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4 Slaugymo praktika

Gimdymo baimės valdymas nėštumo metu

Įvadas

Nėštumas, vaiko gimimas ir tapimas tėvais yra didelis 
įvykis šeimai [1]. Nėštumas sudaro fizinių, psichologinių, 
socialinių pokyčių visumą moters gyvenime. Todėl normalu, 
kad nėštumo metu moteris patiria nerimą dėl intensyvaus 
galvojimo apie artėjantį gimdymą, rūpinimąsi, ar viskas vyks 
sklandžiai, ar ji sugebės pagimdyti [2].

Baimė yra natūrali žmogaus reakcija, kuri skatina apsau-
gą [3]. Tad nėštumo metu normalu ir įprasta baimintis, nes 
šį jausmą patiria beveik kiekviena nėščia moteris [4].

Gimdymo baimė gali atsirasti tiek jau gimdžiusioms, 
tiek pirmą kartą gimdysiančioms moterims. Ji siejama su 
ankstesniu gimdymu, kuris buvo komplikuotas, su gim-
dymo metu atsirandančiais skausmais, su komplikuotu  
nėštumu [5]. Tokia baimė greičiau įveikiama, kai nėščios 
moterys jaučia palaikymą iš sau artimos aplinkos (vyro ar part-
nerio, mamos ir kt.), iš prižiūrinčio medicinos personalo [6].

Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip sveikatos priežiūros 
specialistai (tiek slaugytojai, tiek akušeriai) gali padėti įveikti 
gimdymo baimę ar bent ją sumažinti pagal Rachmano baimės 
įgijimo teoriją ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūros 
modelį.

Šios žinios ir įveikos būdai naudingi praktinį darbą dirban-
tiems slaugytojams bei akušeriams kasdieniniame darbe.

Rachmano baimės įgijimo teorija

Baimė – tikro ar įsivaizduojamo pavojaus sukeliama emo-
cija, susijusi su pastangomis išvengti šio pavojaus. Baimė yra 
natūrali žmogaus reakcija, kuri skatina apsaugą [3].

Rachmanas (1977) pasiūlė, kad baimes galima išmokti per 
vieną ar kelias kombinacijas [7].

Baimės įgijimo teorija teigia, kad baimę galima įgyti trimis 
būdais. Baimė įgyjama dėl tiesioginės įtakos ar per netiesiogi-
nius mokymus, ar gaunant neigiamą informaciją [8].

Baimės įgijimo būdai:
•	 Tiesioginė įtaka – baimė gali atsirasti dėl neigiamos pa-

tirties praeityje.
•	 Netiesioginis mokymas – baimė gali atsirasti stebint ar 

išklausius kitų asmenų patirtis.
•	 Neigiama informacija – tai stimulas atsirasti baimei si-

tuacijų ar objektų, kurių pats žmogus dar nebuvo patyręs.

Į pacientą orientuotas sveikatos  
priežiūros modelis

  Pagrindinė šio modelio filosofija – sveikatos priežiūros 
specialistas (slaugytojai, akušeriai) turi suprasti pacientą kaip 
individualią asmenybę, o ne kaip diagnozę [9].

Sveikatos priežiūros specialistas turi išsiaiškinti paciento 
įsitikinimus ir vertybes, taip pat numatyti fizinius ir emo-
cinius poreikius. Pacientui turi būti suteikiama visa infor-

macija, jis turi būti mokomas ir kartu su sveikatos priežiūros 
specialistais turi priimti sprendimus.

Labai svarbus šio modelio aspektas yra tas, kad sveika-
tos priežiūros specialistai turi išsiaiškinti paciento gyvenimo 
būdą bei ką pacientas išgyvena, patiria šiuo metu, ir jam 
padėti. Pacientas turi būti įtrauktas į savo sveikatos priežiūrą. 
Sveikatos priežiūros specialistas turi padėti pacientui, suteikti 
asmeninę paramą, pasidalinti praktine patirtimi ir palengvin-
ti pacientui siekti savų tikslų [9].

Į pacientą orientuotą sveikatos priežiūros modelį sudaro 
trys dalys:

•	 Pagalbos organizavimas – sveikatos priežiūros specia-
listai kartu su pacientu aptaria jo patiriamas emocijas, fizinę 
bei psichinę savijautą, patiriamas baimes ir bando išsikelti 
tikslus, kurie padės pagerinti esamą situaciją.

•	 Pokyčiai – sveikatos priežiūros specialistai kartu su pa-
cientu planuoja, aiškina priežiūros planą, koreguoja jį pagal 
paciento poreikius bei suteikia visą reikiamą informaciją apie 
paciento esamą būklę.

•	 Sveikatos priežiūros specialistai stengiasi užmegzti 
ryšį su pacientu, nuoširdžiai bendrauja. Sveikatos priežiūros 
specialistai stengiasi suteikti pacientui kuo daugiau infor-
macijos apie esamą būklę. Taip pat bendrauja su artimaisiais, 
paaiškina visus dominančius priežiūros aspektus, padeda su-
prasti ir įgyvendinti sveikatos priežiūros planą.

Visos šios trys dalys daro įtaką į pacientą orientuotai svei-
katos priežiūrai (aplinkai). Šio modelio esmė – kuo geresnė 
sveikatos priežiūra, kuri padeda pacientui pagerinti esamą 
būklę, įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Pokyčiai:

Planavimas

Aiškinimasis

Pritaikymas
Pagalbos

organizavimas:

Gerinimas

Sustiprinimas

Bandras vaizdas

Į pacientą

orientuota aplinka:

Vertybės

Įgalinimas

Palaikymas

Sveikatos priežiūros

specialistai:

Bendradarbiavimas

Suderinimas

Komunikacija

Į pacientą orientuoto sveikatos priežiūros modelio struktūra [9]

Baimės įgijimo teorijos ir į pacientą orientuoto 
sveikatos priežiūros modelio taikymas besilau-

kiančių moterų gimdymo baimės valdymui

Lietuvoje atlikta nedaug tyrimų, analizuojančių gimdy-
mo baimę ir su ja susijusius veiksnius. Manoma, kad tokio 
pobūdžio mokslinių žinių plėtimas būtų naudingas kuriant 
intervencines ir šviečiamąsias programas, skirtas gerinti 

Egidija Danėnaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedra
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prisitaikymą prie nėštumo ir motinystės [5]. Moksliniais ty-
rimais nustatyta, kad gimdymo baimė paveikia 6–10 proc. 
nėščiųjų. Žinoma, normalu, kad nėštumo metu moteris 
patiria nerimą dėl patirties stokos bei artėjančių motinystės 
pareigų, dėl intensyvaus galvojimo apie artėjantį gimdymą, 
rūpinimąsi, ar viskas vyks sklandžiai, ar ji sugebės pagimdyti. 

Tačiau dažnai sveikatos priežiūros specialistai teikia per 
mažai dėmesio besilaukiančių moterų psichologinei būklei. 
Medikai labiau rūpinasi moters fiziologiniais, fiziniais svei-
katos simptomais nei psichologiniais aspektais [10]. Nepa-
kankamai yra atsižvelgiama į besilaukiančių moterų emocinę 
būklę ir kitus veiksnius, galinčius turėti neigiamą poveikį 
gimdyvei, nėštumo ir gimdymo eigai, motinos ir kūdikio svei-
katai. Dažniausiai moterys neieško pagalbos, ignoruodamos 
įvairius psichikos pokyčius, taip darydamos žalą sau ir likda-
mos su savo problemomis vienos [11]. Todėl labai svarbi svei-
katos priežiūros specialistų pagalba, tenkinant besilaukiančios 
moters poreikius.

Atsižvelgiant į Rachmano baimės įgijimo teoriją ir į 
pacientą orientuotą sveikatos priežiūros modelį, buvo suda-
ryta schema, kuri atskleidžia tinkamą besilaukiančių moterų 
priežiūrą norint panaikinti ar sumažinti gimdymo baimę. 

TIESIOGINĖS
ĮTAKOS BŪDU
ATSIRADUSI

BAIMĖ

NETIESIOGINIO
MOKYMO BŪDU

ATSIRADUSI

BAIMĖ

DĖL
NEGATYVIOS

INFORMACIJOS
ATSIRADUSI

BAIMĖ

Į PACIENTĄ

ORIENTUOTA

APLINKA IR

PRIEŽIŪRA

PAGALBOS
ORGANIZAVIMAS

SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS

SPECIALISTAI

POKYČIAI

GIMDYMO BAIMĖS SUMAŽINIMAS AR ĮVEIKA

Gimdymo baimės įveikos ar sumažinimo struktūra, sudaryta 
pagal Rachmano baimės įgijimo teoriją ir į pacientą orientuotą 
sveikatos priežiūros modelį

Schemoje pacientas apibūdinamas kaip asmenybė, kuri 
turi suvokti savo vaidmenį sveikatos priežiūroje, pati priima 
sprendimus, išsikelia tikslus ir kartu su sveikatos priežiūros 
specialistu sprendžia, kaip juos pasiekti.

Visų pirma, norint įveikti ar sumažinti nėščiųjų gimdy-
mo baimę, reikia išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių ta baimė 
atsirado. Tyrimai rodo, kad gimdymo baimė gali atsirasti 
tiek jau gimdžiusioms, tiek pirmą kartą gimdysiančioms 
moterims. Ji siejama su ankstesniu gimdymu, kuris buvo 
komplikuotas, su gimdymo metu atsirandančiais skausmais, 
su komplikuotu nėštumu [5].

Tik išsiaiškinus baimės atsiradimo priežastį galima padėti 
besilaukiančiai moteriai. Sveikatos priežiūros specialistai 
bendraudami su nėščiosiomis padeda išsikelti tikslus, dėl 
kurių gimdymo baimė gali sumažėti ar išnykti. Suteikia 
visą reikiamą informaciją, moko, aiškina priežiūros planą 

GIMDYMO BAIMĖS SUMAŽINIMAS AR ĮVEIKA

pacientėms ir jų artimiesiems. Visos šios priemonės būtinos, 
kad nėščioji įveiktų gimdymo baimę. Žinios apie nėštumą, 
gimdymą ir išsilavinimas, kai kurių autorių nuomone, turėtų 
teikti nėščiosioms pasitikėjimo savimi ir netiesiogiai mažinti 
gimdymo baimę, tačiau tyrimai rodo, kad daugeliu atvejų 
svarbesnis yra ne žinių kiekis, o jų gavimo būdas ir požiūris į 
šias žinias [6].

Apibendrinimas

Dauguma nėščiųjų, nepriklausomai nuo nėštumo dydžio, 
jaučia gimdymo baimę. Žinoma, vienoms baimė pasireiškia 
labiau, kitoms mažiau. Norint padėti nėščiosioms įveikti ar 
sumažinti gimdymo baimę, visų pirma reikėtų išsiaiškinti 
baimės atsiradimo priežastį. Naudojantis Rachmano baimės 
įgijimo teorija, galima išsiaiškinti šias priežastis. Tuomet, nau-
dodamiesi į pacientą orientuotu sveikatos priežiūros modeliu, 
sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę padėti nėščio-
sioms įveikti gimdymo baimės priežastis ir sumažinti gimdy-
mo baimę. 

Taigi, Rachmano baimės įgijimo teorija ir į pacientą orien-
tuotas sveikatos priežiūros modelis gali būti naudojami spren-
džiant gimdymo baimės įgijimo priežastis ir tos baimės suma-
žinimą nėščiųjų priežiūroje. 
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Paliatyvioji pagalba namuose

Pradedame spausdinti keturių straipsnių ciklą „Paliatyvioji pagalba namuose“, kurį parengė Lietuvos paliatyviosios medicinos 
draugijos prezidentas prof. Arvydas Šeškevičius. 

1-a tema. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos ir modeliai
2-a tema. Vizitas į namus
3-ia tema. Bendravimas ir priežiūros koordinavimas
4-a tema. Mirtis namuose

1-a tema. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos ir  modeliai

Įvadas

Namuose teikiama paliatyvioji pagalba dažniausiai nau-
dinga sergantiems progresuojančiomis nepagydomomis li-
gomis pacientams, kuriems diagnozuoti gyvenimo trukmę 
ribojantys organizmo sutrikimai, pasižymintys aukšta mirtin-
gumo rizika.

