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ĮVADAS

Atsižvelgiant į sunkiai sergančių asmenų poreikių specifiškumą, paliatyviąją pagalbą teikia paliatyviosios pagalbos specialistų tarpdisciplininė
komanda. Komandos tikslas yra visapusiškas skirtingų ligonio poreikių
patenkinimas. Šios komandos nariais, be medicinos profesionalų, kartu
dirba savanoriai ir kiti nevyriausybinių organizacijų nariai. Jie, dirbdami
kartu su kitų sričių specialistais, sudaro ligonio priežiūros komandą, maksimaliai sprendžiančią ligonio ir jo artimųjų psichologines ir socialines
problemas.
Savanorių pagalba svarbi ne tik pacientui ir jo šeimai, bet ir medikams
profesionalams, nes savanoriai perima dalį jų funkcijų, kurioms atlikti
nereikia specialaus profesinio pasirengimo. Darbas su nepagydomomis
ligomis sergančiaisiais susijęs su dideliais fiziniais, emociniais išgyvenimais, didelėmis įtampomis ir pervargimais.
Savanoriai, nusprendę dalyvauti paliatyviosios pagalbos komandoje,
paprastai neturi pasiruošimo ir žinių darbui su sunkiai sergančiais ligoniais, todėl šioje srityje dirbantis savanoris turi mokytis, nuolat tobulėti,
gilinti savo žinias.
Mokymas tai savanorio rengimas atlikti darbus organizacijoje. Savanorio mokymą galima apibūdinti kaip procesą, kurio metu savanoriams
suteikiamas gebėjimas atlikti tam tikrą darbą komandoje. Savanoris
turi žinoti nepagydomomis ligomis sergančiųjų žmonių gyvenimo kokybės ir paliatyviosios pagalbos proceso išskirtinumą, pagrindinių simptomų kontrolės būdus, slaugymo pagrindus.
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PALIATYVIOJI PAGALBA. KAS TAI?
Paslaugos, kurios teikiamos sunkią negalią turintiems asmenims, kai
liga progresuoja ir numatoma gyvenimo trukmė trumpa, vadinamos paliatyviosios pagalbos paslaugomis.
Šios pagalbos tikslas – kančios, simptomų kontrolė, skausmo malšinimas ir prevencija, kitų fizinių ir dvasinių problemų sprendimas, emocinė
ir socialinė pagalba pacientui ir jo šeimai per visą ligos laikotarpį.
Paliatyvioji pagalba ypač svarbi, kada ligos specifinis gydymas jau neefektyvus ir negalimas, o pagalba ligoniui reikalinga paskutinėmis gyvenimo dienomis ir valandomis.
Paliatyvioji pagalba apibrėžiama kaip medicinos mokslo ir praktikos
šaka, besirūpinanti pacientais, sergančiais aktyvia progresuojančia ir toli
pažengusia liga, kai prognozė yra ribota, o gydymo tikslas – geresnė gyvenimo kokybė.
Tai aktyvi ir visiška paciento, sergančio nepagydoma liga, slauga ir
priežiūra, kurią vykdo keli specialistai, siekiant užtikrinti geresnę paciento gyvenimo kokybę.
Ši medicinos šaka yra viena iš prioritetinių Pasaulio Sveikatos Organizacijos krypčių.
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Paliatyviąją pagalbą sudaro:
Simptomų kontrolė;
Funkcijų palaikymas;
Psichosocialinė bei dvasinė pagalba pacientui ir jo šeimai;
Šiuolaikinė slauga, teikiama asmeniui jo gyvenimo pabaigoje;
Paliatyviojoje pagalboje į mirties procesą žvelgiama kaip į natūralų
ir asmeninį;
 Tikslas- teikti geriausią gyvenimo kokybę, kokią tik galima tuo laiku;
 Paliatyvioji pagalba apima psichologinius, socialinius, dvasinius ir
religinius pacientų priežiūros aspektus.






