai  taip pat įvardijami kaip produktai, padedantys kovoti su vėžiu. Itin 
veiksminga porų ir česnakų terapija nuo žarnyno vėžio. 
Šios šeimos augalų komponentai turi savybę pagreitinti kancerogeninių toksiškų medžiagų 
pašalinimą iš organizmo. Jie skatina apoptozę (ląstelių mirtį) gaubtinės žarnos, krūties, plaučių, 
prostatos vėžio bei leukemijos atvejais.
Epidemiologijos studijos leidžia manyti, kad žmonės, vartojantys daug česnako, rečiau suserga 
inkstų ir prostatos vėžiu.
Svogūnai ir česnakai padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje – tai mažina insulino sekreciją, o 
tuo pačiu ir vėžinių ląstelių augimą. 
Atkreipkite dėmesį: aktyviosios česnako molekulės išsiskiria tada, kai česnako skiltelė yra 
sutraiškoma ar susmulkinama, o geriausiai česnako veikliosios medžiagos pasisavinamos, kai 
ištirpinamos nedideliame kiekyje aliejaus.
Vartojimo rekomendacijos: sukapotus česnakus ir svogūnus galima šiek tiek pakepinti su 
trupučiu aliejaus, sumaišyti su garintomis ar lengvai pakepintomis daržovėmis ir pagardinti 
ciberžole arba kariu. Juos galima valgyti ir žalius, įmaišytus į salotas ar su sumuštiniu, ekologišką 
įvairių grūdų duoną užtepus ekologišku sviestu ar alyvuogių aliejumi. 

Sezono metu vartojami pomidorai sumažina piktybinių 
krūties, plaučių, skrandžio, prostatos, storosios žarnos 
auglių riziką. Pasak mokslininkų, gydomoji jų galia slypi 
karotinoide likopene. Atlikti tyrimai patvirtino, kad žarny-
no vėžio rizika gali sumažėti net 30–40 proc., jei kas-
dien bus valgoma pomidorų. Specialistai šias daržoves 
rekomenduoja valgyti ne tik šviežias, bet ir termiškai 

apdorotas (virtas, keptas, troškintas, jų sultyse ar natūraliuose padažuose). Atkreipkite dėmesį, 
kad verdant pomidorus alyvuogių aliejuje ar panašiuose riebaluose, juose padaugėja likopeno 
ir mūsų organizmo ląstelės gali jį kur kas lengviau įsisavinti. Įrodyta, kad dėl pomidoruose esan-
čio likopeno poveikio prostatos vėžiu sergantys vyrai, valgio metu pomidorų padažą vartojantys 
mažiausiai du kartus per savaitę, išgyvena ilgiau.
Vartojimo rekomendacijos: vartokite konservuotą pomidorų padažą su alyvuogių aliejumi, 
bet be jokio cukraus. Arba pasigaminkite pomidorų padažą patys: ant mažos ugnies pake-
pinkite pomidorus keptuvėje su trupučiu alyvuogių aliejaus. Pridėkite svogūno, česnako, kmynų, 
ciberžolės, pipirų ir pan.

Pomidorai

Uogose taip pat yra labai stiprių priešvėžinių molekulių, galinčių padė-
ti sumažinti riziką susirgti įvairių rūšių vėžiu. Elaginė rūgštis, kurios 
gausu avietėse ir braškėse, taip pat antocianinai, randami šilauogėse 
ir mėlynėse gali stabdyti auglių susidarymą, neleisdami aplink auglius 
susidaryti naujiems kraujo indams, trukdydami augliams pasisavinti 
jų augimui reikalingas maistingąsias medžiagas.

Vartojimo rekomendacijos: pusryčiams sumaišykite uogas su sojų pienu ir su įvairių grūdų 
koše, kurie, skirtingai nei tradiciniai kukurūzų dribsniai, nedidina insulino kiekio kraujyje.
Į salotas ar užkandžius įmaišius uogų, išgaunamas saldus skonis, nuo kurio nekyla cukraus kiekis 
kraujyje. Šaldymas nepažeidžia priešvėžinių molekulių, esančių šiose uogose, taigi žiemą šaldy-
tos uogos gali puikiai atstoti šviežias.

Uogos

Ji yra tikras antioksidantų lobynas, taip pat turi 
ir epigalokatechino 3-galato, kuris laikomas vi-
enu svarbiausių antikancerogenų, padedančių 
sustabdyti auglių vystymąsi bei išvengti jų. Įro-
dyta, kad kasdien vartojant žaliąją arbatą galima 
apsisaugoti nuo krūties vėžio. Geriausia ją ger-
ti be jokių priedų. Laboratorinių tyrimų metu 
pastebėta, kad ši medžiaga gerina rentgenote-
rapijos efektą. 
Užpilta žalioji arbata turi pastovėti mažiausiai 
penkias minutes – geriausia dešimt – kad iš-
skirtų katechinus. 

Žalioji arbata
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Ji yra tikras antioksidantų lobynas, taip pat turi 
ir epigalokatechino 3-galato, kuris laikomas vi-
enu svarbiausių antikancerogenų, padedančių 
sustabdyti auglių vystymąsi bei išvengti jų. Įro-
dyta, kad kasdien vartojant žaliąją arbatą galima 
apsisaugoti nuo krūties vėžio. Geriausia ją ger-
ti be jokių priedų. Laboratorinių tyrimų metu 
pastebėta, kad ši medžiaga gerina rentgenote-
rapijos efektą. 
Užpilta žalioji arbata turi pastovėti mažiausiai 
penkias minutes – geriausia dešimt – kad iš-
skirtų katechinus. 

Žalioji arbata

Remiantis atliktais tyrimais, graikiniai riešutai 
padeda kovoti su prostatos vėžiu, daro tei-
giamą įtaką kraujagyslių sistemai ir širdžiai, vyrų 
sveikatai. Pasak mokslininkų, šie riešutai net 
dukart sumažina krūties vėžio riziką. Moterims 
rekomenduojama kasdien suvalgyti po 50–55 g 
graikinių riešutų.