Tokiems pacientams dažnai nebūna nustatyta aiški ir kon-
kreti išgyvenimo prognozė.

Jie paprastai pageidauja gydytis namuose [1–3]. Dažniau-
siai tokie ligoniai – vieni iš vis gausėjančio būrio senyvo am-
žiaus ir silpnos sveikatos pacientų, kurie neišeina iš namų dėl 
daugybinių lėtinių ligų, įskaitant pažintinius sąmonės sutri-
kimus, kurie riboja gyvenimo trukmę ir blogina žmogaus gy-
venimo kokybę. Daugumai jų pasireiškia jau įsisenėjusių ligų 
simptomai, ypač tokie kaip skausmas ir depresija. Daugiau 
kaip pusė šių žmonių mieliau norėtų būti prižiūrimi namuo-
se. Ypač tai būdinga, kai kalbama apie priežiūrą gyvenimo 
pabaigoje [4]. 

Paliatyvioji pagalba yra pagalba pacientui, kuriam diagno-
zuota sunki liga, teikiama daugiadisciplininės sveikatos prie-
žiūros specialistų komandos. Paliatyviosios pagalbos koman-
dos nariai palengvina skausmą ir kitus fizinius simptomus, 
užtikrina tinkamą bendravimą, padeda priimti sprendimus 
bei koordinuoja pagalbą atsižvelgdami į įvairias situacijas ligos 
metu [5]. Paliatyvioji pagalba yra aktuali sergant įvairiomis li-
gomis visų amžiaus grupių pacientams, įskaitant ir tuos, kurie 
turi sunkių sveikatos sutrikimų, neigiamai veikiančių kasdie-
ninę veiklą ar trumpinančių gyvenimo trukmę.

Pažengusios ligos atvejais ar gyvenimo pabaigoje įvertinus 
ligonio būklę bei gydymo poreikį ir nusprendus pacientą 
perkelti į paliatyviosios pagalbos stacionarą, toks sprendimas 
gali neatitikti paciento norų ir net pakenkti jo gerovei. Palia-
tyviosios pagalbos teikimas namuose palengvina simptomus 
ir padidina paciento bei jį prižiūrinčių asmenų (slaugančių 
artimųjų) pasitenkinimą. Be to, JAV ir kitur atliktų tyrimų 
duomenimis, teikiant pagalbą namuose sumažinamos ištek-
lių sąnaudos ir finansinės išlaidos [8–10]. Viename tyrime, 
paskelbtame 2014 metais, nustatyta, kad paskutinės stadijos 
vėžiu sergantys pacientai, kuriems paliatyviosios pagalbos pa-
slaugos buvo teikiamos namuose, išgyvendavo ilgiau. Jie daž-
nai mirdavo savo namuose per paskutinius du savo gyvenimo 

Prof. Arvydas Šeškevičius
Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija

mėnesius, o teikiant paliatyviąją pagalbą stacionare (angl. hos-
pice) mirdavo daug greičiau [10].

Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose 
rekomendacijos

Šiose rekomendacijose aptariamas paliatyviosios pagalbos 
teikimas paciento namuose, apžvelgiami įvairūs paliatyviosios 
pagalbos teikimo namuose modeliai ir specifiniai paciento 
lankymo namuose aspektai. Kiti paliatyviosios priežiūros as-
pektai aptariami atskirai.

Namuose teikiama paliatyvioji pagalba yra idealus variantas 
iš namų neišeinantiems pacientams [11]. Deja, universalių kri-
terijų, pagal kuriuos būtų apibrėžtas iš namų neišeinantis paci-
entas, nėra. JAV kriterijai nustatomi pagal Medicinos priežiū-
ros teikimo iš namų neišeinantiems pacientams taisykles [12]. 
Jie taikomi sunkia, progresuojančia liga sergantiems ar sunkią 
traumą patyrusiems pacientams. Kad būtų laikomi neišeinan-
čiais iš namų, tokie pacientai turi atitikti šiuos kriterijus:

• jiems būtinos pagalbinės priemonės (pavyzdžiui, ramen-
tai, lazda, neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė ar specialus trans-
portavimas), ARBA

• jie negali išeiti iš namų be kito asmens pagalbos, ARBA
• jie turi sveikatos sutrikimų, dėl kurių jie iš namų negali 

išeiti.
Be to, pacientai turi būti neįgalūs išeiti iš namų įprastiniu 

būdu, nes bandymai tą padaryti reikalautų didžiulių pastangų.
Svarbu pastebėti, kad bent jau JAV nėra reikalaujama, kad 

pacientai atitiktų iš namų neišeinančių pacientų apibrėžimą dėl 
to, kad galėtų gauti paliatyviąją pagalbą namuose, ypač jei gy-
dytojas nusprendžia, kad medicininiu požiūriu būtina pacientą 
lankyti namų aplinkoje siekiant optimizuoti jo klinikinės bū-
klės vertinimo ir gydymo planą. Vis dėlto, norint gauti finansa-
vimą už gydymo ir pagalbos išlaidas, būtina pateikti paliatyvio-
sios pagalbos namuose poreikį pagrindžiančius dokumentus.

Paliatyviosios pagalbos namuose modeliai

2015 m.  SAM rugpjūčio 13 d. Nr. V-946 išleido naujo 
įsakymo „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir 
vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimą, 
kuriame nurodomos indikacijos ir paslaugų įkainiai teikiant 
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paliatyviąją pagalbą namuose. Dabartiniu metu Lietuvoje 
paliatyviąją pagalbą teikia 21 institucija. Vakarų Europoje 
kiekviena šalis pasirenka savą, tinkamiausią paslaugų teikimo 
modelį:

• paliatyviąją pagalbą teikia šeimos gydytojas, slaugytojas 
ir socialinis darbuotojas. Juos konsultuoja paliatyviosios pa-
galbos komanda;

• paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikia šeimos 
medikų komanda kartu su paliatyviosios pagalbos specialis-
tais; 

• paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikia tik pa-
liatyviosios pagalbos specialistai. 

Paliatyviosios pagalbos namuose paslaugos gali būti teikia-
mos kaip geriatrinės priežiūros dalis, kaip priminės priežiūros su 
specializacija paliatyviojoje priežiūroje (pirminėje ir paliatyvio-
joje priežiūroje) dalis, kaip priežiūros namuose (sveikatos prie-
žiūros namuose) dalis, jos taip pat gali būti teikiamos neperžen-
giant ligoninės paliatyviosios priežiūros programos ribų [13]. 

Pirminės ir paliatyviosios priežiūros namuose programos 
integruoja paliatyviąją pagalbą į visapusišką tarpdisciplininės 
komandos teikiamą pirminę priežiūrą. Pirminės ir paliatyvio-
sios pagalbos namuose programos gali būti teikiamos privačių 
pirminės sveikatos priežiūros institucijų, akademinių medici-
nos centrų, bendruomeninių ne pelno siekiančių organizacijų 
(pavyzdžiui, religinių) ar kaip stacionarinių sveikatos priežiū-
ros institucijų dalis. Šioms komandoms dažniausiai vadovauja 
gydytojas ar pažangios (išplėstinės) slaugos praktikos slaugy-
tojas. Komandoje dar dirba slaugytojai, klinikinės farmaci-
jos specialistai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir kinezi-
terapeutai. Šie komandos nariai yra dalyvavę papildomuose 
mokymuose ir turi paliatyviosios pagalbos teikimo patirties, 
leidžiančios jiems teikti paslaugas paciento namuose.

Pirminės ir paliatyviosios pagalbos paciento namuose pro-
gramose pacientai lankomi darbo valandomis, o po jų dauge-
lyje institucijų su specialistais telefonu galima susisiekti visą 
parą. Be to, dažniausiai pagal paliatyviosios pagalbos progra-
mas vaistai pacientui gali būti pristatomi į namus panašiai kaip 
ir slaugos ligoninėse. Taip pat gali būti teikiamos ilgalaikės pir-
minės sveikatos priežiūros ir skubios priežiūros paslaugos.

Šiose teikiamose pagalbos į namus programose dalyvaujan-
tys pacientai – tai pirmiausia iš namų neišeinantys ligoniai, 
turintys daugybinių lėtinių sveikatos sutrikimų, daug simp-
tomų ir (arba) sudėtingos priežiūros koordinavimo reika-
laujančių poreikių. Pirminė pagalba, susieta su specializuota 
pagalba, gali būti ypač naudinga, nes tai leidžia integruoti pa-
liatyviosios pagalbos principus į ilgalaikę sveikatos priežiūrą 
ir gali sumažinti simptomų skaičių bei jų sunkumą [14]. Ty-
rimai parodė, kad specializuota paliatyvioji pagalba pagerina 
pacientų ir juos prižiūrinčių asmenų (slaugytojų) gyvenimo 
kokybę, palengvina slaugytojams tenkančią paciento priežiū-
ros namuose naštą, pagerina simptomų kontrolę bei sumaži-
na ligoninės ir skubios pagalbos skyriaus darbo krūvį [1, 15]. 
Nors turimi duomenys riboti, jie patvirtina šių programų 
taikymo naudingumą. Pavyzdžiui, į vieną stebėjimo tyrimą 
buvo įtraukta 140 pacientų, kurie dalyvavo paliatyviosios ir 
pirminės priežiūros namuose programoje. Šie pacientai buvo 
stebimi atliekant konsultacijas telefonu, kurių metu buvo 
vertinami jų patiriami simptomai, duodama patarimų [16]. 
Prireikus pacientai buvo lankomi ir namuose.

Jau po trijų savaičių nuo įsijungimo į šią programą pacien-
tams gerokai palengvėjo jų ligų simptomai (įskaitant skaus-
mą, nerimą, nuovargį ir apetito netekimą). Pacientų būklė 
neblogėjo ir praėjus 12 savaičių [16].

Namuose gali būti teikiamos dviejų rūšių paslaugos: įpras-
ta sveikatos priežiūra ir paliatyvioji pagalba.

Įprastos sveikatos priežiūros paslaugos paciento na-
muose dažnai teikiamos po ūmių sveikatos sutrikimų. Jos 
prieinamos ir pacientams, kurie prieš tai nebuvo hospitali-
zuoti. Sveikatos priežiūros institucijos, jei būtina, gali teikti 
profesionaliąją slaugą. Pavyzdžiui:

• Dažną kraujospūdžio, skysčių kiekio ar gliukozės kon-
centracijos kraujyje stebėjimą.

• Tikslų simptomų (įskaitant skausmą, dusulį ir vidurių 
užkietėjimą bei kt.) vertinimą.

• Pacientų mokymą apie gydymą (pavyzdžiui, gliukozės kie-
kio kraujyje stebėjimą namuose ar insulino kiekio vartojimą).

• Gydymo režimo laikymosi stebėjimą.
Pagrindinė įprastinės sveikatos priežiūros namuose misija 

yra reabilitacija. Dėl to dauguma asmens sveikatos institucijų 
nesiūlo pagalbos visą parą, visomis savaitės dienomis ar vizitų 
į namus skubos tvarka. Taip pat paprastai jos nepristato vaistų 
pacientams į namus. Vadovaudamiesi sveikatos apsaugos pro-
gramomis, pacientai gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
savo namuose, jei jiems kartais prireikia kineziterapeuto, er-
goterapeuto ar logopedo paslaugų [7].

Paliatyviąją priežiūrą namuose dažniausiai teikia tarp-
disciplininė komanda – parengta pirminės sveikatos priežiū-
ros komanda arba speciali paliatyviosios pagalbos namuose 
komanda.

Namuose teikiant sveikatos priežiūros paslaugas galima de-
rinti reabilitaciją ir paliatyviąją pagalbą: kančios sumažinimą, 
varginančių simptomų palengvinimą, priežiūros tikslų apta-
rimo bei išankstinio priežiūros planavimo dokumentaciją. 
Įrodyta, kad profesionali parama pagerina paliatyviosios pa-
galbos pacientų ir jų slaugytojų gyvenimo kokybę, palengvina 
slaugytojams tenkančią paciento priežiūros namuose naštą, 
nes jiems padeda šeimos artimieji. Vykdant tokią integruotą 
pagalbą pagerėja simptomų kontrolė ir sumažėja ligoninės ir 
skubios pagalbos skyriaus darbo krūvis [1, 6, 15].