Paliatyviosios pagalbos organizacinės formos
 Namų tarnyba. Pacientai turi gauti tokias pat paliatyviosios pagalbos paslaugas kaip ligoninėse. Priežiūra turi būti prieinama 24 val.,
kiekvieną dieną .
 Paliatyviosios pgalbos skyrius. Simptomų kontrolė ir gydymas specialiai pritaikytuose stacionaruose.
 Hospisas . Teikia sudėtingą pagalbą komplikuotiems ligoniams
namų aplinką atitinkančiame stacionare. Hospisas taip pat apjungia
namų tarnybos, dienos centro ir skausmo malšinimo paslaugas.
 Dienos centras. Tikslas pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, sumažinti socialinę izoliaciją ir užtikrinti simptomų kontrolę.
 Mobili konsultacinė komanda. Pagrindiniai principai: medicininių
konsultacijų teikimas priminiame lygyje ir stacionaruose besigydantiems pacientams.
 Gedėjimo tarnybos yra skirtos tiems, kurie negali susitaikyti su artimųjų netektimi.
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TEORINIAI IR PRAKTINIAI SAVANORYSTĖS ASPEKTAI
Savanorystė paliatyviojoje pagalboje
Savanorystė – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.
Savanoriška veikla
Atsižvelgiant į pacientų poreikių specifiškumą, paliatyviąją pagalbą
teikia paliatyviosios pagalbos specialistų tarpdisciplininė komanda,
kurios tikslas yra visapusiškas skirtingų paciento poreikių patenkinimas.
Pasaulinė Sveikatos Organizacija apibrėžia komandą, dirbančią asmens sveikatos priežiūroje, kaip„hierarchinės struktūros neturinčią žmonių sąjungą, kurios nariai turi skirtingą profesinį išsilavinimą, bet siekia
bendro tikslo, kuris apibūdinamas kaip visapusis sveikatos teikimas pacientui ir šeimai“.
Savanorystė, kaip globalus reiškinys įgauna vis didesnį pagreitį. Hospiso judėjimas, kaip pilietinių teisių judėjimas, grindžiamas savanorių
darbu. Savanoriai yra būtina paliatyviosios pagalbos dalis. Europos Taryba pabrėžia savanoriško darbo svarbą, siekiant suteikti gyventojams
kokybišką paliatyviąją priežiūrą. Reikšmingas vaidmuo, teikiant paliatyviąją pagalbą, tenka savanoriams, kurie dirbdami kartu su kitų sričių
specialistais, papildo paliatyviosios pagalbos komandą, padeda spręsti
paciento, jo artimųjų psichologines ir socialines problemas.
Savanorystės, kaip ir kiekvienos laisvo ir kūrybingo žmogaus veiklos,
neįmanoma nusakyti vienu visoms šalims ir visuomenėms tinkamu apibrėžimu.
Jos mastas, forma ir teisinis reglamentavimas kiekvienoje šalyje kitoks.
Vienur savanoriška veikla reglamentuojama įstatymais, kitose valstybėse savanorystę apibrėžia ir reglamentuoja tam tikros taisyklės ar tiesiog
įprastos visuomenės gyvenimo normos.
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Tarpdisciplininėje komandoje savanoriai nepakeičia nė vieno komandos nario, bet papildo jų darbą.
Savanorių komanda siūlo paramą ir neformalų bendravimą pacientams ir jų šeimoms ligos, skausmo, sielvarto ir sunkiu metu.
Savanorių komanda yra įvairaus paramos tinklo dalis ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis profesionaliomis tarnybomis, dalyvaujančiomis
paliatyviosios pagalbos procese.
Savanorių komanda atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį teikiant psichologinę ir emocinę pagalbą pacientams, jų artimiesiems ir specialistams, taip pat padeda išsaugoti ir pagerinti pacientų ir slaugytojų gyvenimo kokybę.
Savanorių komandos ne tik teikia reikiamas paliatyviosios pagalbos
paslaugas pacientams ir jų šeimoms, bet ir kreipiasi į įvairius žmones, kad
jie pripažintų paliatyviosios pagalbos teisę egzistuoti ir vystytis.
Savanoriška veikla reikalinga tuomet, kai natūrali pagalba nepasiekia tų
žmonių arba tų veiklų, kurias tikrai būtina atlikti.
Savanoriai labiausiai reikalingi slaugant, lankant ar kitaip padedant
ligoniams ar neįgaliesiems bei sunkumų patiriantiems žmonėms. Pagyvenusio, senyvo amžiaus vieniši, sergantys žmonės patiria atskirtį, kuri
dažnai yra nerimo, streso šaltinis, jie serga lėtinėmis ir ūmiomis ligomis.
Savanorių pagalba svarbi ne tik pacientui ir jo šeimai, bet ir medikams
profesionalams, nes savanoriai perima dalį jų funkcijų, kurioms atlikti
nereikia specialaus profesinio pasirengimo.
Dažnai sunkiai sergantys pacientai anksti išrašomi iš stacionaro, o
tai sudaro ligoniui problemų: neužbaigtos gydyti žaizdos, nepritaikyta
skausmo malšinimo schema, jie nepakankamai informuoti apie pragulų
profilaktiką, mitybą, neorientuoti, neparuošti daliniam savarankiškumui,
esant paralyžiams bei parezėms. Tokiais atvejais savanorių pagalba ypač
reikalinga.
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 Dažnai sergančiam žmogui reikia emocinio palaikymo, paprasto pokalbio, supratimo, kurį gali suteikti ir neprofesionalas – savanoris;
 Paliatyviosios pagalbos savanoriamas tenka svarbi, nors dažnai nepakankamai vertinama reikšmė;
 Plečiantis paliatyviosios pagalbos paslaugoms, didėja ir savanoriškos
veiklos poreikis šioje srityje.

Savanorių atliekamas darbas paliatyviojoje pagalboje:












Savanoriai organizuoja paciento laisvalaikį;
Padeda priimti lankytojus;
Atlieka namų ruošos darbus;
Padeda ligonio slaugoje;
Gamina valgį;
Eina su pacientu pasivaikščioti;
Padeda šeimai organizuoti laidotuves;
Pristato paliatyviosios pagalbos idėją plačiajai visuomenei;
Jų darbas pagrįstas laisva valia;
Jie pasirengę išklausyti pacientą;
Savanoriai neturi profesinių įsipareigojimų, todėl gali visiškai atsiduoti pacientui, kuriam dažnai reikia laiko pasikalbėti apie savo kančią.

Esama įvairių savanoriškos veiklos apibrėžimų, tačiau visuose kalbama apie:
 Motyvaciją – asmeninį norą ir įsitraukimą;
 Darbo atlikimą ne sau ar artimiesiems, bet kitam asmeniui arba
organizacijai;
 Ne piniginį atlyginimą.
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Savanorystė yra veikla, kuri:
 Vykdoma asmens laisva valia, pasirinkimu ir motyvacija;
 Nesiekiama finansinio pelno (neatlygintina veikla);
 Vykdoma organizuotoje aplinkoje (NVO, savanorių centrai ar kitos organizuotos grupės);
 Skirta padėti ne pačiam savanoriui, o kitam žmogui ir visuomenei apskritai, prisidedant prie bendrųjų visuomenės vertybių.

Savanoris turi būti pasiruošęs išklausyti ir priimti įvairias ligonio, bei
jo artimųjų emocines reakcijas, nieko neteisdamas, nesmerkdamas ir nekritikuodamas.
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Paliatyviosios pagalbos savanoriamas tenka svarbi, nors dažnai nepakankamai vertinama reikšmė. Plečiantis paliatyviosios pagalbos paslaugoms, didėja savanoriškos veiklos poreikis šioje srityje.
 Jų darbas pagrįstas laisvu apsisprendimu;
 Jie pasirengę išklausyti pacientą;
 Savanoriai neturi profesinių įsipareigojimų, todėl gali visiškai atsiduoti pacientui, kuriam dažnai reikia laiko pasikalbėti apie savo kančią.

Komanda paliatyviojoje pagalboje sudaroma pagal paciento poreikius, vadovauja administratorius (dažniausiai gydytojas arba slaugytojas), o savanoriams vadovauja – savanorių koordinatorius.

10

Savanorio savybės

Savanoriai paliatyviojoje pagalboje tai skirtingų amžiaus grupių, profesijų žmonės, turintys specialų paruošimą dirbti su ligoniais.
Dirbti su sunkiai sergančiais ir mirštančiais pacientais gali tik gerai paruoštas asmuo.
Savanorystė taip pat suteikia ir neformalaus mokymosi galimybes, todėl ji yra itin svarbus mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo
Europos Sąjungoje instrumentas.
Savanorių paruošimas
 Asmenys, nusprendę dalyvauti paliatyviosios pagalbos komandoje,
paprastai neturi pasiruošimo ir žinių darbui su sunkiai sergančiais
ligoniais.
 Mokymas tai savanorio rengimas atlikti darbus organizacijoje.
 Savanorio mokymą galima apibūdinti kaip procesą, kurio metu savanoriams suteikiamas gebėjimas atlikti tam tikrą darbą paliatyvio- sios
pagalbos komandoje.
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Savanorių mokymas