Graikiniai riešutai

Įrodyta, kad vienas puikiausių ir kvapniausių in-
diškų prieskonių – karis – stabdo vėžinių ląstelių 
dalijimąsi. Toks efektas pasiekiamas dėl jame 
esančio kurkumino, kuris ir pasižymi priešvėžiniu 
poveikiu. Ciberžolė yra pats stipriausias natūralus 
priešuždegiminis preparatas. Laboratorijoje 
pastebėta, kad jis gerina chemoterapijos efek-
tyvumą ir mažina naviko augimą (labiausiai – 
gaubtinės žarnos vėžio atveju).

Atkreipkite dėmesį: kad būtų idealiai organizmo absorbuota, ciberžolė turi būti sumaišyta su 
juodaisiais pipirais, o geriausia, kai dar yra ištirpinama aliejuje (alyvuogių, rapsų, sėmenų). Par-
duotuvėje pirktuose kario mišiniuose, ciberžolė sudaro 20 proc. viso prieskonių mišinio. Taigi 
geriau gauti ciberžolės miltelių.
Vartojimo rekomendacija: sumaišykite 1 arbatinį šaukštelį ciberžolės miltelių su 2 arbatiniais 
šaukšteliais alyvuogių aliejaus ir įberkite didelį žiupsnį juodųjų pipirų. Dėkite į daržoves ir salotų 
padažus. 

Prieskoniai

Vartojimo rekomendacija: užpilkite 2 g žaliosios arbatos dešimčiai minučių arbatinuke ir per 
valandą išgerkite. Gerkite du tris puodelius per dieną. Nelaikykite žaliosios arbatos po užpylimo, 
nes po valandos ar dviejų ji praranda vertingą medžiagą – polifenolį.
Pastaba: kai kurie žmonės yra jautrūs žaliojoje arbatoje esančiam kofeinui ir juos kankina nemi-
ga, jei geria arbatą po 16 val. Tokiu atveju, vartokite arbatą be kofeino.

Jame gausu antioksidantų (polifenolių, proantaciani-
dinų), kurie apsaugo sveikas ląsteles ir stabdo vėžinių 
vystymąsi. Tam įtakos turi šokolado gamybai naudo-
jamos kokybiškos kakavos pupelės. Todėl geriausia 
skanauti tokį, į kurio sudėtį įeina ne mažiau kaip 70 
proc. kakavos. Rekomenduojama karčiojo šokolado 
dienos dozė – 30–40 g.
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Remiantis atliktais tyrimais, graikiniai riešutai 
padeda kovoti su prostatos vėžiu, daro tei-
giamą įtaką kraujagyslių sistemai ir širdžiai, vyrų 
sveikatai. Pasak mokslininkų, šie riešutai net 
dukart sumažina krūties vėžio riziką. Moterims 
rekomenduojama kasdien suvalgyti po 50–55 g 
graikinių riešutų.

Graikiniai riešutai

Įrodyta, kad vienas puikiausių ir kvapniausių in-
diškų prieskonių – karis – stabdo vėžinių ląstelių 
dalijimąsi. Toks efektas pasiekiamas dėl jame 
esančio kurkumino, kuris ir pasižymi priešvėžiniu 
poveikiu. Ciberžolė yra pats stipriausias natūralus 
priešuždegiminis preparatas. Laboratorijoje 
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Prieskoniai

Vartojimo rekomendacija: užpilkite 2 g žaliosios arbatos dešimčiai minučių arbatinuke ir per 
valandą išgerkite. Gerkite du tris puodelius per dieną. Nelaikykite žaliosios arbatos po užpylimo, 
nes po valandos ar dviejų ji praranda vertingą medžiagą – polifenolį.
Pastaba: kai kurie žmonės yra jautrūs žaliojoje arbatoje esančiam kofeinui ir juos kankina nemi-
ga, jei geria arbatą po 16 val. Tokiu atveju, vartokite arbatą be kofeino.

Jame gausu antioksidantų (polifenolių, proantaciani-
dinų), kurie apsaugo sveikas ląsteles ir stabdo vėžinių 
vystymąsi. Tam įtakos turi šokolado gamybai naudo-
jamos kokybiškos kakavos pupelės. Todėl geriausia 
skanauti tokį, į kurio sudėtį įeina ne mažiau kaip 70 
proc. kakavos. Rekomenduojama karčiojo šokolado 
dienos dozė – 30–40 g.

Kartusis šokoladas

Šios uogos pasižymi priešvėžinėmis savybėmis. 
Mokslininkai teigia, kad natūralūs fenolio jun-
giniai, kurių yra mėlynosiose vynuogėse (ypač 
kauliukuose ir odelėse), padeda kovoti su leuke-
mija, skrandžio vėžiu ir net stabdyti jau susifor-
mavusių auglių vystymąsi.

Mėlynosios 
vynuogės

Citrusinių vaisių sudėtyje yra medžiagų, saugančių nuo plaučių vėžio. Mokslininkai išskyrė net 22 
medžiagas, kurios padeda stabdyti vėžinių ląstelių dauginimąsi. Apelsinai, mandarinai, citrinos ir 
greipfrutai turi priešuždegiminių flavonoidų. Jie taip pat stimuliuoja kancerogenų detoksikaciją 
kepenyse.
Pastebėta, kad flavonoidai, esantys mandarinų žievelėje (nobiletinas) įsiskverbia į smegenų vėžio 
ląsteles, lengvina jų mirtį ir mažina potencialą. Greipfrutus ir granatus rekomenduojama varto-
ti siekiant greitesnio kraujo rodiklių atsistatymo po chemoterapijos, tačiau draudžiama vartoti 
chemoterapijos metu.

Citrusiniai vaisiai ir granatai

Šios daržovės turtingos antioksidantų karoti-
noidų, kurie padeda slopinti vėžinių ląstelių 
proliferaciją ir skatina jų mirtį – apoptozę. Yra 
duomenų apie žmonių organizmui būdingus 
veikimo mechanizmus: manoma, kad karoti-
noidai apsaugo nuo burnos, ryklės, gerklės, 
stemplės ir plaučių vėžio.