Vis dėlto ligos pažengusiomis formomis ir (arba) paskuti-
nės stadijos ligomis sergantiems pacientams namuose teikia-
mos sveikatos priežiūros nauda yra ribota, nes priežiūrą dažnai 
riboja laikas, t. y. ji trunka tam tikrą laiką, kurio metu reikia 
patenkinti sudėtingus specifinius profesionalios paliatyviosios 
pagalbos poreikius. Jei pacientų būklė neblogėja, jie papras-
tai paliekami nepasirūpinus tęstinės priežiūros organizavimu. 
Šiuo laikotarpiu sunkiomis ligomis sergantys pacientai būna 
itin pažeidžiami.

Patirtis rodo, kad blogas priežiūros organizavimas arba 
priežiūros nutraukimas namuose dažnai pablogina ligonio 
sveikatos būklę, o tai didina namiškių stresą.

Paliatyviosios pagalbos ligoninė (angl. hospice) yra daugiau 
intensyvi, ištobulinta paliatyviosios pagalbos namuose forma 
pacientams, kurių tikėtina gyvenimo trukmė dažniausiai ma-
tuojama mėnesiais ir kuriems į ligą orientuotos intervencijos 
nebėra veiksmingos, tad lieka tik malšinti simptomus.

Skirtingai negu namuose, kai paliatyvioji pagalba teikia-
ma šešis ar mažiau mėnesių, paliatyviosios pagalbos ligoninės 
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priežiūra gali būti teikiama pacientams, kuriems gydytojai 
oficialiai pripažįsta paskutinę ligos stadiją. Paliatyviosios pa-
galbos ligoninėse priežiūrą teikia pasišventusi tarpdisciplininė 
komanda, kurioje dirba slaugytojai, gydytojai, socialiniai dar-
buotojai, kapelionai ir kiti pagalbininkai. Visi jie turi žinių ir 
patirties prižiūrint pacientus šių gyvenimo pabaigoje.

JAV paliatyviosios pagalbos ligoninės turi vadinamąsias „til-
to“ programas, kai pacientai nepageidauja gydytis paliatyvio-
sios pagalbos ligoninėse arba neatitinka paliatyviųjų pacientų 
kriterijų ir yra gydomi namuose teikiant minimalią pagalbą. 
Teikiama pagalba nėra standartizuota ir reglamentuota. Šios 
paslaugos gali apsiriboti savanorių teikiama pagalba ar periodiš-
kais socialinių darbuotojų apsilankymais. Kartais jos gali apimti 
ir slaugymo paslaugas.

Naudojant „tilto“ programą, daugiau pacientų ir jų šeimų 
gali gauti paliatyviosios pagalbos ligoninės tarpdisciplininės 
specialistų komandos teikiamą į simptomų kontrolę orien-
tuotą priežiūrą ir paramą pacientui bei konsultacijas jo šeimai. 
Naudojant „tilto“ programą, galima perkelti iš namų į palia-
tyviosios pagalbos ligoninę, jei pacientas to nori ir atitinka 
priėmimo į ligoninę kriterijus.

Konsultacinis paliatyviosios priežiūros modelis. Kon-
sultacijos paliatyviosios priežiūros klausimais dažniausiai 
teikiamos kaip papildomos paslaugos vis gausesnėse įvairių 
ligoninių teikiamose paliatyviosios priežiūros programose. 
Paprastai tokios paslaugos teikiamos vizitų į namus metu, o 
specialioji paliatyviosios priežiūros komanda gali bendradar-
biauti su bendruomenės slaugytojais.Tiek pacientai, tiek šių 
programų struktūra ir apmokėjimo už jas kompensavimas 
būna įvairūs. Taip pat bendrosios paliatyviosios pagalbos prie-
žiūros medikai gali konsultuoti namuose pacientus, kuriuos 
pakartotinai hospitalizuoti problemiška, nes jie per silpni.
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Mieli kolegos,

pasirinkote labai garbingą ir reikalingą mediko gyvenimo kelią. Kasdien dalijate savo žinias, savo išmintį, 
savo rankų švelnumą tiems, kuriems to labai reikia. Tegu kasdienybės rutina neužgesina gyvenimo 

džiaugsmo, tegu Jūsų širdžių šiluma ir atjauta džiugina esančius šalia Jūsų. Linkime, kad tas gėris, kurį 
Jūs skleidžiate aplink, su kaupu grįžtų Jums, kad šypsena dažniau puoštų veidą.
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Svarbi informacija gydytojams, slaugytojams bei akušeriams
Nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitė medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijavimo taisyklės, kurių esminiai pasi-

keitimai yra šie:
• Bus išduodamos tik elektroninės licencijos gydytojams, slaugytojams ir akušeriams. Tai yra nebebus išduodamas ar siun-

čiamas popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją 
skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto 
svetainėje skiltyje „Licencijos“.

• Gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, įgiję profesinę kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (bet ne anksčiau), medici-
nos, slaugos ar akušerijos praktika galės pradėti verstis jau kitą dieną po deklaracijos Valstybinei akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikimo dienos.

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

Vyresnieji turi gauti kuo daugiau slaugos paslaugų namuose
Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė patvir-

tino naują ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo 
reikalavimų aprašą. Šiuo teisės aktu išplečiamas ambulatori-
nių slaugos paslaugų namuose gavėjų sąrašas. Be to, ambula-
torines slaugos paslaugas namuose galės teikti ne tik poliklini-
kos, kaip buvo iki šiol, bet ir privačios įstaigos.

„Žinome demografinę šalies padėtį ir turime plėsti paslau-
gas, kad kuo daugiau pagyvenusių ar sunkiai judančių žmonių 
sulauktų slaugos paslaugų pagalbos namuose. Todėl ieškome 
naujų galimybių, kaip pagerinti sveikatos paslaugų kokybę ir 
svarbiausia jų prieinamumą“, – sako sveikatos apsaugos mi-
nistrė R. Šalaševičiūtė.

Pagal naująjį įsakymą slaugos paslaugas namuose gaus ne 
tik nuolatinės slaugos poreikius turintys asmenys (kaip yra 
šiuo metu), bet ir vyresnio amžiaus žmonės bei asmenys, tu-
rintys bendrą funkcinį sutrikimą dėl somatinių ligų ir pažei-
dimų, kuomet kasdieniniame gyvenime žmogus yra visiškai 

priklausomas nuo kitų pagalbos. Slaugos paslaugos namuose 
bus teikiamos ir asmenims, kuriems atlikta tracheostoma ar 
gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Keičiama ir slaugos paslaugų namuose apmokėjimo tvar-
ka, nustatant atskirus įkainius už suteiktas konkrečias ambu-
latorinės slaugos paslaugas, o ne už asmenį, kaip buvo iki šiol.

Ambulatorinės slaugos namuose paslaugą galės teikti bet 
kuri įstaiga ar institucija, atitinkanti reikalavimus, turinti li-
cenciją. Įstaigos, šiuo metu teikiančios integralios pagalbos as-
mens namuose paslaugą, turės galimybę toliau dalyvauti šioje 
veikloje, išsiėmusios licenciją dėl teisės teikti ambulatorinės 
slaugos paslaugas namuose bei sudariusios sutartį su teritorine 
ligonių kasa dėl šių paslaugų apmokėjimo. 

Naujas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose tvarkos 
aprašas įsigalios nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Širdies nepakankamumu sergantiems asmenims padės slaugytojos
Siekdama užtikrinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą sergantiesiems širdies nepakankamu-
mu, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė  pa-
tvirtino Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijų apra-
šą. Jame nustatomos  reikalavimų gairės slaugytojoms, kurios 
pradės teikti širdies nepakankamumu sergančio paciento svei-
katos būklės ir priežiūros efektyvumo vertinimo, konsultavi-
mo bei mokymo paslaugas.

Pasak ministrės R. Šalaševičiūtės, naujovės įsigalios nuo 2016 
metų sausio 1 d. Iki to laiko Lietuvos aukštosios mokyklos turė-
tų paruošti bendrosios praktikos slaugytojas pagal papildomą 2 
mėnesių profesinės kvalifikacijos tobulinimosi programą.

„Slaugytojų vaidmuo, gerinant pacientų būklę, yra itin 
svarbus. Todėl siekiame, kad daugiau funkcijų deleguotume 
slaugytojoms ir padėtume pacientams, sergantiems širdies ne-
pakankamumu, gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas. Šios slaugytojos paslaugas teiks kartu su gydyto-
jais kardiologais, jos palengvins jiems darbą, todėl kardiolo-

gai daugiau laiko galės skirti pacientui gydyti. Pavyzdžiui, jos 
suteiks pacientui ir jo šeimos nariams specialiųjų žinių apie 
širdies nepakankamumo ligą, jos eigą ir priežiūros metodus, 
gyvensenos ir savirūpos įgūdžių formavimo rekomendacijas. 
Šių specialių žinių turinčių slaugytojų labai reikėjo, nes, deja, 
bet kraujotakos sistemos ligos Lietuvoje vis dar yra dažniausia 
gyventojų mirties priežastis“, – sakė ministrė.

Planuojama, kad per metus bus suteikta iki 20 tūkst. gydy-
tojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijų. Šioms paslaugoms 
kasmet planuojama skirti 415,8 tūkst. eurų. Jos bus apmoka-
mos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Širdies nepakankamumas yra rimta širdies funkcinė būklė, 
kuomet širdis nesugeba adekvačiai organizmo aprūpinti krau-
ju. Skaičiuojama, kad šia liga Lietuvoje serga apie 125 000 
gyventojų. Širdies ir kraujagyslių prevencinės programos bei 
gydymas yra tarp valstybės sveikatos politikos prioritetų.

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.
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Mokslinis straipsnis žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ –  
slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ paskelbtas moksli-
nis straipsnis, vadovaujantis Sveikatos priežiūros ir farmacijos 
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo 
tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveika-

Gerbiami sveikatos priežiūros specialistai,

Kaip jau informavome 2015 m. 12-ame žurnalo numeryje, 2016 metais (visus metus) sudarysime jums galimybę 
tobulinti  žinias apie antibiotikus. Tik žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ organizuosime tris mokymo ciklus.  

Kiekvienas tobulinimosi ciklas – 8 val. 
Pirmas ciklas „Bakterijų rezistentiškumo antibiotikams priežastys ir dabartinių  

problemų pasaulyje apžvalga“ (kovas–balandis)  
Antras ciklas „Racionalios antibioterapijos principai“ (birželis–liepa)

Trečias ciklas „Antibiotikų grupių apžvalga“ (spalis–lapkritis)

Atkreipiame dėmesį, kad mokytis galės tik užsiprenumeravusieji žurnalą „Slauga. Mokslas ir praktika“.

tos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, 4.8.3 papunkčiu, ver-
tinamas kaip slaugytojų kvalifikacijos tobulinimas. Šiuo metu 
teisės aktas nustato, kad įskaitoma 30 val., kurios dalijamos 
iš autorių skaičiaus.

Kviečiame užsiprenumeruoti recenzuojamą mokslo žurnalą 
„Slauga. Mokslas ir praktika“

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

    Žurnalo prenumeratos indeksas – 5105

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

Svarbu žinoti:

Lietuvos leidinių 2016 m. kasmėnesinės laikraščių prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno mėnesio 26 d., 
kasmėnesinės žurnalų prenumeratos paslaugą – iki kiekvieno mėnesio 22 d. (jeigu leidinio informacijoje nenurodyta kitaip).

Daugiau informacijos – tel. 8 700 55 400 arba el. paštu prenumerata@post.lt

Skelbimas

Siūlome darbą gydytojo odontologo padėjėjui (-ai) Vilniuje vienu etatu. 
Geros darbo sąlygos, draugiškas kolektyvas, patogus susisiekimas Vilniaus miesto centre. 

Siųskite CV el. paštu europosklinika@gmail.com arba skambinkite tel. 861232838 
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Klaipėdos sporto medicinos centrui – 65-eri

Klaipėdos sporto medicinos centras – Valstybės asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugas sportininkams ir sportuojantiems Klaipė-
dos miesto gyventojams. Įstaigos savininko teises įgyvendina 
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės.