 Savanoriai turi būti praktiškai mokomi, atidžiai stebimi, juos turi rekomenduoti jų asociacijos;
 Savanoriai dirba komandoje, už kurią atsakingas koordinatorius;
 Savanorių mokymas turi būti planingas ir pastovus;
 Vien tiktai noro padėti neužtenka;
 Savanoriai privalo žinoti, kad jie yra atsakingi už savo darbą;

 Kad savanoris galėtų atsakyti į visus ligoniui iškilusius klausimus,
pirmiausia jis turi turėti bendravimo įgūdžių, nes dirbant su sunkiai
sergančiu žmogumi, situacija visuomet būna sudėtinga;
 Slaugančiam svarbu išlikti būti geranoriškam, ramiam ir gerai žinoti,
suprasti žmogaus gyvenimo vertę bei prasmę.
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 Supažindinimas su organizacija, jos veikla - tai pradinis savanorio parengimo santykiams su organizacija proceso etapas.
 Tik gerai pasirengęs savanoris su specialiomis žiniomis yra tinkamas
šiai sunkiai misijai.
 Nežinantis pagrindinių ligonių priežiūros taisyklių žmogus gali ne padėti, bet pakenkti.
 Savanoris turi žinoti nepagydomomis ligomis sergančiųjų žmonių
gyvenimo kokybės ir paliatyviosios pagalbos proceso specifiškumą,
kaip teikti pagalbą mirštančiajam ir jo šeimai.

Savanoriai turi konkrečias teises ir pareigas dirbdami savanorystės programose.
Pagrindinės rekomendacijos dirbant su ligoniais
 Kurti saugią aplinką ir reaguoti, jei aplinka pačiam savanoriui pasidaro nesaugi;
 Laikytis konfidencialumo;
 Nebandyti atlikti veiklos, kurią turi atlikti tik medicinos personalas;
 Nelaimingo atsitikimo ar sužalojimo atveju savanorio veikla turi būti
apdrausta.
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SLAUGOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PRINCIPAI
Pagrindinės žmogaus gyvybinių procesų bei veiklos sferos, kuriomis
turi pasirūpinti slaugantysis, kai žmogus jau nebegali pasirūpinti pats.

 Saugios aplinkos palaikymas;
 Bendravimas;






Asmens higiena ir apranga;
Kvėpavimas;
Normalios kūno temperatūros palaikymas;
Valgymas ir gėrimas;

 Tuštinimasis ir šlapinimasis;
 Judėjimas (mobilumas);
 Miegas;
 Mirimas ir mirtis.
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Slaugos lova
Tai viena iš svarbiausių slaugos priemonių. Lovos įranga turi būti pritaikyta slaugomo paciento ir slaugančiojo poreikiams.
Lovos rūšis ir įrengimas turi daug įtakos tiek paciento tiek slaugančiojo savijautai. Pacientui ji suteikia patogumą ir saugumą, o slaugančiąjam
palengvina darbą ir tausoja nugarą.
Lovą, jei yra galimybė, reikia pastatyti kambario viduryje, kad prie ligonio būtų galima prieiti iš visų pusių.
Patogiausia naudoti funkcines lovas, kurių aukštis yra reguliuojamas.
Slaugantysis, dirbantis prie lovos su reguliuojamu aukščiu, pasirenka
sau patogų lovos aukštį.
Lovos gulimas paviršius paprastai suskirstytas į dalis, kurios taip pat
reguliuojamos.
Lovos turi ratukus, todėl lengva pakeisti jos vietą kambaryje. Prie lovos yra galimybė tvirtinti pagalbines priemones- atlenkiamą stalelį, lašelinės stovą, “antelę”, pasikėlimo rankeną ir kt.
Funkcijos gali būti reguliuojamos rankiniu arba elektriniu būdu.

Funkcinė elektrinė lova
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Lovos čiužinys
Lovos čiužiniai gaminami įvairaus storio ir dydžio, iš latekso, elastinės
viskozės, gelio, natūralaus kokoso ir kitų medžiagų. Patogesnis yra storas,
lygus čiužinys.
Pragulų profilaktikai ir gydymui, naudojami putų, vandens, masažiniai
ir kitokie čiužiniai. Dažnai naudojami pripučiami čiužiniai. Oras cirkuliuodamas čiužinyje stimuliuoja odos paviršių, skatindamas geresnę kraujo
apytaką padidinto pavojaus srityse. Čiužiniai parduodami su apsauginiu
užvalkalu.

Priešpragulinis čiužinys

Keičiant gulinčio ligonio padėtį, lovą pakelti taip, kad stovint tiesiai ir
sulenkus rankas per riešus, delnai atsiremtų į lovos čiužinį.
Persodinant ligonį į sėdimuosius ratukus, lovą reikia nuleisti tiek, kad
ligonis liestų grindis kojomis.
Lovos skalbinių keitimas
Lovos perklojimo veiksmus reikia atlikti tausojant slaugančiojo nugarą. Jeigu ligonis lovoje gali atsisėsti pats – tai lovos patalynės keitimą gali
atlikti vienas asmuo. Keičiant lovos skalbinius, kai pacientas judėti lovoje
pats negali, reikia dviejų asmenų, o kartais ir daugiau slaugančiųjų.
Labai svarbu mokėti teisingai pakeisti sunkios būklės pacientų lovos
patalynę. Kai ligonis yra be sąmonės, keičiant lovos skalbinius, būtina
užtikrinti gyvybinių funkcijų palaikymo aparatų nenutrūkstamą veiklą.
Slaugančiojo nugara tausojama naudojant tam tikras pradinės padėties stovėsenos pozas.
Prieš atlikdamas lovos klojimo veiksmus slaugantysis pirmiausia turi
pasirūpinti darbo aplinka ir pasiruošti priemones darbui.
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Patalynės keitimas gulinčiam ligoniui
Ligonis gali pasiversti (2 slaugantieji)
 Slaugantieji stovi vienoje lovos pusėje;
 Švari paklodė iki pusės išilgai susukama į vokelį, po to išimama pagalvė, ligonį atsargiai paverčiant ant šono;
 Laisvoje lovos pusėje nešvari paklodė susukama į tokį pat išilgai gulintį vokelį, iki pusės užtiesiant švarią paklodę. Ties ligonio nugara sudaromi du vokeliai – švarusis, bei nešvarusis;
 Ligonis guldomas ant nugaros ir atsargiai paverčiamas ant kito šono;
 Nuimama nešvari, ir baigiama tiesti švari paklodė;
 Ligonis guldomas ant nugaros, apkabinant pečių juostą ir kiek pakeliant;
 Po galva padedama švariu užvalkalu apvilkta išpurenta pagalvė;
 Patalynės raukšlės išlyginamos, palenkiami paklodės kraštai.

