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1. 1 Modulis – asmens sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimas.
(bendrasis, privalomas)
1.1.Asmens sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimas Šv. Domininko
namuose, Čižiūnų socialinių paslaugų centre, Trakų neįgaliųjų užimtumo
centre ir kitose įstaigose. Įstaigų veiklos aprašai
1.1.1. Šv. Domininko namai.
Adresas: Technikumo g. 2. Aukštadvaris LT-21253, Trakų rajonas.

Pav. 1 – Šv. Domininko namai

Pav. 2 – Šv. Domininko namai

Šv. Domininko namai yra pelno nesiekianti organizacija. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
Įstaigoje socialinės globos veikla pradėta 2014-04-01.
Veiklos rūšys: institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su
negalia ir senyvo amžiaus asmenims.
Šv. Domininko namai – tai stacionari globos įstaiga, skirta įvairaus amžiaus, negalės bei
skirtingų socialinių grupių asmenims (senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir kt.), kuriems
reikalinga nuolatinė priežiūra. Stacionarios globos įstaigos - tai socialinės globos įstaigos, kurių
paskirtis yra tenkinti įvairių asmenų ir socialinių žmonių grupių gyvybinius poreikius ir spręsti
iškylančias socialines problemas, organizuojant reikalingų paslaugų teikimą ir užtikrinant įstaigų
gyventojams nuolatinę priežiūrą ir saugią aplinką (LR Socialinių paslaugų katalogas, 2000).
Socialinė globos įstaiga senyvo amžiaus asmenims - tai namai, kuriuose senyvo amžiaus
asmenys praleidžia savo gyvenimo saulėlydį. Senyvo amžiaus asmens perėjimas iš savo įprastos
namų aplinkos į bendro gyvenimo namų aplinką – vienas skaudžiausių ir reikšmingiausių įvykių jo
gyvenime (LR Socialinių paslaugų įstatymas, 2006).
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Šv. Domininko namuose apgyvendinami iš dalies savarankiški suaugę su negalia ir senyvo
amžiaus asmenys iš savivaldybių, su kuriomis sudarytos socialinės globos teikimo sutartys ir
asmenys, patys apsimokantys už socialines paslaugas.
VŠĮ „Šv. Domininko namų“ tikslas – kryptingai teikti gyvybinius žmogaus poreikius
užtikrinančias paslaugas ir tenkinti psichologines, socialines, buitines, kultūrines ir dvasines
kiekvieno asmens reikmes, užtikrinant pasirinkimo teisę realizuojant asmeninius poreikius, savo
teises dalyvauti savipagalbos, saviraiškos, savęs aktyvinimo procese ir centro vidaus gyvenime bei
bendruomenės veikloje.
Šv. Domininko namai vykdo šias funkcijas:
 teikia socialines kultūrines, edukacines funkcijas, tenkinančias senyvo amžiaus asmenų
užimtumo ir bendruomenės poreikius;
 išlaikant žmogiškąjį orumą teikia ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos, apgyvendinimo
paslaugas, kasdieninėje veikloje integruoja dorinį religinį ugdymą, kuria krikščionišką
bendruomenę, besirūpinančią visais jos nariais.
 užtikrina saugią gyvenamąją aplinką, kiek galima artimesnę namų aplinkos gyvenimo
sąlygoms, garantuojant gyventojų teisę į privatų gyvenimą;
 teikia sveikatos priežiūros paslaugas, organizuoja savalaikes medikų konsultacijas, o
prireikus – hospitalizuoja centro gyventojus;
 organizuoja socialinę priežiūrą pagal individualius globos planus, atsižvelgiant į kiekvieno
asmens poreikius, galimybes, pomėgius ir interesus;
 kartą per metus arba dažniau atlieka asmens poreikių vertinimą;
 tvarko gyvenančių asmenų asmens bylas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui, Trakų
r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui;
 pagal sudarytą centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą sudaro sąlygas, įstaigos
darbuotojams kelti savo kvalifikaciją;
 bendradarbiauja su kitomis bendruomenėje esančiomis bei panašius tikslus turinčiomis
institucijomis šalyje, socialinėmis tarnybomis, dalinasi patirtimi, taikant pažangius darbo
metodus.
Globotiniams nustatomi poreikiai ir įvertinamas jų savarankiškumo lygis, paruošiami
individualūs socialinės globos planai, rūpinamasi jų apgyvendinimu, maitinimu, sveikatos priežiūra,
asmens higiena, teikiamos visos būtinos paslaugos, sudaroma galimybė pasirinkti gyvenimo būdą,
atitinkantį asmens socialinius, kultūrinius ir religinius interesus, poreikius bei savarankiškumo lygį.
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VŠĮ ,,Šv. Domininko namų“ veikla pagrįsta kūrybinio bendravimo pagrindu padeda spręsti
adaptacijos problemas, susivokti savo jausmuose, skatina savianalizę, savo jausmų ir emocijų
atpažinimą, gyvenimo džiaugsmo pajautimą, patiriant teigiamas emocijas. Aktyvinimo programa
apima šias terapijas:
 meno terapiją (piešimas, rankdarbiai, individuali meninė kūryba);
 muzikos terapiją;
 žaidimų ir sporto terapiją;
 pokalbių, diskusijų terapiją;
 kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo terapiją.
Šv. Domininko namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su
negalia, kurie dėl senatvės, negalios ar tam tikrų socialinių aplinkybių negali savarankiškai gyventi
savo namuose, vadovaujantis savivaldybės nustatyta tvarka ir Trakų rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos ir apsaugos skyriaus priimtu sprendimu dėl apgyvendinimo ar
ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos skyrimo.
Būsto ir aplinkos pritaikymas.
Gyvenamieji kambariai – vienviečiai ir dviviečiai. Juose yra būtini baldai kiekvienam asmeniui:
lova, užrakinama spintelė asmeniniams daiktams, rūbų spinta, stalas, kėdė. Gyvenamųjų kambarių
plotas tenkantis vienam asmeniui atitinka socialinės globos reikalavimus gyvenamosioms patalpoms.
Įrengtos kitos patalpos gyventojų poreikiams tenkinti: svečių ir poilsio kambarys, užimtumo
kambarys, valgykla, bendravimo erdvė, koplyčia (autentiška buvusios domininkonų vienuolyno
bažnyčios dalis).
Visas socialinis darbas senelių namuose organizuojamas remiantis tam tikra sistema:
 Metinio individualaus darbo su gyventoju plano sudarymas. Įvertinus žmogaus poreikius,
individualius gebėjimus sudaromas individualus darbo su kiekvienu gyventoju planas,
kuriuo siekiama palaikyti gyventojų stipriąsias puses, jas atskleisti, skatinti kuo ilgiau juos
išlikti savarankiškais ir nepriklausomais. Žmogaus socialinėje byloje nuolat daromi įrašai
apie pasiekimus ir nesėkmes.
 Fizinės ir psichinės sveikatos stebėjimas, palaikymas bei stiprinimas. Senelių namai neteikia
sveikatos priežiūros paslaugų. Individualaus kasdienio lankymosi metu stebima gyventojų
sveikatos būklė, tarpininkaujama padedant gauti reikalingas stacionarias paslaugas slaugos
bei gydymo įstaigose, tvarkant reikalingus formalumus susijusius su pateikimu.
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 Įgūdžių atkūrimas, palaikymas ir formavimas. Labai svarbu kuo ilgiau išlaikyti žmogų
savarankišką - tai yra turimų įgūdžių atkūrimas ir palaikymas. Daugelis ateina neturėdami
higienos, buitinių paslaugų teikimo bei finansų tvarkymo įgūdžių, todėl su darbuotojų
pagalba šie bei kiti įgūdžiai nuolat formuojami ir stiprinami.
 Savalaikės informacijos teikimas ir gyventojų konsultavimas. Gyventojai informuojami ir
konsultuojami įvairiais jiems rūpimais klausimais.
 Dvasinių religinių poreikių patenkinimas. Tenkinant šiuos poreikius svarbu suteikti dvasinę
ramybę, pasitenkinimą, stiprinti tarpasmeninį bendravimą, skatinti meilę bei savipagalbą,
pakantumą, atlaidumą ir emocinį atsipalaidavimą, palaikyti vidinę harmoniją, suteikiančią
viltį gyventi, sudaryti sąlygas integruotis į religinę bendruomenę. Tame pat pastate įsikūrusi
koplyčia leidžia gyventojams tenkinti dvasinius bei religinius poreikius čia pat, globos
įstaigoje.
 Gyventojo autonomiškumo ir privatumo užtikrinimas. Visų pirma, siūloma pagalba yra
savipagalbos ugdymas. Siekiama padėti žmogui pačiam organizuoti sau pagalbą, paliekant
teisę sau spręsti. Nesikišama į žmogaus erdvę, kurioje jis jaučiasi saugus, todėl leidžiama
atsivežti ankstesnę aplinką primenančius daiktus ir juos susidėlioti pagal gyventojo
pageidavimus.
 Toleruojama pasirinkimo laisvė. Gyventojas gali drąsiai išsakyti nepasitenkinimą kambario
kaimynu, personalu ir jis bus suprastas bei išklausytas. Pagal galimybes keičiami gyventojų
gyvenamieji kambariai, kambario kaimynai. Gerinami santykiai tarp darbuotojų ir
gyventojų, skatinant darbuotojų tolerantiškumą kiekvienam gyventojui. Kiekvienais metais
patvirtinama gyventojų taryba, į kurią narius renka patys gyventojai. Senelių namų
gyventojas suderinęs su socialiniu darbuoju laisvai gali išvykti ir parvykti į įstaigą parašęs
raštišką prašymą.
 Laisvalaikio ir užimtumo poreikio organizavimas. Organizuojamas atsižvelgiant į gyventojo
poreikius ir įstaigos galimybes. Įstaigos užimtumo formų pasiūla nėra didelė, todėl
gyventojai raginami dalyvauti socialinės darbuotojos rengiamuose užsiėmimuose, be to
sudaromos sąlygos tenkinti kliento individualų pomėgį.
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1.1.2. Čižiūnų socialinių paslaugų centras
Adresas: Vilties g. 2, Čižiūnų km. LT-21268, Aukštadvario sen., Trakų rajonas.

Pav. 3 .Čižiūnų socialinių paslaugų centras

Pav. 4 – Čižiūnų socialinių paslaugų centras

Čižiūnų socialinių paslaugų centras – kompleksinė socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia
specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas bei organizuoja užimtumą senyvo amžiaus žmonėms
ir suaugusiems asmenims su negalia. Centras įkurtas 2009 metais Trakų rajono savivaldybės. Vizija
- šiuolaikiška, tenkinanti kaimiškos bendruomenės narių poreikius socialinėms paslaugoms,
sprendžianti savirealizacijos, savipagalbos, socialinės izoliacijos, laisvalaikio užimtumo problemas ir
nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga. Misija - tenkinti kaimiškos bendruomenės narių
poreikius stacionarioms ir nestacionarioms socialinėms paslaugoms, padėti jiems integruotis į
visuomenę, spręsti užimtumo, ugdymo, savęs realizavimo klausimus, plėtoti socialinių paslaugų
tinklą.
Valdymo struktūra:
 administracija;
 ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos tarnyba;
 savarankiško gyvenimo namai su apgyvendinimo paslaugomis;
 socialinės globos centras, kuris administruoja dienos socialinės globos institucijoje,
socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimą.
Paslaugų gavėjai:
 senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialusis priežiūros,
 senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas slaugos poreikis,
 senyvo amžiaus asmenys,
 suaugusieji asmenys su negalia,
 suaugusieji asmenys su sunkia negalia,
 kiti, laikinai netekę sveikatos, asmenys.
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Centro pagrindinis veiklos tikslas – sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo
sąlygas, ugdyti paslaugų gavėjų savarankiškumą bei padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl
amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti.
Veiklos tikslai:
 Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, padėti tenkinti būtinus
gyvybinius poreikius, saugoti, ginti jų teises ir interesus, ugdyti gebėjimus savarankiškai
spręsti problemas, mažinti socialinę atskirtį.
 Plėtoti socialinių paslaugų tinklą kaimiškose Aukštadvario, Grendavės, Onuškio seniūnijose
gyvenantiems senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, vykdyti patekimo į skurdą ir
socialinę atskirtį prevenciją, palaikyti asmens fizinį, materialinį ir psichosocialinį saugumą.
 Didinti socialinių paslaugų prieinamumą gerinant įstaigos vidinę ir išorinę komunikaciją.
Licencijos veiklai vykdyti:
 Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia,
senyvo amžiaus asmenims.
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims.
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia.
1.1.3. Trakų neįgaliųjų užimtumo centras.
Adresas: Vilniaus g. 15B, Trakai 21118.

Pav. 5 – Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Pav. 6 – Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras įkurtas 2001 m. rugsėjo 21 d. TNUC steigėjas –
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Trakų neįgaliųjų užimtumo centras,
siekia sudaryti sąlygas neįgaliesiems lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, dirbti pagal galimybes,
bendrauti bei dalyvauti bendruomenės gyvenime. Trakų neįgaliųjų užimtumo centras daugiaprofilinis centras.
Trakų neįgaliųjų užimtumo centras savo veiklą organizuoja šiomis kryptimis:
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 Organizuoja Trakų rajono neįgaliesiems dienos užimtumą, bei teikia socialines paslaugas,
siekiant patenkinti jų poreikius bei grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į
visuomenę.
 Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas, kaip pagrindinį garantą užtikrinantį teisę į darbą.
Nuo 2008m. Spalio 23d. LR Švietimo ir mokslo Ministerijos įsakymu gavo Licenciją
vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas. TNUC galima įsigyti šias kvalifikacijas:
Vytelių pynėjo, medienos apdirbėjo, bitininkystės darbuotojo, Tekstilės rankdarbių
gamintojo, Socialinių paslaugų teikėjo, Interjero tvarkytojo, Želdinių prižiūrėtojo, Gėlių
komponuotojo.
 Bendradarbiaujant su Trakų darbo birža, steigia darbo vietas neįgaliesiems.
 TNUC 2011m. kovo 28 dieną gavo, Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu, socialinio darbo metodinio centro vardą.
 Gamina patrauklią, kokybišką ir paklausią produkciją (medaus, medienos, molio, tekstilės ir
kiti gaminiai).
 Įgyvendina ES SF projektus.
 Organizuoja edukacines programas: „Išmok pažinti bites”, „Natūralaus bičių vaško žvakių
gamyba” „Pynimas iš vytelių“, „Lipdymas iš molio“.
Trakų neįgaliųjų užimtumo centre teikiamos šios socialinės paslaugos:
 Informavimas, konsultavimas;
 Tarpininkavimas, atstovavimas;
 Transporto organizavimas;
 Integravimas į darbo rinką;
 Psichologinė pagalba;
 Sociokultūrinės paslaugos;
 Kompiuterinio raštingumo paslaugos
 Socialinių, buitinių įgūdžių ugdymo paslaugos;
 Asmens higiena ir priežiūra;
 Kineziterapija;
 Maitinimo organizavimas
 Užimtumo organizavimas, darbo terapija: medienos apdirbimo darbai, bitininkystės darbai,
vytelių pynimo užsiėmimai, siuvimo, siuvinėjimo, mezgimo tekstilės darbai, molio darbai,
apželdinimo, želdyno priežiūros darbai.
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1.2.Asmens sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimas. Įstaigų veiklos
aprašai
1.2.1. Elektrėnų socialinės globos namai.
Adresas: Taikos g. 13, LT 26115 Elektrėnai.

Pav. 7 – Elektrėnų socialinės globos namai

Pav. 8 – Elektrėnų socialinės globos namai

Elektrėnų globos namai yra biudžetinė įstaiga, teikianti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą
senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims, kai jie patys negali gyventi savarankiškai, taip
pat apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės ir intensyvios krizių įveikimo
pagalbos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems neįgaliems asmenims ir asmenims,
neturintiems gyvenamojo būsto ar negalintiems jame gyventi. Globos namai įsteigti Elektrėnų
savivaldybės.
Elektrėnų socialinės globos namuose yra Savarankiško gyvenimo namai, - tai padalinys, kurio
pagrindinis veiklos pobūdis – socialinės priežiūros paslaugų teikimas.
Globos namų tikslas – specialiųjų socialinių paslaugų gavėjams teikti kompleksinę pagalbą,
sudaryti palankias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises, sudaryti tinkamas
sąlygas jų gyvybiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.
Globos namų uždaviniai yra šie:
 užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia medicininį, materialinį ir
buitinį aptarnavimą bei slaugą;
 sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas;
 organizuoti veiklą taip, kad kuo geriau būtų patenkinti paslaugų gavėjų poreikiai;
 užtikrinti techninius, sanitarijos, higienos, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus
atitinkančią aplinką;
 teikti socialines paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl socialinių problemų negali
savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės
gyvenime;
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 sudaryti sąlygas į socialinę atskirtį patekusiems asmenims ar šeimai ugdyti ar stiprinti
gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius
ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
Savarankiško gyvenimo namai – tai socialinę priežiūrą teikianti įstaiga, kurioje apgyvendinami
iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus asmenys ir (ar) neįgalieji, sudarant jiems sąlygas
savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus
gebėjimus ir (ar) teikiant nežymią pagalbą. Jų tikslas – socialinės priežiūros gavėjams sudaryti
palankias namų aplinkos sąlygas jų gyvybiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.
Globos namai teikia papildomai šias paslaugas:
 vykdo pagyvenusių ar negalią turinčių asmenų dienos centro veiklą, kuriame
organizuojamas Elektrėnų bendruomenės gyventojams laisvalaikio užimtumas (siuvimas,
siuvinėjimas, piešimas, dainavimas ir kt.);
 organizuoja nakvynės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas savarankiško
gyvenimo namuose asmenims, neturintiems gyvenamojo būsto ar negalintiems jame
gyventi;
 teikia šarvojimo paslaugas;
 organizuoja fotografo, kirpėjo, siuvėjo, avalynės taisymo paslaugų teikimą;
 organizuoja transporto nuomą asmeniniams globotinių poreikiams tenkinti pagal steigėjo
patvirtintą tvarką;
 organizuoja gyvenimo sąlygų pagerinimą (interjero sutvarkymas, aprūpinimas baldais,
specialiomis reabilitacinėmis priemonėmis ir kt.);
 organizuoja specialaus maisto paruošimą globotinių asmeninėms šventėms;
 gamina karštą maistą Elektrėnų seniūnijos socialiai remtiniems asmenims;
 aprūpina globotinius medikamentais, proteziniais–ortopediniais gaminiais, jei tai viršija
steigėjo patvirtintas išlaidų normas;
 organizuoja globotinių artimųjų (vyro, žmonos, vaikų, tėvų) kapaviečių priežiūrą.
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1.2.2. Ežerėlio slaugos namai.
Adresas: S. Nėries g. 4, Ežerėlis 53387.