Morkos, moliūgai

Jos turi daug fitoestrogenų, kurie apsaugo nuo 
krūties ir prostatos vėžio, taip pat ląstelienos, 
gerinančios virškinamojo trakto darbą. Atlikti 
tyrimai parodė, kad reguliariai valgant ankštines 
daržoves mažėja žarnyno vėžio rizika. Sojos iso-
flavonai (įskaitant genisteiną, daidzeiną ir glicite-
iną) blokuoja vėžio ląstelių stimuliaciją lytiniais 
hormonais (estrogenais ir testosteronu). Tarp 
azijiečių moterų, kurios valgė soją nuo paaug-
lystės, pasitaiko pastebimai mažiau krūties vėžio 
atvejų. O kai jos serga vėžiu, navikai būna ma-
žiau agresyvūs ir yra didesnė tikimybė išgyventi.

Ankštinės daržovės
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Alyvuogių aliejus ir linų sėmenys. Pastebėta, kad moterys, 
kurių kraujyje daug vitamino E, kurio ypač gausu kokybiškame 
alyvuogių aliejuje, rečiau serga krūties vėžiu.

Linų sėmenys yra linoleninės rūgšties omega-3 augalinis šal-
tinis, galintis sutrukdyti vėžio vystymuisi: šios rūgštys mažina 
lėtinį uždegimą, taip neleisdamos ikivė-
žinėms ląstelėms pasinaudoti jų augimui 
palankia aplinka. Omega-3 rūgštys mažina 
riziką susirgti krūties, gaubtinės žarnos ir 
prostatos vėžiu. Labai svarbu mažinti ome-
ga-6 kiekį, kad būtų sudarytos sąlygos tin-
kamai įsisavinti omega-3. Geras būdas to 
pasiekti – iš riebių medžiagų pirmenybę 
teikti alyvuogių aliejui.

Jūrų gėrybių produktai. 
Verta valgyti jūrines lašišas, sar-
dines, skumbres, mat jose gau-
su omega-3 riebalų rūgščių. O 
selenas, aptinkamas krevetėse, 
midijose ir kalmaruose, padeda 
išvengti kasos ir prostatos au-

glių susidarymo. Selenas slopina ląstelių mutaciją, lėtina vėžinių 
ląstelių medžiagų apykaitą ir dalijimąsi. Ši medžiaga paspartina 
žmogaus antioksidacinės sistemos veiklą.

Ilgos grandies omega-3, randama riebiose žuvyse (arba aukš-
tos kokybės išvalytuose žuvies aliejaus prieduose), mažina užde-
gimą. Keli tyrimai su žmonėmis parodė, kad rizika susirgti kai 
kuriomis vėžio rūšimis reikšmingai mažesnė žmonėms, kurie 
valgo žuvies bent du kartus per savaitę.

Atkreipkite dėmesį: kuo didesnė žuvis (pavyzdžiui, tunas, 
bet ypač ryklys ir kardžuvė), tuo aukštesnė jos pozicija mitybos 
grandinėje ir tuo daugiau užterštumo gyvsidabriu, PCB ir di-
oksinu. Geriausias žuvies riebalų šaltinis – mažos žuvys, pavyz-
džiui: ančiuviai, mažos skumbrės ir sardinės (įskaitant konser-
vuotas sardines alyvų aliejuje – ne saulėgrąžų, kuriame yra daug 
omega-6). Lašišos taip pat yra geras omega-3 šaltinis, o jų taršos 
lygis priimtinas. Dėl konservavimo užšaldyta žuvis progresyviai 
praranda dalį omega-3 rūgščių.

Iš jūros gėrybių produktų itin vertingi yra dumbliai – 
jūros daržovės. Hormonų lemiamų vėžinių susirgimų (krū-
ties, kiaušidžių, prostatos) prevencijai jūros dumbliai yra 
ypač svarbūs produktai. Manoma, kad fukoidanas, kurio 
gausu jūros dumbliuose, turi ne tik priešvėžinių savybių, 
bet ir gali teigiamai veikti imuninę funkciją, suaktyvinda-
mas apsaugoje nuo patogenų dalyvaujančias ląsteles. Kad 
jūros dumblių poveikis būtų stipriausias, vartokite džio-
vintus dumblius, kuriuos galėsite vėl sudrėkinti ir dėti į 
sriubas ar patiekalus.

Imbieras. Imbiero ša-
knys taip pat veikia kaip 
galingas priešuždegiminis 
komponentas bei antiok-
sidantas (efektyvesnis nei, 
pavyzdžiui, vitaminas E). 
Imbieras suteikia svarbią 
apsaugą nuo kelių vėžio rūšių, visų pirma – gaubtinės žarnos 
vėžio. Dar daugiau: jis gelbsti stabdant vėžio naujų kraujagyslių 
formavimąsi. Imbiero mišiniai taip pat padeda sumažinti pyki-
nimą po chemoterapijos ir spindulinės terapijos.

Vartojimo rekomendacijos: dėkite sutarkuoto imbiero į 
kepamus daržovių mišinius arba marinuokite vaisius citrinų 
sultyse ir tarkuotame imbiere. Pasigaminkite užpilą supjausty-
dami nedidelį gabalėlį imbiero riekelėmis ir užpildami verdan-
čiu vandeniu 10–15 minučių. Galite gerti karštą arba šaltą.

Grybai. Grybai užima ypatingą padėtį 
žmonių mityboje. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, 
azijietiškos kilmės valgomasis dantenis (šiita-
ke), juodkotė ugniabudė, kuokštinė grifolė ir 
gluosninės kreivabudės ar europietiškos kil-
mės voveraitės, kazlėkai, baravykai, turi daug 
priešvėžinių molekulių, stabdančių vėžio 
vystymąsi ir stimuliuojančių imuninę siste-
mą. Nemažos dalies grybų rūšių priešvėžinis 
poveikis siejamas su tam tikrais polisacharidais. Aromatingajame 
šiitake grybe randama polisacharido lentinano, kurio priešvėžinis 
poveikis skrandžio, gaubtinės žarnos vėžiu sergantiems pacientams 
yra palyginti gerai įrodytas. Daugelyje receptų šviežius grybus gali-
ma pakeisti džiovintais. 