Ligonis negali pasiversti pats
(2 slaugantieji)
 Švari paklodė skersai iki pusės susukama į vokelį, klojantiesiems stovint abipus lovos;
 Palengva keliamos ligonio pėdos, šlaunys bei sėdmenys iki juosmens, į vokelį sustumiant nešvarią paklodę, ir patiesiant švariąją. Taip
ties ligonio juosmeniu atsiranda du vokeliai;
 Vienas iš klojančiųjų pakelia galvą, pečius, keldamas prilaiko viršutinę
kūno dalį, o antrasis – greitai ištraukia nešvarią paklodę, švaria užklodamas visą likusią lovos dalį;
 Po galva padedama švariai pervilkta, išpurenta pagalvė.
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Taisyklingas ligonio kėlimas, vartymas
Slaugančiųjų darbas yra dažnai veikiamas rizikos veiksnių, susijusių su
ligonio kilnojimu slaugos metu. Dėl informacijos stokos apie tinkamus
ligonio kėlimo, vartymo principus, slaugytieji dažnai patiria skausmus,
traumas ar net nugaros sužalojimus.
Slaugančiojo kūno laikysena yra labai svarbi ligonio saugiam perkėlimui.
Reikia vengti kėlimo rankomis, tačiau pasitaiko tokių situacijų, kai tenka kelti ligonį vienam.
Svarbu pasirinkti patį tinkamiausią paciento kėlimo būdą, kuris apsaugo ir sumažina nugaros įtampą.
Yra daug saugių kėlimo būdų, visų esmė – vengti pacientą kelti tiesiogiai vertikaliai, keliant atlikti sukimosi judesį.
Ligonių kėlimas- tai veiksmai, atliekami norint pakelti, perkelti į žemiau esančią vietą, prilaikyti, pastumti ar patraukti ligonius.
Ligonio kėlimo tinkamo būdo pasirinkimą lemia paciento poreikių ir
jo galimybių įvertinimas.
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (2006)
Metodo pasirinkimas priklauso nuo:
 Ligonio poreikių,
 Sveikatos būklės, galimybių,
 Reikiamo pagalbos lygio,
 Turimos vietos ploto kėlimui,
 Turimos kėlimo įrangos.
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Jį atlieka vienas ar keli slaugantieji, naudodami savo raumenų jėgą. Jei tik įmanoma, į kėlimą
įtraukiamas bet koks ligonio judesys, kuris gali
nors iš dalies padėti perkėlimo metu.

Kėlimas rankomis

Ligonio kėlimas rankomis slaugantiesiems padidina raumenų ir kaulų sistemos sužalojimo riziką, nes ligonio kūnas yra nepatogus kėlimui ir
nėra vietų, už kurių būtų galima patogiai suimti.
Todėl slaugančiajam sunku paciento svorį išlaikyti
arti savo kūno.
Tai sukelia tiesioginę riziką susižaloti: kuo daugiau kūno sąnariai atsilenkia nuo natūralios- neutralios padėties, tuo dažniau jie pažeidžiami.
Rekomenduojama kuo mažiau kilnoti ligonius
rankomis ir, kai tik įmanoma, iš viso to vengti, patartina naudotis ligonių kilnojimo įranga.

Kėlimas mažomis
pagalbinėmis
priemonėmis

Tai ligonio kėlimo būdai, atliekami naudojant
specifines pagalbos priemones.
Tai mažos trinties paklodės, ergonominiai diržai, besisukančios pakojos, virš lovos pakabinamos trapecijos ir kita įranga.

Kėlimo pagalbine įranga metodai atliekami
naudojant elektromechaninę kėlimo įrangą ligoKėlimas naudojant niams, kurių svoris gali būti pernelyg didelis, kad
elektromechaninę slaugantysis galėtų jį pakelti be mechaninių pagalbos priemonių.
kėlimo įrangą.
Tai keltuvai: mobilieji keltuvai, bėginės keltuvų
sistemos ir kt.
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Taisyklingo sunkaus daikto kėlimo ir nešimo pagrindiniai principai
 Atsistoti taip, jog kojos būtų keliamo daikto ar pačių plotyje (padėtis
padeda išlaikyti kūną stabilioje padėtyje)
 Stengtis pritūpti kuo arčiau keliamo daikto
 Įtempti pilvo ir nugaros apatinės dalies raumenis, jie atliks nugaros
apsaugos funkciją

Kojų padėtis keliant
 Padidinus kojų atramos plotą, pusiausvyra taps stabilesnė
 Atramos plotą galima išplėsti, pėdas pastačius patogioje padėtyje
atstumas tarp kojų yra apie 30 cm, viena pėda šiek tiek pastatyta į
priekį
 Remtis tvirtai abiem kojomis, jos pražergtos, pečių plotyje, kiek sulenktos per kelius
 Viena koja pastatyta arčiau paciento, kita koja pastatyta ta linkme,
kur link numatoma kelti pacientą
 Jei reikia pakelti pacientą nuo žemės, jis turi stovėti taip, kad ligonis
atsidurtų tarp jo kelių
 Nekelti taip, kad svoris atsidurtų priekyje kelių
 Kelti lygiai, kad svoris vienodai pasiskirstytų per abi rankas

Nugaros padėtis keliant
 Kėlimo metu slaugančiojo nugara visuomet turi išlikti tiesi
 Nekelti daiktų pasilenkus, keliant pritūpti, laikyti nugarą tiesią
 Pečiai maksimaliai pakelti ir nukreipti ta pačia kryptimi, kaip ir
dubuo
 Plaštaka ir alkūnės turi būti gerokai žemiau pečių lygio
 Vengti liemens sukamųjų judesių keliant daiktą
 Pečiai ir klubai toje pačioje plokštumoje
 Nešant krovinį nugara tiesi, pečiai atlošti
 Vengti staigių judesių
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Klojant lovą, pakeliant arba paslenkant pacientą į viršų, slaugantysis
atsistoja į pradinę padėtį „kojos žergtai, pusiau pritūpus“ ir atsiremia keliais į lovos kraštą. Tuo papildomai sumažinamas stuburo apkrovimas,
padidinant kūno svorio centro atramos plotą darbinio judesio kryptimi.
Bloga slaugančiojo padėtis ruošiantis kelti
ligonį iš vežimėlio.
Taip rizikuojama sveikatos būklės pablogėjimu dėl blogos nugaros ir kojų padėties.
Kojų padėtis neleidžia susidaryti tinkamai
atramai.
PRAGULOS

Pragulos – tai žaizdos, atsirandančios odos paviršiuje dėl ilgalaikio
išorinio spaudimo sutrikus audinių mitybai spaudžiamosiose kūno paviršiaus vietose, jos gali plisti tiek paviršiumi, tiek į gilesnius minkštųjų
audinių sluoksnius.
Dažniausiai pragulos atsiveria ilgai gulintiems, išsekusiems, paralyžiuotiems arba kraujagyslių bei neurologinėmis ligomis sergantiems ligoniams.
Ypatingą dėmesį reikia skirti:






Gulintiems lovoje ar sėdintiems neįgaliojo asmens vežimėlyje;
Negalintiems pakeisti kūno padėties be kitų pagalbos;
Nelaikantiems šlapimo, išmatų;
Ligoniams, kurių mityba nėra visavertė;
Turintiems proto negalią.