Pav. 9 – Ežerėlio slaugos namai

Ežerėlio slaugos namai yra socialinės globos ir slaugos įstaiga, teikianti ilgalaikę ir
trumpalaikę socialinę globą, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas vienišiems, senyvo
amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią, ir kitiems asmenims, kuriems
būtina socialinė priežiūra ir globa.
Slaugos namai įsteigti 1997 m. Slaugos namuose gali gyventi 45 globotiniai.
Ežerėlio slaugos namų veiklos misija – teikti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą, slaugą
suaugusiems asmenims, ar senyvo amžiaus asmenims. Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas
globos namuose, atitinkančią kiekvieno asmens poreikius. Siekiama sukurti gyventojams pilnavertį
gyvenimą ir geras gyvenimo ir užimtumo sąlygas, kad jie jaustųsi pilnaverčiais visuomenės nariais.
Vadovaujantis artumo namų aplinkai, privatumo, orumo, saviraiškos ir pagalbos sau principais,
stengiamasi padėti gyventojams integruotis į visuomenę.
Įstaigoje teikiamos paslaugos: socialinės globos, slaugos/sveikatos priežiūros paslaugos,
atitinkančios kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, kultūrinės, religinės, darbo terapijos ir kitos
paslaugos. Atsižvelgiant į gyventojo amžių, sveikatą organizuojama, racionali, speciali ir dietinė
mityba, asmens higienos, buities paslaugos. Slaugomiems asmenims, užtikrinama visapusiška slauga
ir priežiūra asmenys aprūpinami visomis slaugos priemonėmis, taip pat medikamentais, asmens
higienos priemonėmis, pagal poreikį - techninės pagalbos priemonėmis.
Asmenys į Ežerėlio slaugos namus priimami iš visos Lietuvos.
Įstaiga turi veiklos šias licencijas:
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia.
 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims.
 Asmens sveikatos priežiūros: antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos
– vidaus ligų; slaugos: bendrosios praktikos slaugytojos, fizinės medicinos ir reabilitacijos
slaugos; kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo.
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1.3.Asmens sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimo raida Lietuvoje
1.3.1. Seminaras „Asmens sveikatos paslaugų teikimo raida“. Seminaro aprašas.
Maždaug 4-5 a. po Kr. Lietuvoje gyveno sėslios gentys. Medicinos pagalbą teikė vaidilos ir
vaidilutės. Gydė žolėmis, antpilais, tepalais, užkerėjimais, amuletais. Mokėjo gydyti žaizdas, lūžius,
išnirimus, trepanuodavo kaukoles. Šeimoje ligonių priežiūra pirmiausia rūpindavosi mama.
Prigimtinis mamos rūpinimasis vaiku gali būti traktuojamas kaip būsimosios slaugymo užuomazgos.
Į pagalbą būdavo kviečiami žyniai, burtininkai, kurie gydė užkalbėjimais, amuletais, varydavo
piktąsias dvasias. Iki 16 a. Lietuvoje nebuvo išsimokslinusių gydytojų, ligoninių, sveikatos reikalus
tvarkančių įstatymų. 16 a. prie bažnyčių pradėjo steigtis prieglaudų tipo įstaigos – špitolės. Jos buvo
išlaikomos iš aukų ir pajamų, gautų iš nekilnojamojo turto. Špitoles steigė ir administravo vienuolynai
ir dvasininkai. Pirmoji špitolė Lietuvoje buvo įkurta Vilniuje 1514 metais (kituose šaltiniuose 1518
m.). Jos steigėjas medicinos daktaras Martynas Dušnickis (iš Dušnikų). Savo ir suaukotomis lėšomis
Gedimino aikštėje pietinėje dalyje pastatė namą, kuriame įkūrė špitolę. Joje buvo 10 lovų, turėjo savo
vaistinę, virtuvę, koplyčią ir patalpas aptarnaujančiam personalui.
Vėliau buvo atidaryta ir daugiau špitolių – Kaune 1519 m. 12 lovų, 1536 m. 70 lovų Švč.
Trejybės špitolė Vilniuje, 1635 m. špitolė psichiniams ligoniams Vilniuje. 1709 m. atidaryta Šv.
Roko špitolė, kurios steigėjas buvo Jonas Jarolavičius. Šioje špitolėje buvo 40 lovų, o pats špitolės
įsteigėjas kartu su 7 padėjėjais rinkdavo gatvėje vargšus ir ligonius bei patalpindavo į savo špitolę.
Juos slaugė, gydė kaip mokėjo, laidojo pūvančius kūnus. 1710 m. J. Jarolavičius ir jo 7 padėjėjai
užsikrėtė maru ir po to mirė.
1723 m. įkurta Šv. Jokūbo špitolė, vėliau tapusi pirmąja ligonine Lietuvoje. 1744 m. –
didžiausia 150 lovų Gailestingųjų Seserų špitolė, vėliau vadinama Savičiaus špitole.
Špitolėmis naudodavosi tik beturčiai, pagyvenę, neįgalūs žmonės ir ligoniai. Deja, žmonės čia
buvo laikomi gan prastomis sąlygomis. Špitolėse būdavo ankšta, nuolat grėsė gaisro pavojus, žmonės
būdavo prastai maitinami, ligoniai su ašaromis skųsdavosi apie patiriamas skriaudas. Didelę špitolių
pajamų dalį pasisavindavo dvasininkai.
Jei pirmųjų špitolių vadovais buvo medicinos daktarai, kaip Martynas Dušnickis, vėliau
Valentinas iš Pilzeno, tai vėliau špitolėms vadovavo dvasininkai, be medicininio išsilavinimo ir be
jokio supratimo apie gydymą bei mediciną. Jie labiau mėgo taikyti įvairias religines apeigas, kurios
tik paskatindavo dar labiau plisti pavojingoms infekcijoms. Akušerėmis galėdavo dirbti tik moterys,
praėjusios klebono patikrinimą ir instruktažą apie religines apeigas. Tad dvasininkai špitoles labiau
išnaudojo kaip priemonę kovai su ateizmu ir reformacija.
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Tie gydymo būdai, ypač užkalbėjimai, kurių bažnyčia nepajėgė išnaikinti, buvo sukrikščioninti,
pridedant maldų ir krikščioniškųjų šventųjų vardų. Krikščionybė įpiršo liaudžiai savo gydomąją
magiją. Antai nuo išvaržos siūlyta gydytis virvute, kuria prie kryžiaus buvo pririšti žolynai (verbos).
Nepaisant to, liaudies medicina mūsų kaimuose buvo dar gana gyva XIXa. ir išsilaikė net iki XXa.
pirmųjų dešimtmečių, o tarp neturtingų valstiečių bei miestiečių, kuriems buvo sunkiai prieinami
kvalifikuoti gydytojai, – neretai ir iki tarybinės santvarkos laikų. Šiuolaikinė medicina nustelbė
liaudies mediciną, pasilikdami jos racionalųjį gydymą vaistažolėmis ir masažais.
Gydytojų parengimas, ligoninių tvarkymas, medicinos pagalbos teikimas pagerėjo, kai buvo
įkurtas medicinos fakultetas Vilniaus universitete 1781 m. bei 1805 m. Medicinos draugija.
1796 metais valdžios organų potvarkiu buvo įvykdyta Vilniaus ligoninių reforma: senos ir
nuskurdusios špitolės buvo sujungtos ir su savo fondais bei ligoniais pavestos reorganizuotai Šv.
Jokūbo ligoninei. Taigi XVIII a. pabaigoje baigiasi neformalių ligoninių – špitolių laikotarpis ir Šv.
Jokūbo špitolė tampa didžiausia bei pirmąja ligonine Lietuvoje. Čia buvo įkurtas gimdymo, veneros
ligų, senukų bei invalidų skyriai. Joje dirbo vienas gydytojas, vienas vaistininkas, trys chirurgai
barzdaskučiai, aštuoni sanitarai ir kt.
Prof. N. Renje Vilniuje prie Šv. Roko ligoninės įsteigė pirmąjį Lietuvoje gimdymo skyrių su
10 lovų bei pirmąją akušerių mokyklą. Mokslas trukdavo iki 1,5 metų. Teorinius dalykus dėstė
gydytojas, o praktinius akušerė.
1865 m. Vilniuje įkurta felčerių mokykla, o 1880 m. – akušerių mokykla, į kurią buvo priimama
tik po 15-20 mergaičių, o mokslas trukdavo 2-3 metus.
1876 metais Lietuvoje įkuriama Raudonojo Kryžiaus draugija, kurios veikloje vienas iš
uždavinių buvo gailestingųjų seserų, slaugų ir sanitarių seserų rengimas. 1888 metais Vilniuje
įsteigtas Raudonojo Kryžiaus draugijos gailestingųjų seserų skyrius, kuris po dviejų metų buvo
reorganizuotas į gailestingųjų seserų organizaciją. Šios organizacijos svarbiausias tikslas buvo
prižiūrėti sužeistuosius armijoje, karo ligoninėse. Taikos metu ši organizacija rūpinosi slaugytojų
rengimo kursų organizavimu. 1895 m. Vilniuje, o 1897 m. Kaune buvo surengti pirmieji gailestingųjų
seserų kursai, kuriuose buvo dėstoma rusų kalba ir į šiuos kursus stodavo dažniausiai ne lietuvių
tautybės merginos.
1919 m. pradėjusioje veikti Raudonojo Kryžiaus ligoninėje dirbo tik 2 gydytojai ir 5
gailestingosios seserys. Tuo metu ligoninėje buvo 120 lovų. 1920 m. pradžioje trumpi, tik 3 mėn.
gailestingųjų seserų kursai veikė prie Karo ligoninės. Tačiau tokia gailestingųjų seserų parengimo
trukmė buvo nepakankama. Vėliau nutarta į kursus priimti merginas, turinčias nors 2 klasių
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gimnazijos mokslo, tačiau kai kurios mokinės mokėjo tik skaityti. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija sugriežtino atranką į gailestingųjų seserų kursus, mokslas buvo pratęstas iki 6 mėnesių. 1920
m. vasario 16 d. iš Panevėžio atvykęs gyd. Pranas Mažylis skiriamas Raudonojo Kryžiaus ligoninės
vadovu ir imasi organizuoti gailestingųjų seserų kursus. Nuo 1921 m. gailestingųjų seserų mokslas
prailgintas iki 1 metų, o nuo 1924 m. – iki 2 metų. 1932 m. kursai išaugo į Gailestingųjų seserų
mokyklą, kurioje mokymas truko 2 metus. Kandidatės privalėjo turėti 6 gimnazijos klasių
išsilavinimą. P. Mažylis pats sudarinėjo programas, ieškojo dėstytojų, gaminosi mokymo priemones,
rinko kursų klausytojus. Stojančiosios mokytis turėjo būti sąžiningos, mėgti savo darbą, būti
atsidavusios, pasišventusios. Pirmenybė buvo teikiama baigusioms gimnazijas. „Seserys turi mokėti
atlikti visą ligoninės darbą, be to tvarkyti kambarius, ligonio lovą, teikti ligoniams įvairias
paslaugas“, teigė mokyklos vadovas.
Istoriniai asmens sveikatos paslaugų aspektai Pasaulyje
Egiptiečiai jau buvo sukaupę daug žinių, kadangi mumifikuodavo kūnus. Jie darydavo
nesudėtingas operacijas, bet labiausiai tikėjo dievų gydomąja galia. Senovės kinai tikėjo, kad kūnai
yra valdomi šviesos ir tamsos. Jei viena jėga – šviesa ar tamsa – įveikia kitą, manė, kad įsigalėdavo
liga. Kad atstatytų pusiausvyrą, naudodavo akupunktūrą. Antikiniai graikai ypač rūpinosi sveikata.
Jų sukurti medicinos pagrindai gyvavo 2 tūkstančius metų. Didžiausias to meto nuopelnas –
Hipokrato (460 – 377 m.pr.m.e.). Jis pradėjo nagrinėti žmogaus fiziologiją ir suskirstė žmogaus
kūno skysčius į 4 grupes, tai: kraujas, gleivės, geltonoji tulžis, juodoji tulžis. Žmogui susirgus,
stengėsi atstatyti šių skysčių pusiausvyrą kraujo nuleidimu, vidurių išvalymu ir t.t... Gydytojai buvo
vadinami asklepidais sveikatos dievo Asklepijaus garbei. Aristotelis (384 – 322 m.pr.m.e.) teigė,
kad medicina turi būti pagrįsta žiniomis ir tyrinėjimais. Vystėsi anatomija. Romėnų medicina naudojo
skysčių pusiausvyros atstatymą, žmonės laikėsi higienos ir sportuodavo. Žymiausias gydytojas –
Klaudijus Galenas (129 – 199 m.e.m.). Paskaitų metu tyrinėjimams skrosdavo gyvulius. Romoje
buvo ligoninės, kuriose darydavo operacijas. Kadangi tuo metu buvo operuojama be narkozės,
pacientai dažnai žūdavo nuo skausminio šoko. Plačiai naudojo gydymui žoles, taures, aliejus.
Maudymasis pirtyje atliko sanitarinį vaidmenį- neleido plisti ligoms. Islamų medicinoje žinios buvo
perduodamos iš kartos į kartą. Žymiausias gydytojas – Razijus (850-932 m.e.m.) pirmasis aprašė
tymų ir raupsų skirtumą. Ankstyvais viduramžiais medicina apie tūkstantį metų nepažengė į priekį.
Viduramžiais žmonija kentėjo nuo maro ir raupsų epidemijų. 14 amžiuje nuo maro mirė ketvirtadalis
Europos gyventojų. Pradedamos atidarinėti ligoninės su slauga, operacinėmis. Buvo pradėtas daryti
vizualus šlapimo tyrimas, net kaukolės preparacijos. Renesanso laikotarpiu Leonardas da Vinčis
skrodžia lavonus ir tyrinėja žmogaus anatomiją, daro anatominius piešinius. Išrandamas termometras,
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bet plačiai nenaudojamas. Tuo metu atrandamas ir parakas – taigi daugėja karų, atsiranda daug
sužeistų ir vystosi chirurgija. Atliktas pirmas audinių sužeistajam persodinimas. A.Vezalijus parašo
knygą – anatomiją. Paracelsas taiko chemines medžiagas ligų gydymui. Pradedami naudoti švirkštai.
17 amžiuje V.Harvėjus nustato didįjį ir mažąjį kraujotakos ratus. Levenhukas sukuria mikroskopąatrandamos bakterijos, įvairių ligų sukėlėjai. 18 amžiuje raupų epidemijos metu mirė penktadalis
Londono gyventojų. E.Dženeris išranda skiepus nuo raupų. Raupai galutinai įveikti 1962 metais. 19
amžiuje medicininio patikrinimo rezultatai imti lyginti su skrodimo rezultatais. Taip medicina tampa
mokslu. Tai medicinos suklestėjimo amžius- atrandamas aspirinas, daugelis skiepų, antiseptikai.
Perpilamas kraujas, atrandamos 4 jo grupės. Didžiausi medicinos pasiekimai- 20 amžiuje. Vystosi
anastezija, genetika, farmakologija. A.Flemingo atrandamas penicilinas, Bantingo insulinas.
Atrandami ir tobulinami diagnostiniai prietaisai, organų persodinimas, dirbtinis apvaisinimas.
Šiuolaikinės sveikatos priežiūros paslaugos dėl technologijos raidos iš esmės pasikeitė.
Medicinos technologijos jau nuo devynioliktojo amžiaus teikia patogius bei patikimus diagnostikos
metodus. Technologijos atradimai atvedė prie dvidešimtojo amžiaus terapinės revoliucijos, dėl kurios
medicina įgavo galimybę plačiai vartoti veiksmingus vaistus ir iki šiol gydyti saugiai. Asmens
sveikatos priežiūros technologijų įžvalgos padėjo pagerinti medikų santykius su pacientu; pasitelkiant
pokalbio būdus ir priežiūros metodikas.
Sveikatos priežiūros technologijos reikšmė
„Technikos“ ir „technologijos“ sąvokos yra glaudžiai susijusios. Dažnai jos yra vartojamos
pramaišiui. Šių dviejų terminų reikšmių negalima griežtai atskirti. Abu terminai yra kilę iš graikų
kalbos žodžio techne , kurį galima versti žodžiu menas ; jis turi du aspektus – galėjimo ir žinojimo.
Apie techniką kalbama tada, kai veiksmai atliekami tiksliai apibrėžtam tikslui pasiekti; Šiais
veiksmais stengiamasi sukurti tam tikrą produktą ar artefaktą. Taigi tokia tikslinga veikla reikalauja
žinoti tinkamas priemones ir tinkamą būdą (metodą) tikslui pasiekti. Dar gi , ši veikla yra neįmanoma
be mokymosi proceso. Pavyzdys: perkusija: tai medicinos technika, kadangi jai reikia a veiksmų,
nukreiptų į b tikslą; be to reikia c tinkamų priemonių kartu su d metodu; galiausiai reikia e mokymosi
proceso.
Dažnai literatūroje (ypač anglų kalba) terminas „medicinos technologija“ yra vartojamas
siaurąja prasme. Juo tada vadinami medicinos diagnostikai, gydymui ir prevencijai naudojami
aparatai, instrumentai, įrenginiai ir medžiagos. Šia prasme technologijos pavyzdžiai yra
oftalmoskopas ir rentgeno aparatas. Tačiau suvokiant technologiją kaip produktą , svarbūs yra ir kiti
aspektai. Ir šiuo atveju svarbios žinios, tam tikri veiksmai bei socialinis procesas.
Medicinos technologijai plačiąja prasme būdingi keturi bruožai:
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1. Veikla: organizuotų diagnozavimo, gydymo ir prevencijos žinių kūrimas ir taikymas.
2. Produktai: organizuotų žinių produktai ir artefaktai, t.y. instrumentai, aparatai, procesai,
medžiagos.
3. Žinios :susijusių ir sistemiškų žinių visuma; tai ne tik išmanymas, kaip naudoti (būtent
taip, kada ir kokiems pacientams tie produktai turi būti naudojami), bet ir supratimas, kokį
šie produktai daro poveikį;
4. Socialinis procesas: technologijoje veiklos rūšys koordinuojamos bei yra organizuojamos;
be to, būtina intensyviai praktikuotis ir mokytis naudotis produktais.
Veiksmai racionalūs tada, kai maksimaliai yra pritaikyti tikslams pasiekti. Dar visai neseniai
nebuvo jokio mechanizmo, reguliuojančio medicinos technologijos taikymą sveikatos priežiūrai. Tik
sukūrus naują technologiją ji būdavo iš karto panaudojama praktiškai. Kartu ją įtraukdavo į sveikatos
priežiūros draudimo paslaugų paketą. Kad tokį automatizmą sustabdytų, Ligonių fondo taryba 1983
m. pasisakė už tai, kad visos naujos medicinos technologijos būtų įvertinamos prieš taikant praktiškai;
to reikia norint suvokti naujų pasiekimų materialius ir nematerialius padarinius bei išlaidas. 1985 m.
pirmą sykį buvo pradėti trys vertinimo projektai: dėl širdies persodinimo, kepenų persodinimo bei
dirbtinio apvaisinimo. Remdamasis galutinėmis ataskaitomis (pateiktomis 1988 ir 1989 m.),
ministras nutarė įtraukti šias paslaugas į paslaugų paketą. Pasirinkimo priežiūrai komisija teigia, kad
būtina sistemiškai tirti bei vertinti naujas technologijas, socialinius, ekonominius, etikos bei teisės
aspektus laikant pagrindinėmis tokio tyrimo dalimis. Kaip naujų vaistų negalima leisti iš anksto
kruopščiai jų neįvertinus, taip ir medicinos technologijas pirmiausia reikia išnagrinėti visais aspektais
mažu mastu, kad vėliau jas būtų galima įtraukti į standartinį paslaugų paketą.
Sveikatos priežiūros paslaugos šiandien
PSO pirminę sveikatos priežiūrą (PSP) apibrėžia taip: „Pirminė sveikatos priežiūra yra
būtiniausia sveikatos priežiūros grandis, visuotinai prieinama atskiriems individams ir šeimoms,
jiems patiems dalyvaujant procese priimtina forma ir už paslaugas mokant tiek, kiek bendruomenė ar
šalis gali leisti sau mokėti. Pirminė sveikatos priežiūra yra šalies sveikatos priežiūros sistemos, kurios
pagrindu ji yra, ir bendros socialinės bei ekonominės šalies raidos dalis. Ji yra pirminė individų, šeimų
ir bendruomenės kontakto su nacionaline sveikatos sistema grandis, priartinanti sveikatos priežiūrą
prie žmonių gyvenimo ir darbo vietų, pirmasis nenutrūkstamo sveikatos priežiūros proceso
elementas. Pirminė sveikatos priežiūra užsiima pagrindinėmis bendruomenės sveikatos problemomis,
teikdama reikalingas profilaktikos, gydymo, sveikatos išsaugojimo bei reabilitacijos paslaugas“
Pirminė sveikatos priežiūra – esminė sveikatos priežiūra, kuri vykdoma pagal kiekvienos šalies
finansines galimybes, taikant tokius metodus, kurie yra moksliškai pagrįsti, praktiškai realizuojami ir
19

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA
visuomenei priimtini. Be to, bendruomenės slauga yra svarbi pirminės sveikatos priežiūros grandis,
tai specializuota slaugos praktika, kurios tikslas užtikrinti bendruomenės narių optimalią sveikatą.
PSP paslaugas teikia ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, akredituotos pirminei
sveikatos priežiūrai:
 Ambulatorijos,
 Poliklinikos,
 Moterų konsultacijos,
 Pirminės sveikatos priežiūros centrai (PSPC), kuriuose yra terapijos ir/arba pediatrijos,
ir/arba akušerijos-ginekologijos gydytojų apylinkės, gydytojai stomatologai,
 Bendrosios praktikos gydytojų kabinetai,
 Psichikos sveikatos centrai.
Ambulatorija – tai grupinė praktika, būdingiausia mažiems miesteliams ir atsakinga už
nespecializuotą pirminę priežiūrą. Ją sudaro bendrosios praktikos gydytojas ir/arba vidaus ligų
gydytojas, akušerė, odontologas ir pediatras.
Poliklinika. Poliklinikos veiklos tikslas – teikti pirmines, antrines ambulatorines ir antrines
stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių pacientams. Pagrindinės
poliklinikos funkcijos: teikti kvalifikuotą asmens sveikatos priežiūrą gyventojams; vykdyti sveikatos
mokymą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir pagerinti gyvenimo kokybę; atlikti diagnostinį
darbą; hospitalizuoti ligonius, kuriems reikia stacionarinio gydymo Poliklinikose dirba nuo 10 iki 20
įvairių specializacijų gydytojų. Jos aprūpintos rentgeno aparatūra, ultragarso ir kita diagnostikos
technologija. Jos atsako beveik už visą pirminę ir antrinę nestacionarią priežiūrą miestuose bei
antrinės ambulatorinės priežiūros teikimą kaimo gyventojams.
Psichikos sveikatos centras. Savarankiškas Psichikos sveikatos centras yra savivaldybės
įstaiga, steigiama prie pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC), arba kaip savarankiška viešoji
sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, licencijuota (akredituota) vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą
ir teikti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims.
Bendrosios praktikos gydytojas (BPG) – gydytojas, baigęs bendrosios praktikos gydytojo
specialybės antrinę arba pertraukiamąją rezidentūrą (iki 1995 metų perkvalifikavimo kursus) ir
turintis bendrosios praktikos gydytojo licenciją, galintis savarankiškai vykdyti asmenų pirminę
sveikatos priežiūrą nuo gimimo iki mirties, neatsižvelgiantį jų amžių ir lytį (MN 14:1999: Žin. 1998,
Nr.112- 3099). 2006 m. sausio 11 d. įsigaliojo Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos
gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“. Šeimos gydytojas – medicinos gydytojas,
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įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Šeimos gydytojo praktika – gydytojo pagal įgytą
šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama pirminė ir tęstinė asmens,
šeimos ir bendruomenės nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar ligos sveikatos priežiūra, kai pacientai
priimami

gydytojo kabinete ar jų namuose. Ja kliniškai kompetentingai patenkinama didesnė

medicinos pagalbos poreikių dalis, atsižvelgiant į pacientų kultūrinę, socialinę, ekonominę ir
psichologinę aplinką. Prisiimama asmeninė atsakomybė už visapusišką ir nepertraukiamą pacientų
priežiūrą. Bendrosios praktikos organizavimo formos:
 monopraktika – pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti PSP paslaugas
dažniausiai ne daugiau kaip 2000 gyventojų, kurioje paprastai visu darbo krūviu dirba 1
BPG.
 grupinė praktika – PSP įstaiga, teikianti PSP paslaugas, kurioje visu darbo krūviu dirba 2 ir
daugiau BPG.
Bendrosios praktikos slaugytojas. Bendrosios praktikos slaugytojas – slaugytojas, turintis
galiojančią bendrosios praktikos licenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendruomenės slaugos
specializaciją. Pagal 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
patvirtintą Lietuvos medicinos normą MN 28: 2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Valstybės žinios, 2011-06-14, Nr. 72-3490 ) nustatomos
bendrosios praktikos slaugytojo profesinės veiklos sritys, teisės, pareigos, kompetencijos ir
atsakomybė. Ši medicinos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos bendrosios praktikos
slaugytojams, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos
specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą. Ji slaugytoją apibrėžia kaip savarankišką specialistą,
lygiavertį asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos narį, gebantį identifikuoti slaugos
problemas, planuoti veiksmus, numatyti ir vykdyti procedūras, įgyvendinti slaugos kontrolę ir
vertinimą. Ypač svarbi slaugos proceso dalis, kuriai reikia specifinių žinių ir įgūdžių, – tai pacientų
ir jų artimųjų mokymas, konsultavimas. Nauja ir labai svarbi slaugytojo profesinės veiklos sritis – tai
taikomieji tyrimai, kurie užtikrina ne tik efektyvų grįžtamąjį ryšį, bet ir lemia tobulesnes slaugos
paslaugas. Bendrosios praktikos slaugytojas verčiasi bendrąja slaugos praktika sveikatos priežiūros
įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti bendrosios
slaugos praktikos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės
aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir bendrosios praktikos
slaugytojas. Bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios,
gebėjimai, įgūdžiai, kuriuos jis įgyja bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją
suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į
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nuolatinę slaugos mokslo ir praktikos pažangą Vykstant pirminės sveikatos priežiūros reformai
Lietuvoje buvo siekiama įtvirtinti stiprios, kokybiškos pirminės sveikatos priežiūros principus.
Pagrindinis slaugytojo uždavinys – padėti asmenims, šeimoms ir žmonių grupėms įvertinti ir siekti
fizinės, protinės, dvasinės ir socialinės sveikatos, atsižvelgiant į jų darbo ir gyvenimo sąlygas. Dėl to
vystomos ir atliekamos tokios funkcijos, kurios stiprintų ir išsaugotų sveikatą, užkirstų kelią ligoms.
Taip pat teikiamos paslaugos ligos ir reabilitacijos laikotarpiais, atsižvelgiant į fizinius, protinius ir
socialinius gyvenimo aspektus.
Skiriamos šešios pagrindinės bendruomenės slaugos praktikos:
 sveikatos palaikymas;
 ligų ir kitų sveikatos sutrikimų profilaktika;
 ligų gydymas;
 reabilitacija;
 sveikatos ir sveikatos priežiūros vertinimas;
 moksliniai tyrimai.
Ypač svarbi slaugos proceso dalis, kuriai reikia specifinių žinių ir įgūdžių, – tai pacientų ir jų
artimųjų mokymas, konsultavimas. Šiuolaikinis slaugytojas gali būti ir sveikatos priežiūros
komandos lyderis, slaugos administratorius. Sveikatos reforma vyksta daugelyje pasaulio valstybių.
Pvz. Australijoje ja siekiama sustiprinti ir plėsti pirminės sveikatos priežiūros sistemas, kuomet
slauga perkeliama iš ligoninių į bendruomenes. Atsinaujinusiomis prevencijos ir sveikatos ugdymo
programomis norima pažaboti lėtines ligas ir sustiprinti lėtinių ligų valdymą, taip pat atkreipti dėmesį
į sveikatos nelygybes ir padidinti naudojimąsi finansiškai prieinamomis paslaugomis. Australijos
sveikatos sistemos reformos priklauso nuo slaugytojų darbo jėgos. Slaugytojos turėtų būti tinkamai
išsilavinusios ir pasiruošusios bendruomenės slaugai.
Kokybiška sveikatos priežiūros paslauga turi ne tik tenkinti vartotojo, t. y. paciento, poreikius,
bet ir atitikti klinikinius standartus (Ovretveit, 1990; Ovretveit et. al, 2002).
Kokybiškų paslaugų teikimas PSPC Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, svarbu užtikrinti
jų kokybę. Kaip teigiama valstybinio audito ataskaitoje „Asmens sveikatos priežiūros kokybės
užtikrinimo sistema“ (2007) sveikatos paslaugų kokybės gerinimas užtikrinamas per:
1. orientaciją į pacientą (aktyvų paslaugų vartotoją): sveikatos priežiūros paslaugų vartotojo
ir visuomenės įtraukimas į SP paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, užtikrinant
paciento teisę gauti informaciją, pateikiamą jam suprantama forma ir reikalingą priimti
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sprendimams dėl savo sveikatos priežiūros bei galimybę suteikti grįžtamąjį ryšį apie gautas
sveikatos priežiūros paslaugas;
2. priimtinumą – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas,
užtikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslo principų bei medicinos
etikos reikalavimų atitiktį;
3. prieinamumą – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas,
užtikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį ir organizacinį
priimtinumą asmeniui ir visuomenei; 4. tinkamumą – valstybės nustatyta tvarka
pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas, užtikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų bei
patarnavimų kokybę ir efektyvumą;
4. teisumą – lygių visiško sveikatos potencialo siekimo galimybių kiekvienam asmeniui
sudarymas paskirstant sveikatos priežiūros išteklius bei panaikinant kliūtis bei skirtumus,
kuriuos lemia neteisingais traktuojami veiksniai;
5. tęstinumą – laipsnį, kuriuo paciento priežiūra yra koordinuojama tarp sveikatos priežiūros
specialistų ir įstaigų;
6. veiksmingumą – sveikatos priežiūros intervencijų galimybes pasiekti užsibrėžtus
sveikatinimo veiklos tikslus ir rezultatus įprastoje aplinkoje;
7. ekonomiškai pagrįstą efektyvumą – aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros bei
sveikatos priežiūros paslaugų derinio, duodančio geriausius sveikatos rezultatus,
užtikrinimas mažiausiais kaštais;
8. saugumą – užtikrinant saugią sveikatos priežiūrą ir jos aplinką pacientams bei sveikatos
priežiūros sektoriuje dirbantiems darbuotojams, įdiegiant vieningą nepageidaujamų įvykių
registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą, formuojant naujovišką specialistų požiūrį
į nepageidaujamus įvykius, jų valdymą. Kiekviena šalis savo nacionaline sveikatos
priežiūros sistema siekia užtikrinti kokybišką gyventojų sveikatos priežiūrą. L. Gustainienė
(2003) teigia, kad sveikatos priežiūros sistema – tai visas personalas, privačios ar
valstybinės institucijos ir valdymo įstaigos, įranga ir patalpos, kurių funkcijos yra ligų
profilaktika, ligonių priežiūra ir šalies gyventojų sveikatos laidavimas. Pasaulio sveikatos
organizacijos 2000 m. pranešime ,,Sveikatos sistema: efektyvumo tobulinimas“ (The
World Health Organization Report, 2000) taip pat akcentuojama, kad sveikatos priežiūra
apima visus veikėjus, institucijas, išteklius, veiksmus, kurių pagrindinis tikslas – gerinti
sveikatą. Taigi, į sąvoką sveikatos priežiūra telpa tiek teikiamos paslaugos, tiek jos
finansavimas, tiek reguliavimas.
Apie pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą
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Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (toliau PAASP) – tai nespecializuotų
kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos (bendrosios praktikos)
gydytojo ir bendrosios praktikos slaugytojo bei bendruomenės slaugytojo ir akušerio medicinos
normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t.y. įstaigoje,
neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir globos
įstaigose, kompleksas. Paslaugų teikimo pacientų namuose tvarką ir apimtį nustato PAASP įstaigos
vadovas.
Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra – tai nespecializuotų
kvalifikuotų odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal gydytojo
odontologo medicinos normos reikalavimus, kompleksas.
Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų pirminės psichikos
sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, teikiamas psichikos sveikatos centruose arba įstaigose,
atitinkančiose psichikos sveikatos centrų reikalavimus. Aptarnaujamiems gyventojams turi būti
užtikrinama suaugusiųjų, vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūra bei priklausomybės ligų
gydymo paslaugos.
PAASP paslaugų finansavimas

Pav. 10 – PAASP paslaugų finansavimas

Paslaugos, finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis, nemokamai teikiamos apdraustiesiems
asmenims.
1.3.2. Seminaras „Socialinių paslaugų organizavimo Lietuvoje raida“. Seminaro
aprašas.
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1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu svarbiausiu valstybės uždaviniu tapo
socialinės apsaugos sistemos sukūrimas.
Pirmasis socialinių paslaugų sistemos raidos etapas Lietuvoje prasideda 1994 metais,
patvirtinus socialinės paramos koncepciją, kurioje socialinę parama buvo numatyta teikti trimis
būdais (Socialinės paramos koncepcija, 1994):
a) pašalpomis ir piniginėmis išmokomis,
b) šalpa daiktais,
c) socialinėmis paslaugomis ir globa.
1996 metais priimtame Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme socialinės paslaugos
apibrėžiamos kaip pagalba nepinigine forma, kai nepakanka kitų socialinės apsaugos sistemos
garantijų. Socialinių paslaugų rūšis ir socialinių paslaugų tipus klasifikuoja Socialinių paslaugų
katalogas. Svarbiausias socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar
stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius
ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos, siekiant
užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės
socialiniam saugumui užtikrinti.
1998 metais prasidėjo antrasis socialinių paslaugų plėtojimo etapas, kuriame plėtros akcentai
buvo perkeliami iš kiekybinių rodiklių į kokybinius. Pradėjo ryškėti pagrindiniai socialinių paslaugų
organizavimo principai: decentralizavimas, paslaugų plėtojimo prioritetų nustatymas, teisingumas ir
tikslumas parenkant socialines paslaugas, atvirumas bendruomenei, prieinamumas, pokyčių žmoguje
skatinimas ir t. t. Svarbiausiomis socialinių paslaugų plėtros sferos sąvokomis tapo socialinisekonominis efektyvumas, paslaugų išlaidų mažinimas, poreikių tenkinimo kokybė, pažangių globos
formų taikymo prioritetai.
2006 metais priimtas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas reglamentuoja
socialinių paslaugų valdymą, jų skyrimą, teikimą, finansavimo sąlygas. Socialinės paslaugos yra
paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių
problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Terminas „socialinės paslaugos” vartotinas, kai kalbama apie šiuolaikinės valstybės pagalbą
žmogui, apie vadinamos gerovės valstybės teikiamas socialines garantijas. Užsienio šalyse šio
termino sampratą ir esmę įvairūs autoriai bei įstatymai apibrėžia skirtingai (Didžioje Britanijoje –
personal social service, Vokietijoje – personliche hilfe, JAV – human social service), todėl nėra
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nusistovėjusio vieno socialinių paslaugų termino. Lentelėje Lentelė 1 pateikta susisteminta
informacija. Socialinės paslaugos plačiąja prasme – sąvoka, apimanti visuomenei teikiamas
paslaugas, tokias kaip sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio, socialinės
apsaugos paslaugas.
Lentelė 1 – Socialinių paslaugų samprata

Autorius/Šaltinis

Socialinių paslaugų samprata

Socialinių

Pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis

paslaugų katalogas

bei globos pinigais, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir
integruotis į visuomenę.

LR

Socialinių

paslaugų įstatymas
Ekonomikos
terminų žodynas
A. Valenta

Pagalbos asmenims suteikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis
bei globos pinigais.
Nemateriali ekonomikos veikla, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai
prisideda prie žmonių poreikių tenkinimo.
Paslaugos kartu su materialinėmis gėrybėmis įeiną į visuomenės
vartojimo fondą ir turi piniginę išraišką. Socialinės visuomeninės
paslaugos yra racionalios vartojimo struktūros elementas. Vienos jų
daugiausia tenkina buitinius poreikius, o kitos jų socialines ir kultūrines
reikmes. Pirmosios yra mokamos, antrosios tenka gyventojams per
visuomeninius vartojimo fondus.

M. Olson

Pagrindinių valstybės socialinio pobūdžio programų (socialinės
apsaugos, mokymo bei užimtumo) vykdymo būdas; socialinės apsaugos
tarnybų teikiamos ne medicinos srities paslaugos.

L. Žalimienė

Tai nemateriali tam tikrai visuomenės daliai suteikta socialinė
pagalba.

M. Richmond

Praktiški patarimai arba sisteminga, konkreti socialinė pagalba.