Probiotikai. Žarnose paprastai esama „draugiškų“ bakterijų –  
probiotikų, kurie padeda virškinti maistą ir palengvina regulia-
rų žarnų išsituštinimą. Šios bakterijos atlieka svarbų vaidmenį 
stabilizuojant imuninę sistemą. Tarp daugiausia paplitusių yra 
Lactobacillius acidophilius ir Lactobacillius bifidus.

Buvo įrodyta, kad šie probiotikai slopina gaubtinės žarnos vė-
žio ląstelių augimą. Jie lengvina žarnos išsituštinimą ir taip pat 
mažina gaubtinės žarnos vėžio riziką, sutrumpindami laiką, kai 
žarnos yra veikiamos maiste esančių kancerogeninių medžiagų. 
Todėl probiotikai yra svarbus detoksikuojantis elementas.

Ekologiški jogurtai ir kefyras yra geras probiotikų šaltinis. 
Sojų jogurtuose dažniausiai jų irgi yra. Šių brangių bakterijų 
yra ir raugintuose kopūstuose.

Galiausiai tam tikri maisto produktai yra probiotikai. Jie 
turi fruktozės polimerų, kurie stimuliuoja probiotinių bakteri-
jų augimą. Tokie produktai yra: česnakai, svogūnai, pomidorai, 
šparagai, bananai ir kviečiai.

Vitaminas D. Odos ląstelės gamina vitaminą D, kai gauna 
tiesioginių saulės spindulių. Žmonių, kurie gyvena toli nuo pu-
siaujo, oda gamina mažiau vitamino D, tad organizmas gali jo 
stokoti. Neseniai Creighton universiteto išspausdinatais 2007 
metų tyrimų rezultatais nustatyta, kad didelis vitamino D kie-
kis labai sumažina kai kurių vėžio formų riziką (daugiau nei  
75 proc. kasdien suvartojant 1000 tarptautinių vienetų [IUs] 
25-hydroxyvitamin D).

Kanados vėžio asociacija dabar rekomenduoja visiems kanadie-
čiams kasdien suvartoti po 1000 IUs vitamino D rudens ir žiemos 
metu (kadangi Kanadoje pasitaiko nedaug saulėtų dienų), o visus 
metus – žmonėms, vyresniems nei šešiasdešimt penkerių metų ar 
mažai būnantiems saulėje. Tai liečia ir Lietuvos gyventojus – čia irgi 
mažai saulėtų dienų. Iš tikrųjų per 20 minučių vidurdienio saulėje 
pagaminama nuo 8000 iki 10000 IUs, tačiau nereikėtų pamiršti, 
kad per ilgai būnant saulėje kyla odos vėžio rizika.

Maisto produktai, kuriuose yra daugiausia vitamino D, yra 
menkių kepenų aliejus (1460 IUs valgomajame šaukšte), laši-
šos (360 IUs/100 g), skumbrės (345 IUs/100 g), sardinės (270 
IUs/100 g) ir unguriai (200 IUs/100 g). Pieno, praturtinto vita-
minu D, stiklinėje yra tik 98 IUs, 100 g veršelių kepenų – 20 IUs.

Pabaiga 7-8 žurnalo numeryje

Alyvuogių aliejus ir linų sėmenys
Pastebėta, kad moterys, kurių kraujyje daug vitamino 
E, kurio ypač gausu kokybiškame alyvuogių aliejuje, 
rečiau serga krūties vėžiu. 
Linų sėmenys yra linoleninės rūgšties omega-3 au-
galinis šaltinis, galintis sutrukdyti vėžio vystymuisi: 
šios rūgštys mažina lėtinį uždegimą, taip neleisdamos 
ikivėžinėms ląstelėms pasinaudoti jų augimui palan-
kia aplinka. Omega-3 rūgštys mažina riziką susirgti 
krūties, gaubtinės žarnos ir prostatos vėžiu. Labai 
svarbu mažinti omega-6 kiekį, kad būtų sudarytos 
sąlygos tinkamai įsisavinti omega-3. Geras būdas to 
pasiekti – iš riebių medžiagų pirmenybę teikti aly-
vuogių aliejui.

Verta valgyti jūrines lašišas, sardines, 
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jaus prieduose), mažina uždegimą. Keli tyrimai su žmonėmis parodė, kad rizika susirgti kai ku-
riomis vėžio rūšimis reikšmingai mažesnė žmonėms, kurie valgo žuvį bent du kartus per savaitę. 
Atkreipkite dėmesį: kuo didesnė žuvis (pavyzdžiui, tunas, bet ypač ryklys ir kardžuvė), tuo 
aukštesnė jos pozicija mitybos grandinėje ir tuo daugiau užterštumo gyvsidabriu, PCB ir diok-
sinu. Geriausias žuvies riebalų šaltinis – mažos žuvys, pvz., ančiuviai, mažos skumbrės ir sardinės 
(įskaitant konservuotas sardines alyvų aliejuje – ne saulėgrąžų – aliejuje, kuriame yra daug ome-
ga-6). Lašiša taip pat yra geras omega-3 šaltinis, o jų taršos lygis priimtinas. Dėl konservavimo 
užšaldyta žuvis progresyviai praranda dalį omega-3 rūgščių.
Iš jūrų gėrybių produktų itin vertingi yra dumbliai – jūros daržovės. Hormonų lemiamų vėžinių 
susirgimų (krūtų, kiaušidžių, prostatos) prevencijai jūros dumbliai yra ypatingai svarbūs produk-
tai. Manoma, kad fukoidanas, kurio gausu jūros dumbliuose, turi ne tik priešvėžinių savybių, bet ir 
gali teigiamai veikti imuninę funkciją, suaktyvindamas apsaugoje nuo patogenų dalyvaujančias 
ląsteles. Kad jūros dumblių poveikis būtų stipriausias, naudokite džiovintus dumblius, kuriuos 
galėsite vėl sudrėkinti ir dėti į sriubas ar patiekalus.