Išsekusiems, ilgai be sąmonės gulintiems arba paralyžiuotiems ligoniams, pragulos dažniausiai atsiranda ant kryžkaulio, alkūnės, menčių,
pakaušio, kulnų, išorinėse kelių srityse, šlaunyje žemiau klubo, peties
sąnario bei skruosto srityse.
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Pragulų atsiradimo rizikos veiksniai
Ilgai slaugant nejudrius ligonius iškyla opi pragulų problema.
Pragulos – tai vietinis išeminis odos, poodinių ir gilesnių audinių pažeidimas, atsirandantis dėl sutrikusios kraujotakos, deguonies aprūpinimo bei audinių mitybos nepakankamumo spaudžiamose kūno paviršiaus vietose.
Pragulų riziką didina:
 Stuburo smegenų pažeidimas
 Cerebrinis paralyžius
 Galvos trauma
 Insultas
 Degeneracinės neurologinės ligos
 Skausmas, kuris trukdo judėti, kaip artritas ir kt.
 Nesenas kaulų lūžis arba chirurginė intervencija
 Koma
 Sunkios ligos paskutinėse stadijose

Pragulų formavimosi stadijos (laipsniai)
 I stadija
 II stadija
 III stadija
 IV stadija

I stadija : Odos eritema (neišnykstantis paraudimas), mėlynos/violetinės
ir juodos dėmės. Epidermis nepažeistas.
II stadija: Paviršinis odos įtrūkimas, išopėjimas. Pažeistas epidermis arba
derma.
III stadija: Išopėjimas apima poodinius audinius, žūsta raumenys, bet
nesiekia kaulų, sausgyslių ar sąnarių. Žaizdos vidus nekrotizuotas, yra
infekcijos požymiai.
IV stadija: Išopėjimas apima raumenis, kaulus, sausgysles ir sąnarius.
Atrodo kaip gili duobė, kartais matomas kaulo paviršius.
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Pragulų profilaktika
Pragulas sunku prižiūrėti, o dar sunkiau jas gydyti, todėl pragulų prevencija yra labai svarbi, o kartais ji yra vienintelis veiksnys, užkertantis
kelią blogai ligų baigčiai.
 Kasdien apžiūrėti odos būklę
 Reguliariai keisti ligonio padėtį
 Sėdint vežimėlyje dažnai keisti atramos taškus.
 Ligonio paklotas, ant kurio jis guli, privalo būti be raukšlių
 Vengti forsuoto tempimo bei trinties
 Vengti kietų paviršių
 Ligonio oda visą laiką turi būti švari ir sausa
 Naudoti muilus ar valiklius su mažu dirginimo potencialu
 Kruopščiai nuplauti odą šiltu vandeniu, išskalauti ir atlikti džiovinimą be trinties (oda turi būti sausa)
 Nenaudoti ant odos tirpalų, turinčių alkoholio.
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SUNKIAI SERGANČIO LIGONIO FIZIOLOGINIŲ IR
HIGIENINIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS
Ligonio higieninės procedūros
 Asmens higienos atlikimas labai priklauso nuo ligonio bendros
sveikatos būklės ir fizinio aktyvumo.
 Pagal sveikatos būklę ligoniai gali būti aktyvūs ir pasyvūs.
 Aktyvūs ligoniai, galintys vaikščioti, sėdėti, patys atlieka higienines
procedūras. Jie ryte nusiprausia rankas, veidą, kaklą, išsivalo dantis,
susišukuoja.
 Pasyvių negalinčių judėti ligonių, kurių aktyvumas sumažėjęs, asmens higiena reikia pasirūpinti.
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Slaugančiojo rankų higiena
Slaugančiojo rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant
mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam, todėl jų plovimas– viena iš
svarbiausių, efektyviausių procedūrų, siekiant išvengti infekcijų perdavimo kitiems.
Visose darbo vietose, kur atliekamos slaugos ir kitos procedūros, kurių
metu slaugantysis rankomis liečia ligonį, dirba su krauju ir kitais kūno
skysčiais, infekuota medžiaga, tam, kad maksimaliai sumažinti mikroorganizmų kiekį, būtina rankų dezinfekcija.
 Rankas plauti tekančiu vėsiu vandeniu su skystu muilu 10 – 15 sek. ;
 Kruopščiai nuplauti muilą ir nusausinti rankas servetėle;
 Antiseptinį preparatą pilti ant sausų rankų delnų;
 Energingai įtrinti jį į rankų odą iki riešo;
 Pirštines mauti tik ant sausų rankų.

Pirštinių užsimovimas ir nusimovimas
Užsimaunant:
 Išimkite pirštines iš pakuotės;
 Kairiosios rankos nykščiu ir smiliumi suimkite vidinę dešiniosios pirštinės (jei dešiniarankis) pusę;
 Įkiškite dešinę ranką į pirštinę ir užmaukite;
 Palikite pirštinės kraštą užlenktą;
 Dešine ranka paimkite kairę pirštinę, įkiškite dešinės rankos pirštus
po atlenktu kraštu, laikydami dešinės rankos nykštį užlenktą į delno
pusę;
 Atlenkite kiekvienos pirštinės kraštus.
Nusimaunant:
 Paimkite dešiniąją pirštinę už krašto delno pusėje (pirštai turi liesti tik
pirštinę, o ne odą) ir tempkite ją, kad pirštinė išsiverstų;
 Užkiškite du dešiniosios rankos pirštus ties kairiosios rankos riešu po
pirštinės kraštu ir numaukite pirštinę nuo kairės rankos, išversdami ją
ir palikdami viduje dešinę pirštinę;
 Išmeskite pirštinę į konteinerį.
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Ligonio prausimas: jis gali būti higieninis ir gydomasis.
 Paprastai higieninis prausimas atliekamas rytais, bet jei ligonis pageidauja, gali būti ir vakarais;
 Viso kūno prausimas lovoje - kai ligonis visiškai negali apsitarnauti
pats;
 Dalinis prausimas lovoje - tų kūno dalių švarinimas, kurioms ypač to
reikia arba ligonis pats jų negali pasiekti;
 Prausimas vonioje - geriausias būdas. Ligonis prausiasi pats arba jam
padeda slaugantysis. Vonios turi būti su įranga ligoniui įkelti į vonią;
 Prausimas po dušu ligoniui sėdint arba stovint.