Socialinių paslaugų organizavimas Lietuvos gyventojams teikiamos bendrosios ir specialiosios
socialinės paslaugos. Socialines paslaugas, jų turinį pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis ir
socialinių paslaugų įstaigų tipus apibrėžia socialinių paslaugų katalogas. Bendrosios socialinės
paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Socialinė priežiūra
yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų
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priežiūros nereikalaujanti pagalba. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra teikiama
socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Tam tikrais atvejais bendrosios socialinės paslaugos
ir socialinės priežiūros paslaugos gali būti keičiamos į piniginę išmoką – pagalbos pinigus. Socialinė
globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar
asmens namuose.
Socialinės paslaugos finansuojamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, socialinių
paslaugų įstaigų lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, užsienio fondų, paramos (aukų), asmens
(šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas ir kitų lėšų.
Socialinių paslaugų valdymo institucijos ir pagrindinės jų funkcijos:
 socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina valstybės socialinių paslaugų politiką;
 apskrities viršininkas įgyvendina valstybės socialinių paslaugų politiką apskrityje;
 savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą,
planuodamos ir organizuodamos socialines paslaugas, kontroliuodamos bendrųjų socialinių
paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;
 socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vertina, prižiūri ir kontroliuoja socialinių paslaugų kokybę.
Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Jos planuoja savo
teritorijos gyventojams socialines paslaugas, nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį.
Socialinėms paslaugoms teikti nemažai savivaldybių turi įsteigusios savo socialinių paslaugų įstaigas
(socialinės globos įstaigas, socialinių paslaugų centrus, dienos centrus ir kt.). Šiuo metu ne visos
savivaldybės yra įsteigusios savivaldybės įstaigas, teikiančias ilgalaikę socialinę globą vaikams ir
senyvo amžiaus asmenims. Socialinių paslaugų įstatyme numatyta, kad savivaldybė steigia savo
socialinių paslaugų įstaigas tik tais atvejais, kai veikiančios socialinių paslaugų įstaigos neteikia ar
teikia nepakankamai, ar neverta teikti tų socialinių paslaugų, kurioms yra nustatytas savivaldybės
teritorijos gyventojų poreikis, o Vietos savivaldos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų
neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės.
Socialinių paslaugų planavimo savivaldybėje principus, socialinių paslaugų planavimo
subjektus, socialinių paslaugų plano projekto rengimo tvarką, plano struktūrą ir turinį, plano projekto
svarstymo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką nustato Socialinių paslaugų planavimo metodika.
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2017 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas numato teikti
integralios pagalbos (socialinių paslaugų ir slaugos) paslaugas visose savivaldybėse, tam pasitelkti
mobilias slaugos ir socialinių paslaugų specialistų komandas, teikiančias slaugos paslaugas ir
socialinę pagalbą namuose, konsultuojančias artimuosius, prižiūrinčius savo šeimos narius.

1.4.Vertinimas / Įsivertinimas
Refleksijos apie asmens sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimą mokytojo aplankytose
įstaigose ar seminaruose rašymas ir vertinimas.
Parengti pagal formą (pridedama) refleksiją apie modulio mokymosi patirtį, vieną
(pasirinktinai) aplankytą įstaigą ar seminarą modulio įgyvendinimo metu.
Pristatyti refleksiją žodžiu viešai, pateikiant stipriąsias ir tobulintinas vietas, situacijas ir kt.

Pav. 11 – Mokymosi patirties refleksijos forma
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2. 2 Modulis – asmens sveikatos ir socialinių paslaugų naujovės ir
plėtros tendencijos (bendrasis, privalomas)
2.1.Dokumentų sąvadas
Ilgalaikė priežiūra Europos Sąjungoje (2008). Liuksemburgas: Europos Bendrijų
oficialiųjų leidinių biuras. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2781&langId=lt
Įžanga

Ilgalaikė priežiūra yra bendrasis politikos klausimas, susijęs su įvairiapuse
parama asmenims, kurie negali gyventi savarankiškai, t. y. tiems, kurie savo
kasdieniame gyvenime negali išsiversti be kitų pagalbos. Ilgalaikė priežiūra
labiausiai reikalinga senyvo amžiaus žmonėms, kuriems įsisenėjusios chroniškos
ligos gali sukelti fizinę ar protinę negalią. (Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija).
Ilgalaikė priežiūra gali būti reabilitacija, būtinoji sveikatos priežiūra, slauga
namuose ir socialinė globa, apgyvendinimas bei paslaugos, kaip antai transportas,
maitinimas, pagalba dirbantiesiems ir pagalba kasdieniame gyvenime. Dažniausiai
priežiūra teikiama asmenims su fizine ar protine negalia, silpniems asmenims,
senyvo amžiaus asmenims ir asmenims, kurie kasdieniame gyvenime negali
išsiversti be kitų pagalbos.
Kadangi europiečių gyvenimas ilgėja, valstybės ištekliai, skirti sveikatos ir
ilgalaikei priežiūrai, sudaro antrą pagal dydį socialinės apsaugos išlaidų dalį, kurią
lenkia tik išlaidos pensijoms ir našlių pensijoms. Ilgėjant gyvenimo trukmei, didėja
ilgalaikės priežiūros, teikiamos namuose ar specializuotose įstaigose, poreikis.
Paskaičiuota, kad iki 2050 m. bendras vyresnių nei 65 metų žmonių skaičius išaugs
77 proc., palyginti su 2004 m. Vyresnių nei 80 metų žmonių skaičius padidės dar
labiau: 174 proc.
Ekonominės politikos komiteto ir Europos Komisijos 2006 m. atlikti
skaičiavimai rodo, kad dėl pailgėjusios gyvenimo trukmės ilgalaikės priežiūros
išlaidos 2050 m. padidės 0,7 procentinio punkto BVP, palyginti su 2004 m.
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Tinkamos

Sveikatos priežiūra turi būti prieinama visiems, neatsižvelgiant į socialinę ir

ilgalaikės

finansinę padėtį. Sveikatos priežiūra negali nuskurdinti žmonių ir paversti jų

priežiūros

finansiškai priklausomais.

prieinamumas

Be priežiūros specializuotose įstaigose, išskyrus tuos atvejus, kai reikia
prižiūrėti itin sunkius ligonius, vis dažniau diegiamos specialiai pritaikytos
paslaugos namuose ir bendruomenėje. Priežiūrą namuose ir bendruomenėje
palengvina šiuolaikinės technologijos, kaip antai e. sveikata, telestebėsena,
telemedicina ir nepriklausomos gyvybinės sistemos. Toks požiūris suteikia
žmonėms didesnę reikalingos priežiūros pasirinkimo laisvę. Žmonės kuo ilgiau
gali gyventi pažįstamoje aplinkoje savo namuose, apsupti šeimos narių bei draugų,
o prireikus – pasinaudoti stacionarių įstaigų paslaugomis.

Aukšto lygio

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija išskiria įvairius

kokybiškos

vertinimo rodiklius, taikomus atsižvelgiant į struktūrą (kambarių dydį ir

ilgalaikės

aptarnaujančio personalo skaičių), procesą (vietoje įdiegtus mechanizmus ir

priežiūros

vertinimą) ir rezultatą (tam tikrų sveikatos būklių paplitimą). Jie rodo, kad

paslaugos

paslaugų kokybės gerinimas yra neišvengiamas. Vis dažniau akcentuojama ne tik
ilgalaikės priežiūros atitiktis tam tikriems minimaliems reikalavimams, bet ir
pačios paslaugos kokybės užtikrinimas, susijęs su tokiais klausimais, kaip pacientų
teisės ir nuolatinis personalo mokymas. Tuo pat metu, norint užtikrinti kokybiškas
priežiūros paslaugas, tokie standartiniai rodikliai, kaip antai aptarnaujančio
personalo skaičius ar tinkamas personalo mokymas, nėra tinkami tais atvejais, kai
reikia įvertinti namuose teikiamos priežiūros kokybę. Teikiamų priežiūros
paslaugų kokybės vertinimo kriterijai tampa vis sudėtingesni ir patikimesni. Tai
būtų tokie veiksniai, kaip parama neoficialiems slaugytojams, didesnė pacientų
pasirinkimo laisvė, reikiamo ilgalaikės priežiūros darbuotojų skaičiaus
užtikrinimas ir technologijų, galinčių jiems padėti darbe, taikymas.
Europoje egzistuoja bendrasis susitarimas vengti netinkamo elgesio ir
smurto pacientų atžvilgiu. Tai buvo ne kartą pabrėžta konferencijoje „Orus
senėjimas ir senyvo amžiaus žmonių apsauga nuo netinkamo elgesio“, vykusioje
2008 m. kovo mėn. Briuselyje. Visi konferencijos dalyviai pabrėžė, kad pagarba
ligotiems ir senyvo amžiaus žmonėms bei jų pagrindinėms teisėms yra labai opi
Europos visuomenės problema. Konferencijoje buvo akcentuojama gera praktika,
sąmoningumo kėlimo kampanijos, „karštųjų“ telefono linijų steigimas, kokybės
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standartai ilgalaikės priežiūros įstaigose, profesionalų mokymas ir parama
neoficialios priežiūros paslaugas teikiantiems asmenims.
Ilgalaikis

ES ilgalaikės priežiūros finansavimą vienija keturi veiksniai:

tvarumas

• ilgalaikės priežiūros sistemos ir gyventojai, kuriems šios paslaugos
garantuojamos;
• šalies socialinio aprūpinimo finansavimo sistemos;
• privataus finansavimo lygis ir
• ilgalaikės priežiūros valstybinio ir privataus sektoriaus ribų nustatymas.
Būtina rasti tinkamą valstybinio ir privataus finansavimo pusiausvyrą.
ES valstybės narės svarsto valstybinio ir privataus finansavimo derinimo
galimybę socialiniame sektoriuje. Šio sektoriaus finansavimą sudaro du skirtingi
elementai. Pirmasis elementas – tai privatus sveikatos draudimas ilgalaikei
priežiūrai. Antrasis – gyventojų mokama dalis už valstybės
teikiamas priežiūros paslaugas, kurios yra labai mažai arba visai
nekompensuojamos.
Prevencijos ir reabilitacijos kryptys -Aktyvios ir sveikos gyvensenos
skatinimas žmonėms yra akivaizdžiai naudingas. Be to, tai naudinga ir visai
visuomenei, nes padeda sumažinti sveikatos priežiūrai skiriamas išlaidas, užtikrina
ilgesnį aktyvų žmonių gyvenimą ir gerina darbo našumą, nes sumažėja dėl ligos
praleistų darbo valandų skaičius. Daugelyje ES šalių vykdomos skiepijimo ir
sveikatos patikros programos bei sveiko senėjimo skatinimo kampanijos. Tokios
programos yra svarbus žingsnis į priekį, tačiau vertinti jų poveikį būtų pernelyg
anksti, o kol kas svarbu tinkamai koordinuoti skirtingų paslaugų teikėjų veiksmus,
skatinant prevencines sveikatos priežiūros priemones.
Reabilitacinė priežiūra yra labai svarbi, kad žmogus atgautų maksimalų
savarankiškumą ir galėtų kuo normaliau gyventi bei dirbti jam tinkamą darbą.
Veiksmingam reabilitacinės priežiūros skatinimui būtini gerai apmokyti
kvalifikuoti darbuotojai ir efektyvus naudojimasis informacinėmis bei ryšių
technologijomis.
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Priežiūros koordinavimas-

Norint užtikrinti aukšto lygio priežiūros

paslaugas, veiksmingą išteklių naudojimą ir poreikiams pritaikytą bei
subalansuotą priežiūrą, būtinas priežiūros koordinavimas. Tai reiškia valstybinių,
regioninių bei vietos valdžios įstaigų ir tarnybų koordinavimą, kad būtų galima
nustatyti galinčias atsirasti kliūtis ir jas veiksmingai pašalinti. Problemų gali kilti
dėl to, kad skirtingos paslaugos finansuojamos iš atskirų biudžetų, dėl paslaugų
teikimo organizavimo bei dėl to, kad sveikatos priežiūros ir socialinį sektorius
aptarnauja daugybė skirtingų įstaigų. Nuolatinės priežiūros sėkmę galima įvertinti
pagal tai, kaip teikiamos gydymo, slaugos ir socialinės paslaugos atitinka
konkrečius atskirų pacientų poreikius. Norint, kad teikiamos paslaugos atitiktų
pacientų poreikius, svarbūs du dalykai: koordinuotas paslaugų teikimas ir geresnis
paskirstymo priežiūros įstaigoms (namams, ligoninėms ir priežiūros įstaigoms)
valdymas. Vietos valdžios įstaigos ėmė skirti daugiau dėmesio priemonėms,
kurios padėtų skirtingoms paslaugoms veikti kartu ir pasiekti geresnių rezultatų.
Nepriklausomai nuo to, kur priežiūra teikiama – bendruomeninėje ar stacionarioje
įstaigoje – ji reikalauja labai daug darbo, todėl personalo sąnaudos sudaro didžiąją
priežiūros išlaidų dalį.
Didžiulį rūpestį valdžios įstaigoms kelia tinkamo personalo pritraukimas,
turint omenyje, kad darbuotojai turi turėti patirties ir sveikatos, ir socialinės
priežiūros srityse. Valdžios įstaigos privalo spręsti su darbo jėgos trūkumu
susijusias problemas ir užtikrinti reikiamą darbuotojų mokymą. Tai ypač svarbu,
kadangi medicininių ir technologinių žinių naujovės verčia darbuotojus nuolat
tobulinti savo žinias ir įgūdžius. Ilgalaikė priežiūra namuose taip pat kelia
susirūpinimą, kadangi ligonius prižiūrintys šeimos nariai ir draugai dažniausiai
neturi reikiamų žinių. Būtina pasirūpinti, kad neoficialiems globėjams būtų
užtikrinta reikiama parama. Tai galėtų būti informacija, mokymas, konsultacijos,
trumpalaikė priežiūra, socialinės apsaugos įforminimas ir finansinė pagalba.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymas
Nr. A1-435„Dėl integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df8a67802a2e11e5a2d7e5e47b869348
1 p.

Integralios pagalbos plėtros veiksmų planas (toliau – veiksmų planas)
nustato integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose (toliau
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– integrali pagalba) tikslą, uždavinius, reikalavimus projektams, veiksmų plano
įgyvendinimo kryptis ir remiamas veiklas, laukiamus rezultatus ir veiksmų plano
įgyvendinimo vertinimo kriterijus.
2 p.

Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpis – 2016–2023 metai.

3 p.

3. Savivaldybėse nėra išvystytos dienos socialinės globos namuose
paslaugos, nors slaugos namuose teikimas ir finansavimas yra reglamentuojamas
Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir
namuose teikimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl
Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir
namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“, socialinių paslaugų ir slaugos
teikimas – Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.
V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Organizuojant dienos socialinę globą ir slaugą namuose stokojama
komandinio darbo principo svarbos suvokimo, todėl nukenčia paslaugų kokybė ir
prieinamumas.

Lietuvoje visuomenė sparčiai senėja. Remiantis Lietuvos

statistikos departamento duomenimis, prognozuojama, kad 2040 m. vyresnio
amžiaus asmenys sudarys daugiau nei 30 proc. viso Lietuvos gyventojų skaičiaus.
Todėl yra būtina plėtoti nestacionarias paslaugas, ieškoti įvairių alternatyvių
stacionariai globai ar slaugai paslaugų formų.
Veiksmų plano tikslas – kokybiškos integralios pagalbos namuose

6 p.

neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus
asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius
vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, kūrimas ir
plėtra.
7 p.

Veiksmų plano uždaviniai:
1. didinti socialinės globos asmens namuose teikimo kokybę, integruojant
slaugos į namus paslaugas;
2. užtikrinti integralios pagalbos paslaugų teikimą, telkiant tam mobiliąsias
socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistų komandas, kuriose kartu dirba
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individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojų padėjėjai arba universalūs
individualios priežiūros darbuotojai / slaugytojų padėjėjai, kurie teikia ir socialinę
globą, ir slaugą pagal kompetenciją, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, prireikus
psichologai, kineziterapeutai, masažo specialistai ir kt. (toliau – mobilioji
komanda);
3. didinti integralios pagalbos prieinamumą;
4. kurti konsultavimo dėl neįgaliųjų (vaikų, darbingo amžiaus), senyvo
amžiaus asmenų priežiūros pagalbos šeimai sistemą;
5. skatinti ir palaikyti neformalią pagalbą, specialistų ir savanorių,
bendruomenės narių bendradarbiavimą organizuojant ir teikiant integralią
pagalbą.
Įgyvendinant veiksmų planą bus finansuojami projektai, kuriais numatoma

8 p.

plėtoti kokybišką integralią pagalbą neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo
amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms. Projektais bus
siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius,
derinti

šeimos

ir

darbo

įsipareigojimus

teikiant

jų

artimiesiems

–

nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems neįgaliems vaikams, neįgaliems
darbingo amžiaus, senyvo amžiaus asmenims integralią pagalbą ir suteikti
reikiamą integralią pagalbą vienišiems nesavarankiškiems ar iš dalies
savarankiškiems neįgaliesiems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus, senyvo
amžiaus asmenims, kuriems nėra būtina institucinė socialinė globa.
Projektai gali būti įgyvendinami savivaldybių įsteigtose įstaigose ir (arba)

9 p.

nevyriausybinėse organizacijose, privačiose ar kitų teikėjų įstaigose.
11 p.

Projektais numatoma:


kurti mobiliąsias komandas, į socialinių paslaugų srities darbuotojų
komandą įtraukiant slaugos specialistus;



organizuoti įžanginius mobiliųjų komandų narių mokymus, profesinės
kompetencijos tobulinimą, savanorių mokymą;



teikti metodinę (techninę) pagalbą įstaigai įgyjant reikiamas licencijas,
higienos pasus bendruomeninei slaugai namuose teikti (jei įstaiga jų
neturi), prireikus – reabilitacijos į namus paslaugoms teikti (išskyrus
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savivaldybių, kuriose buvo įgyvendinami bandomieji projektai pagal
Integralios pagalbos plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1353 „Dėl Integralios pagalbos plėtros programos patvirtinimo“, projektams
(toliau – bandomieji 2013–2015 m. projektai);


aprūpinti mobiliąsias komandas transporto priemonėmis (išskyrus
projektus tų savivaldybių, kuriose buvo įgyvendinami bandomieji 2013–
2015 m. projektai);



teikti integralią pagalbą ir konsultavimo paslaugas šeimos nariams,
prižiūrintiems neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar
senyvo amžiaus asmenis;



skatinti neformalią pagalbą į integralios pagalbos organizavimą ir teikimą
įtraukiant savanorius, bendruomenės narius, kaimynus.

12 p.

Integralią pagalbą teikia mobiliosios komandos, laikydamosi komandinio
darbo, savitarpio pasitikėjimo, kliento (jo šeimos narių, artimųjų) įtraukimo į
procesą principų.

14 p.

Sprendimas dėl Integralios pagalbos skyrimo asmeniui priimamas Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka. Asmens konkrečios
integralios pagalbos poreikį savarankiškai nustato mobilios komandos nariai pagal
kompetenciją, dalyvaujant pačiam asmeniui, jo šeimos nariams (artimiesiems).
Vidutinė integralios pagalbos neįgaliam vaikui, neįgaliam darbingo amžiaus
asmeniui, senyvo amžiaus asmeniui teikimo trukmė – apie 4,5 valandos per parą
(derinant integralios pagalbos periodiškumą su asmens dienos režimu), iki 7 dienų
per savaitę. Integralios pagalbos teikimą derinant su neformalia pagalba, bendros
pagalbos teikimo trukmė asmeniui – 8 ir daugiau valandų per parą, iki 7 dienų per
savaitę.

16 p.

Slaugos paslaugos neapima paliatyviosios slaugos, kuri yra teikiama
vadovaujantis Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams
teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos
paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
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taip pat slaugos, kurią teikia pirminės sveikatos priežiūros įstaigų slaugytojai,
dirbantys kartu su šeimos gydytoju.
Įgyvendinus veiksmų planą, bus:

21 p.


paskatinta integralios pagalbos neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo
amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims namuose plėtra, padidės šių
paslaugų prieinamumas ir kokybė;



įsteigtos mobiliosios komandos, teikiančios integralią pagalbą namuose
neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims;



sukurta šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, neįgalius darbingo
amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis, konsultavimo sistema, šiems
asmenims teikiamos konsultavimo paslaugos;



paskatintas neformalios pagalbos teikimas, į integralios pagalbos teikimą
įtraukiant savanorius, bendruomenės narius, kaimynus.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas
Nr. A1-774 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c02781b04a8111e6b5d09300a16a686c
4 p.

Sąvokos:
Senyvo amžiaus asmuo – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl
amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu
(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (kaip nurodyta Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatyme).
Suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo
yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu
(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus
ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti,
kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei,
asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.
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Vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar
visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis
bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos.
Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 16 364 801 Eur

8 p.

Europos

Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.
Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės

9 p.

globos ir slaugos) namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems
asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams,
prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo
amžiaus asmenis, kuri prisidės prie Veiksmų programos konkretaus uždavinio
„Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti
paslaugas šeimai“ įgyvendinimo.
Remiamos šios veiklos:

10 p.


integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose teikimas bei
konsultavimo paslaugų (pagalbos prižiūrint patiems) teikimas šeimos
nariams, prižiūrintiems vaikus su negalia, neįgalius darbingo amžiaus
asmenis ar senyvo amžiaus asmenis;



mobiliųjų komandų darbuotojų ir savanorių mokymai.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymas
Nr. A1-381 „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos
įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
1.

Tikslas:
užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių
tenkinimą socialinės integracijos paslaugomis (socialinės apsaugos, sveikatos
priežiūros, švietimo srityse).

1.1.

Uždavinys:
plėtoti kompleksiškai teikiamas paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimų nariams
bendruomenėje ir gerinti darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių
nustatymo procedūras.

1.1.1.

Priemonė:
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teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje.
Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka bus finansuojami socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai; savivaldybės
organizuos konkursus projektams atrinkti; projektus vykdys neįgaliųjų
integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos,
paramos ir labdaros fondai; remiama veikla – socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems (savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, asistento, saviraiškos ir
kita) teikimas.
1.1.2.

Priemonė:
sukurti ir įdiegti socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems modelį.
Priemonės veiklos: bus sukurtas socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems
teikimo modelis, pagal kurį bus teikiamos kompleksinės socialinės reabilitacijos
(savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, apsitarnavimo ir orientavimosi
aplinkoje) paslaugos, pagalba siekiantiems mokytis ar įsidarbinti.

1.1.3.

Priemonė:
pakeisti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimo tvarką numatant
reikalingas paslaugas šeimoms, kuriose auga klausos sutrikimų turintys vaikai.
Priemonės veiklos: bus pakeistas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos,
socialinės

paramos,

sveikatos

priežiūros

paslaugų

ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos,
sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“, kad būtų užtikrinta
kompleksiškai teikiama pagalba klausos sutrikimų turintiems vaikams ir jų tėvams
(globėjams).
1.1.4.

Priemonė:
teikti neįgaliesiems pavėžėjimo paslaugas savivaldybių teritorijose.
Priemonės veiklos: bus vykdomas investicinis projektas, kurio tikslas – įsigyti
automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, ir perduoti pagal panaudos sutartis
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neįgaliųjų organizacijoms, kad jos teiktų nuolatines transporto paslaugas,
veždamos neįgaliuosius į ugdymo, mokymo, lavinimo, užimtumo, reabilitacijos
centrus ir tarnybas, darbo vietas.
1.1.5.

Priemonė:
įgyvendinti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020
metų veiksmų planą. Priemonės veiklos: bus finansuojamas projektas, kurio
pagrindiniai tikslai: sukurti kompleksinių paslaugų proto ir psichikos negalią
turintiems žmonėms (vaikams ir suaugusiesiems bei jų šeimoms) bei vaikams be
tėvų globos ir šeimoms su mažais vaikais sistemą bendruomenėje; pertvarkyti
socialinės globos paslaugų teikimą šiuo metu globos įstaigose gyvenantiems
vaikams ir suaugusiesiems, turintiems proto ir psichikos negalią, pereinant prie
paslaugų teikimo namams artimoje aplinkoje (tam numatomos apsaugoto būsto,
savarankiško gyvenimo namų paslaugos ir kitos pagalbos žmonėms paslaugos);
bus skirtas didelis dėmesys visuomenės nuostatoms apie proto ir psichikos negalią
keisti per viešinimo priemones. Lėšos bus skirtos visoms Perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir
likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plane, patvirtintame
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos
vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, numatytoms priemonėms
įgyvendinti.

1.1.6.

Priemonė:
teikti atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems sunkią proto ir
psichikos negalią turinčius asmenis, ir teikti apsaugoto būsto paslaugas proto ir
psichikos negalią turintiems asmenims. Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta
tvarka konkurso būdu bus atrinkti pilotiniai projektai, pagal kuriuos bus teikiamos
atokvėpio paslaugos sunkią proto ir psichikos negalią turinčius asmenis
prižiūrintiems šeimos nariams bei apsaugoto būsto paslaugos sunkią psichikos
negalią turintiems asmenims.

1.2.

Uždavinys:
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gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą neįgaliesiems ir didinti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais,
kompetenciją sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos klausimais, gerinti
neįgaliųjų žinias apie sveiką gyvenseną, bendruosius ligų ir traumų prevencijos
principus.
1.2.1.

Priemonė:
aprūpinti klausos sutrikimą turinčius vaikus kokybiškais klausos aparatais.
Priemonės veiklos: bus gerinamas klausos sutrikimą turinčių vaikų aprūpinimas
kokybiškais klausos aparatais, keičiama išlaidų klausos aparatams kompensavimo
tvarka.

1.3.

Uždavinys:
užtikrinti švietimo prieinamumą asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių dėl negalios, ir didinti ugdymo veiksmingumą.

1.3.1.

Priemonė:
parengti Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2018–2022 metų veiksmų planą.
Priemonės veiklos: Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2018–2022 metų priemonių
plane bus numatytos priemonės, skirtos gerinti kurčiųjų švietimą plėtojant lietuvių
gestų kalbos tyrimą bei gerinant mokyklų, kuriose mokosi kurtieji, metodinę bazę
ir lietuvių gestų kalbos mokymo kokybę.

1.3.2.

Priemonė:
užtikrinti studijų prieinamumą neįgaliems studentams. Priemonės veiklos:
bus skiriamos tikslinės išmokos neįgaliems studentams studijų reikmėms
(prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms), būtinoms studijų prieinamumui
didinti.

1.3.3.

Priemonė:
parengti rekomendacijas dėl studijų prieinamumo neįgaliems studentams
aukštosiose mokyklose . Priemonės veiklos: rekomendacijose aukštosioms
mokykloms bus pasiūlyti būdai, kaip įvertinti aplinkos pritaikymo neįgaliesiems
(fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo, vertimo gestų kalba organizavimo,
mokymo medžiagos pritaikymo, demonstravimo, girdėti padedančių daugiadažnių
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(bevielių) radijo sistemų naudojimo ir t. t.) arba atitikties universalaus dizaino
principams lygmenį ir prireikus pritaikyti aplinką studentų poreikiams.
1.3.4.

Priemonė:
teikti finansinę pagalbą neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose.
Priemonės veiklos: pagal Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems,
studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl
Finansinės

pagalbos

priemonių

teikimo

neįgaliesiems,

studijuojantiems

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, bus teikiama parama
neįgaliems studentams, skirta paskatinti juos studijuoti dengiant dalį mokesčio už
studijas bei patenkinti jų specialiuosius poreikius.
1.3.5.

Priemonė:
parengti ir įgyvendinti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2017–
2019 metų veiksmų planą. Priemonės veiklos: bus didinamas mokymo
prieinamumas neįgaliems vaikams tobulinant mokymo turinį, mokytojų, švietimo
pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių gebėjimus,
kurių reikia ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti (mokymo programų rengimas
ir įgyvendinimas, mokymų organizavimas ir t. t.), ir gerinant mokyklų fizinę ir
informacinę aplinką.