Misija – teikti sportuojantiems asmenims kokybiškas as-
mens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias jų poreikius 
ir lūkesčius, taikant šiuolaikinio mokslo ir praktikos pasieki-
mus, glaudžiai bendradarbiaujant ir bendraujant medikams, 
sportininkams ir treneriams.

Vladislava Liutkutė, Ramutė Mockuvienė
Klaipėdos sporto medicinos centras

07. Bendrosios praktikos slaugytoja Valdona Slušnienė
10. Klinikos laborantė Olga Kasko

11. Vyriausioji slaugos administratorė Ramutė Mockuvienė
 

Kineziterapeutė Raminta Pocienė Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja  
Vita Lūžienė

Kineziterapeutė Regina Nausėdienė 

Bendrosios praktikos slaugytoja Andžela Moškovienė Bendrosios praktikos slaugytoja Irina Kuzmenko

1951 metų vasario 1 d. įsteigtas Klaipėdos srities gydomo-
sios fizkultūros dispanseris. Įstaiga buvo įkurta siekiant rūpin-
tis sportuojančių asmenų sveikata. Apie 40 metų įstaiga buvo 
vienintelė mieste, teikusi ambulatorines reabilitacijos paslau-
gas sportininkams ir visiems miesto gyventojams. Nuo 1993 
metų įstaiga pervadinta į Klaipėdos sporto medicinos centrą. 
Šiuo metu įstaigai vadovauja direktorė Sigita Kibildienė. 

2011 metais buvo atliktas naujo Klaipėdos sporto medici-
nos centro pastato 
statybos techninio 
projekto parengi-
mas ir skirtas pasta-
to statybos finansa-
vimas. 2014 metais 
Klaipėdos sporto 
medicinos centras 
įsikūrė naujame 
pastate adresu: Ši-
lutės pl. 4A.

2016 metų 
vasario 1 dieną 
Klaipėdos sporto 
medicinos centras 

minės 65 metų jubiliejų. Per tuos ilgus gyvavimo metus cen-
tro paskirtis nesikeitė – čia tikrinama sportininkų sveikata, 
tiriamos jų funkcinės galimybės, teikiamos reabilitacinės pa-
slaugos. Centre lankosi ir pradedantys sportuoti vaikai, ir pa-
tyrę sportininkai, garsinantys Lietuvą olimpiadose, tarptauti-
nėse varžybose. Įstaigoje dirba kvalifikuoti sporto medicinos 
gydytojai, patyrę kineziterapeutai, slaugytojai.

Galima pasidžiaugti, kad įstaigoje dirba savo profesijai at-
sidavę slaugos specialistai: masažuotoja Vladislava Liutkutė, 
bendrosios praktikos slaugytojos Andžela Moškovienė, Rasa 
Gabalienė, Irina Kuzmenko, Valdona Slušnienė, Irina Byč-

kova, Birutė Stasiūnienė, fizinės medicinos ir reabilitacijos 
slaugytoja Vita Lūžienė, klinikos laborantė Olga Kasko, svei-
katos statistikė Rasa Kuginienė. Nuo 1999 metų šiai slaugos 
specialistų komandai vadovauja vyriausioji slaugos administ-
ratorė Ramutė Mockuvienė. 

Šilčiausius padėkos žodžius norėtųsi tarti šauniam, dar-
niam slaugytojų kolektyvui. Džiugu, kad dauguma slaugyto-
jų įstaigoje dirba daugiau nei 20 metų.
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Sakoma, kad ne vien darbu žmogus gyvas. Kasmet įstai-
goje švenčiama Tarptautinė slaugytojų diena ir Medicinos 
darbuotojų diena, kurių metu yra pagerbiami ilgamečiai 
Klaipėdos sporto medicinos centro darbuotojai. Ne išimtis 
ir praėję metai. Šventinio minėjimo metu buvo pasveikin-
ti gydytoja Violeta Varnelienė, įstaigoje dirbanti 38 metus, 
masažuotoja Vladislava Liutkutė, dirbanti 37 metus, vyriau-
sioji slaugos administratorė Ramutė Mockuvienė, dirbanti 
33 metus, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja Vita 
Lūžienė, dirbanti 26 metus, bendrosios praktikos slaugytoja 
Irina Kuzmenko, dirbanti 26 metus, ūkio reikalų tvarkytoja 
Aldona Dambrauskienė, dirbanti 29 metus.

Sveikatos statistikė Rasa KuginienėBendrosios praktikos slaugytoja Valdona Slušnienė  Bendrosios praktikos slaugytojos (iš dešinės) 
Andžela Moškovienė, Irina Kuzmenko ir klinikos 

laborantė Olga Kasko

Graži tradicija tapo šias šventes vainikuoti ekskursija. Jau 
aplankytos įspūdingos Žemaitijos vietovės, grožėtasi Nidos 
nepakartojamu kraštovaizdžiu, o šiais metais kolektyvas ap-
lankė japonišką sodą, įsikūrusį Kretingos rajone.

Sveikinant kolektyvą įstaigos jubiliejaus proga, vargu ar 
galima geriau pasakyti, negu yra pasakęs Pranciškus Asyžie-

Vyriausioji slaugos administratorė Ramutė Mockuvienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Rasa Gabalienė

Klinikos laborantė Olga Kasko

tis misionieriams: „Atraskite šaltinį ir atgaivinkite tą, kuris 
trokšta. Nusišypsokite, ir šypseną padovanokite tam, kuris 
jos niekada neturėjo. Atraskite meilę ir pasėkite, kad ji augtų 
žemėje.“

Tą Klaipėdos sporto medicinos centro slaugytojai stengiasi 
daryti kasdien, nes tokia yra slaugytojų misija...
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0247 + + +  Įskaityta
0248 + + + + Įskaityta
0249 + + + + Įskaityta
0250 + + + + Įskaityta
0251 + + + + Įskaityta
0252 + + + + Įskaityta
0253 + + +  Įskaityta
0254 + + + + Įskaityta
0255 + + + + Įskaityta
0256 + + + + Įskaityta
0257  + +  Įskaityta
0258 + + + + Įskaityta
0259 + + + + Įskaityta
0260 + + + + Įskaityta
0261 + +  + Įskaityta
0262 + + + + Įskaityta
0263 + + + + Įskaityta
0264 + + + + Įskaityta
0265 + + + + Įskaityta
0266 + + +  Įskaityta
0267 + + + + Įskaityta
0268 + + + + Įskaityta
0269 + + +  Įskaityta
0270 + + + + Įskaityta
0271 + + + + Įskaityta
0272 + + +  Įskaityta
0273 + + + + Įskaityta
0274 + + +  Įskaityta
0275 + + +  Įskaityta
0276 + + +  Įskaityta
0277 + + +  Įskaityta
0278 + + + + Įskaityta
0279 + + + + Įskaityta
0280 + + + + Įskaityta
0281 + + + + Įskaityta
0282 + + + + Įskaityta
0283 + + + + Įskaityta
0284 + + + + Įskaityta
0285 + + + + Įskaityta
0286 + + + + Įskaityta
0287 + + + + Įskaityta
0288 + + + + Įskaityta
0289 + + + + Įskaityta
0290 + + + + Įskaityta
0291 + + + + Įskaityta
0292 + +  + Įskaityta
0293 + + + + Įskaityta
0294 + + + + Įskaityta
0295 + + +  Įskaityta
0296 + + + + Įskaityta
0297     Neįskaityta
0298 + + + + Įskaityta
0299 + + + + Įskaityta
0300 + + + + Įskaityta
0301 + + + + Įskaityta
0302 + + +  Įskaityta
0303 + + + + Įskaityta
0305 + + +  Įskaityta
0306 + + +  Įskaityta
0307 + + + + Įskaityta
0308 + + + + Įskaityta
0309 + + + + Įskaityta
0310 + + + + Įskaityta
0311 + + + + Įskaityta
0312 + + +  Įskaityta
0313 + + + + Įskaityta
0314 + + + + Įskaityta
0315 + + + + Įskaityta
0316 + + + + Įskaityta
0317 + + + + Įskaityta
0318 + + + + Įskaityta
0319 + + + + Įskaityta
0321 + + + + Įskaityta
0322 + + + + Įskaityta
0323 + + + + Įskaityta
0324 + + + + Įskaityta
0325 + + + + Įskaityta
0326 + + + + Įskaityta
0327 + + + + Įskaityta
0328 + + + + Įskaityta
0329 + + +  Įskaityta
0330 + + + + Įskaityta
0331 + + + + Įskaityta
0332 + + + + Įskaityta
0333 + + + + Įskaityta
0334 + + + + Įskaityta
0335 + + + + Įskaityta
0336 + + + + Įskaityta
0337 + +   Įskaityta
0338     Neįskaityta
0339 + + + + Įskaityta
0340 + + + + Įskaityta
0341 + + + + Įskaityta
0342 + + + + Įskaityta
0343 + + + + Įskaityta
0344 + + + + Įskaityta
0345 + + +  Įskaityta
0346 + + + + Įskaityta
0347 + + + + Įskaityta
0348 + + + + Įskaityta
0349 + + + + Įskaityta
0350 + + + + Įskaityta
0351     Neįskaityta
0352 + + + + Įskaityta
0353 + + + + Įskaityta
0354 + + + + Įskaityta
0355 + + + + Įskaityta
0356 + + + + Įskaityta
0357 + + + + Įskaityta
0358 + + + + Įskaityta

* Pažymėjimai bus išsiųsti Jūsų nurodytu adresu. Dalyviams, kuriems neįskaityta, pažymėjimai nebus teikiami.

Nuotolinio mokymo „Navikai odoje ir 
gleivinėse“ teisingi atsakymai:
1-a tema. 1 – a, b, c, d; 2 – e; 3 – c; 4 – d; 5 – a
2-a tema. 1 – a; 2 – a; 3 – a; 4 – d
3-ia tema. 1 – d; 2 – g; 3 – b; 4 – a
4-a tema.  1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – e

0001 + + + +  Įskaityta
0002 + + + +  Įskaityta
0003 + + + +  Įskaityta
0004 + +    Įskaityta
0005 + + + +  Įskaityta
0006 + + + +  Įskaityta
0007 + + + +  Įskaityta
0008 + + + +  Įskaityta
0009 + + + +  Įskaityta
0010 + + + +  Įskaityta
0011 + + + +  Įskaityta
0012 + + + +  Įskaityta
0013 + + + +  Įskaityta
0014 + + + +  Įskaityta
0015 + + + +  Įskaityta
0016 + + + +  Įskaityta
0017  + + +  Įskaityta
0018 + + + +  Įskaityta
0019 + + + +  Įskaityta
0020 + + + +  Įskaityta
0021 + + + +  Įskaityta
0022 + + + +  Įskaityta
0023 + + + +  Įskaityta
0024 + + + +  Įskaityta
0025 + + + +  Įskaityta
0026 + + + +  Įskaityta
0027 + + + +  Įskaityta
0028 + + + +  Įskaityta
0029 + + + +  Įskaityta
0030 + + + +  Įskaityta
0031 + + + +  Įskaityta
0032 + + + +  Įskaityta
0033 + + + +  Įskaityta
0034 + + + +  Įskaityta
0035 + + + +  Įskaityta
0036 + + + +  Įskaityta
0037 + + + +  Įskaityta
0038 + + + +  Įskaityta
0039  + + + +  Įskaityta
0040 + + + +  Įskaityta
0041 + + + +  Įskaityta
0042 + + + +  Įskaityta
0043 + + + +  Įskaityta
0044 + + + +  Įskaityta
0045 + + + +  Įskaityta
0046      Neįskaityta
0047 + + + +  Įskaityta
0048 + + + +  Įskaityta
0049 + + + +  Įskaityta
0050 + + + +  Įskaityta
0051 + + +   Įskaityta
0052 + + +   Įskaityta
0053 + + + +  Įskaityta
0054 + + + +  Įskaityta
0055 + + + +  Įskaityta
0056 + + + +  Įskaityta
0057 + + + +  Įskaityta
0058 + + + +  Įskaityta
0059 + + + +  Įskaityta
0060 + + + +  Įskaityta
0061 + + + +  Įskaityta
0062 + + + +  Įskaityta
0063 + + + +  Įskaityta
0064 + + + +  Įskaityta
0065 + + + +  Įskaityta
0066 + + + +  Įskaityta
0067 + + + +  Įskaityta
0068 + + + +  Įskaityta
0069 + + + +  Įskaityta
0070 + + + +  Įskaityta
0071 + + + +  Įskaityta
0072 + + + +  Įskaityta
0073 + + + +  Įskaityta
0074 + + + +  Įskaityta
0075 + + + +  Įskaityta
0076 + + + +  Įskaityta
0077 + + + +  Įskaityta
0078 + + + +  Įskaityta
0079 + + + +  Įskaityta
0080 + + + +  Įskaityta
0081 + + + +  Įskaityta
0082 + + + +  Įskaityta
0083 + + + +  Įskaityta
0084 + + + +  Įskaityta
0085 + + + +  Įskaityta
0086 + + + +  Įskaityta
0087 + + + +  Įskaityta
0088 + + + +  Įskaityta
0089 + + + +  Įskaityta
0090 + + + +  Įskaityta
0091 + + + +  Įskaityta
0092 + + + +  Įskaityta
0093 + + + +  Įskaityta
0094 + + + +  Įskaityta
0095 + + + +  Įskaityta
0096 + + + +  Įskaityta
0097 + + + +  Įskaityta
0098 + + + +  Įskaityta
0099 + + + +  Įskaityta
0100 + + + +  Įskaityta
0101 + + + +  Įskaityta
0102 + + + +  Įskaityta
0103 + + + +  Įskaityta
0104 + + + +  Įskaityta
0105 + + + +  Įskaityta
0106 + + + +  Įskaityta
0107 + + + +  Įskaityta
0108 + + + +  Įskaityta
0109 + + + +  Įskaityta
0110 + + + +  Įskaityta
0111 + + +   Įskaityta
0112 + + + +  Įskaityta
0113 + + + +  Įskaityta
0114 + + + +  Įskaityta
0115 + + + +  Įskaityta
0116 + + + +  Įskaityta
0117 + + +  Įskaityta
0118 + + + + Įskaityta
0119 + + + + Įskaityta
0120 + + + + Įskaityta
0121 + + + + Įskaityta
0122 + + + + Įskaityta
0123 + + + + Įskaityta