Gydomąjį prausimą skiria gydytojas.
 Sėdimos vonelės su įvairiais vaistais sergant tarpvietės ligomis: hemorojumi, esant fistulėms, po operacijos;
 Vėsinamosios vonios kūno temperatūrai mažinti;
 Gydomosios vonios - sodos, mineralinio vandens ir pan.

Burnos ertmės priežiūra
 Vartojant pakankamai skysčių, maitinantis visaverčiu maistu ir rūpinantis burnos higiena, burnos priežiūros problemų paprastai nekyla;
 Dantys valomi dantų šepetėliu du kartus per dieną;
 Po kiekvieno pavalgymo vandeniu išskalaujama burna;
 Tarpdančiai išvalomi specialiais siūlais.

Sunkios būklės ligonių burnos priežiūra
Sunkiau prižiūrėti burną, kai atsiranda burnos gleivinės pakitimų,
pasidaro sunku nuryti vandenį ir maistą, pakinta skonis, valant dantis
skauda.
Burnos gleivinės pažeidimo rizikos veiksniai yra burnos sausumas,
per mažas skysčių vartojimas, gydymas kai kuriais vaistais, po spindulinio gydymo.
Sunkios būklės, ventiliuojamiems dirbtinio kvėpavimo aparatu, nesąmoningiems ligoniams, kurie patys negali atlikti burnos ertmės higienos, burnos ertmės higieninė priežiūra atliekama kiekvieną kartą pavalgius, taip pat ryte ir vakare.
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Pasiruošiame priemones
 Dantų šepetėlis;
 Dantų pasta;
 Burnos skalavimo tirpalas;
 Liežuvio valiklis;
 Indas vandeniui (stiklinė ar puodelis);
 Burnos ir/ar dantų valymui skirti sterilūs tamponėliai;
 Indas (inksto formos) panaudotoms priemonėms sudėti;
 Vienkartinis švirkštas (50-100 ml);
 Guminis žiodiklis (arba tamponas pražiodinti);
 Rankšluostis veidui;
 Sterilus kateteris sekretui išsiurbti;
 Padėklas darbo priemonėms sudėti
 Tarpdantinis higieninis siūlas su laikikliu (tarpdantinis šepetėlis).
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Procedūros eiga
 Paverskite ligonį ant šono (kiek galima arčiau savęs);
 Jei versti negalima, pasukite ligonio galvą į šoną (čiužinio link), pakelkite ligonio lovos galvūgalį iki pusiau sėdimos padėties;
 Nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu, nusausinkite;
 Užsimaukite vienkartines pirštines;
 Patieskite po ligonio veidu rankšluostį, ant jo po smakru padėkite
indą skysčiui ištekėti (išspjauti);
 Ligonio, esančio pusiau sėdimoje padėtyje, krūtinę ir pečius apgaubkite rankšluosčiu, paprašykite ligonį išsižioti, jei pats to nepadaro,
atsargiai pražiodinkite naudodami guminį žiodiklį (arba švelniai ir
greitai įkiškite tamponą tarp galinių krūminių dantų);
 Į vienkartinį švirkštą pritraukite 10 – 20 ml švaraus vėsaus vandens ir
lėtai supilkite jį į ligonio burną;
 Jei skystis iš burnos neišteka, išsiurbkite jį kateteriu sekretui išsiurbti
(pildami skystį, kartu ir siurbkite jį kateteriu);
 Praplaukite dantų šepetėlį šiltu švariu vandeniu ir išspauskite ant jo
dantų pastos;
 Šepetėliu su pasta sukamaisiais judesiais valykite dantis 2-3 minutes;
 Jei dantų šepetėlio naudoti negalima, dantis, dantenas valykite steriliais vatos tamponėliais, sudrėkintais burnos skalavimo skysčiu;
 Išvalius dantis, burnos skalavimo skysčiu sudrėkintais vatos tamponėliais nuvalykite gomurį, liežuvio valikliu – liežuvį (valydami stenkitės nesukelti vėmimo reflekso);
 Išsiurbkite vandenį kateteriu, procedūrą pakartokite (jei reikia), kad
išsiskalautų burnos ertmė (pildami vandenį kartu ir siurbkite kateteriu);
 Ligonio smakrą, lūpas nusausinkite rankšluosčiu;
 Paguldykite ligonį į patogią padėtį.
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Plaukų priežiūra
Norint tinkamai prižiūrėtume plaukus, reikia apžiūrėti odos būklę: nudraskymus, bėrimus, infekciją, grybelinį pažeidimą, ir pan.
Išsiaiškinti, kaip ligonis prižiūri plaukus: kokie jo įpročiai, kaip dažnai ir
kuo juos plauna, kiek ligonis sugeba pats tvarkytis plaukus
Slaugančiajam reikia išmokyti ligonį savarankiškai susitvarkyti plaukus, jei ligonis nepajėgia to padaryti- slaugantysis turi tai už jį padaryti.
 Kad išplautume plaukus nesikeliančiam iš lovos asmeniui, jį reikėtų
pritraukti iki lovos galo ir kiek įmanoma atlošti galvą;
 Po galva pakišti klijuotę ir susuktą rankšluostį po kaklu, paklode apdengti krūtinę, o jei ligonis pageidauja - ir kaklą;
 Pakišti guminę plaukų plovimo vonelę, arba plokščią dubenį po galva;
 Vanduo pilamas ant plaukų atsargiai. Jis turi būti 43-44 °C, temperatūrą tikrinti alkūne, nuolat bendrauti su ligoniu;
 Abiem rankom muiluoti plaukus ir galvą, pirštų galais lengvai masažuoti galvos odą;
 Išskalauti plaukus;
 Dviem rankšluosčiais nusausinti plaukus, veidą, kaklą, pečius;
 Atsargiai ištraukti vonelę, klijuotę, sušukuoti ir išdžiovinti plaukus.
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Slauga, esant šlapimo nelaikymui
„Antelės“, basono padavimas
(pakišamų indų panaudojimas)
Sunkiai sergantys pacientai tuštinasi ir šlapinasi lovoje, todėl jiems tai
atlikti padeda slauganytysis.
Basono padavimas
 Atskirkite paciento lovą širma;
 Nusiplaukite rankas ir užsimaukite vienkartines diagnostines pirštines.