2.

Tikslas:
užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis
visiems prieinama informacija.

2.1.

Uždavinys:
didinti aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų
mobilumą bei tobulinti aplinkos pritaikymo teisinį reglamentavimą.

2.1.1.

Priemonė:
organizuoti turizmo, laisvalaikio, renginių organizavimo specialistų
kvalifikacijos tobulinimo mokymus, siekiant didinti paslaugų prieinamumą
neįgaliesiems, skatinant inovacijas ir plėtrą. Priemonės veiklos: bus organizuojami
mokymai apie neįgaliųjų aptarnavimą ir aplinkos pritaikymą kaimo turizmo,
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sveikatinimo, apgyvendinimo įmonių, konferencijų centrų, kelionių agentūrų,
kultūros, laisvalaikio, sporto ir kitų sektorių specialistams.
2.1.2.

Priemonė:
parengti viešojo pirkimo būdu perkamų prekių ir paslaugų, atitinkančių
visiems naudotojams tinkamo produkto principus, techninės specifikacijos
aprašymo rekomendacijas. Priemonės veiklos: perkančioms organizacijoms bus
pateiktos rekomendacijos, kaip rengiant pirkimo techninę specifikaciją taikyti
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą
visiems naudotojams tinkamo produkto principą.

2.1.3.

Priemonė:
organizuoti

mokymus

projektavimo

specialistams,

savivaldybių

ir

nevyriausybinių organizacijų atstovams universalaus dizaino principų taikymo
srityje. Priemonės veiklos: bus pristatytos parengtos viešojo pirkimo būdu
perkamų prekių ir paslaugų, atitinkančių visiems naudotojams tinkamo produkto
(universalaus

dizaino)

rekomendacijos

principus,

projektuotojams

ir

techninės
planavimo

specifikacijos
specialistams,

aprašymo
suteiktos

konsultacijos rekomendacijų taikymo klausimais.
2.1.4.

Priemonė:
tikslinti reikalavimus statiniams dėl neįgalių žmonių reikmių tenkinimo.
Priemonės veiklos: atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos šalyse taikomus
aplinkos pritaikymo neįgaliesiems standartus, bus pakeistas statybos techninis
reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su
negalia reikmėms“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, bei prireikus pakeisti
kiti susiję teisės aktai, numatant reikalavimą statiniams taikyti universalaus
dizaino principus.

2.1.5.

Priemonė:
tikrinti Lietuvos Respublikos statybų ir statybos valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus, kitus statybos
projektus ir dalyvauti neįgaliesiems svarbių statinių statybos užbaigimo komisijų
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darbe. Priemonės veiklos: atsižvelgiant į tai, kad prasidėjus naujam Europos
Sąjungos projektų finansavimo laikotarpiui padaugės statybos projektų, ir į
Statybos įstatyme numatomus priimti pakeitimus (numatoma tikrinti ir
modernizuojamų statinių projektus, taip pat plečiamas tikrinamų dokumentų
sąrašas, t. y. pagal įstatymo projektą bus siūloma tikrinti ir remonto aprašus
derinant juos rašytine forma) bus įdarbinta daugiau kvalifikuotų specialistų
projektams tikrinti.
2.1.6.

Priemonė:
pritaikyti būstą ir jo aplinką neįgaliesiems. Priemonės veiklos: teisės aktų
nustatyta tvarka savivaldybių administracijos įvertins būsto pritaikymo poreikį
judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turintiems asmenims, organizuos
būsto pritaikymo darbus arba kompensuos būsto pritaikymo išlaidas ar
nepritaikyto būsto keitimo į pritaikytą kainų skirtumą. Pritaikymo išlaidos iš dalies
bus dengiamos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir asmeninėmis lėšomis.

2.1.7.

Priemonė:
ugdyti bei atkurti neįgaliųjų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.
Priemonės veiklos: konkurso tvarka bus atrenkami ir finansuojami projektai, pagal
kuriuos fizinę negalią turintys asmenys mokomi vairuoti ir ruošiami egzaminui
vairuotojo teisėms gauti.

2.1.8.

Priemonė:
titruoti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programas. Priemonės
veiklos: pasitarus su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis bus
atrenkamos ir titruojamos svarbiausios klausos negalią turintiems vaikams ir
suaugusiesiems televizijos programos.

2.1.9.

Priemonė:
leisti ir platinti periodinius leidinius neįgaliesiems. Priemonės veiklos:
teisės aktų nustatyta konkurso tvarka bus atrenkami ir finansuojami spausdintiniai
periodiniai leidiniai, kuriuose bus publikuojami straipsniai skirtingo pobūdžio
negalią turintiems asmenims aktualiomis temomis.

2.1.10.

Priemonė:
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leisti leidinius, skirtus regėjimo negalią turintiems žmonėms. Priemonės
veiklos: Lietuvos aklųjų bibliotekos fondai bus nuolat aprūpinami leidiniais,
skirtais akliesiems (leidiniais Brailio raštu, garso įrašais ir t. t.).
2.1.11.

Priemonė:
pritaikyti profesinių mokyklų fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems.
Priemonės veiklos: atlikus profesinių mokyklų patalpų pritaikymo neįgaliesiems
poreikio tyrimą bus organizuoti mokymo įstaigų statinių ir patalpų informacinės ir
fizinės aplinkos pritaikymo darbai.

2.1.12.

Priemonė:
optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų (kultūros centrų, muziejų,
viešųjų bibliotekų ir kitų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą. Priemonės veiklos:
pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus statiniams ir informacinei aplinkai
bus atliekamas kultūros įstaigų modernizavimas pritaikant juos neįgaliesiems bei
laikantis universalaus dizaino principų.

2.1.13.

Priemonė:
įvertinti policijos įstaigų pastatų pritaikymą neįgaliesiems. Priemonės
veiklos: atlikus policijos komisariatų patalpų pritaikymo neįgaliesiems poreikio
tyrimą bus organizuoti pritaikymo darbai.

2.1.14.

Priemonė:
atlikti savivaldybėms priklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų,
socialinės paramos skyrių, socialinių paslaugų centrų, tarpmiestinio susisiekimo
autobusų stočių pritaikymo neįgaliųjų reikmėms įvertinimą ir parengti išvadas bei
rekomendacijas.

Priemonės veiklos: bus įvertinta statinių atitiktis statybos

techniniam reglamentui, nustatančiam reikalavimus dėl statinių pritaikymo
neįgalių žmonių reikmėms, ir pateiktos rekomendacijos pagal poreikį pritaikyti
nepritaikytus statinius neįgaliųjų reikmėms.
2.1.15.

Priemonė:
parengti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugos teikimo 2018–2019 metų
veiksmų planą. Priemonės veiklos: įgyvendinant veiksmų planą gestų kalbos
vertėjų centrai teiks gestų kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems
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asmenims, bus gerinama lietuvių gestų kalbos mokymo, vertimo paslaugų kokybė
ir didinamas informacijos prieinamumas klausos negalią turintiems asmenims.
3.

Tikslas:
siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto,
laisvalaikio veiklose.

3.1.

Uždavinys:
užtikrinti geresnes neįgaliųjų užimtumo galimybes ir sudaryti palankias
sąlygas neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje.

3.1.1.

Priemonė:
gerinti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų kokybę, teikti
metodinę pagalbą įstaigoms, teikiančioms profesinės reabilitacijos paslaugas
neįgaliesiems.

Priemonės

veiklos:

profesinės

reabilitacijos

paslaugas

neįgaliesiems teikiančioms įstaigoms bus teikiama nuolatinė metodinė pagalba,
specialistų mokymai, konsultacijos, rengiama metodinė medžiaga.
3.1.2.

Priemonė:
finansuoti nacionalinių nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų
programas ir projektus.
finansuojami

projektai,

Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka bus
skirti

sudaryti

sąlygas

neįgaliesiems

dalyvauti

parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados judėjimuose, remiama kita
neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veikla.
3.1.3.

Priemonė:
įgyvendinti neįgaliųjų integraciją per kūno kultūrą ir sportą. Priemonės veiklos:
bus finansuojami nevyriausybinių organizacijų vykdomi neįgaliųjų kūno kultūros
ir sporto, sporto visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo projektai.

3.1.4.

Priemonė:
skatinti neįgaliųjų meninę veiklą. Priemonės veiklos: bus iš dalies
finansuojami konkurso tvarka atrinkti projektai, skirti skatinti neįgaliųjų meninę
veiklą ir remti neįgaliųjų meno renginius.

4.

Tikslas:

45

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA
užtikrinti veiksmingą neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be
diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti neįgaliųjų
socialinės integracijos proceso valdymą.
4.1.

Uždavinys:
teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems ir sukurti nacionalinį
žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą.

4.1.1.

Priemonė:
vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą apie neįgaliųjų socialinės
integracijos procesą.

Priemonės veiklos: bus organizuojamos informacinės

kampanijos, diskusijos, pristatymai, skleidžiama informacija internete, per kitas
masinio informavimo priemones, skirta informuoti ir šviesti visuomenę negalios
klausimais.
4.2.

Uždavinys:
tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą vietos
savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis

4.2.1.

Priemonė:
skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų
veiklą. Priemonės veiklos: teisės aktų nustatyta tvarka bus atrenkami ir iš dalies
finansuojami neįgaliųjų asociacijų veiklos (neįgaliųjų teisių gynimo, mokymų,
konferencijų ir kitos veiklos) projektai, nacionalinių neįgaliųjų sporto organizacijų
vykdomi neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai.

4.2.2.

Priemonė:
atlikti socialinių paslaugų statistinį tyrimą, rengti ir skelbti statistinę
informaciją apie neįgaliųjų, kuriems socialinės paslaugos suteiktos namuose,
dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose, skaičių. Priemonės veiklos: bus
geriau surinkti oficialūs duomenys iš valstybei ir savivaldybėms priklausančių
socialines paslaugas teikiančių įstaigų apie neįgaliųjų, kuriems socialinės
paslaugos suteiktos namuose, dienos centruose ir stacionariose globos įstaigose,
skaičių.
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2.2.Asmens sveikatos ir socialinių paslaugų integralus organizavimas. Įstaigų
veiklos aprašai
2.2.1. Integralios pagalbos teikimo aprašas.
Integrali pagalba - socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose. Savivaldybėse
nėra išvystytos dienos socialinės globos namuose paslaugos, nors slaugos namuose teikimas ir
finansavimas yra reglamentuojamas. Organizuojant dienos socialinę globą ir slaugą namuose
stokojama komandinio darbo principo svarbos suvokimo, todėl nukenčia paslaugų kokybė ir
prieinamumas. Lietuvoje visuomenė sparčiai senėja. Remiantis Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, prognozuojama, kad 2040 m. vyresnio amžiaus asmenys sudarys daugiau nei 30 proc.
viso Lietuvos gyventojų skaičiaus. Todėl yra būtina plėtoti nestacionarias paslaugas, ieškoti įvairių
alternatyvių stacionariai globai ar slaugai paslaugų formų.
Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų) teikimo tikslas - sukurti ir
plėtoti kokybišką integralią pagalbą asmenims su sunkia negalia bei teikti pagalbą šeimos nariams,
siekiant padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias
teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinės globos poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė
specialistų pagalba ir priežiūra.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) integruotą priežiūrą įvardija kaip įvairių valdymo ir
paslaugų teikimo modelių ir metodų taikymą, siekiant užtikrinti, kad įvairiose sveikatos priežiūros
lygiuose. Integruotų paslaugų apibrėžimas pacientui būtų prieinamos ir poreikius tenkinančios
priemonės: ligų prevencinės priemonės ir gydymo tęstinumas (Kudukytė-Gasperė, Jankauskienė,
Štaras, 2012).
Socialiniai ir sveikatos priežiūros poreikiai gali būti visiškai patenkinti tik kartu dirbant įvairių
sričių specialistams: gydytojams, slaugytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams,
slaugytojų ir socialinių darbuotojų padėjėjams. Daugelį metų kalbama apie socialinės apsaugos ir
sveikatos apsaugos paslaugų integralumą, tačiau pokyčiai pradėti vykdyti tik kelių didžiųjų Lietuvos
miestų savivaldybių iniciatyva. Tik sukūrus vientisą sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tinklo
struktūrą galima efektyviai kurti integruotą, atitinkančia namuose prižiūrimų asmenų poreikius,
pagalbą. Įvairios, namuose teikiamos, paslaugos gali pagerinti pagyvenusių, neįgalių asmenų
gyvenimo kokybę, sutaupyti valstybės lėšas skiriamas stacionariai šių asmenų priežiūrai. Lietuvoje
slaugos ir socialinių paslaugų poreikio tenkinimas gyventojų namuose nėra pakankamai realizuotas,
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dar tik pradedama kalbėti apie tokių paslaugų poreikį bei kuo ilgesnį asmens išlaikymą namuose,
skatinant jo savirūpą, savarankišką gyvenimo kokybės užtikrinimą.
Demografinio senėjimo pokyčiai lemia paslaugų, orientuotų į senų, negalią turinčių žmonių
sveikatos problemas, paslaugų teikiamų namuose, poreikio didėjimą. Namuose teikiamos paslaugos
gali pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę, sutaupyti valstybės lėšas skiriamas stacionariai šių
asmenų priežiūrai. Lietuvoje kelios savivaldybės projektiniu darbo būdu įgyvendina integralią
pagalbą senyvo amžiaus asmenims bei slaugomiems pacientams, tačiau daugelyje regionų vis dar
vyrauja institucinis modelis, kai slaugomi, pagyvenę ar seni asmenys apgyvendinami, patalpinami
stacionariose asmens sveikatos priežiūros arba socialinės globos įstaigose.
Integralios pagalbos pagrindas - kokybiškos integralios pagalbos namuose neįgaliems vaikams,
darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos
nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus
asmenis, kūrimas ir plėtra.
Siekiant kokybiškai teikti integralios pagalbos paslaugas, būtina:
 didinti socialinės globos asmens namuose teikimo kokybę, integruojant slaugos į namus
paslaugas;
 užtikrinti integralios pagalbos paslaugų teikimą, telkiant tam mobiliąsias socialinių paslaugų
srities ir slaugos specialistų komandas, kuriose kartu dirba individualios priežiūros
darbuotojai, slaugytojų padėjėjai arba universalūs individualios priežiūros darbuotojai /
slaugytojų padėjėjai, kurie teikia ir socialinę globą, ir slaugą pagal kompetenciją, socialiniai
darbuotojai, slaugytojai, prireikus psichologai, kineziterapeutai, masažo specialistai ir kt.;
 didinti integralios pagalbos prieinamumą;
 kurti konsultavimo dėl neįgaliųjų (vaikų, darbingo amžiaus), senyvo amžiaus asmenų
priežiūros pagalbos šeimai sistemą;
 skatinti ir palaikyti neformalią pagalbą, specialistų ir savanorių, bendruomenės narių
bendradarbiavimą organizuojant ir teikiant integralią pagalbą.
Integralus sveikatos ir socialinių paslaugų teikimas orientuotas į esmines dvi problemas –
visuomenė sensta; visuomenėje senstantys gyventojai vis dažniau serga lėtinėmis, ūmiomis ligomis.
Šiuo atveju sveikatos ir socialinių paslaugų užtikrinimo integralumas siejamas su kompleksiniu
paslaugų teikimu.
Integralios pagalbos įgyvendinimo etapai Lietuvoje:

48

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA
 Integralios

pagalbos

plėtros

programa

(žr.:

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FD286C03D58E). Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2012–
2015 metai. Integralios pagalbos plėtros programos vykdytojai yra 21 savivaldybės institucija.
 Integralios

pagalbos

plėtros

veiksmų

planas

(žr.:

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/df8a67802a2e11e5a2d7e5e47b869348) Veiksmų plano gyvendinimo
laikotarpis – 2016–2023 metai. Integralios pagalbos veiksmų plano vykdytojai yra 60
institucijų iš visos Lietuvos.
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2.2.2. Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Adresas: Partizanų g. 38D, 49490 Kaunas.

Pav. 12 – Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Pav. 13 – Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė
įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra
Kauno miesto savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto
savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
Kauno miesto socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti
ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti
socialinę atskirtį.
Kauno miesto socialinių paslaugų centro uždaviniai:
 nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 vertinti asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti
asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
 teikti bendrąsias socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 teikti specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas
asmens namuose ir dienos socialinės globą institucijoje pagal Kauno miesto gyventojų
poreikius;
 teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas senyvo
amžiaus asmenims, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir
socialinės rizikos vaikams;
 teikti socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugas Kauno miesto gyventojams,
kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis
medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė
asmens sveikatai ar gyvybei;
 teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugas Kauno miesto
gyventojams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų
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priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius
ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;
 teikti socialinių ligų („žemo slenksčio“ paslaugų) kabinete bendrąsias socialines paslaugas
ir vykdyti ligų prevenciją didelės rizikos grupėms priklausantiems asmenims;
 teikti psichosocialinę pagalbą dienos metu (prireikus gali būti organizuojamas laikinas
apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams;
 vykdyti Pabėgėlių socialinės integracijos programą Kauno mieste;
 konsultuoti asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl jos tikslinio
panaudojimo;
 organizuoti socialinį darbą seniūnijose.
Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:
 informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
 konsultavimas (SPIS kodas 202);
 tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
 aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);
 transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 206);
 sociokultūrinės paslaugos (SPS kodas 207);
 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
 laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 222);
 pagalba į namus (SPIS kodas 310);
 socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
 psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);
 apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose (SPIS kodas 370);
 dienos socialinė globa (SPIS kodai 411, 414, 415).
Kauno miesto socialinių paslaugų centro turimo licencijos veiklai vykdyti:
 Licencija institucinei socialinei globai (dienos) senyvo amžiaus asmenims teikti;
 Licencija socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims
namuose teikti;
 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.
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Projektas „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“
Kauno miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 22 dieną su Europos socialinio fondo
agentūra pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.
08.4.1-ESFA-V-418-04-0008 „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“
sutartį. Finansavimas projektui buvo skirtas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto trukmė – 39
mėnesiai (iki 2019 m. gruodžio mėn). Projekto partneriai: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija ir
Kauno arkivyskupijos Caritas.
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose senyvo amžiaus
asmenims su negalia bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Integrali pagalba bus teikiama 60
senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Projekto vykdymo
metu bus suformuotos 6 mobilios komandos, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir
psichologo bus įtraukti ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei
kineziterapeutai. Į projektą bus įtraukti savanoriai ir bendruomenės nariai.
Projekto metu bus įsigyti 3 automobiliai, globos ir slaugos priemonės, padedančios teikti
integralios pagalbos namuose paslaugas.
Visi projekto darbuotojai dalyvaus supervizijoje, individualios priežiūros darbuotojai dalyvaus
mokymuose, skirtuose palaikyti, įtvirtinti ir gerinti paslaugų teikimo senyvo amžiaus asmenims jų
namuose įgūdžius. Projekto savanoriai dalyvaus kviestinių lektorių mokymuose, apimančiuose
įvairius kontakto užmezgimo ir darbo su senyvo amžiaus negalią turinčiais asmenimis ypatumus.
Įgyvendinant projektą, bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos senyvo amžiaus negalią
turinčius asmenų artimiesiems ir šeimų nariams. Konsultacijos apims aktualias slaugos ir globos
įgūdžius ir žinias gerinančias temas.
2.2.3. Prienų globos namai.
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Adresas: Panemunės g. 28, LT-59116, Prienai.

Pav. 14 – Prienų globos namai

Pav. 15 – Prienų globos namai

Prienų globos namai - tai Prienuose, ant Nemuno kranto, pušyne, įsikūrusi, senyvo amžiaus ir
neįgalių žmonių socialinės globos įstaiga, kurios steigėjas - Prienų rajono savivaldybė.
Prienų globos namuose yra 210 vietų apgyvendinti senyvo amžiaus, pagyvenusiems ir
neįgaliems asmenims.
VIZIJA - modernūs ir novatoriški, bendradarbiaujantys ir nuolat tobulėjantys, Europos
Sąjungos standartus atitinkantys ir teikiantys kokybiškas socialinės globos paslaugas globos namai
su edukacine ir reabilitacine misijomis.
Globos namų MISIJA – teikti ir organizuoti kvalifikuotas, kokybiškas socialinės globos,
asmens sveikatos priežiūros, reabilitacijos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su
negalia, skatinant jų įgalinimą, integraciją į visuomenę, plečiant mokymosi visą gyvenimą galimybes,
mažinant socialinę atskirtį ir sudarant tinkamas, artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas.
Trumpa istorija. Globos namai įkurti 1948 m. Mačiūnuose, Prienų rajone. Apie 1950 m. jie
perkelti į dabartinę vietą ant Nemuno kranto. Iš pradžių įstaigoje gyveno apie 50 asmenų, pastačius
mūrinį gyvenamąjį korpusą – 200. Globos namų gyventojai įsikūrę vienviečiuose ir dviviečiuose,
slaugos skyriuje dideliuose, erdviuose, jaukiuose kambariuose.
Lietuvoje nuo 1994 m. intensyviai vykdyta globos institucijų veiklos reforma. Socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymu parengtos socialinio darbo programos, globos namuose pradėjo
dirbti socialiniai darbuotojai. Socialinėmis ir medicininės reabilitacijos priemonėmis buvo pagerinta
pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių gyvenimo kokybė. Prienų globos namuose gyventojams pradėta
teikti daugiau įvairių paslaugų - edukacinių ir reabilitacijos - stiprinant fizinę ir psichinę jų sveikatą,
įvairiomis formomis integruojant juos į visuomenę.
2007 m. pastatytas naujas šiuolaikinis dviejų aukštų su mansarda korpusas, kurio plotas 1250
kv. m. Šiame korpuse erdvūs kambariai, nauji baldai, sanitariniai mazgai, pritaikyti neįgaliesiems,
keltuvas bei įvairiems renginiams skirti vestibiuliai. Korpuse gyvena sportininkai veteranai.
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Globos namuose veikia metodinis centras, kuriame kelia kvalifikaciją Lietuvos socialiniai
darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, dirbantys su pagyvenusiais ir neįgaliais žmonėmis.
Globos namuose dirba 106 darbuotojai, kurie nuolat kelia savo kvalifikaciją. Studijuoja
kolegijose, universitetuose, dalyvauja Lietuvos asociacijos "Rūpestinga globa" (globos įstaigų
vadovų ir vadovaujančių darbuotojų) veikloje. Domisi kitų Europos šalių globos įstaigų teikiamomis
socialinės globos paslaugomis, naujoves pritaiko savo darbe.
Teikiamos paslaugos. Pagrindinės paslaugos, teikiamos Prienų globos namuose, yra
apgyvendinimas, maitinimas, asmens higienos, buitinės, socialinio darbo, sveikatos stiprinimo,
socioedukacinės paslaugos bei sveikatos priežiūros organizavimas.
- Ilgalaikė socialinė globa (paslaugų teikimo trukmė neterminuota). Tai paslaugos,
kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (Socialinių paslaugų katalogas).
- Trumpalaikė socialinė globa (paslaugų teikimo trukmė – iki 6 mėnesių per metus).
Tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus
tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos,
komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę
negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“
paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės
rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės
reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę (Socialinių paslaugų katalogas).
Teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų sąrašas:
 informavimas;
 konsultavimas;
 tarpininkavimas ir atstovavimas;
 apgyvendinimas;
 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 laisvalaikio organizavimas;
 pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 asmens higienos paslaugų organizavimas;
 maitinimas;
 sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos;
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 kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Licencijos veiklai vykdyti:
- Licencija teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus
asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;
- Licencija suteikianti teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti pirminės
psichikos sveikatos priežiūros, bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos,
psichikos sveikatos slaugos, kineziterapijos ir masažo paslaugas.
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2.3.Asmens sveikatos ir socialinių paslaugų organizavimo plėtra socialinės
globos įstaigose.
2.3.1. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras.
Adresas: Birutės g. 7, Trakai LT-21106.

Pav. 16 – Trakų globos ir socialinių paslaugų centras.
Pav. 17– Trakų globos ir
socialinių paslaugų centras.

Centras atidarytas 1997 metais. Tuo metu tai buvo pirmoji moderni tokio pobūdžio socialinių
paslaugų įstaiga respublikoje. Šiuo metu Trakų globos ir socialinių paslaugų centras - tai įstaiga, kuri
organizuoja ne tik socialinių paslaugų teikimą Centro patalpose bei asmens namuose, bet ir kitokią
paramą savivaldybės gyventojams, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir
formuoja pozityvų visuomenės požiūrį į integralias socialines paslaugas ir centro veiklą.
Trakų globos ir socialinių paslaugų centro įkūrimo projektas buvo įgyvendintas Trakų rajono
savivaldybės tarybos ir tuometinio Socialinės globos ir rūpybos skyriaus, monsinjoro Vytauto
Pranciškaus Rūko iniciatyva kartu su miestais partneriais Reine, Bernburgu iš Vokietijos ir Borne iš
Nyderlandų. Partnerių pastangomis buvo rekonstruotas Trakų parapijos bažnyčiai nuosavybės teise
priklausantis pastatas.
Įstaigos licencijos:
-

asmens sveikatos priežiūros veikla ir slaugos paslaugos;

-

socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose
paslaugų teikimas.
Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai,- Trakų rajono savivaldybės gyventojai (jų

šeimos), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba
praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime.
Šiuo metu įstaiga nuolat teikia paslaugas 210 paslaugų gavėjų. Trakų globos ir socialinių
paslaugų centro teikiamos paslaugos:
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-

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo,
maitinimo, skalbimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo ir kt.) teikiamos Trakų
seniūnijos sunkiai materialiai gyvenantiems asmenims.

-

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Trakų rajono savivaldybės gyventojai aprūpinami
techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonė-tai įranga, padedanti išvengti,
kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens
savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

-

Transporto paslaugos teikiamos pagal poreikius Trakų rajono savivaldybės gyventojams, kurie
dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar
individualiu transportu.
Specialiosios socialinės paslaugos:

-

socialinė priežiūra (pagalbą į namus) yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama
kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti, pagalba. Socialinė priežiūra
teikiama asmens namuose. Paslaugų gavėjai - senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys
ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys);

-

socialinė globa ir integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos.
Pagrindinė Trakų globos ir socialinių paslaugų centro veikla yra nukreipta Projekto Nr. 08.4.1-

ESFA-V-418-01 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų plėtra Trakų
rajono savivaldybėje. Integrali pagalba – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma. Teikiant šias
paslaugas asmeniui, tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė
kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Gaudamas integralią pagalbą namuose, žmogus gali
ilgiau išvengti gydymo stacionarioje ligoninėje ar apgyvendinimo globos namuose. Artimiesiems
nereikia atsisakyti darbo, kad galėtų prižiūrėti savo artimuosius.
Nuo įkūrimo dienos Centras teikė paslaugas tik Trakų seniūnijos vyresnio amžiaus asmenims.
Nuo 2007 metų centras teikia pagalbos į namus paslaugas penkių iš aštuonių seniūnijų gyventojams,
o šiuo metu integralios pagalbos paslaugos teikiamos viso rajono gyventojams, pagal nustatytą šių
paslaugų poreikį.
2.3.2. Trakų neįgaliųjų užimtumo centras
Adresas: Vilniaus g. 15B, Trakai 21118. (Informacija apie įstaigą pateikiama I modulyje).
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2.4.Vertinimas / Įsivertinimas
Refleksijos apie asmens sveikatos ir socialinių paslaugų naujoves ir plėtros tendencijas rašymas
ir vertinimas.
1. Parengti pagal formą (pridedama) refleksiją apie modulio mokymosi patirtį, seminarą,
diskusiją, aplankytą įstaigą modulio įgyvendinimo metu.
2. Pristatyti refleksiją žodžiu viešai, pateikiant stipriąsias ir tobulintinas vietas, situacijas
ir kt.