Dalyvio Testas Testas Testas Testas
ID 1 2 3 4  Galutinis

Dalyvio Testas Testas Testas Testas
ID 1 2 3 4  Galutinis

Dalyvio Testas Testas Testas Testas
ID 1 2 3 4  Galutinis

Nuotolinio mokymo „Navikai odoje ir gleivinėse“ dalyvių,  
kuriems bus teikiami baigimo pažymėjimai, sąrašas*

0124 + + + + Įskaityta
0125 + + + + Įskaityta
0126 + + + + Įskaityta
0127 + + + + Įskaityta
0128 + + + + Įskaityta
0129 + + + + Įskaityta
0130 + + + + Įskaityta
0131 + + + + Įskaityta
0132 + + + + Įskaityta
0133 + + + + Įskaityta
0134 + + + + Įskaityta
0135 + + + + Įskaityta
0136 + + + + Įskaityta
0137 + + + + Įskaityta
0138 + + + + Įskaityta
0139 + + + + Įskaityta
0140 + + + + Įskaityta
0141 + + + + Įskaityta
0142 + + + + Įskaityta
0143 + + + + Įskaityta
0144 + + + + Įskaityta
0145 + + + + Įskaityta
0146 + + + + Įskaityta
0147 + + + + Įskaityta
0148 + + + + Įskaityta
0149 + + + + Įskaityta
0150  + + + Įskaityta
0151 + + + + Įskaityta
0152 + + + + Įskaityta
0153  + + + Įskaityta
0154 + + + + Įskaityta
0155 + + + + Įskaityta
0156 + + + + Įskaityta
0157 + + + + Įskaityta
0158 + + + + Įskaityta
0159 + + +  Įskaityta
0160 + + + + Įskaityta
0161 + + + + Įskaityta
0162 + + + + Įskaityta
0163 + + + + Įskaityta
0164 + + + + Įskaityta
0165 + + + + Įskaityta
0166 + + +  Įskaityta
0167 + + + + Įskaityta
0168 + + + + Įskaityta
0169 + + + + Įskaityta
0170 + + + + Įskaityta
0171 + + + + Įskaityta
0172 + + + + Įskaityta
0173 + + + + Įskaityta
0174 + + + + Įskaityta
0175 + + + + Įskaityta
0176 + + + + Įskaityta
0177 + + + + Įskaityta
0178 + + + + Įskaityta
0179 + + + + Įskaityta
0180 + + + + Įskaityta
0181 + + +  Įskaityta
0182 + + + + Įskaityta
0183 + + +  Įskaityta
0184 + + + + Įskaityta
0185 + + + + Įskaityta
0186 + + + + Įskaityta
0187 + + +  Įskaityta
0188 + + + + Įskaityta
0189 + + + + Įskaityta
0190 + + + + Įskaityta
0191 + + + + Įskaityta
0192 + + + + Įskaityta
0193 + + + + Įskaityta
0194 + + + + Įskaityta
0195 + + +  Įskaityta
0196 + + + + Įskaityta
0197 + + + + Įskaityta
0198 + + + + Įskaityta
0199 + + + + Įskaityta
0200 + + + + Įskaityta
0201 + + + + Įskaityta
0202 + + + + Įskaityta
0203 + + + + Įskaityta
0204 + + + + Įskaityta
0205 + + + + Įskaityta
0206 + + + + Įskaityta
0207 + + + + Įskaityta
0208 + + + + Įskaityta
0209  + + + Įskaityta
0210 + + + + Įskaityta
0211 + + + + Įskaityta
0212 + + + + Įskaityta
0213 + + + + Įskaityta
0214 + + + + Įskaityta
0215 + + + + Įskaityta
0216 + +  + Įskaityta
0217 + + + + Įskaityta
0218 + + + + Įskaityta
0219 + + + + Įskaityta
0220 + + + + Įskaityta
0221 + + + + Įskaityta
0222 + + + + Įskaityta
0223 + + + + Įskaityta
0224 + + + + Įskaityta
0225 + + + + Įskaityta
0226 + + + + Įskaityta
0227 + + + + Įskaityta
0228 + + + + Įskaityta
0229 + + + + Įskaityta
0230 + + + + Įskaityta
0231 + + + + Įskaityta
0232 + + + + Įskaityta
0233 + + + + Įskaityta
0234 + + + + Įskaityta
0235 + + + + Įskaityta
0236 + + + + Įskaityta
0237 + + + + Įskaityta
0238 + + + + Įskaityta
0239 + + + + Įskaityta
0240 + + + + Įskaityta
0241 + +  + Įskaityta
0242 + + + + Įskaityta
0243 + + + + Įskaityta
0244 + + + + Įskaityta
0245 + + + + Įskaityta
0246 + + + + Įskaityta
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Jaunų ir pagyvenusių žmonių oda.  
Savybės ir skirtumai

Jaunų ir pagyvenusių žmonių oda.  
Savybės ir skirtumai

Oda yra išorinio pasaulio barjeras. Ji saugo organizmą nuo 
fizinio, cheminio ir biologinio poveikio, slopina drėgmės pra-
radimą iš vidaus.

Garbaus amžiaus žmonių odos struktūra itin skiriasi nuo 
jaunų žmonių odos, nes nebegeba tinkamai funkcionuoti ir 
regeneruotis. Oda tampa plonesnė ir daug lėčiau atsinaujina. 
Jos rūgštinės apsaugos sluoksnis tampa daug jautresnis bet 
kokiems dirgikliams, nes sulėtėja sebumo (riebaus skysčio) 
gamyba. Nedideli įpjovimai ir nubrozdinimai gyja daug lė-
čiau. Dėl sumažėjusio gebėjimo gaminti drėgmę kaupiančius 
epidermio lipidus oda sparčiai išsausėja, tampa ne tokia elas-
tinga ir sukelia niežulį. Senyva oda yra itin jautri bet kokiems 
dirgikliams. 

Su odos problemomis susiduria
4 iš 10 žmonių, turinčių šlapimo nelaikymą
 
Šiuo metu sugeriantiems gaminiams, skirtiems šlapimo 

nelaikantiems asmenims, skiriamas didžiulis dėmesys, nes tik 
jie gali užtikrinti aukščiausią šios grupės pacientų gyvenimo 
kokybę.

Nepriklausomų tyrimų rezultatai rodo, kad šlapimo nelai-
kymas ir ilgalaikis sauskelnių naudojimas 42,5 proc.* pacientų 
sukelia tam tikrų odos pažeidimų.

* Šaltinis:  J. Junkin, J. L. Selkof; J. Wound, Ostomy, Continence, Nurs. 
2007: 34(3): 260–269.

Simptomai

Niežėjimas  Odos paraudimas   Mažos        Paviršiniai  
                (eritema)           pūslelės       odos defektai

Gilesni odos     Candida infekcija    Didelio odos ploto 
        defektai                  (pienligė)                pažeidimas

Odos sudirginimas, paraudimas, niežulys ir iššutimai dėl 
sauskelnių dėvėjimo – itin nemalonus ir skausmingas reiškinys, 
kuris galiausiai baigiasi brangiu ir ilgai trunkančiu gydymu. 

Norint efektyviai kovoti su šiomis pasekmėmis būtina iš-
manyti pagrindines jų priežastis.

Šiuolaikiniai asmenų, kenčiančių nuo šlapimo nelaikymo, 
priežiūros principai apima ir atsakomybę už svei-
ką odą

Pagrindinis rizikos veiksnys Nr. 1. Okliuzija 
šlaunų srityje. Kadangi oda per prakaito liaukas 
nuolat išskiria drėgmę, jai būtina bent minima-

li oro apykaita. Būtent todėl polietileno plėvelės sukeliama 
okliuzija šlaunų srityje sukuria drėgną aplinką, dėl kurios odos 
ląstelės pradeda brinkti, pakinta jų sandara. Oda iš lėto neten-
ka savo rūgštinės apsaugos. Bakterijos lengvai prasiskverbia, 
sudirgina odą ir sukelia jos paraudimą.

Sprendimas. „Air Active®“ medžiaga, praleidžianti orą 
šlaunų srityje. Priešingai nei tradicinė polietileno medžiaga, 
kuri tarsi užrakina orą ir drėgmę, „MoliCare Premium Soft“ 
sauskelnių šoniniams kraštams naudojama „Air Active®“ ne-
austinė medžiaga yra laidi tiek orui, tiek drėgmei. Ji sukuria 
malonų sausos odos pojūtį bei apsaugo nuo drėgmės ir šilu-
mos kaupimosi.

Nepriklausomi tyrimai parodė, kad naujieji šoniniai kraštai: 
•	gerokai sumažina paviršinių odos sluoksnių brinkimą;
•	nekenkia apsauginiam odos barjerui;
•	užtikrina veiksmingą rūgštinę odos apsaugą.
Odos sudirginimai greitai išnyksta. Teigiamą poveikį pa-

cientų, kenčiančių nuo šlapimo nelaikymo, odai patvirtina ir 
veiksmingumo bandymų, atliktų slaugos namuose, rezultatai: 
naudojant „MoliCare Premium Soft“ gerokai sumažėja odos 
sudirginimas ir paraudimas.

Žaidimas-loterija „Jūsų žinios – mūsų dovana“

Spausdiname antrąjį žaidimo-loterijos straipsnį. Pirmasis straipsnis (Agnė Betingienė „Ką daryti, kai savų ašarų nepakanka?“ )
buvo išspausdintas 2015 m. gruodžio mėn. Nr. 12. Atidžiai perskaitykite abu straipsnius. 2016 m. vasario mėnesio numeryje bus 
išspausdinti klausimai, parengti pagal šių straipsnių medžiagą. Teisingai atsakę į klausimus, turėsite galimybę laimėti vertingą prizą.

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir dalyvauti žaidime-loterijoje.
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•	 odai tinkanti 5,5 pH pusiausvyra stabilizuoja rūgštinę 
odos apsaugą, suteikia itin veiksmingą antibakterinę apsaugą 
ir gerina bendrą odos būklę.