Jūrų gėrybių 
produktai

Žarnose paprastai esama „draugiškų“ bakterijų – probiotikų, kurie padeda virškinti maistą ir 
palengvina reguliarų žarnų išsituštinimą. Šios bakterijos atlieka svarbų vaidmenį stabilizuojant 
imuninę sistemą. Tarp daugiausia paplitusių yra Lactobacillius acidophilus ir Lactobacillius bifidus.
Buvo įrodyta, kad šie probiotikai slopina gaubtinės žarnos vėžio ląstelių augimą. Jie lengvina 
žarnos išsituštinimą ir taip pat mažina gaubtinės žarnos vėžio riziką, sutrumpindami laiką, kai 
žarnos yra veikiamos maiste esančių kancerogeninių medžiagų. Todėl probiotikai yra svarbus 
detoksikuojantis elementas.
Ekologiški jogurtai ir kefyras yra geras probiotikų šaltinis. Sojų jogurtuose dažniausiai jų irgi yra. 
Šių brangių bakterijų yra ir raugintuose kopūstuose.
Galiausiai, tam tikri maisto produktai yra prebiotikai. Jie turi fruktozės polimerų, kurie stimuliuoja 
probiotinių bakterijų augimą. Tokie produktai yra česnakai, svogūnai, pomidorai, šparagai, ba-
nanai ir kviečiai.

Probiotikai

Grybai užima ypatingą padėtį žmonių mityboje. Kai kurie iš 
jų, pavyzdžiui, azijietiškos kilmės valgomasis dantenis (šii-
take), juodkotė ugniabudė, kuokštinė grifolė ir gluosninės 
kreivabudės ar europetiškos kilmės voveraitės, kazlėkai, ba-
ravykai, turi ypač daug priešvėžinių molekulių, stabdančių 
vėžio vystymąsi ir stimuliuojančių imuninę sistemą. Nemažos 
dalies grybų rūšių priešvėžinis poveikis siejamas su tam tikrais 
polisacharidais. Aromatingajame šiitake grybe randama poli-
sacharido lentinano, kurio priešvėžinis poveikis skrandžio, 
gaubtinės žarnos vėžiu sergantiems pacientams yra palyginti 
gerai įrodytas. Daugelyje receptų šviežius grybus galima pa-
keisti džiovintais. 

Grybai

Imbiero šaknys taip pat veikia kaip galingas 
priešuždegiminis komponentas bei antioksi-
dantas (efektyvesnis nei, pavyzdžiui, vitaminas 
E). Imbieras suteikia svarbią apsaugą nuo ke-
lių vėžio rūšių, visų pirma – gaubtinės žarnos 
vėžio. Dar daugiau: jis gelbsti stabdant vėžio 
naujų kraujagyslių formavimąsi. Imbiero miši-

niai taip pat padeda sumažinti pykinimą po chemoterapijos ir spindulinės terapijos.
Vartojimo rekomendacija: dėkite sutarkuotą imbierą į kepamus daržovių mišinius arba ma-
rinuokite vaisius citrinų sultyse ir tarkuotame imbiere. Pasigaminkite užpilą supjaustydami ne-
didelį gabalėlį imbiero riekelėmis ir užpildami verdančiu vandeniu dešimčiai penkiolikai minučių. 
Galite gerti karštą arba šaltą.

Imbieras

Žarnose paprastai esama „draugiškų“ bakterijų – probiotikų, kurie padeda virškinti maistą ir 
palengvina reguliarų žarnų išsituštinimą. Šios bakterijos atlieka svarbų vaidmenį stabilizuojant 
imuninę sistemą. Tarp daugiausia paplitusių yra Lactobacillius acidophilus ir Lactobacillius bifidus.
Buvo įrodyta, kad šie probiotikai slopina gaubtinės žarnos vėžio ląstelių augimą. Jie lengvina 
žarnos išsituštinimą ir taip pat mažina gaubtinės žarnos vėžio riziką, sutrumpindami laiką, kai 
žarnos yra veikiamos maiste esančių kancerogeninių medžiagų. Todėl probiotikai yra svarbus 
detoksikuojantis elementas.
Ekologiški jogurtai ir kefyras yra geras probiotikų šaltinis. Sojų jogurtuose dažniausiai jų irgi yra. 
Šių brangių bakterijų yra ir raugintuose kopūstuose.
Galiausiai, tam tikri maisto produktai yra prebiotikai. Jie turi fruktozės polimerų, kurie stimuliuoja 
probiotinių bakterijų augimą. Tokie produktai yra česnakai, svogūnai, pomidorai, šparagai, ba-
nanai ir kviečiai.

Probiotikai

Grybai užima ypatingą padėtį žmonių mityboje. Kai kurie iš 
jų, pavyzdžiui, azijietiškos kilmės valgomasis dantenis (šii-
take), juodkotė ugniabudė, kuokštinė grifolė ir gluosninės 
kreivabudės ar europetiškos kilmės voveraitės, kazlėkai, ba-
ravykai, turi ypač daug priešvėžinių molekulių, stabdančių 
vėžio vystymąsi ir stimuliuojančių imuninę sistemą. Nemažos 
dalies grybų rūšių priešvėžinis poveikis siejamas su tam tikrais 
polisacharidais. Aromatingajame šiitake grybe randama poli-
sacharido lentinano, kurio priešvėžinis poveikis skrandžio, 
gaubtinės žarnos vėžiu sergantiems pacientams yra palyginti 
gerai įrodytas. Daugelyje receptų šviežius grybus galima pa-
keisti džiovintais. 

Grybai

Imbiero šaknys taip pat veikia kaip galingas 
priešuždegiminis komponentas bei antioksi-
dantas (efektyvesnis nei, pavyzdžiui, vitaminas 
E). Imbieras suteikia svarbią apsaugą nuo ke-
lių vėžio rūšių, visų pirma – gaubtinės žarnos 
vėžio. Dar daugiau: jis gelbsti stabdant vėžio 
naujų kraujagyslių formavimąsi. Imbiero miši-

niai taip pat padeda sumažinti pykinimą po chemoterapijos ir spindulinės terapijos.
Vartojimo rekomendacija: dėkite sutarkuotą imbierą į kepamus daržovių mišinius arba ma-
rinuokite vaisius citrinų sultyse ir tarkuotame imbiere. Pasigaminkite užpilą supjaustydami ne-
didelį gabalėlį imbiero riekelėmis ir užpildami verdančiu vandeniu dešimčiai penkiolikai minučių. 
Galite gerti karštą arba šaltą.