Pav. 18 – Mokymosi patirties refleksija. Forma
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3. 3 Modulis – specialiosios įrangos taikymas klientų/pacientų
priežiūrai (specialusis pasirenkamas)
3.1.Funkcinių slaugos lovų ir ligonių pervežimo vežimėlių aprašas
Funkcinių slaugos lovų įvairovė yra labai didelė. Šiuolaikinės slaugai skirtos lovos yra
elektrinės, su reguliuojamu aukščiu bei keletu kūno padėčių, kėlimo mechanizmais. Jos valdomos
specialiais pultais. Valdymo pultai paprastai turi funkcijų išjungimo galimybę slaugytojai. Lovos turi
lovagalius bei šonines reguliuojamas apsaugas. Lovos kojos tvirtinamos ant ratukų su individualiais
stabdžiais. Taip pat, lovos gali turėti lizdus lašelinės stovui. Galimi keli gulimos dalies pagrindai
(galvos pakėlimas, kelių sulenkimas, blauzdų pakėlimas).
Lovos gali turėti ir papildomų funkcijų, kaip, kad užprogramuotas paciento gulėjimo pozicijas
(Pusiau-Fowler, Komforto, Cardio ar kt.). Gali turėti komforto pozicijoje sėdmenų srities
praplatėjimą. Valdymo pulteliai gali turėti tris užrakto pozicijas: pilną, dalinį mygtukų užrakinimą ir
visų funkcijų atrakinimą.
Iliustracijose pateikiame funkcinių lovų pavydžių (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 19 – Funkcinių lovų pavyzdžiai
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Vežimėliai skirti klientų/pacientų transportavimui gulimoje padėtyje būna reguliuojamo
aukščio. Gulimos dalies pagrindas esti dviejų dalių, su galimybe pakelti galvą. Paprastai
komplektuojami su lašelinės laikikliu. Keturi ratukai su individualiais stabdžiais, ratukai turi krypties
nustatymą. Vežimėlio kampuose yra apsaugos (bamperiai). Vežimėlių čiužiniai paprastai pritaikyti
prie gulimos dalies pagrindo, užvalkalai pagaminti iš vinilo audinio.
Žemiau

pateikiame

klientų/pacientų

transportavimo

vežimėlių

iliustracijų

(šaltinis

www.slaugivita.lt)

Pav. 20 – Klientų transportavimo vežimėlių iliustracijos

3.2.Pragulų profilaktikos priemonių aprašas
Čiužinių pragulų profilaktikai ir gydymui įvairovė yra labai didelė. Paprasčiausi čiužiniai yra
pagaminti iš porolono, jie skirti pragulų profilaktikai bei turintiems I-III kategorijos pragulas
(priklausomai nuo čiužinio specifikacijos). Viršutinė čiužinių dalis profiliuota, pagal kūno zonas
(galvai, liemeniui, kojoms), turi atvirų celių struktūrą. Profiliuotu paviršiumi geriau cirkuliuoja oras,
taip pašalindama perteklinė temperatūra. Atvira celių struktūra leidžia orui cirkuliuoti, taip pat padaro
čiužinį lengvesniu, geriau prisitaikančio prie paciento kūno. Papildomai, pagrindas yra profiliuotas,
kad geriau prisitaikytų prie lovadugnio. Čiužinių užvalkalai pagaminti iš elastingo, nepralaidaus
skysčiams ir pralaidaus orui audinio. Čiužinio audiniai yra dengti atspariu liepsnai sluoksniu.
Užvalkalus galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinoje. Jie gali būti
dezinfekuojami spiritinėmis dezinfekavimo priemonėmis.
Čiužiniai gali būti pagaminti iš ypač tankaus viskoelasto porolono, kas užtikrina labai gerą
prisitaikymą prie kūno formų, suteikia komfortabilią atramą gulinčiam ir sėdinčiam. Viršutinė
čiužinio danga būna nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, elastinga, su užtrauktuku, su apsauginiu
atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.
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Paveikslėliuose pateikiami poroloninių čiužinių nuo pragulų ir pragulų profilaktikai
pavyzdžiai (šaltinis www.slaugivita.lt)

Pav. 21 – poroloninių čiužinių nuo pragulų ir pragulų profilaktikai pavyzdžiai
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Statiniai oro čiužiniai pragulų profilaktikai bei gydymui. Statiniai oro čiužiniai - paklotai,
skirti pragulų profilaktikai ir gydymui iki III stadijos imtinai. Taip pat gali būti naudojami skausmo
terapijai. Čiužinių viršutinė danga (užvalkalas) nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, elastinga visomis
kryptimis, su užtrauktuku.
Čiužinio paklotas sudarytas iš skersinių kamerų, kameros suskirstytos į atskiras dalis. Kameros
pagamintos iš poliuretano medžiagos. Tvirtinasi prie pagrindo ir čiužinio elastinių gumų pagalba.
Naujos kartos skaitmeninis kompresorius automatiškai reaguoja į spaudimo pasikeitimus ir veikia tik
tada, kai reikia papildyti orą. Tokiu būdu kompresorius dirba mažiau ir tarnauja ilgiau, veikia tyliai,
be vibracijos. Čiužiniai turi transportavo funkciją: galimybę transportuoti pripūstą čiužinį atjungus
nuo elektros šaltinio. Užvalkalas skalbiamas 95°C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje,
dezinfekuojamas. Čiužinys gali būti dezinfekuojamas dezinfekcijos priemonėmis alkoholio pagrindu.
Siūlės sulydytos papildomai infekcijų kontrolės apsaugai. Čiužinio pripūtimas reguliuojamas nuo
valdymo įrenginio. Greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR).
Iliustracijose žemiau pateikiami statinių čiužinių pragulų profilaktikai bei gydymui pavyzdžiai
(šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 22 – Statinių čiužinių pragulų profilaktikai bei gydymui pavyzdžiai

Kintamo slėgio čiužiniai. Inovacijų, modernaus dizaino ir kokybės derinys kintamo slėgio
čiužinai gali būti skirti skausmui jautriems pacientams bei pacientams su didele pragulų atsiradimo
rizika. Tinka I-IV stadijos praguloms gydyti. Tai puikus pasirinkimas intensyvios terapijos bei
kitiems skyriams, kuriuose gydomi didžiausios rizikos pacientai. Čiužiniai turi naujos kartos pilnai
automatizuotą kompresorių su dideliu liečiamu ekranu valdymo skydelyje, kuriame instaliuota
vartotojo instrukcija. Kompresorius automatiškai pritaiko čiužinio slėgį pacientui.
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Galima rinktis kelias funkcijas: kintamo slėgio, komforto ir statinę. Čiužiniai sudaryti iš oro
celių. Čiužiniai taip pat turi pažemintas kulnų srities celes, kas dar labiau sumažina spaudimą kulnų
sričiai ir užtikrina pragulų profilaktiką.
Viršutinė čiužinio danga nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, elastinga, su užtrauktuku iš, su
apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje,
užvalkalo siūlės sulydytos. Užvalkalas skalbiamas skalbimo mašinoje 95°C, džiovinamas
džiovyklėje, dezinfekuojamas spiritinėmis dezinfekavimo priemonėmis.
Čiužinių pripūtimas reguliuojamas valdymo įrenginio mygtukų pagalba. Įrenginiai turi
keliolika slėgio pozicijų. Čiužiniai paprastai turi CPR funkciją (greitas čiužinio išleidimas paciento
reanimacijos atveju) ir transportavimo funkciją: galimybę transportuoti pripūstą čiužinį atjungus nuo
valdymo įrenginio.
Iliustracijose žemiau pateikiami statinių čiužinių pragulų profilaktikai bei gydymui pavyzdžiai
(šaltinis – www.slaugivita.lt)

Pav. 23 – Statinių čiužinių pragulų profilaktikai bei gydymui pavyzdžiai

Pasėstai į kėdę ar vežimėlį - anatomiškai išformuoti dažniausiai iš poliuretano pagaminti
pasėstai skirtas tolygiai paskirstyti spaudimą į sėdmenis ir blauzdas daug laiko praleidžiantiems
sėdint. Pasėstai užtikrina komfortabilų sėdėjimą. Jie gali būti naudojami padėjus ant kėdės arba į
vežimėlį. Kojų atskyrėjas ir šoninės apsaugos papildomai suteikia stabilumo. Pasėsto užvalkalai yra
nepralaidūs skysčiams, lengvai valomas. Audinys švelnus iš atsparaus trinčiai poliesterio.
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Iliustracijose žemiau pateikiami pasėstų į kėdę ar vežimėlį pavyzdžiai (šaltinis –
www.slaugivita.lt)

Pav. 24 – Pasėstų į kėdę ar vežimėlį pavyzdžiai

Pozicionavimo priemonės yra skirtos atskiroms kūno dalims pragulų išvengti arba jas gydyti.
Padėties keitimo pagalvėlės naudojamos pacientų/klientų vartymui ant šono (vienu metu gali būti
naudojamos dvi ir daugiau pagalvėlių). Kaklo pagalvėlės skirtos keisti paciento kūno padėtį
apsaugant nuo pragulų: paremti ir nuimti spaudimą nuo galvos ir kaklo, kai ligonis guli arba sėdi.
Kulnų apsaugos skirtos apsaugoti pacientų kulnus nuo pragulų atsiradimo. Blauzdų atramos skirtos
keisti paciento kūno padėtį apsaugant nuo pragulų atsiradimo kojų srityje, Pozicionavimo priemones
paprastai galima skalbti skalbimo mašinoje, džiovinti džiovyklėje, dezinfekuoti spiritinėmis
dezinfekcijos priemonėmis.
Iliustracijose žemiau pateikiami pozicionavimo priemonių ir jų naudojimo pavyzdžiai (šaltinis
– www.slaugivita.lt)
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Pav. 25 – Pozicionavimo priemonių pavyzdžiai

Pav. 26 – Pozicionavimo priemonių naudojimo pavyzdžiai
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Vartymo įrenginys Ekamove skirtas
vartyti skausmui jautrius pacientus bei
pacientus su pragulų atsiradimo rizika. Tinka
naudoti tik su statiniais pragulų profilaktikos
čiužiniais.
Komplektaciją sudaro pagrindas iš
dviejų oro kamerų ir dviejų sensorių,
pagrindo

apsauginis

programuojamas

užvalkalas,
kompresorius,

transportavimo krepšys. Kompresorius su 5
vartymo

programomis:

keturios

-

standartinės, penkta – laisvai programuojama
pagal

individualius

paciento

poreikius.

Galimybė nustatyti pavertimo kampą iki 35°,
nustatyti pozicijos laiką nuo 10 iki 120
minučių (su 10 min. intervalais). Šaltinis –
www.slaugivita.lt

Pav. 27 – Vartymo įrenginys Ekamove
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3.3.Pacientų/klientų kėlimo ir perkėlimo priemonių aprašas
Teikiant sveikatos priežiūros bei slaugos paslaugas, kai pacientus reikia perkelti, paversti,
padėti jiems pakeisti kūno padėtį, susiduriama su traumų, kūno sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų
rizika darbo vietoje. Dėl netaisyklingo kėlimo slaugos darbuotojai neretai suserga įvairiomis
profesinėmis ligomis bei patiria traumas.
Sveikatos apsaugos ministerija 2013 m. sausio mėnesį patvirtino Paciento saugaus kilnojimo
standartą. Šis standartas parengtas siekiant taisyklingai, ergonomiškai keisti paciento kūno padėtį,
nepakenkiant pacientui ir išsaugant slaugančiųjų asmenų sveikatą. Standartas nustato slaugančiųjų
asmenų veiksmus pakeliant, perkeliant pacientą, keičiant jo kūno padėtį. Jame taip pat aprašyti
reikalavimai aplinkai ir pagalbinėms priemonėms, darbuotojo ir darbdavio pareigos bei teisės,
pateikiamas paciento bendradarbiavimo vertinimo protokolas ir slaugos planas dėl saugaus elgesio
su pacientu ir jo kilnojimo/perkėlimo bei paciento kūno padėčių keitimo algoritmai.
Perkėlimas tarp dviejų paviršių
Perkėlimo lentos, skirta naudoti gulinčių pacientų perkėlimams. Ypatingai tinka naudoti, kai
yra tarpas tarp paviršių (iki 20 cm), nedidelis paviršių aukščio skirtumas. Lentos gaminamos iš tvirto
plastiko. Jas lengva valyti bei dezinfekuoti. Gaminami sulenkiami ir nesulenkiami variantai.
Lanksti perkėlimo lenta, skirta naudoti gulinčių pacientų perkėlimams nuo (ant) neštuvų ant
operacinio stalo, rentgeno stalo, dušo vežimėlio ir pan. Tinka naudoti tarp nelygių, skirtingo aukščio
paviršių. Iliustracijose žemiau pateikiami perkėlimo tarp dviejų paviršių pavyzdžiai (šaltinis –
www.slaugivita.lt)

Pav. 28 –Perkėlimo tarp dviejų paviršių pavyzdžiai
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Vartymo ir perkėlimo paklodės
Paklodės skirtos pacientų vartymui lovoje arba
paciento vartymosi lovoje palengvinimui. Vartymo
paklodės sumažina trintį po paciento klubais, mentėmis
ir pakaušiu, taip pacientai apsaugomi nuo pragulų
atsiradimo. Perkėlimo paklodė, skirta perkelti gulinčius
pacientus nuo vieno paviršiaus ant kito, arba paversti
juos lovoje. Ypatingai tinka naudoti perkeliant
pacientus į dušo vežimėlį ar mobilią vonią.

Pav. 29 – Vartymo ir perkėlimo paklodė

Vartymo paklodžių įvairovė yra didelė. Iliustracijose žemiau pateikiami vartymo ir perkėlimo
paklodžių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt)

Pav. 30 – Vartymo ir perkėlimo paklodžių pavyzdžiai

68

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA
Pozicionavimo diržai skirti patraukti pacientą gilyn į kėdę ar vežimėlį. Vartymo paklodžių
įvairovė yra didelė. Iliustracijose žemiau pateikiami pozicionavimo diržo ir jo naudojimo pavyzdžiai
(šaltinis – www.slaugivita.lt)

Pav. 31 – Pozicionavimo diržo pavyzdys
Pav. 32 – Pozicionavimo diržo naudojimo pavyzdys

Bėginės lubinės kėlimo sistemos. Bėginė sistema (keltuvas) susideda iš bėgių, sumontuotų
prie lubų arba sienų, kuriuo juda kėlimo variklis. Bėgius galima montuoti ir ten, kur jau sumontuotos
pakabinamos lubos. Skersinės - bėginės sistemos (keltuvai) gali būti montuojamos didelės drėgmės
patalpose: baseinuose, voniose, dušuose. Keltuvai paprastai veikia elektrinių variklių su
įkraunamomis baterijomis pagalba. Bėgiai paprastai pagaminti iš aliuminio. Keltuvas valdomas
pultelio pagalba. Yra avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir
mechaninis).
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Iliustracijose

žemiau

pateikiami

bėginių

lubinių

sistemų

pavyzdžiai

(šaltinis

–

www.slaugivita.lt).

Pav. 33 – Bėginių lubinių sistemų pavyzdžiai

Kėlimo diržai gali būti pritaikomi visose
pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo
situacijose.

Ypatingai

tinka

silpniems

ir

nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia
ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų.
Gali būti pagaminti iš tvirto, mažos trinties
poliesterio audinio, tinklinio poliesterio audinio,
plastiko medžiagos (voniai) ir vienkartinio

Pav. 34 – Kėlimo diržų panaudojimo pavyzdžiai

naudojimo medžiagos (infekcijų kontrolei). Iliustracijose pateikiami kėlimo diržų panaudojimo
pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).
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Neštuvų tipo kėlimo diržas skirtas kelti
gulinčius pacientus su specialiu neštuvų tipo kėlimo
laikikliu. Neštuvų tipo kėlimo diržas – tai
medžiaginė paklodė su penkiais kėlimo diržais,
kurie driekiasi nuo vienos pusės į kitą. Paciento
svoris

paskirstomas

tarp

dešimties

diržų.

Iliustracijoje pateikiamas neštuvų tipo kėlimo diržo
pavyzdys (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 35 – Neštuvų tipo kėlimo diržas

Diržas - liemenė vaikščiojimui skirtas
eisenos treniravimo pratimams. Apsaugo pacientą
nuo kritimo. Viršutinė liemens sritis ir kojų diržai
paminkštinti. Tvirtinasi plastiko sagčių pagalba.
Iliustracijoje pateikiamas diržo-liemenės pavyzdys
(šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 36 – Diržas – liemenė vaikščiojimui
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Pakėlimo,
prilaikymo diržai

pasikėlimo,

perkėlimo

ir

skirti pakelti pacientą nuo

kėdės/vežimėlio, pakelti aukštyn lovoje, bei padėti
atsikelti iš lovos. Pasikėlimo diržai skirti padėti
pacientams atsikelti iš lovos. Taip pat naudojami
kaip pagalbinė priemonė persėdimo iš vežimėlio į
lovą metu. Diržas tvirtinamas prie lovos galo.
Perkėlimo ir pakėlimo diržai skirti pagelbėti
įvairiose perkėlimo situacijose, o taip pat pacientų
prilaikymui stovint ar vaikštant. Dažnai diržai
naudojami kartu su kitais perkėlimo produktais,
kaip pagalbinė priemonė. Prilaikymo diržai
naudojamas pakelti pacientą iš sėdimos padėties į
stovimą, perkelti jį iš vienos vietos į kitą bei
pacientui mokantis vaikščioti. Diržai taip pat
naudojamas

paciento

prilaikymui

vežant

jį

perkėlimo platforma. Iliustracijose pateikiami
pakėlimo, pasikėlimo, perkėlimo ir prilaikymo
diržų

naudojimo

pavyzdžiai

(šaltinis

–

www.slaugivita.lt).

Pav. 37 – pakėlimo, pasikėlimo, perkėlimo ir prilaikymo diržų naudojimo pavyzdžiai
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Perkėlimo platforma

skirta palengvinti

pacientų atsistojimą ar atsisėdimą, pervežimą iš
vienos

vietos

reabilitacijos

į

kitą.

pratimams,

keitimams.

Atsistojimo

skatinamas

paciento

pateikiamas

Taip

pat

sėdimos
ar

padėties

atsisėdimo

aktyvumas.

perkėlimo

naudojama
metu

Iliustracijoje

platformos

pavyzdys

(šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 38 – Perkėlimo platformos pavyzdys

Perkėlimo diskas skirtas pagelbėti pacientams,
kurie turi pakankamai jėgų stovėti, tačiau sunkiai vaikšto.
Diskas padedamas po kojomis perkeliant pacientus iš
vežimėlio ant klozeto, lovos ir pan. Naudojamas kartu su
perkėlimo diržais, paklodėmis ir lentutėmis. Iliustracijoje
pateikiamas perkėlimo disko pavyzdys (šaltinis –
www.slaugivita.lt).

Pav. 39 – Perkėlimo disko pavyzdys

Perkėlimo neštuvai - daugiafunkciniai neštuvai skirti pakelti pacientą aukštyn lovoje, apversti
pacientą lovoje, perkelti į gulimą vežimėlį, lovą ar pakelti pacientą nuo grindų. Iliustracijose
pateikiami perkėlimo neštuvų pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 40 Perkėlimo neštuvų pavyzdžiai
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Perkėlimo sėdynės/diržai skirti perkelti pacientus sėdimoje pozicijoje. Patogu naudoti
persodinant pacientą į lėktuvą, autobusą. Su rankenomis nugaros ir kojų dalyje, kad būtų patogu
perkelti.

Iliustracijose

pateikiami

perkėlimo

sėdynių/neštuvų

pavyzdžiai

(šaltinis

–

www.slaugivita.lt).

Pav. 41 – Perkėlimo sėdynių/neštuvų pavyzdžiai

Mobilūs keltuvai skirti sėdinčių ir gulinčių pacientų kėlimui ir perkėlimui. Iliustracijose
žemiau pateikiami mobilių keltuvų pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 42 – Mobilių keltuvų pavyzdžiai
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3.3.1. Paciento saugaus kilnojimo standartas
Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu 2013 metais Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir
specializacijos centras parengė paciento saugaus kilnojimo standartą. Slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centro darbuotojai kartu su mokymo institucijų, profesinių
organizacijų atstovais, gydymo įstaigų vadovais standartizavo paciento kėlimo, perkėlimo
procedūras. Nustatyti slaugančiųjų asmenų veiksmai pakeliant, perkeliant pacientą, keičiant
slaugomų pacientų kūno padėtį.
I. Bendrosios nuostatos
1. Paciento saugaus kilnojimo standartas (toliau Kilnojimo standartas) parengtas siekiant
taisyklingai, ergonomiškai keisti paciento kūno padėtį, nepakenkiant pacientui ir išsaugant
slaugančiųjų asmenų sveikatą.
2. Šis Standartas nustato slaugančiųjų asmenų veiksmus pakeliant, perkeliant pacientą,
keičiant jo kūno padėtį.
Kilnojimo standartas apima:
1. Paciento kūno padėčių keitimo standartą, kurį sudaro 8 algoritmai (2 priedas).
2. Didelio svorio paciento padėčių keitimo standartą, kurį sudaro 7 algoritmai (3 priedas).
3. Šiame Standarte vartojamos sąvokos:
Darbuotojas – sveikatos priežiūros specialistas, slaugantis pacientą.
Pacientas – sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis besinaudojantis asmuo,
kuriam reikalinga pagalba kūno padėčiai keisti.
II. Bendrosios sąlygos, reikalingos saugiai ir ergonomiškai kilnoti pacientus
(Pagrindinės šiuolaikinės pacientų kilnojimo idėjos)
Pagrindiniai pacientų kilnojimo principai:
 Darbuotojo saugumas (keliant ir nešant) kilnojant pacientą.
 Aktyvus paciento dalyvavimas atliekant visus kilnojimo veiksmus.
 Tinkamų personalo veiksmų atradimas ir suderinimas, komandinis darbas.
 Tinkamas pagalbinių kilnojimo priemonių naudojimas.
 Reguliarus mokymosi procesas.
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Reikalavimai aplinkai:
 Paciento lovos aukštis turi būti patogus darbui (geriausiai klubų aukščio, kad asmens rankos
galėtų lengvai gulėti ant lovos; keliant pacientą į vežimėlį – vežimėlio aukščio).
 Vartant pacientą lovoje galvūgalis turi būti horizontalus.
 Turi būti išnaudojamos techninės lovos / vežimėlio galimybės (jei reikia, pakeliamos lovos
 grotelės, pakeliamas / nuleidžiamas galvūgalis, nuimami vežimėlio porankiai / pakojai ir
kt.).
 Pritaikyta darbo aplinka (tinkamas lovų išdėstymas, pakankamai vietos kilnojimo
veiksmams atlikti), atitinkanti higienos normas.
 Tvarkinga, neslidi grindų danga.
Nurodymai darbuotojui:
 Avėkite uždarus, neslystančius, žemakulnius batus ir dėvėkite patogius darbo rūbus, kad
nevaržytų judesių.
 Įvertinkite darbo aplinką ir paruoškite ją darbui.
 Nepervertinkite savo fizinių sugebėjimų. Abejotinu atveju geriau dirbkite su komanda.
 Užtikrinkite koordinuotus savo ir paciento judesius. Pagal galimybes pacientui duokite
aiškiai suprantamas „komandas“.
 Perkeldami pacientą dirbkite sulenktais kelių sąnariais, žingsnio pozicijoje, tiesia nugara,
laikykite svorį kuo arčiau kūno, neįsitempkite.
 Priklausomai nuo situacijos panaudokite įvairią kilnojimo techniką.
 Naudokite turimas pagalbines priemones, lengvinančias paciento kūno padėties keitimą.
 Reguliariai dalyvaukite mokymuose, kaip naudoti pagalbines kilnojimo priemones.
Reikalavimai pagalbinėms priemonėms:
 Pagalbinės priemonės turi būti tinkamos naudoti.
 Kilnojimo priemonės parenkamos individualiai pagal paciento būklę ir kilnojimo situaciją.
 Prieš keliant pacientą reikalingos kilnojimo priemonės turi būti padėtos lengvai
pasiekiamoje vietoje.
 Priemonės tvarkomos atsižvelgiant į gamintojų ir higienos normų reikalavimus.
Darbuotojo santykis su pacientu:
 Įvertinkite paciento bendradarbiavimo galimybes pagal pateiktą protokolą, sudarykite
slaugos planą (priedas 1).
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 Informuokite pacientą apie kėlimo eigą ir pateikite jam aiškius nurodymus.
 Paskatinkite pacientą aktyviai dalyvauti kėlimo procese.
 Atsižvelkite į paciento sveikatos būklę, pagal tai parinkite kėlimo metodą.
 Keldami pacientą, pirmiausia kelkite galvą, paskui rankas, krūtinės ląstą, dubenį ir kojas.
 Judesius atlikite lėtai.
 Paciento galūnes kelkite iš apačios suglaustais pirštais, ištisu delnu.
III. Darbdavio pareigos
 Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.
 Darbdavys turi siekti išvengti pacientų kėlimo rankomis darbų, kurie gali kelti pavojų
darbuotojų saugai ir sveikatai.
 Tuo atveju, jei pacientų kėlimo rankomis darbas yra neišvengiamas, darbdavys turi imtis
atitinkamų organizacinių veiksmų arba naudoti atitinkamas darbo priemones, siekdamas kuo
labiau sumažinti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
 Darbo metu keliamas svoris neturėtų viršyti nuolat keliamų krovinių vyrams nuo 18 iki 39
metų amžiaus ne daugiau kaip 25 kg, moterims – 15 kg; vyrams nuo 40 metų amžiaus ne
daugiau kaip 20 kg, moterims – 10 kg; vienkartinio kėlimo – vyrams ne daugiau kaip 30 kg,
moterims – 15 kg. Jei krovinio masė viršija leidžiamą svorio normą, krovinį turi kelti ar nešti
keli žmonės.
 Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis.
 Darbdavys turi tikslingai planuoti ir organizuoti darbus, panaudodamas technines
priemones, mechaninius įrenginius.
 Darbdavys privalo organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ir, jeigu jos
nepakankamai apsaugo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpinti asmeninėmis
apsaugos priemonėmis.
 Darbdavys organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti privalomus
darbuotojų sveikatos patikrinimus.
 Darbdavys kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių
teisės aktų reikalavimų, įmonėje nustatyta tvarka nušalina nuo darbo darbuotojus, kurie
nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
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IV.

Darbuotojų mokymai

 Darbdavys organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui instruktuoti darbuotojus,
kurių darbas susijęs su paciento kūno padėties keitimu, transportavimu, kaip kelti pacientus,
kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai ir sveikatai.
 Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojo periodišką mokymąsi.
 Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai, keliantys pacientus rankomis, prieš tai turi būti
specialiai mokomi ir instruktuojami:
- kaip taisyklingai atlikti darbus,
- kaip naudoti pagalbines technines priemones,
- apie galimus pavojus, kylančius tuo atveju, kai darbai vykdomi pažeidžiant saugos ir
sveikatos
- darbe reikalavimus.


Mokymai gali būti organizuojami darbo vietoje ar švietimo įstaigoje.

V. Darbuotojo pareigos
Darbuotojai, pacientus keliantys rankomis, privalo:
 prieš pradedami darbą ir periodiškai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka
tikrintis sveikatą,
 laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų bei reikalavimų keliant pacientus,
 darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir
sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus,
 tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones,
 nedelsdami pranešti vadovui ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui apie darbo metu
patirtas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus,
 periodiškai mokytis, tobulinti kompetencijas ir įgūdžius,
 laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo,
 laikytis saugaus elgesio su pacientu ir jo pakėlimo vertinimo kriterijų ir priežiūros plano.
VI.