Vidurinis sluoksnis:
Ypatingos sugeriančios molekulės (SAP):
•	 užtikrina, kad skysčiai būtų saugiai tarsi užrakinami, 

taip išvengiant jų pratekėjimo ir drėgmės susidarymo; 
•	 neutralizuoja kenksmingąjį amoniaką ir amoniaką išski-

riančius fermentus;
•	 neleidžia sklisti nemaloniam kvapui.
Apatinis sluoksnis:
•	Minkšta celiuliozės medžiaga stabilizuoja sugeriančios 

šerdies veiksmingumą ir tolygiai paskirsto skysčius po visą 
sauskelnių plotą. Taip padedama odai išlikti kuo sausesnei.

•	Nepralaidi išorinė plėvelė išlaiko skysčius šerdyje, kol jie 
patikimai tarsi užrakinami viduriniame sluoksnyje.

Pagrindinis rizikos veiksnys Nr. 4. Odos sudirginimas. 
Pagyvenusių žmonių, ypač tų, kurie kenčia 
nuo šlapimo nelaikymo, oda yra linkusi į 
įvairias alergines reakcijas, lengvai sudirgsta. 
Paraudimus ir dermatitą sukelia įvairūs aler-
genai, patenkantys ant odos. Kadangi senyvų 

žmonių oda tampa vis labiau porėta, jai kyla dar didesnis pa-
vojus būti paveiktai įvairių alergenų, o tai gali sukelti egzemą. 

Sprendimas. Hipoalerginės ir odos nedirginančios 
medžiagos, kurios padeda apsaugoti odą nuo dirginimo 
ir įvairių alergijų. Trijų nepriklausomų bandymų rezulta-
tai patvirtino, kad „MoliCare Premium Soft“ sauskelnės ir 
„MoliForm Premium Soft“ įklotai nesukelia jokių alerginių 
reakcijų.* Tai reiškia, kad esama tik nedidelės tikimybės, jog 
gaminiuose naudojamos medžiagos sukels alerginių reakcijų. 
Be to, jos visiškai nekenkia odai. 

* Odos dirglumo koeficientas, atlikus bandymus savanorių, kenčiančių 
nuo atopinės diatezės ir linkusių į egzemą, alkūnės linkyje. 

Pagrindinis rizikos veiksnys Nr. 5. Daž-
nas šarminių odos valymui bei priežiūrai 
skirtų produktų naudojimas. Valymo proce-
dūrų metu odos rūgštinis apsauginis sluoksnis 
yra išplaunamas. Taip pašalinami ir natūralūs 
odos lipidai, kurie silpnina apsauginio barjero 
veiksmingumą. Toks poveikis yra dar inten-

syvesnis, kai naudojant šarminį muilą jis gerai nenuplauna-
mas. Be to, vyresnio amžiaus žmonių epidermio atkuriamieji 
procesai vyksta daug lėčiau. Prasta mityba ar mikroelementų 
stoka neigiamai veikia odą ir lėtina apsauginio barjero atsi-
kūrimą.

Sprendimas. „Menalind profesional“ odos priežiūros 
gaminių linija, nekenkianti odos pH pusiausvyrai ir pa-
dedanti palaikyti sveikos odos apsauginę funkciją. „Me-
nalind“ odos priežiūros produktai buvo kruopščiai kuriami, 
atsižvelgiant į įvairius rizikos veiksnius, kai oda dažnai valo-
ma. Buvo siekiama sukurti veiksmingą apsaugą nuo žalingų 
medžiagų, kreipiant dėmesį į tinkamo senyvos odos maitini-
mo būtinybę.

„Menalind‘ veikia trimis etapais:
1 etapas užtikrina kruopštų, tačiau švel-

nų valymą. Visi „Menalind“ valantieji gami-
niai efektyviai valo, tačiau ir mažina cheminių 
medžiagų poveikį, taip apsaugodami odos 

prieš naudojimą 1 sav.                       po 3 sav.

Odos paraudimas prieš ir po „MoliCare“ gaminių su orui 
laidžiais neaustiniais šoniniais kraštais naudojimo: vidutinio ir 
aukšto sunkumo odos paraudimo būklės (proc.)

Pradėjus naudoti „MoliCare“ laidžius orui gaminius, odos 
būklė akivaizdžiai pagerėja. Gerokai sumažėja odos paraudi-
mas.*

* Šaltinis: „Cosmetic-Test GmbH Eislingen“, Vokietija; Dr. med. Tilman 
M. Ertle.

Pagrindinis rizikos veiksnys Nr. 2. 
Drėgmė kirkšnių (tarpkojo) srityje. Šlapi-
mas ir prakaitas taip pat kenkia apsauginiam 
odos sluoksniui. Kadangi drėgmė labai kenkia 
rūgštinei aplinkai, ji silpnina ir odos rūgštinės 

apsaugos veiksmingumą. Minėti reiškiniai skatina bakterijų 
dauginimąsi. Be to, bakterijos gali lengvai prasiskverbti pro 
pažeistą odą ir sukelti uždegimą. 

Sprendimas. „Advanced Dry Technology“ (liet. „Pažan-
gioji sausumą užtikrinanti technologija“) sausumo kirkš-
nių zonoje užtikrinimui. „MoliForm Premium Soft“ įklotai 
užtikrina dar didesnį odos sausumą, pritaikius „Advanced 
Dry Technology“ ir patobulinus sugeriantį įklotų sluoksnį. 

Palyginti su ankstesnės kartos gaminiais, dėl šios technolo-
gijos naudojami įklotai suteikia 30 proc.* daugiau sausumo bei 
padeda apsaugoti odą nuo drėgmės sukeliamų problemų. Tai 
ne tik didina komforto pojūtį, bet ir gerina gyvenimo kokybę.

* „Paul Hartmann AG“ taikytas bandymų metodas „Rewet after ABL“.
Pagrindinis rizikos veiksnys Nr. 3. Žalingas amoniakas 

ir virškinimo fermentai.
Sprendimas. Trijų sluoksnių sugerianti 

šerdis sukuria odai tinkamą šarminę-rūgš-
tinę (pH) pusiausvyrą ir padeda išlaikyti 
sveiką odą. Greitas sugėrimas, patikimas 

kaupimas ir odai tinkama pH pusiausvyra – trijų sluoksnių 
sugerianti šerdis padeda išlaikyti sveiką odą, mažina pertekli-
nę drėgmę, sukuria patikimą odos apsaugą.

Specialiai „HARTMANN“ sukurta trijų sluoksnių su-
gerianti šerdis – pagrindinis visų „MoliCare“ ir „MoliForm 
Premium Soft“ gaminių elementas.* Viršutinis, vidurinis ir 
apatinis sluoksniai sukurti taip, kad užtikrintų, jog skysčiai 
būtų nedelsiant sugeriami ir saugiai kaupiami jų viduje.

* Odai tinkama pH 5,5 pusiausvyra bei antibakterinės savybės yra itin 
veiksmingos šio gaminio charakteristikos.

Viršutinis sluoksnis:
•	 spiralinis celiuliozės pluoštas greitai nukreipia skysčius 

nuo odos į šerdį;
•	 oda lieka sausa, mažiau brinksta;
•	 apsauginė funkcija lieka nepažeista;
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rūgštinės apsaugos sluoksnį. Maitinančios ir drėkinančios me-
džiagos, pvz., pantenolis, kreatinas ir migdolų aliejus, padeda 
greitai papildyti lipidų atsargas.

2 etapas suteikia nuoseklią veiksmingą 
apsaugą. „Menalind“ profesionalūs apsaugi-
niai gaminiai pasižymi odai tinkančia pH pu-
siausvyra ir stiprina natūralią apsauginę odos 
funkciją, kai naudojami specialūs odą saugan-

tys kremai ar putos. „Nutriskin Protection Complex“ (liet. 
„Odą maitinantis ir apsaugantis kompleksas“), kurio sudėtyje 

yra kreatino, sėmenų aliejaus, amino rūgščių ir migdolų alie-
jaus, stiprina apsauginį odos barjerą ir  gerina regeneracinę 
odos funkciją.

3 etapas suteikia intensyvią ir vertingą 
priežiūrą. „Menalind“ priežiūros produktų 
linija suteikia sausai ir lipidų stokojančiai 
senyvai odai drėkinančią ir lipidų atsargas 
atkuriančią priežiūrą. Ją sudaro sodrios van-

dens emulsijos aliejuje, aukštos kokybės kūno aliejus ir rami-
nantis masažo gelis. 

Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai
Prof. dr. med. Hans Smola, dermatologas, medicininės kompetencijos departamento, „Hartmann AG“ direktorius

Kaip išlaikyti nepažeistą apsauginę odos funkciją, jei 
pacientas kenčia nuo šlapimo nelaikymo?

Atlikti tyrimai ir naujosios technologijos gali būti naudingi 
senyvo amžiaus pacientams. Esama tyrimų, kurių rezultatai 
parodė, kad reguliari odos priežiūra gali geokai sumažinti 
odos problemų, susijusių su šlapimo nelaikymu, atsiradimo 
tikimybę. Būtina pabrėžti, kad odos priežiūrai skirti produk-
tai turi būti suderinami, pavyzdžiui, su sauskelnėmis (vengiant 
užteršti sugeriantį sauskelnių paviršių riebiais aliejų prepara-
tais). Kitu tyrimų objektu tapo sauskelnės (jų gamybos tech-
nologija turi būti itin tiksli) – jos privalo atlikti susilpnėjusio 
epidermio apsaugos funkciją. Naujosios gaminių funkcijos 
turi mažinti odos, prie kurių liečiasi sauskelnės (įskaitant ir 
išorinę plastiko plėvelę, neleidžiančią odai kvėpuoti), drėgmės 
lygį. Drėgnas sauskelnių paviršius neturi pažeisti natūralios 
šarminės-rūgštinės (pH) odos pusiausvyros (4,5–5,5 – opti-
mali pH pusiausvyra), ir ši funkcija turi būti veiksminga ke-
letą valandų. Galiausiai, paviršiniai sauskelnių elementai pri-
valo užkirsti kelią patogeninių ligų sukėlėjų dauginimuisi ir 
plitimui, sumažinant jų keliamą pavojų odai. Iš esmės esama 
pagrindo teigti, kad nėra vienos stebuklingos piliulės nuo visų 
bėdų, – privalu vienu metu imtis visų įmanomų priemonių, 
kurios padėtų užtikrinti pageidaujamą odos apsaugą ir prie-
žiūros lygį.

Su kokio pobūdžio odos problemomis, susijusiomis su 
šlapimo nelaikymu, susiduriama ir kaip jų išvengti?

• Raginio sluoksnio (lot. stratum corneum) brinkimas: 
jei odą ilgą laiką veikia skysčiai ar drėgmė, ji pradeda brinkti, 
pakinta ląstelių struktūra, oda netenka daug drėgmės ir iš lėto 
išsausėja. Susidariusi drėgna aplinka sumažina rūgščių kie-
kį odoje, pažeisdama apsauginio odos barjero funkciją, kuri 
tampa paveiki tam tikros rūšies bakterijoms. Patarimas: „Air 
Active“ medžiagos, pavyzdžiui, naudojamos šlaunų srityje, 
apsaugo nuo drėgmės ir šilumos susidarymo bei kaupimosi. 
Spartus, saugus ir nuolatinis šlapimo sugėrimas tarpvietės zo-
noje padėtų išvengti ilgalaikio drėgmės kontakto su oda.

• Amoniakas naikina odos rūgštinės apsaugos sluoksnį. 
Patarimas: spartus, saugus ir nuolatinis šlapimo sugėrimas 
padeda išsaugoti odos rūgštinę apsaugą. Šią apsaugą padeda 

išsaugoti ir medžiagos, nepažeidžiančios odos pH pusiausvy-
ros, jos veikia tarsi amortizatoriai, padedantys palaikyti stabilų 
rūgštinės apsaugos sluoksnį. Neutralizuojančios sugeriančios 
medžiagos padeda sumažinti išskiriamo amoniako kiekį. 

• Cheminė trauma, gauta valant odą: rūgštinis odos 
apsaugos sluoksnis valymo procedūrų metu yra nuolat iš-
plaunamas. Kartu sunaikinami natūralūs odos lipidai, taip 
susilpninama odos apsauginio barjero funkcija. Patarimas: 
valančiosios medžiagos, nekenkiančios odos pH pusiausvyrai, 
padeda išsaugoti odos rūgštinės apsaugos sluoksnį. 