Imbieras

Alyvuogių aliejus ir linų sėmenys
Pastebėta, kad moterys, kurių kraujyje daug vitamino 
E, kurio ypač gausu kokybiškame alyvuogių aliejuje, 
rečiau serga krūties vėžiu. 
Linų sėmenys yra linoleninės rūgšties omega-3 au-
galinis šaltinis, galintis sutrukdyti vėžio vystymuisi: 
šios rūgštys mažina lėtinį uždegimą, taip neleisdamos 
ikivėžinėms ląstelėms pasinaudoti jų augimui palan-
kia aplinka. Omega-3 rūgštys mažina riziką susirgti 
krūties, gaubtinės žarnos ir prostatos vėžiu. Labai 
svarbu mažinti omega-6 kiekį, kad būtų sudarytos 
sąlygos tinkamai įsisavinti omega-3. Geras būdas to 
pasiekti – iš riebių medžiagų pirmenybę teikti aly-
vuogių aliejui.

Verta valgyti jūrines lašišas, sardines, 
skumbres, mat jose gausu omega-3 
riebalų rūgščių. O selenas, aptinkamas 
krevetėse, midijose ir kalmaruose, padeda 
išvengti kasos ir prostatos auglių susida-
rymo. Selenas slopina ląstelių mutaciją, lėtina vėžinių ląstelių medžiagų apykaitą ir dalijimąsi. Ši 
medžiaga paspartina žmogaus antioksidacinės sistemos veiklą. 
Ilgos grandies omega-3, randama riebioje žuvyje (arba aukštos kokybės išvalytuose žuvies alie-
jaus prieduose), mažina uždegimą. Keli tyrimai su žmonėmis parodė, kad rizika susirgti kai ku-
riomis vėžio rūšimis reikšmingai mažesnė žmonėms, kurie valgo žuvį bent du kartus per savaitę. 
Atkreipkite dėmesį: kuo didesnė žuvis (pavyzdžiui, tunas, bet ypač ryklys ir kardžuvė), tuo 
aukštesnė jos pozicija mitybos grandinėje ir tuo daugiau užterštumo gyvsidabriu, PCB ir diok-
sinu. Geriausias žuvies riebalų šaltinis – mažos žuvys, pvz., ančiuviai, mažos skumbrės ir sardinės 
(įskaitant konservuotas sardines alyvų aliejuje – ne saulėgrąžų – aliejuje, kuriame yra daug ome-
ga-6). Lašiša taip pat yra geras omega-3 šaltinis, o jų taršos lygis priimtinas. Dėl konservavimo 
užšaldyta žuvis progresyviai praranda dalį omega-3 rūgščių.
Iš jūrų gėrybių produktų itin vertingi yra dumbliai – jūros daržovės. Hormonų lemiamų vėžinių 
susirgimų (krūtų, kiaušidžių, prostatos) prevencijai jūros dumbliai yra ypatingai svarbūs produk-
tai. Manoma, kad fukoidanas, kurio gausu jūros dumbliuose, turi ne tik priešvėžinių savybių, bet ir 
gali teigiamai veikti imuninę funkciją, suaktyvindamas apsaugoje nuo patogenų dalyvaujančias 
ląsteles. Kad jūros dumblių poveikis būtų stipriausias, naudokite džiovintus dumblius, kuriuos 
galėsite vėl sudrėkinti ir dėti į sriubas ar patiekalus.

Jūrų gėrybių 
produktai
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Sveikatos statistiko mokymo programa  
Mokymo trukm – 4 sav. (160 val.) 

 
 

 

 

 

Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais vairiose sveikatos priežiros 

staigose. Sveikatos statistikai vykdo sveikatos statistikos apskait, pildo vairias privalomas 

sveikatos statistikos apskaitos ir ataskait formas.  

Mokymo metu supažindinama su sveikatos politika ir strategija, sveikatos draudimo bei 

finansavimo pagrindiniais principais, sveikatos priežiros staig organizaciniais principais, 

gyventoj sveikatos bkls vertinimo kriterijais, Lietuvos sveikatos statistine informacine sistema, 

sveikatos apsaugos ir gyventoj sveikatos bkls rodikliais bei j vertinimu.  

Per praktin mokym mokoma pildyti patvirtintas sveikatos statistikos apskaitos formas, 

skaiiuoti vairius sveikatos statistikos rodiklius ir sudaryti sveikatos statistikos ataskaitas, dirbti su 

kompiuterine gyventoj sveikatos bkls vaizdavimo ir analizs programa, redaguoti tekstus.  
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Odontologo pagalbininko mokymo programa 
Mokymo trukm – 12 sav. (480 val.) 

 
 

 

 

Odontologo pagalbininkas – asmuo, padedantis gydytojui odontologui teikti odontologines 

paslaugas ir valdyti administracinius procesus. 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim. Asmuo, skmingai baigs 

ši program, gali dirbti odontologo pagalbininku ir gali verstis odontologo pagalbininko veikla 

asmens sveikatos priežiros staigose, turiniose teis teikti odontologins priežiros (pagalbos) 

ir/ar burnos priežiros paslaugas. 

Išklausius vis teorinio mokymo kurs, atlikus praktines užduotis ir skmingai išlaikius 

kvalifikacijos egzamin išduodamas valstybs pripažstamas kvalifikacijos pažymjimas, kad 

asmuo gali dirbti odontologo pagalbininku. 

Teorinio mokymo trukm – 178 val. Teorinis mokymas vyksta mokymo auditorijoje. Praktinio 

mokymo trukm – 286 val. Praktinis mokymas vyksta ir mokymo auditorijoje, ir odontologijos 

kabinete.  
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Lankomosios priežiros darbuotojo mokymo programa 
Mokymo trukm – 12 sav. (480 val.) 