Darbuotojo teisės

Darbuotojas turi teisę:
 reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų
kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai
kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio,
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 sužinoti iš darbdaviui atstovaujančio asmens apie darbo aplinkoje esančius sveikatai
kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius,
 susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, o jei
nesutinka su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai,
 tartis su darbdaviu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo,
 periodiškai mokytis, tobulinti kompetencijas ir įgūdžius.
VII. Teisinis pagrindas
 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir
sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1
tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1).
 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos
reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog
darbuotojai gali susižeisti nugarą (OL 1990 L 156, p. 9) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB (OL
2007 L 165, p. 21).
 Slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų konvencija (Žin., 2007, Nr. 491885).
 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006,
Nr. 116-4417).
 Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 (Žin., 2005, Nr. 95-3536).
VIII. Baigiamosios nuostatos
ASPĮ vadovo nustatyta tvarka sudaroma saugaus paciento kilnojimo tvarka, patvirtinama
sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir instruktavimo tvarka.

79

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

3.4.Įvairių tipų neįgaliųjų vežimėlių aprašas
Neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui –
manevringas, lengvo metalo lydinio, su paaukštinta
nugaros atrama, stūmimo rankenomis, varomaisiais
užpakaliniais ratais, valdomas abiem rankomis
neslidžiais lankais, padengtais sukibimą padidinančia
danga, neįgaliųjų vežimėlis.
Visi aktyvaus tipo vežimėliai gali būti pritaikyti
ir

tetraplegikams,

kadangi

vežimėlį

galima

komplektuoti su aukšta nugaros atrama ir guminiais,
neslystančiais varymo lankais, stūmimo rankenomis.
Iliustracijoje pateikiamas tetraplegikams pritaikyto

Pav. 43 – Tetraplegikams pritaikyto vėžimėlio pavyzdys

vežimėlio pavyzdys (šaltinis – www.slaugivita.lt).
Aktyvaus tipo (išskyrus sportinį) vežimėlis)– manevringas, lengvo metalo lydinio, abiem
rankom valdomas, su varomaisiais užpakaliniais ratais neįgaliųjų vežimėlis, kurio masė ne daugiau
kaip 13 kg.
Asmuo turi teisę gauti Aktyvaus tipo vežimėlio ir Neįgaliojo vežimėlio skirto tetraplegikams
įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę vieną kartą per 5 metus iki 1216 EUR, bet ne daugiau už
faktines išlaidas.
Šie vežimėliai yra gaminami pagal naudotojo duomenis, supildant užsakymo formą, ant kurios
pasirašo užsakovas. Todėl kokybiškos ir pagal užsakymo lapą pristatytos priemonę negalima gražinti
ar keisti į kita.
Iliustracijose

žemiau

pateikiami

aktyvaus

tipo

vežimėlio

pavyzdžiai

(šaltinis

–

www.slaugivita.lt).

Pav. 44 – Aktyvaus tipo vėžimėlio pavyzdžiai
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Universalaus tipo vežimėliai
Universalus

mechaninis

vežimėlis

skirtas važiuoti savarankiškai arba su palyda,
patalpose ir lauke. Vežimėliai būna lengvi,
sulankstomi. Gali būti keli sėdynės aukščiai,
reguliuojami perstatant galinius ratus, taip
pat,

keli

sėdynės

gyliai,

reguliuojami

perstatant kryžmę, gali būti keli porankių
aukščiai. Galiniai ratai gali būti su greito
nuėmimo mechanizmu. Pakojai yra pasukami
į šonus, reguliuojamo aukščio, nuimami, su
blauzdas prilaikančia juosta. Porankiai gali

Pav. 45 – Universalaus tipo vėžimėlio pavyzdys

būti atlenkiami ir nuimami.
Taip pat gaminami daugiapoziciniai komforto mechaniniai vežimėliai skirti asmenims, kurie
vežimėlyje sėdi ilgesnį laiką. Vežimėliu važiuoti galima savarankiškai arba su palyda, patalpose ir
ribotai lauke Iliustracijose pateikiami universalaus tipo vežimėlių pavyzdžiai (šaltinis –
www.slaugivita.lt).
Palydovo valdomi rankiniai neįgaliojo vežimėliai skirti asmenims iki 18 metų – neįgaliojo
vežimėliai su trimis ar keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos diržais,
reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį bei
tinkamas važiuoti lauke.
Asmuo turi teisę gauti išlaidų kompensaciją per įmonę: vieną kartą per 4 metus iki 869 EUR,
bet ne daugiau už faktines išlaidas.
Tokie vežimėliai paprastai būna lengvi, rėmas pagamintas iš aliuminio arba plieno, sėdynė gali
būti perstatoma važiavimo kryptimi arba į asmenį stumiantį vežimėlį, pakeičiant vaiko žiūrėjimo
kryptį. Galiniai ratai būna su greito nuėmimo be įrankių mechanizmu. Komplektuose būna saugos
diržai, abdukcijos blokatorius, minkšta galvos atrama. Reguliuojamas nugaros atramos kampas,
sėdynės kampas ir gylis, pėdų atramos kampas ir ilgis.
Iliustracijose žemiau pateikiami vaikiškų vežimėlių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).
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Pav. 46 – Vaikiškų vėžimėlių pavyzdžiai

Elektriniai vežimėliai gali būti universalūs skirti naudotis ir viduje ir lauke, bet gali būti skirti
naudotis tik lauke. Vežimėliai gaminami su minkšta, ergonomiška išformuota sėdyne ir nugaros
atrama. Jie varomi įkraunamo akumuliatoriaus (baterijų). Vežimėlių porankiai reguliuojami, taip pat
pasirenkamai reguliuojama (pagal blauzdos ilgį) bei keičiamos padėties pėdų ir kojų atrama su
blauzdų atramomis arba standartine reguliuojama (pagal blauzdos ilgį) pėdų ir kojų atrama su blauzdų
prilaikymo dirželiu atskirai kiekvienai pėdai arba vientisa pėdų atrama su blauzdos laikikliais
pasirinktinai. Galimas mechaninis arba elektrinis kojų pakėlimas. Kai kurie vežimėliai gali būti
pritaikyti važiuoti bekele.
Iliustracijose žemiau pateikiami elektrinių vežimėlių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 47 – Elektrinių vėžimėlių pavyzdžiai
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Skuteris – priemonė, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo,
sugebanti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų įkalnę (kai naudotojo svoris 75 kg) bei galinti
nuvažiuoti ne mažiau kaip 15 km nuotolį.
Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 6 metus iki 290 EUR, bet
ne daugiau už faktines išlaidas
Iliustracijose žemiau pateikiami skuterių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 48 – Skuterių pavyzdžiai

3.5.Vaikštynių aprašas
Vaikštynių, skirtų suaugusiems asmenims, įvairovė yra ne maža. Vaikštynės suteikia atramą
asmenims judant. Jos gali būti su kojelėmis, ratukais, bei kombinuotos – kojelėmis ir ratukais
(priekyje įmontuoti ratukai, gale – kojelės). Daugumos vaikštynių pagalba asmenys juda įsitvėrę
plaštakomis. Bet vaikštynės gali būti ir alkūninės, kurių pagalba žmogus juda į platformą pasirėmęs
alkūnėmis, prisilaikydami už specialių rankenų. Kitos vaikštynės be laikymosi plaštaka gali turėti ir
alkūnių atramas. Vaikštynės su ratukais gali būti trikojės bei keturkojės, su kojų gale sumontuotais
ratukais. Dažniausiai tokios turi judėjimo ir pakavimo stabdžius ant rankenų. Dauguma vaikštynių
turi suoliuką, kad pavargęs asmuo galėtų prisėsti ir pailsėti. Taip pat, vartotojų patogumui, vaikštynės
gali turėti pritvirtintą krepšelį daiktams susidėti.
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Iliustracijose žemiau pateikiami vaikštynių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 49 – Vaikštynių pavyzdžiai
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3.6.Laiptų keltuvų ir kopėjų aprašas
Šiuolaikiniai laiptų kopėjai tinka beveik visiems neįgaliųjų vežimėliams. Kopėjas leidžia
atlikti vežimėlio transportavimą laiptais aukštyn ir žemyn. Valdomas vieno lydinčio asmens. Užima
mažai vietos ir yra lengvas, lengvai talpinamas automobilyje. Laiptų kopėjai taip pat gali būti su
integruota kėdute. Kėdutė užsilenkia prie kopėjo stiebo.
Kopėjai valdomi mygtukais, kurie sumontuoti ant ergonomiškos rankenos.- Kopėjo
mechanizmo konstrukcija ratuko formos, su automatiniu sustabdymu ties laipto kraštu. Kopėjas
nusileidžia/pakyla labai švelniai nesukeldamas supurtymo ir streso.
Kopėjai padeda neįgaliesiems vežimėlyje įveikti architektūrines kliūtis, kurios trukdo judėjimui
patalpoje ar lauke. Kopėjai sukurti ir pagaminti saugiam judėjimui, bet kokios konstrukcijos laiptams.
Skirtingai nei standartiniai keltuvai, kopėjai neįgaliesiems yra pilnai autonominiai. Dėka specialių
vikšrų

kopiklis

garantuoja

gerą

sukibimą

su

danga

ir

nepalieka

žymių.

Inovatyvus vikšrinis kopiklis skirtas neįgaliesiems turintiems judėjimo sutrikimų.
Iliustracijose žemiau pateikiami laiptų kopėjų pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 50 – Laiptų kopėjų pavyzdžiai
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Pav. 51 – Laiptų kopėjų pavyzdžiai

Žemiau iliustracijose pavaizduotas vikšrų kopiklis, kuris garantuoja gerą sukibimą su danga ir
nepalieka žymių. Inovatyvus vikšrinis kopiklis skirtas neįgaliesiems turintiems judėjimo sutrikimų
(šaltinis – www.rol-lift.lt ).

Pav. 52 – Inovatyvus vikšrinis kopiklis skirtas neįgaliesiems turintiems judėjimo sutrikimų
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Specialūs laiptų keltuvai gali būti įrengiami klientų namuose, lauke, viešosios paskirties
pastatuose. Keltuvai gali būti montuojami ir veikti virš laiptų, bei įrengiami šalia jų. Jų įrengimas
priklauso nuo laiptų aukščio, pločio, individualių klientų poreikių (šaltinis www.paradis.lt).

Pav. 53 – Specialūs laiptų keltuvai

Kėdutės laiptais pakilti (dar vadinamos senjorų kėdutėmis) daugiau skirtos vyresnio amžiaus
žmonės, kuriems, dažniausiai dėl sąnarių ligų, sunku lipti laiptais (šaltinis - www.zntechnika.lt)

Pav. 54 – Kėdutės užkilti laiptais
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3.7.Stacionarių ir mobilių vonių, keltuvų ir kitų įrengimų, naudojamų
maudant klientus/pacientus aprašas
Įeinamos slaugos vonios gaminamos su durelėmis, skirtos pacientų prausimui ir terapijai.
Didelės vonios durys patogios klientui/pacientui įeiti ar įkelti, žemas slenkstis, neslystantis įėjimo
paviršius, ergonomiškai išlenkta sėdynė. Lengvai valomos bei dezinfekuojama.- Komplektuojama su
termostatiniu maišytuvu, dušo galva, vandens išleidimo sistema. Durys, sandarios, užrakinamos su
didelė rankena pasiekiama iš išorės ir sėdint vonioje.
Iliustracijose

žemiau

pateikiami

įeinamų

slaugos

vonių

pavyzdžiai

(šaltinis

–

www.slaugivita.lt).

Pav. 55 – Slaugos vonių pavyzdžiai

Mobilios vonios yra reguliuojamo aukščio, su ratukais. Skirtos prausti, maudyti, transportuoti
pacientus gulimoje padėtyje. Komplektuojama su čiužiniu su vandens nutekėjimo kanalais, pagalve
ir lanksčia nuotekų žarna. Vonios turi pakeliamas ir nuleidžiamas apsaugas. Ratukai su individualiais
stabdžiais.
Iliustracijose žemiau mobilių slaugos vonių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 56 – Mobilių slaugos vonių pavyzdžiai
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Kartu su mobiliomis voniomis gali būti naudojami nuotekų rezervuarai, skirti surinkti
nuotekas iš mobilių vonių arba čiužinio vonios.
Dušo vežimėliai skirti apiprausti sėdinčius klientus/pacientus įvežant juos į dušo patalpą.
Iliustracijose žemiau mobilių dušo vežimėlių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 57 – Mobilių dušo vėžimėlių pavyzdžiai

Taip pat, gaminatami dušo/tualeto vežimėliai, kurie gali būti naudojami tiek kaip dušo
vežimėliai, tiek kaip tualeto kėdė. Iliustracijose žemiau mobilių dušo/tualeto vežimėlių pavyzdžiai
(šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 58 – Mobilių dušo/tualeto vėžimėlių pavyzdžiai
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Vežimėlis
transportuoti

skirtas

prausti,

maudyti,

pacientus

gulimoje

padėtyje

(pavyzdys iš www.slaugivita.lt)

Pav. 59 – Vėžimėlis skirtas prausti, maudyti,
transportuoti pacientus gulimoje padėtyje

Dušo ir vonios suoliukų bei kėdžių asortimentas yra didelis. Vienos jų yra stacionarios –
tvirtinasi prie sienos (gali būti atlenkiamos ir užlenkiamos), kitos mobilios, dažniausiai reguliuojamo
aukščio. Gali būti su atrama nugarai ir porankiais.
Iliustracijose žemiau mobilių dušo ir vonios suoliukų bei kėdžių pavyzdžiai (šaltinis –
www.slaugivita.lt).

Pav. 60 – Mobilių dušo ir vonios suoliukų pavyzdžiai
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Taip pat, gaminamos įleidžiamos į vonią kėdės, skirtos prastis standartinėsė voniose sėdint.
Pavyzdžys iš www.slaugivita.lt

Pav. 61 – Įleidžiamos į vonią kėdės

Tualeto kėdžių esti įvairių – nuo visiškai paprastų iki daugiafunkcinių Daugiafunkcinės,
reguliuojamo aukščio tualeto kėdės gali būti su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. Jos
taip pat gali būti naudojama kaip dušo kėdės, ar, išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. Kėdės
gali būti sulankstomos, todėl nesunkiai transportuojamos.
Iliustracijose žemiau pateikiami tualeto kėdžių pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 62 – Tualeto kėdžių pavyzdžiai
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Tualeto paaukštinimai skirti pakelti tualeto aukštį, kad būtų lengviau ir patogiau atsisėsti ir
atsistoti. Žemiau pateikiami tualeto paaukštinimų pavyzdžiai (šaltinis – www.slaugivita.lt).

Pav. 63 – Tualeto paaukštinimų pavyzdžiai

Keltuvai į vonią skirti sėdinčių-gulinčių pacientų/klientų kėlimui į vonią. Vieni keltuvai
naudojami su slaugytojo pagalba, kiti – savarankiškai. Keltuvai – elektriniai, dažniausiai su
integruotomis baterijomis, reguliuojamas aukščiais, lengvai valdomi, saugos diržais, paminkštinimais
ir pan.
Žemiau pateikiami

keltuvų į

vonią

pavyzdžiai (šaltiniai

– www.slaugivita.lt

ir

www.slaugosiranga.lt )

Pav. 64 – Keltuvų į vonią pavyzdžiai
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3.8.Dezinfekcijos įrengimų ir priemonių, naudojamų globos ir slaugos įstaigose
aprašas
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų
kontrolės reikalavimai“ medicinos prietaisai valomi, dezinfekuojami rankiniu būdu ir (ar)
ultragarsiniame valytuve arba mechanizuotai, naudojant dezinfekavimo pusautomačius arba
automatinius dezinfekavimo plautuvus. Medicinos prietaisai valomi, dezinfekuojami, pakuojami,
sterilizuojami medicinos prietaisams apdoroti skirtose patalpose (zonose).
Šiais laikais sukurta eilė mašinų, palengvinančių slaugytojų darbą valant bei dezinfekuojant
ligonių/pacientų slaugos priemones ir įrengimus naudojamus slaugai.
Plovimo
skirtos

ir

patikimai

dezinfekavimo
ir

efektyviai

mašinos
plauti

ir

dezinfekuoti instrumentus ir įvairius slaugos
reikmenis: praustuvus, indus ir kt.
Iliustracijoje

pateikiamas

plovimo

ir

dezinfekavimo mašinos pavyzdys (šaltinis –
www.anmeda.lt).
Pav. 65 – Plovimo ir dezinfekavimo mašinos pavyzdys

Basonų plovimo dezinfekavimo mašinos. Tokias mašinas slaugytojui lengva naudoti.
Tereikia įdėti daiktus su visu turiniu į talpyklą, uždaryti dureles ir slaugos indai bus automatiškai
ištuštinti. Užtenka paspausti paleidimo mygtuką. Po 3–7 minučių indai bus išplauti, išdezinfekuoti ir
paruošti naudojimui.
Žemiau pateikiami basonų plovimo dezinfekavimo mašinų pavyzdžiai (šaltinis –
www.anmeda.lt)

Pav. 66 – Basonų plovimo ir dezinfekavimo mašinų pavyzdžiai

93

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA
Konteineriai
sauskelnėms

skirti

panaudotoms
išmesti

panaudotas

suaugusių asmenų sauskelnes. Pagrindinė
paskirtis yra nepraleisti blogo kvapo tol, kol
sauskelnės guli šio konteinerio maiše. Tuo
būdu yra smarkiai sumažinamas blogas
kvapas įstaigoje. Konteineriuose gali būti
naudojami bet kokio tipo šiukšlių maišai,
svarbu, kad jie būtų pakankamo dydžio.
Paveikslėlyje

pateikiamas

panaudotoms

sauskelnėms,

konteinerio,
pavyzdys

Pav. 67 – Konteineris panaudotoms sauskelnėms

(šaltinis www.slaugivita.lt)
Garo generatorius. Valymas ir dezinfekavimas vandens garais tausoja įrangą, aplinką, visiškai
nekenkia aplinkiniams. Vanduo garo generatoriuje įkaista iki 150°C, o 5 barų slėgis paverčia vandenį
garais. Sukurtas intensyviam darbui, gali veikti įjungtas visą parą, vandenį papildysite veikiant
generatoriui.
Kuo pranašus biovalymo ir dezinfekavimo garais būdas:
 Nenaudojami JOKIE chemikalai, todėl sąnaudos
valikliams ir dezinfekantams gerokai sumažės;
 Nepaliekami jokie alergenai, chemikalų pėdsakai,
todėl saugus net neišnešiotiems kūdikiams;
 Efektyvumas
laboratorijose

įrodyti
ir

atitinka

nepriklausomose
ES

dezinfekavimo

standartus;
 Sutaupomas laikas, nes valoma ir dezinfekuojama
vienu metu;
 Išvalysite ir dezinfekuosite net sunkiai pasiekiamus
paviršius, visus (atsparius karščiui ir garams)
paviršius (grindys, sienos, baldai, įranga, tualeto ir
vonios kambarys);

Pav. 68 – Garo generatorius

Garo generatorius universalus, nes jo pritaikymas visuose šiose aplinkose pasiteisino, sutaupė
pinigų ir palengvino darbą personalui (šaltinis – www.slaugivita.lt).
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4. 4 Modulis – konfliktų sprendimo būdai
4.1.Konflikto esmė
4.1.1. Konflikto samprata

Pav. 69 – Konfliktų sprendimas

Geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Turbūt kiekvienas yra girdėjęs šį posakį,
tačiau gyvenimo patirtis rodo, jog ne visada pavyksta tokio principo laikytis.
Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti
nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai. Konflikto terminas yra
kilęs iš lotynų kalbos žodžio confliktus, kuris reiškia susidūrimą.
Situacija vadinama prieškonfliktine, jeigu:


Esant priešpriešai (tikslų, interesų ir t.t) buvo neišgyventos
neigiamos emocijos (pvz.: pokalbio metu);



Nemalonūs jausmai yra išgyvenami, nors mes jų išoriškai
neparodome ir atvirai neišsakome savo priešingų pozicijų.

Pav. 70 – Bendravimas

Pagrindiniai konfliktų tipai yra tokie:
1. Vidiniai asmenybės konfliktai;
2. Socialiniai konfliktai;
a. Tarpasmeniniai
b. Tarpgrupiniai
c. Tarptautiniai.
4.1.2. Konflikto struktūra
Kiekvienas konfliktas turi tam tikrą objektyvų turinį:
1. Konflikto dalyviai (oponentai) pagrindiniai konflikto dalyviai, kartais dar vadinami
konkurentais, priešininkais. Dažnai konflikte galima rasti asmenį, pradėjusį konfliktą –
iniciatorių (tačiau konflikto iniciatorius nebūtinai yra neteisus.) Svarbus yra konfliktuojančių
pusių statusas, kurį nusako savo tikslų realizavimo galimybių lygis, individo „jėga“, išreiškiama
jo fizinėmis, materialinėmis, socialinėmis, intelektualinėmis galimybėmis, žiniomis, įgūdžiais,
jo socialine patirtimi, socialiniais ryšiais. Konfliktuojantys dalyviai gali turėti skirtingus
vaidmenis konfliktinėje situacijoje.
a. Konfliktuojantys, palaikantys individai ar grupės (koalicijos).
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b. Kiti dalyviai. Asmenys, kurie retkarčiais būna susiję su konfliktu, įtakoja jį. Pvz., kurstytojas,
pastūmėjęs asmenį į konfliktą. Vėliau jis konflikte gali ir nebedalyvauti.
c. Organizatorius – asmuo, planuojantis konflikto eigą, jo rezultatus ir pan.
2. Konflikto objektas. Objektyviai egzistuojančios ar įsivaizduojamos problemos, dėl kurių kilo
konfliktas, priežastis, branduolys. Konflikto objektu gali būti materialinė, socialinė ar dvasinė
vertybė, kurios siekia abu oponentai.
3. Aplinka. Sąlygos, kuriose vyksta konfliktas, kitaip tariant, tai mikro ir makro aplinka. Aplinkos
įvertinimas leidžia analizuoti konfliktą kaip socialinę situaciją.
Kiekvienas konfliktas turi ir psichologinį turinį:
1. Motyvai – vidinė paskata pradėti konfliktą, siekiant patenkinti savo poreikius. Kartais būna
gana sunku nustatyti tikruosius konflikto motyvus, kadangi jie gali būti slepiami. Mūsų
„aktyvintojais“ konfliktinėje situacijoje gali būti ir interesai, vertybės, tikslai.
2. Konfliktinis elgesys – Konflikto dalyvių priešingos krypties veiksmai. Konfliktinis elgesys
turi tam tikrus savo principus (pvz. jėgų ir laiko ekonomija, „smūgiavimas“ į pažeidžiamiausią
oponento vietą ir pan.), strategijas ir taktikas.
4.1.3. Konfliktų rūšys
PSEAUDOKONFLIKTAI- tai įvairūs nesusipratimai, dažniausiai dėl informacijos stokos, jos
priėmimo bei perdavimo struktūros netobulumo. Pseudokonfliktus sukelia ir klaidinga informacija.
VERTYBIŲ KONFLIKTAI - tai individualių esminių dorovinių, socialinių, politinių, estetinių
nuostatų sandūra. Jie sprendžiami tikslinant pozicijas, nuostatas bei vertybines orientacijas.
INTERESŲ KONFLIKTAI būna psichologiniai, procedūriniai (tikslai tie patys, bet
nesuderinami jų siekimo metodai) ir esminiai (asmenys siekia skirtingų tikslų). Tokie konfliktai
sprendžiami derybų metu.
STRUKTŪRINIAI KONFLIKTAI- tai gamybos organizavimo trūkumai arba darbo
organizavimo trūkumai. Šie konfliktai sprendžiami tinkamai išdėstant žmones, tinkamai apibrėžiant
jų funkcijas bei roles, vykdant reikiamus pokyčius struktūrose.
TARPASMENINIAI KONFLIKTAI bet kuriame kolektyve yra reikšmingiausi, nepriklausomai
nuo to, ar jie objektyvūs, ar subjektyvūs. Jie kyla dėl individualybių nesuderinamumo bei įvairių
bendravimo problemų (stereotipinio vertinimo, nesugebėjimo išklausyti, nepriimtino elgesio,
emocijų ir pan.)
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TIKRAS KONFLIKTAS – objektyviai egzistuojantis konfliktas, kurį jo dalyviai suvokia
teisingai ir kuris nepriklauso nuo lengvai kintančių aplinkos sąlygų.
ATSITIKTINIS KONFLIKTAS – konfliktas, kurio egzistavimas priklauso nuo dalyvių
neįsisąmoninto aplinkybių derinio.
PAKEISTAS KONFLIKTAS – konfliktas, kuriame jo dalyviai nesiaiškina tikrųjų konflikto
priežasčių, o sprendžia išreikštą konfliktą, paprastai simboline forma atspindintį konfliktą-pagrindą.
BEATRIBUCINIS KONFLIKTAS – konfliktas, kuriame nedalyvauja tikrieji jo dalyviai, todėl
konflikto pagrindas nėra tikras.
LATENTINIS KONFLIKTAS – konfliktas, kuris turėtų kilti, tačiau dėl tam tikrų priežasčių
nekyla. Tai gali vykti todėl, kad konfliktas pakeistas, nuslopintas, beatribucinis arba tiesiog
neegzistuoja psichologiškai.
NETIKRAS (MELAGINGAS) KONFLIKTAS – konfliktas, kylantis tada, kai nėra objektyvių
priežasčių jam kilti. Jis visada susijęs su neteisingu suvokimu ar supratimu.
4.1.4. Konflikto priežastys
Atviros priežastys – gali būti išsiaiškintos klausinėjant, yra žinomos kitam žmogui.
Paslėptos – apie viešai neskelbiamus interesus, poreikius, gali būti nepakankamai
įsisąmonintos.
Konfliktų priežastys gali būti sekančios:
1. Skirtingi oponentų tikslai;
2. Požiūrių bei vertybių skirtumai;
3. Skirtinga elgsena ir patirtis (Šie skirtumai padidina konfliktų galimybę) Yra žmonių,
kurie tiesiog sukuria konfliktinę situaciją: jie agresyvūs, priešiški bet kuriai idėjai,
pasirengę ginčytis dėl kiekvieno menkniekio);
4. Blogas bendravimas;
5. Menki darbuotojų pasitenkinimas darbu;
6. Nesugebėjimas į situaciją pažvelgti lanksčiai be išankstinių nuostatų. Į konfliktą su
aplinkiniais lengviausiai įsivelia: • užsispyrę, • inertiški žmonės, • nepakenčiantys
elgesio, prieštaraujančio jų principams.
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4.1.5. Konflikto eiga bei etapai
Konflikto eigą nusako dvi pagrindinės sąvokos: konflikto etapai ir konflikto fazės.
Konflikto etapai parodo konflikto raidos (nuo jo kilimo iki išsprendimo) esminius momentus.
Paprastai skiriami penki etapai:
1. Konfliktinės (valdymo) situacijos atsiradimas.
2. Konfliktinės situacijos suvokimas, įsisąmoninimas. Kaip išoriškai tai pasireiškia?
(Pasireiškia nuotaikos pokyčiais, ribojami kontaktai su „priešininku“. Išsidiferencijuoja
konflikto šaltiniai.
3. Atviros konfliktinės sąveikos pradžia, (galimybė konfliktui kilti). Kuris nors iš oponentų,
įsisąmoninęs konfliktinę situaciją, imasi aktyvių veiksmų (įspėjimų, pareiškimų, grasinimų
ir pan.).
4. Atviro konflikto plėtra. Aktyviai reiškiamos savos pozicijos ir reikalavimai.
5. Konflikto išsprendimas (arba padariniai, pvz: kyla naujas konfliktas).
Konflikto etapai plačiau pateikti Pav. 71.

Pav. 71 – Konflikto etapai

Konflikto fazės glaudžiai siejasi su konflikto etapais. Skiriamos keturios fazes, kurios konflikto
metu cikliškai pasikartoja keletą kartų.
1. Pradinė;
2. Kilimo;
3. Konflikto pikas;
4. Kritimo.
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Svarbu paminėti, kad kuo daugiau ciklų konflikto metu pasikartoja, tuo menkesnės galimybės
jį išspręsti. Konflikto brendimą lydi tam tikri signalai, požymiai, kuriuos reikia išmokti pajusti, šių
signalų galimas apibūdinimas pateikiamas Pav. 72.