Pasiruoškite priemones:
 Švarus basonas;
 Klijuotė;
 Puspaklodė;
 Vienkartinė servetėlė;.
 Kempinė;
 Muilas;
 Šiltas vanduo;
 Vienkartinės pirštinės;
 Širma.
Procedūros eiga:
 Paguldykite pacientą patogiai ant nugaros (sulenktomis per kelius
kojomis);
 Patieskite klijuotę ir puspaklodę po paciento dubeniu;
 Atsargiai pakelkite paciento dubenį ir pakiškite sušildytą basoną po
sėdmenimis;
 Užklokite pacientą ir palikite jį vieną;
 Pacientui pasituštinus, basoną atsargiai ištraukite;
 Apiplaukite pacientą ir nusausinkite vienkartine servetėle, ištraukite
klijuotę;
 Padėkite pacientui patogiai įsitaisyti lovoje;
 Nusimaukite pirštines;
 Nusiplaukite rankas.
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„Antelės“ padavimas (vyrams)
Užsimaukite vienkartines pirštines.
Pasiruoškite priemones:
 Švari, pašildyta „antelė“;
 Klijuotė;
 Puspaklodė;
 Vienkartinė servetėlė;
 Vienkartinės diagnostinės pirštinės.

Procedūros eiga:
 Pacientą patogiai paguldykite, patieskite po juo klijuotę ir užtieskite
puspaklodę;
 Įdėkite paciento varpą į „antelę“;
 Užklokite pacientą ir palikite jį vieną;
 Pacientui pasišlapinus į „antelę“, atsargiai ją ištraukite;
 Varpą nusausinkite vienkartine servetėle, ištraukite klijuotę;
 Patogiai paguldykite ir apklokite pacientą;
 Nusimaukite pirštines;
 Nusiplaukite rankas.
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ŠLAPINIMOSI PROBLEMOS
Šlapimo nelaikymas aktuali socialinė, ekonominė psichologinė ir medicinos problema.
Pagal Tarptautinės šlapimo nelaikymo draugijos ( Intenational Continence Society ) apibrėžimą:
Šlapimo nelaikymas – tai nevalingas šlapimo išsiskyrimas, sukeliantis
socialines ir higienos problemas.
Šlapimo nelaikymo rizikos veiksniai
 Šlapimo takų infekcija. Vien uždegimas gali sukelti šlapimo nelaikymą.
 Tarpvietės raumenų nusilpimas. Dažnesnis moterims, ypač daug
gimdžiusioms, sunkiai dirbusioms. Šlapimas išteka kosint, čiaudint.
 Pačios šlapimo pūslės raumens nusilpimas. Dažnesnis vyrams, išsivysto dėl dalinio šlaplės užspaudimo (pvz., sergant prostatos hiperplazija).
 Nervų, įnervuojančių šlapimo pūslės ir šlaplės raumenis, pažeidimas.
Tada šlapimo pūslė gali išsituštinti bet kuriuo momentu.
 Sąmonės sutrikimai su dezorientacija, kliedesiais.
 Vaistai. Šlapimo nelaikymas pasireiškia kaip nepageidaujamas reiškinys arba antrinis norimo poveikio rezultatas.
 Nutukimas, dubens operacijos, širdies ligos, blogai kontroliuojamas
cukrinis diabetas.
 Sunkios ligos paskutinėse stadijose.

Esant sunkiam šlapimo nelaikymui, ypač sutrikusio judėjimo, sunkiai
sergantiems, gulintiems ligoniams greitai atsiranda pragulų ir kitų komplikacijų, todėl būtina gera slauga ir priežiūra.
Šiems ligoniams svarbu odos pažeidimų profilaktika, tinkamas šlapimą sugeriančių priemonių parinkimas, aplinkos pritaikymas ir gyvenimo
būdo korekcija.
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Šlapimą sugeriančios priemonės
 Šlapimo nelaikantiems pacientams reikia tinkamai parinkti geriausiai jų poreikius atitinkančius gaminius. Netinkamai parinkta šlapimą
sugerianti priemonė dar labiau pažeidžia odą ir taip paskatina kitas
problemas;
 Jei sauskelnės per mažos – šlapimas prateka, spaudžiama oda;
 Jei pasirinkta mažo sugeriamumo priemonė – sauskelnės nesugeria
šlapimo, šlapimas prasisunkia, maceruoja odą, formuojasi pragulos;
 Esant lengvam šlapimo nelaikymui ligoniams rekomenduojami įklotai (atskirai moterims ir vyrams);
 Esant vidutiniam ar sunkiam šlapimo nelaikymui, rekomenduojamos
sauskelnės, jos parenkamos pagal dydį, atsižvelgiant į paciento kūno
matmenis (klubų apimtį centimetrais);
 Sauskelnių sugėrimo laipsnis parenkamas atsižvelgiant į paciento
šlapimo nelaikymo pobūdį bei išskiriamo šlapimo kiekį;
 Sauskelnių tipas parenkamas atsižvelgiant į paciento judrumą, sauskelnių keitimo padėtį bei reikalingą pagalbą slaugant.

Sauskelnių tipai:

Anatominės (tradicinės
formos) sauskelnės

Juostinės sauskelnės
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Kelnaitės

Sauskelnių dydžio parinkimas pagal ligonio ūgį ir kūno svorį

Horizontaliai- svoris, vertikaliai- ūgis

1- S dydis
2- L dydis
3- XL dydis

Sauskelnių ir įklotų pakeitimas
 Stovinčiam pacientui pasiūlyti kėdę atsiremti;
 Nuleisti iki kelių daugkartines, įklotą prilaikančias kelnaites, kurios užtikrina taisyklingą įkloto padėtį prie kūno;
 Panaudotą įklotą išimti nuo priekio nugaros link. Paimti naują įklotą,
sulenkti išilgai pusiau apsauginiu vidiniu paviršiumi į išorę, dedama iš
priekio. Netempti įkloto už galų į viršų;
 Išlyginkite patempdami į šonus, pradėdami nuo užpakalinės pusės.
Užmaunam prilaikančias kelnaites;
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 Gulinčiam pacientui sauskelnės keičiamos atlipinus šoninius lipdukus (juos užlenkiant, kad nepriliptų prie kūno), paverčiant ligonį ant
šono ir sulenkiamos sauskelnės išilgai, išimamos nuo priekinės pusės
nugaros link;
 Paimti naujas sauskelnes sulenkti jį išilgai pusiau – plastiko paviršiumi
į išorę;
 Ilgoji sauskelnių dalis turi būti ligonio nugaros pusėje. Taip sulenktas
sauskelnes prakišti tarp kojų iš priekio nugaros link. Kad būtų lengviau, tarp kelių įdėkite rankšluostį;
 Sauskelnių kraštus išleiskite tempdami horizontaliai ir išlyginkite užpakalinėje dalyje, o po to priekinėje dalyje;
 Sauskelnių – pirmiausia užklijuoti apatinius lipdukus. Ar neveržia, galite patikrinti užkišdami pirštą – jis turi lįsti laisvai;
 Tada užfiksuojami viršutiniai lipdukai, kad sauskelnės gerai priglustų,
juosmens srityje iš priekinės pusės sumetę šonuose klostelę, lipuką
klijuokite įstrižai žemyn;
 Atlenkite sauskelnių kraštelius – kad išorinis jų paviršius nesiliestų
prie odos.