 

 

 
 

 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir norintiems gyti 

lankomosios priežiros darbuotojo kvalifikacij. Lankomosios priežiros darbuotojas yra socialins 

apsaugos sistemos darbuotojas, kuris savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais specialistais 

teikia pagalbos  namus paslaugas pagyvenusiems ir negaliems asmenims. Lankomosios priežiros 

darbuotojas tarpininkauja klientui, teikia nam ruošos, asmens ir aplinkos higienos paslaugas. 

Per mokym bsimieji lankomosios priežiros darbuotojai supažindinami su socialins 

apsaugos sistema, lankomosios priežiros darbuotojo funkcijomis, pareigomis, teismis ir 

atsakomybe, gyja darbo organizavimo, nam ruošos, mitybos, asmens ir aplinkos higienos, etikos, 

bendravimo psichologijos, teiss ir darbuotoj sveikatos saugos pagrindus. 

Per praktin mokym bsimieji lankomosios priežiros darbuotojai savarankiškai ir su patirt 

turiniu lankomosios priežiros darbuotoju mokosi teikti vairias pagalbos  namus paslaugas. 
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Slaugytojo padjjo mokymo programa 
Mokymo trukm – 9 sav. (360 val.) 

 

 

 
 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir norintiems gyti 

slaugytojo padjjo kvalifikacij. Slaugytojo padjjas yra sveikatos priežiros sistemos 

darbuotojas, kuris savarankiškai arba asistuodamas slaugos specialistui, rpinasi pacient saugumu, 

padeda pacientui tenkinti bendravimo, mitybos, judjimo, miego poreikius, ruošia pacientus 

diagnostikos, slaugos, gydymo ar reabilitacijos procedroms, padeda slaugos specialistui vairi 

procedr metu, rpinasi pacient ir aplinkos higiena. 

Per mokym bsimieji slaugytojo padjjai susipažsta su slaugytojo padjjo funkcijomis, 

pareigomis, teise ir atsakomybe, gyja žmogaus anatomijos, patologijos, farmakologijos, 

bendravimo psichologijos, slaugos, pirmosios medicinos pagalbos, higienos ir darbuotoj sveikatos 

saugos pagrindus.  

Per praktin mokym bsimieji slaugytojo padjjai savarankiškai arba su slaugos specialistu 

mokosi atlikti vairias slaugos ir higienos procedras, teikti pirmj medicinos pagalb. 
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Sveikatos statistiko mokymo programa  
Mokymo trukmė – 4 sav. (160 val. )

Odontologo pagalbininko mokymo programa  
Mokymo trukmė – 12 sav. (480 val. )

Slaugytojo padėjėjo mokymo programa  
Mokymo trukmė – 9 sav. (360 val. )

Lankomosios priežiūros darbuotojo mokymo programa  
Mokymo trukmė – 12 sav. (480 val. )
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Medicinini sterilizatori naudojimo ir priežiros mokymo programa  
Mokymo trukm – 3 sav. (120 val.) 

 

 

 

 

Skirta asmenims, turintiems vidurin išsilavinim ir profesin kvalifikacij, norintiems dirbti 

medicinini sterilizatori aparatininku sveikatos priežiros staigose. Medicinini sterilizatori 

aparatininkai sveikatos priežiros staigose ruošia medicinos prietaisus sterilizavimui, atlieka vairi 

medicinos prietais ir gamini sterilizacij bei vertina jos kokyb, pagal savo kompetencijas atlieka 

medicinini sterilizatori priežir. 

Suteikiama medicinini žini apie užkreiamsias ligas, j priežastis ir profilaktik, medicinos 

prietais valymo, dezinfekcijos ir paruošimo sterilizavimui reikalavimus, supažindinama su 

medicinini sterilizatori konstrukcija ir j naudojimo bei priežiros tvarka, medicinos gamini ir 

prietais sterilizacijos atlikimo tvarka, darbuotoj sveikatos saugos, priešgaisrins saugos ir 

apsaugos nuo elektros traum reikalavimais, pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindais.  

Per praktin mokym sveikatos priežiros staigose mokoma paruošti medicinos prietaisus ir 

gaminius sterilizavimui, atlikti sterilizacij bei vertinti sterilizacijos proceso kokyb, saugiai 

eksploatuoti medicininius sterilizatorius, suteikti pirmj medicinos pagalb.  
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Medicininių sterilizatorių naudojimo ir priežiūros  
mokymo programa  

Mokymo trukmė – 3 sav. (120 val. )

Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, norintiems dirbti 
medicininių sterilizatorių aparatininku sveikatos priežiūros įstaigose. Medicininių sterilizatorių 
aparatininkai sveikatos priežiūros įstaigose ruošia medicinos prietaisus sterilizavimui, atlieka 
įvairių medicinos prietaisų ir gaminių sterilizaciją bei įvertina jos kokybę, pagal savo kompeten-
cijas atlieka medicininių sterilizatorių priežiūrą. 

Suteikiama medicininių žinių apie užkrečiamąsias ligas, jų priežastis ir profilaktiką, medici-
nos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir paruošimo sterilizavimui reikalavimus, supažindinama su 
medicininių sterilizatorių konstrukcija ir jų naudojimo bei priežiūros tvarka, medicinos gaminių 
ir prietaisų sterilizacijos atlikimo tvarka, darbuotojų sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos ir 
apsaugos nuo elektros traumų reikalavimais, pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindais. 

Per praktinį mokymą sveikatos priežiūros įstaigose mokoma paruošti medicinos prietaisus 
ir gaminius sterilizavimui, atlikti sterilizaciją bei vertinti sterilizacijos proceso kokybę, saugiai 
eksploatuoti medicininius sterilizatorius, suteikti pirmąją medicinos pagalbą. 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti slau-
gytojo padėjėjo kvalifikaciją. Slaugytojo padėjėjas yra sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, 
kuris savarankiškai arba asistuodamas slaugos specialistui, rūpinasi pacientų saugumu, padeda 
pacientui tenkinti bendravimo, mitybos, judėjimo, miego poreikius, ruošia pacientus diagnosti-
kos, slaugos, gydymo ar reabilitacijos procedūroms, padeda slaugos specialistui įvairių procedūrų 
metu, rūpinasi pacientų ir aplinkos higiena. 