Pav. 72 – Konflikto raidos etapai

Remiantis pateiktais konflikto brendimo signalais, galima spėti apie konflikto baigtį, o taip pat
apie gebėjimus valdyti konfliktines situacijas. Jei konfliktas identifikuojamas pajutus diskomfortą, tai
reiškia, jog išvystytas sugebėjimas pajusti esamą situaciją, jam nespėjus padaryti ypatingos žalos,
tikėtina, jog konfliktas bus išspręstas be destruktyvių padarinių. Tačiau konfliktą identifikavus tik
krizinėje situacijoje, galima daryti išvadą, jog jau padaryta žala, kuri sąlygoja krizę ne tik darbo
santykiuose, bet ir gamybiniame veiklos procese. Minėtoje situacijoje tikėtinos neigiamos pasekmės.
Ne visuomet lengva išvengti konflikto, būna situacijų, jog to padaryti tiesiog neįmanoma, o galbūt ir
netikslinga, todėl ypatingai svarbu numatyti galimą konfliktą ir konstruktyviai pereiti prie jo
sprendimo. Konfliktinės situacijos numatymas labai priklauso nuo atsakingo asmens budrumo, kuris
turi sugebėti įžvelgti minėtus konflikto signalus. Kuo daugiau ciklų konflikto metu pasikartoja, tuo
kaskart menkesnės galimybės jį išspręsti. Kaip susiję konflikto etapai, konflikto fazės ir konflikto
sprendimo galimybes, rodo Lentelė 2. Tačiau būtina susitaikyti, jog: konfliktai yra neišvengiami,
konfliktai savaime neišsisprendžia ir nepranyksta, neišspręstas konfliktas sukuria sąlygas naujo
konflikto atsiradimui. Tarp skirtingų konfliktų formų egzistuoja tam tikri ryšiai (Pav. 73). Šaltinis:
Sozialer Konflikt, (2001) Liuneburgo universitetas, seminarų medžiaga. Prieiga per internetą:
http://www.socioweb.de/seminar/konflikt/anwenden/aus_konflikten_lernen.PDF.
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Pav. 73 – Ryšiai tarp skirtingų konfliktų formų

Iš lentelės Lentelė 2 matyti, jog didžiausia galimybė išspręsti konfliktą pradinėje jo fazėje, tai
yra, kai situacija tik užsimezga ir pradeda vystytis. Mažiausiai sprendimo galimybių konflikto piko
fazėje, kuomet įsivyrauja atviras konfliktas. Sprendžiant konfliktus laikas yra neigiamas veiksnys,
kuris atvirkščiai proporcingas galimybei išspręsti konfliktinę situaciją.
Lentelė 2 – Konflikto fazių, etapų ir sprendimų galimybių tarpusavio priklausomybė

4.1.6. Konfliktai ir asmenybė
Bendravimas yra dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio sąveika, tai ją didele dalimi įtakoja
bendraujančių žmonių asmeninės savybės. Tų savybių deriniai ir jų visuma apibūdina žmogų kaip
unikalią asmenybę. Todėl labai svarbu suprasti žmogaus prigimtį, jo elgesio priežastis ypač
socialinėje sferoje. Sąvoka “asmenybės tipas” nėra nauja. Jau antikos laikais pastebėta, kad atskiri
žmonės kai kuo panašūs ir kai kuo skiriasi. Bandant suprasti ir suklasifikuoti šiuos skirtumus, buvo
sukurta daugybė sistemų ir modelių. Tokios tipologijos buvo ir yra praktiškai naudingos, nes jomis
remiantis galima numatyti atitinkamo tipo žmonių elgesį konkrečioje gyvenimo situacijoje.
Susipažinę su asmenybe galime:
 Realiau ir efektyviau paskirstyti užduotis;
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 Suteikti darbuotojams didesnę darbo metodų pasirinkimo laisvę;
 Suderinti darbuotojo galimybes su jam keliamais reikalavimais, atsižvelgiant į jo stipriąsias
bei silpnąsias ypatybes;
 Konstruktyviai spręsti konfliktus bei vengti stresų (tai, kas įkvepia ir suteikia jėgų vienam,
kitam gali sukelti stresą);
 Lanksčiau (kantriau) reaguoti į konfliktinę situaciją;
 Geriau pažinti save ir adekvačiau įvertinti savo privalumus bei trūkumus.
Sunku reikšmingai pakeisti žmonių asmenybės savybes, kurios giliai įsitvirtinusios. Svarbu
suvokti skirtumus tarp įvairių žmonių, kurie privalo dirbti kartu ir suprasti, kokį poveikį tai daro
kitiems. Tai, kas erzino ar net buvo konflikto priežastimi, gali tapti suprantama, kai išsiaiškinami su
tuo susiję psichologiniai tipai ar ego būsenos. Kai kurie asmenybės tipai labiau tinka tam tikroms
sąlygoms, situacijoms ar pareigoms. Turėtų būti ypač svarbu, kai žmogus supranta, kad komandos ar
organizacijos sėkmė priklauso nuo įvairių žinių bei bendravimo su žmonėmis įgūdžių. Vieniems
žmonėms reikia matyti ir sukurti grupės ar organizacijos viziją, platesnį vaizdą. Kitiems – turėti
galimybę uoliai dirbti, kad viziją paversti tikrove. Vieni darbuotojai yra reikalingi produktams
parduoti ar paslaugoms teikti, kiti – šiems produktams gaminti. Tad vienas galimų psichologinių tipų
modelių taikymų yra išsiaiškinti patį palankiausią darbą žmogui, remiantis jo preferencijomis rinkti
informaciją, spręsti, struktūrizuoti darbą ir bendrauti . Asmenybės teoretikai išskiria daugybę
asmenybės tipologijų.
Socialinėje sferoje svarbi J.B. Rotter socialinio išmokimo teorija, pagrįsta kontrolės lokusu.
Socialinio šmokimo teorijoje teigiama, kad žmogaus elgesį lemia jo tikslai. Elgesys yra visuomet
kryptingas. Šios teorijos tikslas yra prognozuoti individo elgesį sudėtingose situacijose. Psichologinė
situacija gali paskatinti žmogų tikėtis, kad savo elgesiu jis pasieks norimų rezultatų .Rotter teigia, kad
žmogus mokosi elgesio sąveikaudamas su kitais žmonėmis ir aplinka. Žmogaus elgesys, Rotter‘io
nuomone, priklauso nuo sugebėjimo galvoti ir numatyti. Elgesį iš esmės lemia suvokimas, lūkesčiai
ir vertybės. Šią teoriją naudojame, norint išmatuoti žmogaus prisiimamą vaidmenį įvairiose gyvenimo
situacijose.
Viena iš pagrindinių Rotter socialinio išmokimo teorijos sąvokų yra kontrolės lokusas (locus of
control). Kontrolės lokusas – tai žmogaus savybė, polinkis, atsakomybė už savo gyvenimą ar atliktus
darbus priskirti išorinėms jėgoms (atsitiktinumui, kitų įtakai) arba savo paties sugebėjimams bei
pastangoms. Kontrolės lokusas parodo, kaip žmogus suvokia save ir savo galimybes, ar žmogus
jaučia tiesioginį ryšį tarp savęs ir savo elgesio bei veiklos. Žmogui būdingas vienoks ar kitoks
kontrolės lokusas, didele dalimi lemia jo savarankiškumą ir aktyvumą, siekiant savo tikslų. Žmonės,
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pasižymintys aukštu vidinės kontrolės lygiu, jaučia savo paties ryšį su savo gyvenimo įvykiais, tiki,
kad sėkmė ir nesėkmės priklauso nuo jų pačių veiksmų ir sugebėjimų (vidinių ar asmenybės
veiksnių). Šie žmonės labiau pasitiki savimi, yra savarankiškesni siekdami tikslo ir prisiima
atsakomybę už tai, kas su jais vyksta. Žmonės su išoriniu kontrolės lokusu mano, kad jų sėkmė ar
nesėkmės reguliuojamos išorinių veiksmų: likimo, atsitiktinumo, įtakingų žmonių ir nenumatomų
aplinkos jėgų. Svarbu yra tai, kokiam problemų sprendimo būdui teikiama pirmenybė: laukti kol už
mus jas išspręs koks nors kitas žmogus, kol nusišypsos laimė, kol viskas išsispręs savaime ar „paimti“
likimą į savo rankas. Tvirtai laikydamasis socialinio išmokimo požiūrio, Rotter mano, kad
įsitikinimus apie galimybę valdyti savo likimą nulemia ankstyvoji gyvenimo patirtis. Apibendrinant
šį skyrelį, galime teigti, kad svarbu yra suprasti žmogaus elgesį, jo asmenybės savybes. Įžvelgti
skirtumus tarp žmonių, darbuotojų, kurie dirba kartu ir pabandyti suprasti, kokį poveikį tai daro
kitiems. Kai mes išsiaiškiname žmonių psichologinius tipus, tai net buvusios konflikto priežastys
tampa suprantamos, lengviau išsprendžiamos. Kai kurie asmenybės tipai labiau, nei kiti, tinka tam
tikroms sąlygoms, situacijoms ar pareigoms
4.1.7. Konflikto pasekmės
Konfliktų padariniai pateikti Lentelė 3.
Lentelė 3 – Konfliktų padariniai

Konfliktų sprendimo ir prevencijos modelis
1. Konfliktas išsprendžiamas tada, kai yra pašalinamos jo priežastys;
2. Priežastis galima pašalinti tik tada, kai:
a. Suvaldomos visų konfliktuojančių kraštutinės emocijos;
b. Randamos konkrečios nesutarimų priežastys, dėl kurių sutaria konflikto dalyviai;
c. Sutariama, kaip pašalinti konflikto priežastis.
3. Konflikto sprendimo būdas, net kai nepašalinamos konflikto priežastys, sąlygoja minimalias
emocines ir socialines pasekmes.
Kaip išsiaiškinti priežastis?
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A. Klausytis ir girdėti, ką sako klientas.
B. Užduoti tinkamus klausimus.
o Kaip?
o Kas?
o Koks, kokia, kokie?
o Ką?
o Kur?
o Pokalbio pradžioje venkite uždarų klausimų (klausimų, kurie prasideda žodeliu „ar“) ,
nes neskatina kliento kalbėti.
C. Naudokite skatinančias kalbėti priemones.
Parodykite savo susidomėjimą. Kaip klientas kalba, atidžiai jo klausykite, parodydami,
kad klausotės ir girdite.
o „ Aš klausau jūsų...“
o „Atidžiai klausau jūsų...“
o „Hm...,hm.....“
o „Taip...“
o „Taip, girdžiu jus....“
o „Taip, supratau....“ ir pan.
Pakartokite , kaip supratote klientą, jei yra galimybė, kad galite jį neteisingai suprasti.
o „Kaip aš jus supratau,....“
o „Jei aš jus teisingai supratau,...“
o „Taigi, jūs norėtumėte sužinoti....“
o „Kitaip sakant, jūs pageidautumėte....“ ir pan.
Jei nesate tikras, kad teisingai supratote klientą, pasitikslinkite.
o „Norėčiau pasitikslinti...“
o „Gal galėtumėte patikslinti....“
o Jūs norėtumėte sužinoti, kaip....?“
Kai klientas daug kalba, apibendrinkite („susumuokite“) tai, ką jis pasakė. Apibendrinimą
formuluokite kaip klausimą.
„Taigi Jūs norėtumėte sužinoti, kokios yra išmokos gavimo galimybės?“
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4.2.Konflikto valdymas
4.2.1. Konflikto valdymo eiga
Konfliktas - reiškinys kuris vystosi etapais, todėl ir jo valdymas taip pat sąlyginai gali būti
suskirstytas į etapus, priklausomai nuo konfliktinės situacijos raidos. Konflikto konstruktyvumą ar
destruktyvumą labai lemia tai, kaip jis yra valdomas. Jei konfliktas buvo nuslopintas, bet vėliau iškyla
į paviršių kaip stiprus sprogimas. Jei laiku, reikiamu būdu reaguojama į situaciją –konfliktas
neįvyksta, priešingu atveju – įvyksta, o tuomet reikia pasitelkti šio reiškinio valdymo instrumentarijų.
Efektyvus konfliktų valdymas reiškia konstruktyvaus konflikto sprendimo kelių suradimą ir
įgyvendinimą. Pats konfliktų valdymas apima tam tikrą racionalių veiksmų visumą, apimančią keletą
nuoseklių, vienas po kito einančių etapų. Konfliktų valdymo eiga pateikta Lentelė 4.
Lentelė 4 – Konflikto valdymo procesas

Pirmas konflikto valdymo žingsnis – pripažinti, jog konfliktas egzistuoja, ir jį reikia spręsti.
Dažnai kol konfliktas neįgauna aktyvaus pobūdžio, bandoma jo nepastebėti, ignoruoti, nors pačioje
konflikto pradžioje jį išspręsti paprastai būna daug lengviau. Todėl svarbu kuo anksčiau konfliktą
atpažinti. Konflikto identifikavimas apima objekto, dėl kurio kilo konfliktas, pobūdį arba konflikte
dalyvaujančių šalių, kurios patiria konfliktą ir konflikto vystymosi stadijų, arba pakopų nustatymą.
Konflikto objektas yra tai, į ką pretenduoja kiekviena konfliktuojanti šalis, tai kas sukelia jų
prieštaravimus. Konflikto analizė apima du pagrindinius aspektus: galimų pasekmių ir konflikto
priežasčių nustatymą. Konfliktų pasekmės gali būti išskiriamos ir kaip jų funkcijos, kurios yra
pozityvios ir negatyvios. Pavyzdys pateikiamas Lentelė 5:
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Lentelė 5 Konfliktų padariniai

Labai svarbu žinoti, jog konfliktų tinkamas valdymas sąlygoja susiklosčiusios situacijos
efektyvią baigtį. Jei konfliktas baigiasi ne visiškai taip, kaip norėta ir tikėtasi, tai tik priežastis
nuolatiniam gilinimuisi, mokymuisi šioje srityje, kadangi realių situacijų pavyzdžiai gali pasitarnauti
kaip precedentiniai atvejai ir išmokyti panaudoti konfliktų teigiamą potencialą, taip neutralizuojant
neigiamas pasekmes.
Priimant sprendimus konflikto valdyme būtina susipažinti su visomis konflikto priežastimis,
kurios gali būti ir užslėptos, atlikti visų pusių interesų, pozicijų analizę ir dėmesį sukoncentruoti
būtent į interesus, kadangi juose – problemų sprendimas. Teigiama, jog universalios veiksmų sekos,
valdant konfliktus nėra, priimant sprendimus vienintele galimybe laikomas visiškas įsijautimas į
esamą situaciją, tik taip galima pasiekti rekomendacijų optimalioms veiksmų strategijoms. Išskiriami
tam tikri asmens, atsakingo už konfliktų sprendimą, veiksmų metodai remiantis konflikto etapų
analize (Lentelė 6).
Lentelė 6 – Efektyvaus įsikišimo į konfliktą metodai pagal jo etapų analizę
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Valdant konfliktines situacijas neabejotinai svarbus vaidmuo tenka atsakingam asmeniui, juo
gali būti organizacijos vadovas, personalo vadovas, ar kitas asmuo, priklausomai nuo individualios
organizacijos funkcijų pasidalijimo. Taip pat konfliktinę situaciją gali spręsti visa darbo komanda,
remiantis iš anksto priimtų taisyklių taikymo panašioms situacijoms. Siūlomas konfliktinių situacijų
sprendimo veiksmų algoritmas (Pav. 74).

Pav. 74 – Konfliktinės situacijos sprendimo veiksmų algoritmas

Trumpai apžvelgiami siūlomo konflikto sprendimo algoritmo veiksmai:
„Garo išleidimas” - supykusiam asmeniui būtina leisti išsisakyti savo nuoskaudas. “Garo
išleidimas” - sutikimas, kad kaltinimai turi pagrindą, paaiškinimas, kaip vertinama situacija. Abiems
šalims priimtino sprendimo radimas
Nepasitenkinimo konkretizavimas - kai įtampa atlėgsta, galima pradėti dialogą. Norint
pagerinti situaciją, reikia tiksliai žinoti nepasitenkinimo priežastį; sutikimas, kad kaltinimai turi
pagrindą - paprastai puolančioji pusė tikisi, jog priešinga pusė ginsis, jei yra būdas sutikti su
kaltinimu, tai gali tarnauti kaip priešininko nuginklavimas, o jei pavyksta partnerį įtikinti, kad jo
nepasitenkinimas pagrįstas, dažniausiai situacija nurimsta, artėjama prie tarpusavio supratimo;
paaiškinimas, kaip vertinama situacija - būtina asmenines pozicijas išdėstyti kuo aiškiau, pabrėžti jų
subjektyvumą, šiame veiksme gali būti laikomasi sekančių strategijų: prisitaikymo, kompromiso,
bendradarbiavimo; abiems šalims priimtino sprendimo radimas -išvardintų etapų savalaikiškumas
suteikia tikimybę teigiamam galutiniam rezultatui gauti.
4.2.2. Konflikto sprendimo būdai
Kiekviena konfliktinė situacija yra individuali, savita savo priežastimis, objektu ir kitais jai
būdingais veiksniais. Todėl minėtų situacijų valdymas taip pat yra įvairiai traktuojamas, nagrinėjamas
iš skirtingų pusių, grupuojamas. Konflikto sprendimo būdai sąlyginai gali būti skirstomi į
struktūrinius ir asmeninius.
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Literatūriniuose šaltiniuose išskiriami struktūriniai metodai: darbo keliamų reikalavimų
išaiškinimas (kiekvienas darbuotojas turi gerai žinoti, kokių rezultatų iš jo laukiama kiekvienoje
darbinėje situacijoje); integravimas ir koordinavimas (vienvaldystės principas sprendžiant konfliktus,
tuomet pavaldiniai aiškiai žino, kieno sprendimams jie turi paklusti); bendrų tikslų nustatymas
(atskiri padaliniai turi bendradarbiauti); skatinimo sistemos struktūra (atlyginimo formomis galima
veikti žmonių elgesį). Minėti struktūriniai metodai organizacijose turėtų būti apjungti, o ne pateikiami
kaip alternatyvūs, kadangi kiekvienas iš minėtų metodų yra svarbus, reikšmingas. Be struktūrinių
konfliktinių situacijų sprendimo metodų išskiriami asmeniniai konfliktų sprendimo būdai tai:
 vengimas (žmogus vengia konfliktų);
 švelninimas (žmogus apeliuoja į solidarumo jausmus);
 spaudimas (stengiamasi priversti kitus bet kokia kaina priimti vieną kurį požiūrį);
 kompromisas (kitos šalies požiūris priimamas su išlygomis);
 problemos sprendimas (pripažįstami skirtingi požiūriai, išklausoma ir suprantama kitos
šalies nuomonė).
Šių metodų tarpusavio skirtumą galima interpretuoti - asmeniniai sprendimo būdai naudojami
asmens, tai individo veiksmai. Struktūriniams sprendimams būdingas struktūrinis veiksmų
išsidėstymas, tai tam tikra veiksmų seka, kurios gali laikytis ir tam tikra žmonių grupė. Tačiau minėtas
skirstymas sąlyginis, kadangi organizacinėje veikloje persipina individų veiksmai, kurie ir sukuria
struktūrą, taigi individualūs sprendimai veikia struktūrą ir taip kuria grupės sprendimus. JAV
mokslininkas K.Thom’as siūlo dvimatį konfliktų reguliavimo modelį.
Čia svarbiausia – kooperacija. Pateiktame modelyje (Pav. 75) minėti asmeniniai konfliktų
sprendimo būdai inkorporuojami į skirtingų interesų priklausomybę.

Pav. 75 – Asmeniniai konfliktų sprendimo būdai
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Konfliktų valdyme gali būti išskiriamos trys skirtingos priežastingumo situacijos, dėl kurių kyla
konfliktai.
Konflikto sprendimo būdai:
Yra keli konfliktų sprendimo būdai (Pav. 76), kurie iš esmės skiriasi: vieni siejami su tarpusavio
santykiais, kiti - su konflikto turiniu.
1. Vengimas. Tai toks konfliktų sprendimo būdas, kai neteikiama reikšmės savo interesams,
nekreipiama dėmesio į kito žmogaus nuomonę, ignoruojami požiūrių skirtumai. Šiuo atveju
santykiams taip pat neteikiama didelės svarbos. Vengiantysis konflikto paprastai pasišalina,
o kitas asmuo lieka bejėgis. Priešprieša tarp konflikto dalyvių išnyksta, nes tiesiog nėra su
kuo konfliktuoti. Svarbiausia yra tai, kad ši konfliktinė situacija lieka, vienas iš dalyvių
jaučiasi bejėgis, vienišas ir suirzęs.
2. Užglaistymas. Konfliktas užglaistomas tuo atveju, kai savo interesų nepaisoma, pasiduodama
be jokių diskusijų. Siekiant išsaugoti gerus santykius, priešininkui pernelyg daug
nuolaidžiaujama. „Išsprendus“ tokį konfliktą, atrodo, kad rastas kompromisas, tačiau vienas
iš dalyvių lieka nepatenkintas, suirzęs ir patiria įtampą.
3. Forsavimas. Savo paties interesai laikomi labai svarbiais. Vienas iš konflikto dalyvių
atakuoja, kaltina, kovoja. Nusiteikiama priešiškai. Forsuojant konfliktas stiprinamas. Vienas
asmuo konfliktą laimės, tačiau kils įtampa bei pyktis.
4. Konfrontavimas. Didelė svarba teikiama savo interesams, savo pozicijos laikomasi tvirtai,
atvirai ir aiškiai reiškiamas požiūris, argumentuojama. Jei pavyksta pasiekti kompromisų,
kiekvienas stengiasi išsikovoti kiek galima daugiau naudos. Dalyviai įsitempę.
5. Bendradarbiavimas. Tai labiausiai pageidautinas konflikto sprendimo būdas: gebama
išsaugoti santykius ir rasti abiem pusėms priimtiną kompromisą.

Pav. 76 – Konfliktų sprendimo būdai
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Konfliktų valdymą ir jo metu rekomenduojamų strategijų laikymąsi skirtingai traktuoja
dauguma literatūrinių šaltinių, tačiau iš esmės jų požiūriai nesiskiria, o dažnai siūlomų strategijų
skirtumas yra tik pavadinimų, leksikos, skirtumuose.
Dvimatis konfliktų reguliavimo modelis
Skiriami konflikto sprendimo stiliai, kurių taikymas priklauso nuo dėmesio, skiriamo saviems
ir svetimiems interesams. Pav. 77 pateiktas dvimatis konfliktų reguliavimo modelis gali būti
perfrazuotas ir truputį transformuotas, tačiau reikšmiškai tai identiški konfliktų valdymo modeliai
pateikti skirtingų šaltinių.

Pav. 77 – Dvimatis konfliktų reguliavimo modelis

Konflikto dalyvių galimos reakcijos pateiktos Lentelė 7.
Lentelė 7 – Konflikto sprendimo būdai
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4.2.3. Konfliktinių situacijų sprendimo strategijos
Pateikiame konfliktinių situacijų sprendimo strategijas, kurios siejasi su konflikto sprendimo
būdais:
 “pabėgimo” strategija gali būti tapatinama su “vengimo”; “jėgos taikymas” analogiškas
“varžymuisi”, kadangi remiamasi asmeninių interesų prioritetais ir asmenine galia;
 “dangstymas,

pasidavimas”

gali

būti

gretinamas

su

“prisitaikymu”,

kadangi

konfliktuojančios pusės neturi aiškios asmeninės pozicijos konflikto metu;
“Kompromiso pasirinkimas” be abejo analogiškas anksčiau minėtam “kompromisui”, o
“konfrontacija” artima “bendradarbiavimui”, jų prasmė – bendro sprendimo, tenkinančio skirtingas
konflikto puses, paieška. Aptartus konfliktų sprendimo būdus sąlyginai galima būtų pavadinti
asmeniniais konfliktų sprendimo būdais, kadangi jie apima daugiau asmeninio pobūdžio
apsisprendimo reikalaujančius veiksmus. Egzistuoja veiksmų strategijos, sprendžiant darbo
konfliktus, kurios apima struktūrą, tokiame konfliktų valdyme dalyvauja struktūriniai elementai, čia
jau apibrėžiamas tam tikras komandos narių vaidmuo, (ne)vienvaldystės principo egzistavimas,
bendrų organizacijos taisyklių įtaka, sprendžiant konfliktines situacijas. Kai kuriuose šaltiniuose
pateikiamos autorių - J.W.Koehlerio, K.W.Anatolio ir R.L.Applbaumo išskiriamos konfliktų
valdymo strategijos, kurios yra visa apimančios, toliau jos pateikiamos pradedant mažiausiai
efektyvia ir baigiant efektyviausia.
“Viskas arba nieko” strategija. Pirmas šios strategijos tipas pagrįstas tiesioginiu valdžios
naudojimu. Šia strategija neieškoma kompromiso, bet ignoruojami bei atmetami kitų oponentų
veiksmai bei lūkesčiai.
“Dalinio rezultato” strategija. Ši strategija vadinama taip todėl, kad nė viena iš konflikto šalių
nepasiekia savo tikslų. Geriausiu atveju abi gauna dalį to, ko nori. Dalinio rezultato strategija pagrįsta
įsitikinimu, kad “pusė pyrago yra geriau nei nieko”. Nuolatos laikantis tokio įsitikinimo, galima
tikėtis tolesnės konflikto plėtros. Kitas dalinio rezultato strategijos tipas susijęs su papildomais
mokėjimais. Iš esmės tai reiškia “Mes jus papirksime, kad užimtumėte pralaimėjusiojo poziciją”.
Strategijos “Viskas arba nieko” ir „dalinio rezultato“, pagrįstos nesutarimu dėl priemonių.
“Atvirų durų” strategija. Ši strategija yra palyginti neefektyvus

konfliktų sprendimo būdas.

Nepaisant oponento nuoširdumo ir jo filosofijos humaniškumo, ši strategija nėra efektyvi, nes
oponento

hierarchinis statusas gali paskatinti tolesnę konflikto plėtrą. Pavyzdžiui vadovo

kontroliuojami ištekliai suteikia jam dominuojančią poziciją, todėl mažai tikėtina, kad pavaldiniai bus
iki galo nuoširdūs, dėstydami savo poziciją.
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“Parlamentinė” strategija. Darbuotojų, valdybos ir panašūs susirinkimai paprastai nėra
efektyviausias būdas konfliktams spręsti, nes jie dažnai pradedami nuo išvadų, o ne nuo išsamaus
problemos nagrinėjimo. Be to, nors tokie susirinkimai, atrodytų, grindžiami parlamentinėmis
procedūromis, pavaldinių ir vadovų padėties bei socialinio statuso skirtumų įtaka neišvengiama.
Todėl sunku tikėtis visiškai bešališko konflikto sprendimo, nors diskusija ir vyksta “prie apvalaus
stalo”.
“Rutininių sprendimų” strategija. Ši konfliktų sprendimo strategija pagrįsta rutininiu, kitaip
dar vadinamu “programuotu”, sprendimų priėmimu. Oponentai susitaria dėl siekiamo tikslo ar
konflikto sprendimo strategijos tipo ir kuria priemones, kurios padėtų pasiekti šio tikslo.
Šios strategijos naudojimas susijęs su kai kuriais sunkumais. Ji bus efektyvi tik tada, jei procese
dalyvauja labai aukštos kvalifikacijos bei komunikacinių sugebėjimų darbuotojai. būti pasirengę
suteikti grupėms pakankamai autonomijos.
“Smegenų šturmo” strategija. Pagrindinis šios strategijos bruožas tas, kad ji nesiūlo iš anksto
žinomo recepto konfliktinės situacijos sprendimui. Remiantis šiuo požiūriu, kol nenustatyta
problemos priežastis, neįmanoma rasti idealaus šios problemos sprendimo būdo. Ši strategija pagrįsta
grupės struktūros, vaidmenų, procesų, stiliaus ir normų koordinavimu. Smegenų šturmo strategija
grindžiama heterogenine grupe, sudaryta iš gana plačios kompetencijos narių.
“Derybų” strategija. Kartais konfliktus organizacijose sukelia atskiros frakcijos, kurių
kiekviena veikia, vadovaudamasi priimtina logika ir vertybėmis, tačiau siūlo skirtingus kelius
organizacijos tikslams pasiekti. Tokio pobūdžio konfliktai unikalūs. Šioje situacijoje net ir išsami
problemos analizė negali garantuoti visoms frakcijoms priimtino sprendimo, nes kiekviena jų
įsitikinusi, kad jos pozicija yra pagrįsta ir logiška. Tokioje konfliktinėje situacijoje organizacijos
vadovai gali taikyti derybų strategiją, ji reiškia procesą, kurio metu konflikte dalyvaujančios šalys
aptaria bendrus interesus, siekdamos susitarimo. Derybų strategija yra gana novatoriška, todėl
paprastai ją retai taiko organizacijos, besiremiančios klasikiniais vadybos principais. Laikantis
požiūrio, kad konflikto sprendimas turėtų ne tik reikšti paliaubas tarp konfliktuojančių šalių, bet ir
išspręsti problemą, derybų strategijos taikymas padeda pašalinti pagrindinius tarpgrupinius skirtumus
– patį konflikto pagrindą. Be to, ši strategija padeda rasti kūrybiškų sprendimų, o tai retai atsitinka
taikant kitas strategijas.
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Konfliktų sprendimo būdų pasiskirstymas pateiktas Pav. 78.