• Odos sudirginimas dėl alerginių reakcijų: senyvų žmo-
nių oda yra itin paveiki sudirginimui. Kadangi šlapimo nelai-
kantiems pacientams skirti gaminiai naudojami visą parą, net 
ir menkas nepakantumas gali sukelti uždegiminių reakcijų. 
Patarimas: alerginių reakcijų padės išvengti tik hipoalerginių 
gaminių, skirtų šlapimo nelaikantiems asmenims, naudojimas. 

Apsauginio odos barjero funkcija. Kaip ji veikia ir ką 
reikėtų daryti, norint ją išsaugoti? 

Sveikos odos paviršiuje yra susidariusi rūgštinė aplinka, va-
dinamoji rūgštinė odos apsauga. Kai pH rodikliai yra 4,5–5,5, 
rūgštinės apsaugos sluoksnis neleidžia bakterijoms daugintis 
ar net sunaikina jas. Ši natūrali odos apsauginio barjero funk-
cija padeda apsaugoti odą ir išvengti bakterijų, galinčių su-
kelti uždegimų. Pasirinkus tinkamus šlapimo nelaikantiems 
pacientams skirtus produktus, užtikrinamas veiksmingas odos 
apsauginio barjero funkcionavimas. Be to, jeigu pradedamas 
taikyti ankstyvosios priežiūros produktų kompleksas, užtikri-
nama optimali odos, kurią veikia šlapimo nelaikymas, būklė. 

Ar tiesa, kad pernelyg dažnai atliekamos odos valymo 
procedūros gali ją išsausinti?

Pacientų, kurie kenčia nuo šlapimo ar išmatų nelaikymo, 
odą privalu reguliariai prausti ir valyti. Tačiau net ir įprasto 
vandens naudojimas naikina natūralius odos epidermio lipi-
dus, todėl oda išsausėja ir praranda apsauginę funkciją. Šis 
efektas dar akivaizdesnis ir ilgiau trunkantis, kai naudojamos 
įprastos dezinfekuojančios priemonės, kurios gerai nenuplau-
namos. Odos pH pusiausvyrai nekenkiančių valomųjų me-
džiagų naudojimas padeda išsaugoti odos rūgštinės apsaugos 
sluoksnį, odos būklė pradeda gerėti.
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Kaip atrodytų „tobulos“ slaugos procesas odos atžvilgiu?
Kasdieninės priežiūros metu taikant trijų žingsnių pro-

cedūrą, tinkamai pasirūpinama senyvų pacientų, kenčiančių 
nuo šlapimo nelaikymo, oda: 1. valymas naudojant švelnias 
ir odą tausojančias medžiagas, kurios ir valo, ir saugo odą, 
pasitelkus produktus, kurių sudėtyje yra riebalinį sluoksnį at-
kuriančių medžiagų (pvz., profesionalios odą valančios putos 
„Menalind“ ir prausiklis „Menalind“); 2. apsauga, naudo-
jant specialius apsauginius produktus, padedančius išlaikyti 
natūralią odos apsauginio barjero funkciją, kurie saugo nuo 
agresyvių kenksmingų medžiagų ir neigiamo aplinkos po-
veikio (pvz., apsauginis odos kremas su cinko oksidu „Me-
nalind“ arba skaidrus apsauginis kremas  odai„Menalind“); 
3. baigiamasis etapas, pasitelkiant intensyvius odos priežiū-
rai skirtus produktus, kurių sudėtyje yra vandens emulsijos 
aliejuje, jie atkuria riebalinį sluoksnį ir drėkina odą, padeda 
išlaikyti drėgmę ir išvengti epidermio sausėjimo (pvz., kūno 
losjonas„Menalind“). 

Ar esama kokių nors ypatingų aspektų, į kuriuos būtina 
atkreipti dėmesį prižiūrint šlapimo nelaikymo paveiktą odą? 

Svarbiausia atminti, kad kai susiduriama su senyvais pa-
cientais, kurių odą veikia su šlapimo nelaikymu susijusios 
problemos, būtina imtis tinkamų odos priežiūros priemonių. 
Statistika rodo, kad apie du trečdalius problemų, kylančių dėl 
odos sudirgimo, galima būtų išvengti pasitelkiant tinkamus 
odos valymo, apsaugos ir priežiūros produktus. Slaugos metu 
slaugantis pacientą asmuo turėtų skirti ypatingą dėmesį odos 
rūgštinei apsaugai ir epidermio lipidų išsaugojimui. Be to, bū-
tina pasirūpinti ir intensyviomis odą drėkinančiomis priemo-
nėmis, nes senyvų pacientų oda išsausėja daug greičiau.

Ką reikėtų daryti, siekiant išvengti odos sudirgimų? 
Siekiant išvengti odos problemų, kylančių dėl šlapimo 

nelaikančių pacientų gydymo, svarbiausia yra suteikti kuo 
daugiau žinių slaugančiam personalui tiek slaugos įstaigose, 
tiek slaugant pacientą namuose. Be to, itin rekomenduojama 
taikyti specialiai šlapimo nelaikantiesiems skirtus produktus 
kasdieninėje paciento slaugoje, taip padedant išlaikyti sveiką 
odą ir stengiantis, kad nekiltų jokių odos problemų. Taip pat 
reikėtų naudoti išskirtinai tik „Air Active“, hipoalerginius ir 
odos pH pusiausvyrą tausojančius produktus, specialiai skir-
tus senyvų pacientų, kenčiančių nuo šlapimo nelaikymo, odos 
priežiūrai, nes jie padeda išlaikyti sveiką odą.

Kodėl senyvų pacientų, kenčiančių nuo šlapimo nelai-
kymo, odai reikalinga ypatinga priežiūra? 

Šlapimo nelaikymas gali itin smarkiai pažeisti garbaus 
amžiaus pacientų odą: drėgna aplinka, susidaranti odos pa-
viršiuje, sukelia raginio sluoksnio brinkimą ir minkštėjimą, 
taip susilpninama odos apsauginio barjero funkcija. Šlapimo 
irimo produktas amoniakas – daug šarmo turinti medžiaga, 
kuri naikina odos rūgštinės apsaugos sluoksnį. Be to, išmatose 
esama virškinimo fermentų likučių, kurie taip pat neigiamai 
veikia odą. Ypač odos problemos aštrėja, kai pacientas yra pri-
kaustytas prie lovos. Tiek itin glaudus kontaktas su oda, tiek 
pagausėjęs prakaitavimas sukelia rimtų odos problemų. 

Pacientams, nelaikantiems šlapimo, dažnai diagnozuo-
jama alergija. Ar odai, glaudžiai kontaktuojančiai su saus-
kelnėmis, kyla ypatingas pavojus?

Iš tikrųjų šlapimo nelaikymas dažnai yra susijęs su odos pa-
kitimais tarpvietėje. Ištyrus nuodugniau, šie odos pažeidimai 
atrodo kaip alerginė reakcija. Eritema (odos raudonė), nedide-

lės pūslelės, net išėsti odos lopinėliai (nedideli pažeidimai odos 
paviršiuje), kurie šlapiuoja, o retkarčiais išopėja ir virsta nedi-
delėmis žaizdomis. Daugelio pacientų, net ir tuo atveju, kai 
simptomai yra labai panašūs į alerginę reakciją, tolesni tyrimai 
rodo, kad tai – ne alergija, o itin stiprus odos sudirginimas.

Koks skirtumas tarp alergijos ir odos sudirgimo?
Alergija apibūdinama kaip atitinkama paciento imuninės 

sistemos reakcija. Alergija – tai išugdyta žmogaus imuninės 
sistemos reakcija į konkrečią medžiagą (pvz., nikelį), kurią 
organizmas priskiria nepageidaujamoms ir visas savo jėgas su-
telkia jos pašalinimui. Alergija reikalauja tam tikro jautrinimo 
fazės (atpažinimo ar ugdymo laikotarpio), kuri gali trukti nuo 
keleto savaičių iki metų, kol alergija išsivysto ir organizmas 
susiduria su alergiją sukeliančia medžiaga (pvz., kontaktas su 
tokiu alergenu kaip nikelis). Taigi, kiekvieną kartą, kai jautrus 
(alergiškas) asmuo kontaktuoja su alergenu, jo organizmas 
pradeda reaguoti (dažnai gana sparčiai). Kiti asmenys gali vi-
sai nereaguoti į tą patį alergeną, nes jų imuninė sistema ne-
buvo sujautrinta (išugdyta). Sudirginimas – tai visai kas kita. 
Atsakui į dirgiklį nereikalinga jautrinimo fazė. Jei dirgiklis yra 
stiprus (agresyvus), daugelio su juo susidūrusių asmenų oda 
reaguos – sudirgs. Klasikinis pavyzdys – skalbimo priemonės. 
Būtina vengti kontakto su oda, nes stiprios šarminės medžia-
gos, dezinfekcinės medžiagos ir įvairūs enzimai sukelia odos 
niežulį, paraudimą ir pleiskanojimą. Esama ir individualių, 
konkrečiam asmeniui būdingų reakcijų. Jautrių žmonių, ku-
rių apsauginis odos barjeras nėra pakankamai išsivystęs, oda 
reaguoja greičiau, kontaktuodama su net ir nedidelės koncen-
tracijos agresyviomis medžiagomis. Tačiau šie skirtumai yra 
labai nedideli ir kinta laipsniškai. 

Vis dėlto kas sukelia odos problemų pacientams, ken-
čiantiems nuo šlapimo nelaikymo?  

Teisingiausias tokių odos problemų apibūdinimas būtų su 
šlapimo nelaikymu susijęs dermatitas. Šiuolaikiniai derma-
tologai laikosi tokios koncepcijos teigdami, kad apsauginė 
epidermio barjero funkcija pažeidžiama dėl odos kontakto su 
šlapimu ir (arba) išmatomis. Kai pacientai prausiami įvairiais 
prausikliais, apsauginis odos barjeras dar labiau silpninamas. 
Prausiama ir valoma ne tik oda. Išplaunami ir apsauginiai 
odos lipidai. Po prausimo ir valymo procedūros kitas odos 
kontaktas su šlapimu ir (arba) išmatomis bus dar žalingesnis. 
Sukeliamas uždegimas, o odos pažeidimai vis labiau ryškėja. 
Šlapimas sukels paviršinių (raginių) odos sluoksnių brinkimą, 
o tai skatina agresyvių dirgiklių skverbimąsi į gilesnius odos 
sluoksnius. Jei bakterijų kiekis ypač didelis, jos skaido šlapi-
mą, iš kurio išsiskiria amoniakas – itin dirginanti medžiaga. 
Pasklinda labai nemalonus šlapimo kvapas. Tačiau blogiausia, 
kad ypač neigiamai veikiama paciento oda. Išmatos yra dar 
pavojingesnės. Išmatose lieka aktyvūs virškinimo fermentai. 
Taigi, odai kontaktuojant su išmatomis, šie fermentai prade-
da naikinti apsauginę odos barjero funkciją. Be to, išmatose 
esančiose bakterijose yra nuosavų enzimų, kurie toliau tęsia 
savo griaunamąjį darbą. Jei dar pridėsime ir stipriai veikian-
čius prausimui ir odos valymui skirtus produktus, praktiškai 
atimsime bet kokią galimybę odai apsiginti.

Parengta pagal „Active skin protection in modern incontinen-
ce management“ 
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gyvensena nėra draudimų rinkinys, bet pasitenkinimą ir ma-
lonumą teikiantis gyvenimo būdas.

Knyga skirta visuomenės sveikatos, kūno kultūros ir sporto 
specialistams (auklėtojams, mokytojams, dėstytojams, sporto 
šakų treneriams), studentams, doktorantams, sveikos gyven-
senos puoselėtojams, gausiam olimpiečių ir sportuojančiųjų 
būriui bei visiems, kurie domisi sveika gyvensena.

Tuberkuliozės prevencija 
: metodinės rekomendacijos 
specialistams, dirbantiems su 
vaikais / Higienos institutas. 
- Vilnius : Higienos institutas, 
2015. - 27 p. 