Sauskelnių uždėjimas gulinčiam ligoniui

 Panaudotose priemonėse gali būti pavojingų sveikatai mikroorganizmų, kurie gali sukelti infekciją, todėl labai svarbi paciento ir slaugančiojo asmens higiena.
 Būtina mūvėti pirštines ir po procedūros kruopščiai nusiplauti rankas.
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Bendravimas su ligoniu
Pokalbis su ligoniais ir jų artimaisiais yra labai svarbi paliatyviosios pagalbos dalis, todėl būtina įgyti tam tikrų pagrindinių įgūdžių.
Daugelyje kultūrų nėra įprasta atvirai diskutuoti apie ligas, tačiau, plėtojant paliatyviąją mediciną, ši situacija keičiasi.
Dažnai manoma, kad pasakyti pacientui, kad jis turi nepagydomą ligą,
reiškia tik pabloginti jo būklę. Artimieji dažnai nori apsaugoti savo šeimos narius nuo blogų naujienų ir prašo sveikatos priežiūros specialistų
nesakyti tiesos apie ligą.
Tačiau praktika rodo, kad sergantys žmonės paprastai nori žinoti tiesą
ir kad žinodami tiesą, jie geriau susitaiko su liga.
Gali prireikti daugiau laiko pasikalbėti su artimaisiais, kad jiems paaiškintume, kodėl ligoniams svarbu žinoti tiesą ir pasiūlyti jiems pagalbą ir
paramą aptariant sudėtingas temas.
Jei mes sakome sunkiai sergančiam ligoniui:„Nesijaudinkite, jums bus
viskas gerai“, bet ligonis paprastai žino, kad „ne viskas gerai“ tada ligonis
paliekamas vienas su savo abejonėmis, baimėmis ir klausimais.
Kodėl verta sakyti tiesą?
 Išlaikyti patikimą ryšį. Melas griauna pasitikėjimą.
 Sumažinti netikrumą. Paprastai žmonės geriau ištveria tiesą nei netikrumą,
 Apsaugoti nuo nerealių lūkesčių. Kartais žmonės praleidžia daug lai- ko
ir pinigų eidami iš vienos klinikos į kitą ieškodami gydymo, nes
niekas neturi drąsos pasakyti jiems, kad jų ligos gydymas neegzistuoja.
 Sudaryti sąlygas nutrūkus santykiams arba galvoti apie dvasines vertybes.
 Siekiant užtikrinti, kad ligoniai ir jų šeimos nariai galėtų pasiruošti
blogiausiai išeičiai.
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Kaip pranešti blogas naujienas
Blogomis naujienomis vadinama informacija, kurią išgirdus ją išklausiusiam asmeniui, gali kilti emocinių, elgesio, ir pažintinių funkcijų sutrikimų. Tokia informacija dažniausiai siejama su onkologine liga, su kita
lėtine nepagydoma liga, organizmo funkcijos sutrikimu ar praradimu.
Kartais netgi tokia informacija, kuri medikui atrodo yra neutrali, pacientui gali sukelti neigiamą reakciją.
Dažniausiai ši žinia tampa “mirties nuosprendžiu” tiek sergančiajam,
tiek jo artimiesiems, kurie dažnai jaučiasi dar bejėgiškesni už ligonį.
 Taip pat „bloga žinia“ daro įtaką ir ligonių artimųjų fizinei bei psichinei sveikatai;
 Būdami šalia sergančiojo, artimieji stebi visus ligonio sveikatos pokyčius - tiek fizinius, tiek psichinius;
 Matydami savo artimojo kančias, jaučiasi bejėgiai, kaltina save, kad
negali jiems padėti;
 Dažnai jiems patiems kyla sveikatos problemų.

Ar sakyti? Kaip sakyti?
Pastaruoju metu mažiau diskutuojama problema „ar sakyti?“, o daugiausia kreipiamas dėmesys „kaip sakyti?“.
Daugumos medikų, dirbančių su sunkios būklės ligoniais, nuomone,
tiksli informacija ir vilties suteikimas skatina dvasinį sunkiai sergančiųjų
gijimą ir vidinių organizmo rezervų atskleidimą. Priešingu atveju gydymas netenka dalies veiksmingumo.
Slaugančiajam dažnai būna labai sunku pranešti ligoniui blogas naujienas. Nuo to, kaip tai padaroma, priklauso ligonio supratimas ir susitaikymas su gauta informacija.
Nėra lengva patvirtinti ir palaikyti paciento viltį, kartu profesionaliai
įvertinant ligos sunkumą ir randant galimybę pakalbėti apie gyvenimo
baigtį.
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„Tikėtis geriausio, bet ruoštis blogiausiam“
Visiškas informacijos atskleidimas leidžia ligoniams nustatyti realias,
svarbias ir įgyvendinamas ambicijas, sutelkti dėmesį į svarbius gyvenimo
tikslus ir pabaigti neužbaigtus darbus (pvz., surašyti testamentą, susitikti
su dvasininku, praleisti laiką su šeima ir kt.).
Klausytis ligonių yra taip pat svarbu, kaip kalbėti. Dėmesingas požiūrisį
paciento istoriją ne tik padeda gauti informaciją, bet ir leidžia pacientams pajusti savo svarbą.
Galimybė išreikšti savo rūpesčius ir užduoti klausimus gali suteikti didelį palengvėjimą ir iš dalies pašalinti izoliacijos jausmą ir baimes, kurias
patiria ligonis.
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„Savanoriška patirtis teikiant
paliatyviąją pagalbą“
Metodinė priemonė (knygelė 3) yra skirta sveikatos priežiūros
įstaigų specialistams, dirbantiems paliatyviosios pagalbos
komandoje, savanoriams ir pacientų šeimos nariams.
Leidinys finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis vykdant projektą
„Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra pasienio regione”.
Metodinė priemonė parengta padedant Europos
Sąjungai. Už priemonės turinį atsako tik viešoji įstaiga
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė ir jis negali
būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
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