Per mokymą būsimieji slaugytojo padėjėjai susipažįsta su slaugytojo padėjėjo funkcijomis, parei-
gomis, teise ir atsakomybe, įgyja žmogaus anatomijos, patologijos, farmakologijos, bendravimo psi-
chologijos, slaugos, pirmosios medicinos pagalbos, higienos ir darbuotojų sveikatos saugos pagrindus. 

Per praktinį mokymą būsimieji slaugytojo padėjėjai savarankiškai arba su slaugos specialistu 
mokosi atlikti įvairias slaugos ir higienos procedūras, teikti pirmąją medicinos pagalbą. 

Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstai-
gose. Sveikatos statistikai vykdo sveikatos statistikos apskaitą, pildo įvairias privalomas sveika-
tos statistikos apskaitos ir ataskaitų formas. 

Mokymo metu supažindinama su sveikatos politika ir strategija, sveikatos draudimo bei fi-
nansavimo pagrindiniais principais, sveikatos priežiūros įstaigų organizaciniais principais, gy-
ventojų sveikatos būklės vertinimo kriterijais, Lietuvos sveikatos statistine informacine sistema, 
sveikatos apsaugos ir gyventojų sveikatos būklės rodikliais bei jų vertinimu. 

Per praktinį mokymą mokoma pildyti patvirtintas sveikatos statistikos apskaitos formas, skai-
čiuoti įvairius sveikatos statistikos rodiklius ir sudaryti sveikatos statistikos ataskaitas, dirbti su 
kompiuterine gyventojų sveikatos būklės vaizdavimo ir analizės programa, redaguoti tekstus. 
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Dezinfekuotojo mokymo programa 
Mokymo trukm – 4 sav. (160 val.) 

 

 

 

               

 

Skirta asmenims, norintiems dirbti dezinfekuotojais bei atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos ir 

deratizacijos darbus užkreiamj lig židiniuose, sveikatos priežiros staigose.  

Mokymo metu suteikiama medicinini žini apie žmogaus anatomij, fiziologij, higien ir 

mikrobiologij, supažindinama su užkreiamj lig epidemiologija ir profilaktika, suteikiami 

medicinins entomologijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos pagrindai, supažindinama 

su sterilizacijos ir dezinfekcijos rengini ir aparatros naudojimu, saugaus darbo, priešgaisrins 

saugos, aplinkosaugos reikalavimais.  

Per praktin mokym sveikatos priežiros staigose, visuomens sveikatos centruose ir kituose 

objektuose mokoma dirbti su dezinfekcijos kameromis ir kitais dezinfekcijos renginiais bei 

aparatais, atlikti dezinfekcij, dezinsekcij ir deratizacij, saugiai dirbti, suteikti pirmj pagalb 

apsinuodijus cheminmis medžiagomis.  
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Dezinfekuotojo mokymo programa  
Mokymo trukmė – 4 sav. (160 val. )

Skirta asmenims, norintiems dirbti dezinfekuotojais bei atlikti dezinfekcijos, dezinsekcijos ir 
deratizacijos darbus užkrečiamųjų ligų židiniuose, sveikatos priežiūros įstaigose. 

Mokymo metu suteikiama medicininių žinių apie žmogaus anatomiją, fiziologiją, higieną ir 
mikrobiologiją, supažindinama su užkrečiamųjų ligų epidemiologija ir profilaktika, suteikiami 
medicininės entomologijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos pagrindai, supažindina-
ma su sterilizacijos ir dezinfekcijos įrenginių ir aparatūros naudojimu, saugaus darbo, priešgais-
rinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. 

Per praktinį mokymą sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos centruose ir kituo-
se objektuose mokoma dirbti su dezinfekcijos kameromis ir kitais dezinfekcijos įrenginiais bei 
aparatais, atlikti dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją, saugiai dirbti, suteikti pirmąją pagalbą 
apsinuodijus cheminėmis medžiagomis. 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti lan-
komosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją. Lankomosios priežiūros darbuotojas yra socialinės 
apsaugos sistemos darbuotojas, kuris savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais specialistais 
teikia pagalbos į namus paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims. Lankomosios priežiū-
ros darbuotojas tarpininkauja klientui, teikia namų ruošos, asmens ir aplinkos higienos paslaugas. 

Per mokymą būsimieji lankomosios priežiūros darbuotojai supažindinami su socialinės 
apsaugos sistema, lankomosios priežiūros darbuotojo funkcijomis, pareigomis, teisėmis ir atsa-
komybe, įgyja darbo organizavimo, namų ruošos, mitybos, asmens ir aplinkos higienos, etikos, 
bendravimo psichologijos, teisės ir darbuotojų sveikatos saugos pagrindus. 

Per praktinį mokymą būsimieji lankomosios priežiūros darbuotojai savarankiškai ir su patir-
tį turinčiu lankomosios priežiūros darbuotoju mokosi teikti įvairias pagalbos į namus paslaugas. 

Odontologo pagalbininkas – asmuo, padedantis gydytojui odontologui teikti odontologines 
paslaugas ir valdyti administracinius procesus. 

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Asmuo, sėkmingai 
baigęs šią programą, gali dirbti odontologo pagalbininku ir gali verstis odontologo pagalbininko 
veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose teisę teikti odontologinės priežiūros (pa-
galbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas. 

Išklausius visą teorinio mokymo kursą, atlikus praktines užduotis ir sėkmingai išlaikius kva-
lifikacijos egzaminą išduodamas valstybės pripažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas, kad asmuo 
gali dirbti odontologo pagalbininku. 

Teorinio mokymo trukmė – 180 val. Teorinis mokymas vyksta mokymo auditorijoje. Praktinio mo-
kymo trukmė – 300 val. Praktinis mokymas vyksta ir mokymo auditorijoje, ir odontologijos kabinete. 