Tuberkuliozė (TB) ir šiomis 
dienomis išlieka viena svarbiau-
sių globalių sveikatos problemų, 
o mirtingumas nuo TB visame 
pasaulyje tarp infekcinių ligų 
yra antroje vietoje (po ŽIV in-
fekcijos). Remiantis Lietuvos ir 

užsienio TB prevencijos strategijomis, TB prevencijoje turi 
dalyvauti ne tik gydytojai, pedagogai ir tėvai, bet ir visuome-
nės sveikatos priežiūros specialistai (VSPS), dirbantys su vai-
kais. Šios metodinės rekomendacijos parengtos įgyvendinant 
TB prevencijos strategiją ir siekiant įgalinti VSPS aktyviau 
dalyvauti vykdant vaikų TB prevencines priemones.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – ugdymo įstaigose 
dirbantiems specialistams suteikti su TB prevencija ir kontro-
le susijusios informacijos bei praktinių patarimų, kurie galėtų 
atsispindėti jų darbe su ugdymo įstaigos (mokyklos) bendruo-
mene. Rekomendacijos taip pat naudingos specialistams, dir-
bantiems su rizikos grupėms priklausančiais vaikais.

Metodines rekomendacijas sudaro dvi dalys ir priedai. Pir-
moje dalyje pateikiama susisteminta bendra informacija apie 
vaikų tuberkuliozę, antroje dalyje – praktiniai patarimai, kaip 
vykdyti TB prevenciją ugdymo įstaigose. Prieduose pateikia-
ma papildomos informacijos apie vaikų sveikatos mokymą, 
jo formas ir informacinių laiškų pavyzdžių bendruomenės 
nariams, tėvams ir globėjams apie nustatytus tuberkuliozės 
atvejus.

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

Daugiau informacijos apie leidinių išdavimą į namus  
Naudojimosi biblioteka taisyklėse  www.lmb.lt  >  paslaugos 
arba tel. 261 77 96  (Abonementas)

Lietuvos medicinos biblioteka pristato

Janina Valančiūtė 
Lietuvos medicinos biblioteka 

Lietuvos medicinos bibliotekos knygų lentyna
Slaugos programos studen-

tų rašto darbų metodiniai nu-
rodymai : mokomoji knyga / 
Tatjana Žuravliova, Geriuldas 
Žiliukas, Marija Truš, Vida 
Mockienė. - Klaipėda, 2015. - 
45, [1] p.  

Metodinių nurodymų pa-
skirtis – pateikti pagrindines 
rašto darbų rengimo gaires 
Klaipėdos universiteto Slaugos 
programos studentams, vado-
vaujantis bendrųjų reikalavimų 

aprašu, kuriame nurodoma, kad studentų mokslo darbai yra 
sudėtinė aukštojo išsimokslinimo, aukštos kvalifikacijos spe-
cialistų rengimo sudedamoji dalis. Studentų mokslo darbais 
siekiama ugdyti jų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.

Sveikos gyvensenos pagrin-
dai : monografija / Jonas Petras 
Jankauskas. - Vilnius, 2015. - 
747, [4] p. 

Daugiau kaip 250 mokslinių 
ir metodinių darbų autorius prof. 
habil. dr. Jonas Petras Jankauskas 
ėmėsi didelio darbo – rašyti mo-
nografiją, kurioje būtų apžvelgta 
visa žmogaus sveikos gyvensenos 
įvairovė. Duomenys iš esmės pa-
grįsti moksline medžiaga. 

Monografijoje kompleksiškai analizuojama sveika gyven-
sena, specifika, komponentai, vertybės, pavojai, praradimai, 
požiūrių kaita, jų įvairovė, sėkmių ir nesėkmių priežastys per 
visą žmogaus gyvenimą. Leidinio struktūra apima visas svei-
kos gyvensenos ir sveikatos sudedamąsias dalis visais žmogaus 
gyvenimo etapais. Atsigręžiama į šeimą, tėvų ir būsimo vai-
ko sveikatą, vaikų ugdymą, psichinę gerovę, emocinę namų 
aplinką, ekologiją, gamtos veiksnius, padedančius atgauti jė-
gas ir grūdinti organizmą, išryškinant svarbiausius visuomeni-
nius pokyčius pasaulyje ir Lietuvoje. Daug dėmesio skiriama 
ir sveikos gyvensenos  priešams: tabako rūkymui, alkoholio, 
narkotinių medžiagų vartojimui, antsvoriui, užkrečiamųjų 
ligų profilaktikai. Aprašomi biologiniai senėjimo pokyčiai, 
procesai, sugebėjimas prisitaikyti prie permainų. Analizuoja-
ma naujausia sveikos gyvensenos medžiaga, kitų šalių moky-
klų požiūriai ir koncepcijos, mokslo institucijų darbai.

Literatūriniais šaltiniais, asmenine patirtimi ir įžvalgomis 
paremtoje monografijoje gausu patarimų, kaip išmokti gy-
venti sveikiau, racionaliau. Pasak prof. J. P. Jankausko, sveika 
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Valerijonas Jucys pristato parodą „Tik 85“

Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta 
ekslibrisų kūrėjo ir parodų organizatoriaus, 
knygų iliustratoriaus, grafiko Valerijono Vy-
tauto Jucio jubiliejinė paroda „Tik 85“. Eks-
ponuojami nauji ir dailininko kūrybinio ke-
lio pradžioje sukurti darbai: estampai, knygų 
iliustracijos, naujametiniai atvirukai, ekslibri-
sai, kiti mažosios grafikos kūriniai. 

Valerijonas Vytautas Jucys gimė 1930 m. 
gruodžio 18 d. Truikinų kaime, Skuodo ra-
jone. 1963 m. baigė Vilniaus dailės institutą 
(dab. Vilniaus dailės akademija). Pasak V. Ju-
cio, jį nuo jaunumės žavėjo juodos ir baltos 
spalvos žaismas. Tai tikriausiai ir nulėmė jo 
pasirinkimą – grafiką. Ilgą laiką jo kūriniuose 
vyravo tik juoda ir balta. Vėliau menininko 
darbuose atsirado ir daugiau spalvų. Mėgs-
tamiausia V. Jucio kūrybos technika – lino-
leumo raižiniai. Yra sukūręs 34 estampų ciklą 
„Homo sum“. Bendradarbiauja su leidyklo-
mis. Beveik tris dešimtmečius dirbo žurnalo 
„Moteris“ meniniu redaktoriumi. Iliustravo 
Lietuvių rašytojų humoristų kūrinius: Augus-
tino Griciaus „Pamokslai idėjos broliams“, Le-
onardo Valaičio „Gyvačių trauktinė“, „Zuikių 
pasakos“, Liūnės Janušytės „Taškai ir daugtaš-
kiai“, Aleksio Dabulskio „Porimtės poringės“, 
Antano Pakalnio „Parašyk feljetoną“ ir kt.

Svarbią vietą Valerijono Jucio kūryboje 
užima ekslibrisai. Studijuoda-
mas antrame kurse Dailės ins-
titute jis užsikrėtė „ekslibrisų 
liga“, nuo kurios, anot paties 
Valerijono, „juoks daktars negal 
vaistų priskėrt“. V. Jucys prisi-
mena, kad jo jaunystės metais 
ekslibrisas buvo naujovė, mo-
dernus žanras. 1963 m., būda-
mas penkto kurso studentas, jau 

dalyvavo Antrojoje respublikinėje 
ekslibrisų parodoje. 1966 m. iš-
rinktas prie Lietuvos dailininkų 
sąjungos Grafikos sekcijos susikū-
rusios ekslibrisų grupės pirmuoju 
vadovu, ir jau penkis dešimtme-
čius vadovauja šiai sekcijai. Kartu 
su grafikais Vincu Kisarausku ir 
Antanu Gedminu surengė eksli-
brisų parodą Respublikinėje bi-
bliotekoje (dab. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). 
Jie nemažai nuveikė populiarindami ekslibrisą Lietuvoje ir už 
jos ribų. Ekslibrisų parodas rengė kasmet. Todėl tais metais, kai 

nevykdavo respublikinė ekslibrisų paroda, buvo 
pristatomos kolektyvinės ekslibrisų parodos. Nuo 
1977 m. V. Jucys organizuoja Vilniaus ekslibrisų 
bienales, o Nepriklausomybės metais – tarptauti-
nes parodas. Parengė ir išleido parodų katalogus. 
Yra sukūręs ekslibrisų medikams (dr. E. Šimkū-
naitei, prof. A. Venckauskui, prof. A. Pliuškui ir 
kt.).

Dailininko kūriniai pristatyti albumuose „Va-
lerijonas Vytautas Jucys. Grafika“ (2010), „Aktas. 
Erotika“ (2015), prisiminimų knygoje „Homo 
sum. Esu žmogus. Prisiminimai“ (2012), parodų 
kataloguose ir bukletuose, periodiniuose leidi-
niuose ir kt. Autorius yra surengęs daugiau kaip 
30 asmeninių parodų mūsų šalyje ir užsienyje, 
dalyvavo daugybėje kolektyvinių parodų. Jo dar-
bai eksponuoti Australijoje, Čekijoje, Danijoje, 
Italijoje, JAV, Kinijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, 
Turkijoje, Vokietijoje ir kitose pasaulio šalyse. 
V. Jucys yra pelnęs diplomų ir premijų, apdo-
vanotas P. Stelero (Lenkija) ir XII Tarptautinės 
Vilniaus ekslibrisų bienalės medaliais. Jo kūrinių 
yra įsigiję muziejai ir dailės galerijos, privatūs as-
menys. 

Gražų jubiliejų švenčiančiam dalininkui Va-
lerijonui Juciui leidykla „Nordina“ parengė ir 
išleido autoriaus kūrybos albumą „Aktas. Ero-
tika“, kuriame surinkti 1960–2015 m. sukurti 

ekslibrisai, estampai ir kiti ma-
žosios grafikos kūriniai.

Lietuvos medicinos biblio-
teka sudarė V. Jucio bibliotekai 
padovanotų savo ir dar 34 au-
torių medicinos ekslibrisų (iš 
viso apie 100 darbų) kolekcijos 
sąrašą, kurį atspausdino ta proga 
parengtame leidinyje.

Dailininko pasveikinti atėjo dailės studijų draugai

Janina Valančiūtė 
Lietuvos medicinos biblioteka 



DermaPlast® kelioninis pirmosios pagalbos rinkinys laisvalaikiui – 
sportuojant ar keliaujant; pagamintas iš tvirto audinio; lengvai pritvirtinamas 
„Velcro“ lipdukais; priekinė kišenė su užtrauktuku, kiekviena medžiaga  
atskirai supakuota.

Turinys: 
1 Žirklės
1 Pincetas
1 Lipnus pleistras 1,25 cm x 5 m 
1 Standartinis tvarstis 80 x 100 mm 
1 Fiksuojantis  tvarstis 6 cm x 4 m 
1 Fiksuojantis  tvarstis 8 cm x 4 m 
8 Pleistrai  10 x 6 cm 
8 Pleistrai dviejų dydžių 
2 Žaizdų tvarsčiai  7,5 x 7,5 cm 
1 Gelio tvarstis  5 x 7,5 cm 
2 Valomosios servetėlės
4 Vienkartinės pirštinės 
1 Pirmosios pagalbos antklodė

Gamintojas: PAUL HARTMANN AG

Dėmesio, sveikatos priežiūros specialistai bei visi žurnalo 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ skaitytojai!

Jūsų žinios – mūsų dovana

2015 m. gruodžio–2016 m. sausio mėn. žurnalo 
„Slauga. Mokslas ir praktika“ numeriuose bus spausdinami du 

straipsniai apie akių ir odos problemas. 2016 m. vasario mėn. numeryje 
(Nr. 2) paskelbsime klausimus, į kuriuos nesunkiai atsakysite perskaitę abu šiuos 

straipsnius. Penkiems laimingiesiems, teisingai atsakiusiems į pateiktus klausimus, 
bus padovanoti vertingi ir praktiški pirmosios pagalbos rinkiniai. Be šio rinkinio, 

laimėtojų laukia ir maloni staigmena. Laimėtojai paaiškės burtų keliu. 

Nepamirškite užsiprenumeruoti žurnalą ir dalyvauti paskelbtame žaidime-loterijoje.