Pav. 78 – Konfliktų sprendimo būdų pasiskirstymas

4.2.4. Konfliktų prevencija. Elgesys konfliktų metu
Pajutus beįsiplieskiantį konfliktą, verta pagalvoti apie 5 dalykus:
 Ar tikrai galimo konflikto priežastis yra labai svarbi?
 Ar gali kilti konfliktas, jeigu ir toliau laikysiuosi savo požiūrio?
 Kokią įtaką konfliktas padarys kitiems žmonėms (pvz., kolegoms)?
 Kokia mano ir priešininko jėgų pusiausvyra?
 Ar yra galimybių ir laiko konfliktui išspręsti?
Nemažai problemų kelia atvirai priešiškai nusiteikęs klientas. Socialiniai darbuotojai į tokį
asmenį gali reaguoti įvairiai. Vieni pastebėję priešiškumą susierzina, taip pat tampa priešiški, kiti –
mėgina palenkti klientą savo pusėn, jam pataikauja, stengdamiesi būti malonūs ir draugiški,
aiškindami, jog nėra pagrindo pykti, dar kiti ignoruoja kliento pyktį ar susierzinimą, elgdamiesi taip,
lyg nieko nepastebėtų.
Keletas patarimų kaip kalbėti su piktu klientu:
 Prisiminkite, kad piktas yra klientas, o ne jūs. Tai gali būti gana sunku. Dažnai nutinka taip,
kad menkas nesusipratimas, įvykęs kabinete, matant kitiems klientams, perauga į „karą“,
kuriame dalyvaujate ne tik jūs, bet ir stebėtojai.
 Išsiaiškinkite pykčio priežastį.
 Pažinkite savo emocijas. Jeigu piktas Jūs, greičiausiai bus piktas ir klientas.
 Bendraudami su agresyviu klientu, visada palaikykite savo darbuotojus, net tada, kai agresija
iš tiesų nukreipta į jus.
 Supratus, kad klientas pyksta, gali padėti konfrontacija, empatiškas pastebėjimas:
o Jūs atrodote nusivylęs.
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o Jūs pykote ant darbuotojo (pvz socialinio darbuotojo, ar slaugytojos), kas atsitiko?
 Pripažinkite ir savo padarytas klaidas (jei kažką pražiūrėjote). Atvirumas didina pasitikėjimą
ir slopina pyktį.
 Pripažinkite, kad apsirikote ar nesugebėjote ko nors padaryti, parodykite, kad jaučiatės
kaltas. Jeigu tai slėpsite, rizikuojate negrįžtamai sugadinti santykius su savo klientais.
Gana dažnai, kilus konfliktui, labai sunku išlikti ramiam. Padėti gali keletas patarimų, kaip
išvengti konflikto aštrinimo. Svarbiausia laikytis šių principų: pasiruošti, klausti, klausyti, išgirsti,
atsakyti. Naudingi ir toliau aptarti patarimai:
Atsitraukite per vieną žingsnį. Konfliktą slopinant, labai svarbu pradėti nuo savęs: pajutę
jaudulį ar susierzinimą, žinokite, kad tai pavojaus signalas. Prisiminkite svarbiausią taisyklę – TURIU
IŠLIKTI RAMUS. Priešiškas atsakas provokuoja dar didesnį priešiškumą. Darbuotojas turi suprasti
savo jausmus, savo pyktį, kad padėtų savo klientui. Kai į priešiškumą neatsakoma priešiškumu,
padidėja abipusis supratimas, sustiprėja bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų. Daugelyje
konfliktų darbuotojai negali išlikti neutralūs. Jie pasijunta esą tam tikru būdu emociškai į jį įsitraukę.
Emocingas dalyvavimas sutrikdo gebėjimą priimti teisingus sprendimus. Todėl nors ir nelengva
įveikti šiuos sunkumus, reikia pabandyti atsitraukti per vieną žingsnį atgal ir iš šalies įvertinti tiek
kliento tiek savo emocinę būseną. Dar tiksliau – reikia pabandyti įsijausti į kliento būseną ir suvokti
jo, o kartu ir savo situaciją.
Leiskite kalbėti kitam, leiskite išsisakyti. Juk labai dažnai, vos išgirdę pirmuosius žodžius,
nutraukiame pašnekovą ir žeriame savo argumentus. Pašnekovo žodžių nepaisymas, jo argumentų
menkinimas, kaltinimas, puolimas stiprina konfliktą. Kol kitas kalba, įdėmiai klausykite. Patariama
svarbiausius dalykus užsirašyti, kad vėliau galėtumėte šnekėtis , remdamasis pašnekovo žodžiais.
Baigus jam kalbėti, bandykite išsiaiškinti, kodėl pašnekovas (pvz: klientas) pyksta. Galbūt kartais
reaguojant į kliento priešiškumą naudinga supykti ir darbuotojui, tačiau dar svarbiau suprasti kliento
priešiškumo priežastį. Klientui reikia pasakyti, kad jis atrodo priešiškai nusiteikęs ir piktas. Kartais
kalbant apie kliento problemas ar lūkesčius sakyti „pyktis“ ar „priešiškumas“ yra per griežta, todėl ir
klausimus reikėtų formuluoti ne taip kategoriškai. Pavyzdžiui: „Jūs atrodote nusivylęs“, „Jūs
atrodote kažkuo nepatenkintas“, „Atrodo, kad Jūs norite kažką pasakyti“, „Tai skamba taip lyg
būtumėte supykęs“ ir kita. Galima pasitikslinti: „Kas atsitiko?“. Kliento priešiškumą traktuokite
rimtai, nes tai trukdo konstruktyviai bendrauti.
Bandykite rasti bendrą konflikto esmės apibūdinimą. Pagrindinė abiejų konfliktuojančių
pusių užduotis – kiek galima tiksliau susitarti dėl konflikto esmės, tarsi apsibrėžti nesutarimo ribas.
Toks požiūris dažnai padeda užgesinti emocijas, kurios išsiplieskia konflikto metu, o kartais ir patį
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konfliktą. Jeigu konfliktas kyla dėl požiūrių nesutapimo, pakanka juos išsiaiškinti ir pagrįsti. Iki galo
neatskleistas vieno ar kito dalyvio požiūris trukdo toliau bendrauti, kiekvieną kartą virsta nauju
konfliktą skatinančiu argumentu.
Rasti tikrą konflikto priežastį padeda tokie klausymosi technikos elementai kaip
pasitikslinimas ir apibendrinimas. Pašnekovo (kliento) žodžiais atpasakokite, kaip jūs supratote, dėl
ko vyksta konfliktas, apibendrinkite išgirstą informaciją. Pavyzdžiui: „Jeigu aš jus teisingai supratau,
pykstate dėl to, kad aš ......“ Tačiau to nepakanka – tęsiant pokalbį, reikėtų „atspindėti“ kito žmogaus
jausmus, pripažinti pašnekovo

teisę būti suirzusiam: „Aš suprantu, kad jūs tikėjotės....Mano

atsakymas jus nuvylė, dėl to jūs galite pykti ir jaustis įskaudintas. Sunku kai tikiesi ir nusivili“.
Apibūdinkite savo jausmus, nedemonstruokite jų. Nepamirškite, kad kalbėti apie savo
jausmus taip pat svarbu. Nerodykite, kad pykstate, bet pasakykite tai. Kai gresia konfliktas,
pabandykite suvokti, kokie jausmai jus apima, ir užuot juos demonstravę – apibūdinkite. Dažniausiai
patiriame susierzinimą, tačiau nekelkite balso ir nesikarščiuokite, o bandykite pasakyti, pavyzdžiui
taip: „Man labai nesmagu, kad atrodau nekantrus, bet turiu jums pasakyti....“Netinka sprendžiant
konfliktą aklai ginti tik savo požiūrį arba dėtis „viršesniu“, taip verčiant pašnekovą (klientą) jaustis
menkesniu. Išsisakiusios abi pusės sprendimo turėtų ieškoti kartu ir susitarti bent vienu klausimu.
Nėra nieko blogiau, kaip sakyti „nieko neįmanoma padaryti“, nes ir „karščiausias“ problemas
sprendžiant galima rasti sąlyčio taškų.
Nesiduokite atitraukiami per toli nuo tiesos. Pacientai būna nepatenkinti tais darbuotojais,
kurie ignoruoja jų asmeninius bruožus ir individualybę. Tačiau negalima visiškai paklusti paciento
valiai ir nutolti nuo objektyvaus problemų vertinimo. Konflikto metu stenkitės veikti, remdamiesi
klinikiniu požiūriu, o ne reakcija į konfliktą. Svarbu rasti subtilią pusiausvyrą. Tada, kai emociškai
reaguojama į santykius su klientu, kylančios problemos laikomos asmens reikalu. Vertinti reikia visą
situaciją iš problemos, asmens ir asmenybės ypatybių.
Siekiant efektyvaus konflikto sprendimo, reikėtų laikytis šių principų:
 Pripažinti, kad konfliktas yra;
 Išsiaiškinti, dėl ko jis vyksta;
 Pasirengti kompromisui;
 Parodyti domėjimąsi kito asmens poreikiais;
 Išsiaiškinti, kas svarbu kitam;
 Atidžiai klausytis;
 Būti taktiškiems;
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 Pasiūlyti išsiaiškinti daugiau;
 Stebėti savo ir savo pašnekovo nežodinį bendravimą;
 Parodyti supratimą ir empatiją;
 Įvertinti situacijos svarbą kitam;
 Žengti pirmą žingsnį;
 Siūlyti sprendimo variantus;
 Pasiekti nors nedidelį susitarimą.

4.3.Kaltinimo situacijų sprendimo būdai
4.3.1. Socialinis kaltinimo situacijų suvokimas
Socialinis darbuotojas, slaugytojas dažnai patiria spaudimą, nepagrįstus kaltinimus ir profesijos
nuvertinimą visuomenėje. Visuomenė socialiniam darbui suteikia galią ir turi didelių lūkesčių, kurių
nepateisinus, o galios nepanaudojus, socialiniai darbuotojai kaltinami ir smerkiami. Analogiškos
kaltinimo situacijos galimos ir slaugytojo darbe. Dėl nutinkančių konkrečių nelaimių, turinčių
socialines šaknis, žmonių rūstis dažnai krenta ant „pražiūrėjusių“, „laiku nesuskubusių į pagalbą“
socialinių darbuotojų ar slaugytojų.
Kartais atsitinka taip, jog nei klientai, nei darbuotojai, nei vadovai nėra patenkinti vieni kitais.
Tokiu atveju jie gali kelti kaltinimus vieni kitiems. Teisė rašyti skundą yra labai svarbi. Tačiau skundų
rašymas dažnai problemos neišsprendžia.
Socialinis suvokimas mums padeda suprasti kito žmogaus elgesio prasmę. Darbuotojui svarbu
ne tik, kaip klientas elgiasi, bet ir kodėl taip elgiasi. Kai turime vaizdą apie žmogaus savybes, tikimės
numatyti jo elgesį. Kaltinimai ir reikalavimai kitiems yra gynybinė reakcija. Darbuotojas, pastebėjęs
tokio pobūdžio elgesį, tai turėtų interpretuoti kaip siekį susilaukti paramos.
Bendraujant ypač sunkios tos situacijos, kai pašnekovas (klientas, bendradarbis) kaltina,
priekaištauja, išlieja nepasitenkinimą. O jei pretenzijos, kaltinamojo nuomone, nepagrįstos greičiausiai kils rimtas konfliktas su didesnėmis pasekmėmis. Tačiau to galima išvengti. Net tada, kai
klientas mus kaltina visiškai nepagrįstai, galima konstruktyviai išspręsti kilusius prieštaravimus.
Tačiau, kad taip įvyktų, turime atsisakyti kai kurių instinktyvių reagavimo būdų, kurie tik didina
konflikto įtampą, vaizdžiai kalbant, “kursto ugnį”, teigia G.Chomentauskas ir kt. (1996). Kaltintojas
dažniausiai nesupranta, kas kaltas dėl įvykusios situacijos pasekmių ir klaidų. Šio tipo žmonės nelabai
ir stengiasi suprasti, jiems svarbu išlieti negatyvias emocijas.
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Klientų aptarnavimo srityje dirbantiems žmonėms yra didesnė streso rizika. Ateina įvairiausi
žmonės, ir jų neįmanoma priversti bendrauti dalykiškai, jeigu jie yra nusiteikę kaltinti, turi tvirtą
nuostatą, kad dėl jų nesėkmių kaltas darbuotojas arba įstaiga. Vienas svarbiausių skirtumų yra
specifinė, nelygi abiejų pusių – darbuotojo ir kliento – padėtis. Dažniausiai yra diegiama, kad klientas
visada yra teisus, nors tikrai ne visada taip būna. Tad darbuotojui, dirbančiam su klientais, reikia
atlaikyti didelį emocinį krūvį – nepasitenkinimus, priekaištus, kaltinimus – ir to neparodyti, aptarnauti
žmogų taip, kad jis norėtų sugrįžti.
Kaltinimas yra dažna reakcija į stresą (kalta valdžia, savivaldybė, Sodra, ligoninė, kaimynai),
neieškant savo atsakomybės. Kaltintojas dažniausiai bus kritiškas, nepatenkintas kitais žmonėmis,
kaltins kitus ir nepasitikės kitais.
4.3.2. Kaltinimo situacijų sprendimas
Norint konstruktyviai spręsti kaltinimo situacijas, visų pirma reikia nesusitapatinti su
kaltinamojo vaidmeniu, stengtis suvaldyti emocijas ir padėti klientui nusiraminti. Siekiant užmegzti
bendradarbiaujančius, partnerystės ryšius su kaltinančiu klientu, svarbu atskirti sąvokas „kas aš esu“
nuo „ką aš darau“. Būtina tiksliai apibrėžti profesinių santykių ribas. Darbuotojui reikia nepamiršti
ne tik savigarbos, bet ir pagarbos kitiems – tai yra priimti žmones tokius, kokie jie yra ir nekaltinti,
neteisti jų. Būtina išlaikyti empatišką poziciją, vengiant kliento kritikavimo.
Svarbiausios sąlygos kaltinimo situacijai išspręsti yra šios:
1. konflikto esmės atskleidimas, tai yra pagrindinį konfliktą sukėlusios priežasties
išsiaiškinimas;
2. emocijų kontrolė, konflikto lokalizavimas.
Taip pat, kad siekiant perėjimo iš kaltinimo į teigiamą veiklos ir gyvenimo būdą, reikalingos
šios nuostatos:
1. Skirtumų pripažinimas. Nuomonių skirtumai gali suformuoti stipresnę garantiją, kad
problema bus visapusiškai išnagrinėta;
2. Panašumų ieškojimas. Dėmesys turėtų būti sutelktas ties tuo, kaip išreikšti kiekvieno
dalyvio individualius poreikius;
3. Sprendimų paieška. Dalyvaujančios konflikte šalys turėtų būti tikros, jog turi galimybių
išspręsti problemą.
Kaltinimo situacijose svarbu suvokti, kad kaltintojas dažniausiai nori išlieti emocijas, todėl
svarbu pritaikyti streso įveikos metodus, nuraminti klientą, nepriimti kaltinimų asmeniškai.
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Pasak Chomentausko (1996), rekomenduojami šie kaltinimo situacijų sprendimo etapai:
1. ”Garo išleidimas”. Kai supykęs klientas ateina pas jus su nepagrįstomis pretenzijomis, jis
pirmiausia nori išlieti savo nepasitenkinimą, išsakyti savo nuoskaudas. Apimtas intensyvių
emocijų, jis menkai gali suvokti, ką pats sako ir ką jūs jam atsakote. Todėl beprasmiška
iškart bandyti apeliuoti į jo loginį mąstymą, teikti racionalius argumentus – kaltintojas jūsų
vis tiek neišgirs, be to, jūsų bandymą paaiškinti situaciją gali suprasti kaip norą prieštarauti,
nesutikti su kaltinimu. Pradžioje geriau patylėti, leisti kaltintojui išsikalbėti, dėmesingai
žvelgiant į kalbantįjį ir bandant suprasti problemos esmę. Jei nepertraukdamas įdėmiai
išklausysite, pamatysite, kad emocijos nuslūgsta ir kaltintojo kūno kalba nurimsta. Tai
ženklas, kad galima pradėti dialogą. Tylėti reikėtų tik tol, kol kaltintojas neparodo noro, kad
jūs kažką pasakytumėte.
2. Nepasitenkinimo konkretizavimas. Kaltintojo priekaištai dažniausiai būna apibendrinti,
nekonkretūs, pvz.: ”Jūs blogai dirbate! Pas jus amžina netvarka!” Tam, kad išspręstumėte
situaciją, jums reikia tiksliai žinoti nepasitenkinimo priežastį. O ji gali būti visai menka,
kartais mažai bendro teturinti su tuo kaltinimu, kurį girdėjote pokalbio pradžioje. Jums
būtina sukonkretinti priežastį, pvz.: ”Iš ko sprendžiate, kad mūsų įstaigoje – netvarka?”
Verta tikslinti, konkretizuoti tol, kol jūs tiksliai sužinosite, koks veiksmas, įvykis ar poelgis
sukėlė kliento nepasitenkinimą.
3. Sutikimas, kad kaltinimas, priekaištai turi pagrindą. Puolantysis tikisi, kad jūs ginsitės,
ir yra sąmoningai pasiruošęs kovai. Kai randate būdą sutikti su kaltinimu, jūs “atimate vėją
kaltintojo burėse”. Sutikti, kad kaltinimai, priekaištai turi pagrindą, nereiškia, jog jūs
pripažįstate, kad kaltintojas yra teisus. Jūs galite tik konstatuoti: kliento akimis jūsų veiksmai
galėjo atrodyti neteisėti, nepagrįsti, neracionalūs ir pan. Tuo jūs pabrėžiate, kad supratote
kliento nepasitenkinimo priežastį, o tai visai nereiškia, kad jūs sutinkate su kaltinimais.
4. Paaiškinimas, kaip jūs vertinate situaciją. Tai, kad jūs išklausėte klientą ir sutikote, kad
jo nepasitenkinimas turi pagrindą, leidžia tikėtis, kad ir klientas jus išklausys, stengsis
suprasti. Jūsų požiūris į situaciją, sukėlusią kliento nepasitenkinimą, gali būti visai kitoks.
Pasistenkite savo nuomonę išdėstyti kuo aiškiau, pabrėždami jos subjektyvumą. Gali būti
naudinga pabrėžti, kad kiekvienas žmogus yra savitas ir turi teisę į individualią nuomonę,
paaiškinti, kad vienaip ar kitaip elgtis kartais įpareigoja profesinė pareiga, socialinė padėtis.
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Kaltinimo situacijų sprendimas reikalauja darbuotojo vidinių pastangų ir įprastinio spontaniško
reagavimo atsisakymo.

Svarbu išeiti iš kaltinimo situacijos ir ieškoti abiems šalims priimtino

sprendimo. Kai užsimezga ramus ir lygiavertis dialogas, vyksta pozicijų, prieštaravimų analizė, rasti
abiem šalims priimtiną sprendimą nėra sunku. Net jei tai nepavyktų, tikėtina, kad išsiskirsite
galvodami vienas apie kitą su pagarba.
Kaltinimo situacijoms spręsti gali būti taikomas tarpininkavimas (trečiojo asmens vaidmuo),
kai asmuo, kuris nėra suinteresuotas kurios nors pusės pergale ar pralaimėjimu, tarpininkauja ir padeda
išspręsti konfliktą.
Kaltinimo situacijose nerekomenduojami veiksmai, kurie stiprina konfliktą:
1. Nesutikimas su kaltinimu. Dažnai kliento pretenzijų srautas neturi realaus pagrindo.
Tačiau asmuo, kuris kaltina darbuotoją mano kitaip. Taigi, jei darbuotojas pareiškia jam,
kad jo nuomone, kliento pretenzijos neturi jokio pagrindo, tuo tik patvirtina, kad yra
nejautrus, nesistengiantis padėti.
2. Atsikirtimas. Kai klientas kaltina, puola, žemina, darbuotojui atsiranda spontaniškas
noras apsiginti tais pačiais ginklais. Tačiau pažeminus klientą elgesiu ar žodžiais, galima
tikėtis rimto konflikto. Blogiausia, jei darbuotojas įsižeidžia ir nutaria atsikirsti – įžeisti
įžeidėją. Galite būti tikri, kad įsiplieks konfliktas.
3. Ignoravimas. Spontaniškai kyla ir noras ignoruoti kaltintoją tylėjimu. Tokiu atveju
klientas iš tikrųjų galų gale nutils, bet ar nurims? Jis atėjo supykęs, tvirtai manydamas,
kad darbuotojas kaltas dėl susidariusios negatyvios situacijos. Darbuotojo tylėjimas
formuoja įsitikinimą, kad jam neįdomi kliento problema, kad šnekėti ir aiškinti beviltiška.
Tikėtina, kad kliento agresija tik stiprės, ir jis pasirinks kitus, netiesioginius, būdus
siekdamas padaryti darbuotojui nemalonumų.
4. Besąlygiškas kaltės pripažinimas. Kartais darbuotojas taupydamas laiką atsiprašo
kliento už tai, ko nepadarė, ir prisiima visą kaltę sau. Toks elgesys neišsprendžia
kaltinimo situacijos. Tai gali puolantįjį dar labiau paskatinti konfliktuoti, o besąlygiškas
kaltės pripažinimas užkraus darbuotojui atsakomybę už klaidų, kurių jis nepadarė,
ištaisymą. Be to, greičiausiai kaltinimai nenurims, o kliento spaudimas nesumažės.
4.3.3. Kaip elgtis, kai klientai pareiškia pretenzijas, kurių negalima patenkinti
Kai kuriais atvejais kliento pretenzijų neįmanoma patenkinti dėl objektyvių priežasčių arba dėl
pretenzijos nepagrįstumo. Šiuo atveju darbuotojas turėtų mokėti tinkamai klientui pasakyti “ne”.
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1. Sakykite mandagiai, bet tvirtai, kad negalite patenkinti pretenzijos. “Ne” neturi skambėti
kaip “galbūt”.
2. Pasakykite klientui, kad supratote pretenziją/prašymą ar jos priežastį, trumpai tai
pakartokite.
3. Atsiprašykite, kad dabar negalite įvykdyti pretenzijos/prašymo. Derėtų trumpai ir
suprantamai paaiškinti, kodėl negalite patenkinti pretenzijos. Tačiau tai neturi skambėti
kaip teisinimasis.
4. Jei pretenzija/prašymas kartojamas, dar kartą pasakykite, kad supratote, ko klientas
pageidauja, trumpai pakartokite jo pretenziją/prašymą ir vėl pasakykite “ne”.
5. Jei pretenzija/prašymas vis dar kartojamas, pasakykite, kad negalite daugiau nieko
paaiškinti, pasakykite “ne” ir mandagiai atsisveikinkite.
Baigiant bendravimą su pretenzijas pareiškusiu klientu bet
kokiu atveju būtina mandagiai atsisveikinti, paliekant „atviras duris“.

4.3.4. Kaip elgtis suklydus?
Kai darbuotojas suklysta, klientui kyla natūralus nepasitenkinimas, pyktis. Darbuotojui taip pat
nėra maloni tokia situacija: kai klientas jį apkaltina, kyla noras teisintis, pasiaiškinti, nesutikti.
Šioje situacijoje svarbu nesusitapatinti su klaida. Klaidos padarymas nereiškia, kad Jūs esate
blogas darbuotojas. Be to, klaida visuomet suteikia galimybę ją išsitaisyti.
Kaip elgtis suklydus?
1. Išklausyti ir suprasti kliento nepasitenkinimą, susierzinimą.
Kai klientas Jus apkaltina padarius klaidą, pirmiausia reikėtų išklausyti nepertraukinėjant,
nesiaiškinant ir neignoruojant. Būti dėmesingu – parodyti, kad klausote ir suprantate.
2. Atsiprašyti, kad klentui teks palaukti, ir išsiaiškinti situaciją.
Net jei Jums atrodo, kad klaidos nepadarėte, vis tiek turite atsiprašyti už tą laiką, kuris Jums
reikalingas situacijos išsiaiškinimui, klaidos patikrinimui.
3. Atsiprašyti ir padėkoti už pastebėtą klaidą.
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Jei patikrinus paaiškėja, kad klaida buvo padaryta, dar kartą atsiprašykite kliento ir padėkokite.
Klientas, pasakantis Jūsų klaidas, daro paslaugą Jums ir Jūsų organizacijai – tik žinodami, ką padarėte
netinkamai, galite ištaisyti savo klaidas ir pasistengti jų nekartoti, pagerinti klientų aptarnavimo
kokybę, formuoti teigiamą organizacijos vaizdinį klientų sąmonėje.
4. Ištaisyti klaidą.
Tai reikėtų atlikti kuo skubiau, be reikalo negaišinti kliento ir savo laiko

Pav. 79 – Susitaikymas
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4.4.Emocijos ir jų valdymas
4.4.1. Streso samprata
Stresas yra viena didžiausių šiuolaikinio gyvenimo problemų. Jis turi
įtakos gyvenimo būdo pasikeitimams, o tai turi įtakos fizinei ir psichinei

Pav. 80 – Emocijos

sveikatai. Pirmasis streso sąvoką moksliškai pagrindė Selje (Hans Selye). Jo nuomone, stresas - tai
žmogaus psichinės ir fiziologinės įtampos būsena, atsirandanti dėl išorinių ir vidinių dirgiklių arba
stresorių poveikio. Pagrindinis dėmesio objektas buvo fiziologiniai pokyčiai, atsirandantys žmonių
organizmuose, kurie patyrė stresą. Selje stresą laikė bendruoju prisitaikymo sindromu, susidedančiu
iš trijų fazių: nerimo, pasipriešinimo ir išsekimo. Selje išskyrė psichologiškai teigiamus išgyvenimus
sukeliantį eustresą bei neigiamas emocijas sukeliantį distresą.
Stresas yra nuolatinis mūsų palydovas. Intensyvus gyvenimo ritmas, užimtumas, darbinė
veikla, netikėti gyvenimo posūkiai ir iššūkiai yra įprasti šiuolaikinio gyvenimo veiksniai.
Stresas apibūdinamas kaip individo ir aplinkos sąveika, kai individas aplinkos veiksnius
suvokia kaip grėsmingus jo asmeninei gerovei ir dėl to praranda fiziologinę ir/ar psichologinę
pusiausvyrą. Streso sąvoka dažnai vartojama apibūdinti sielvartą, nuovargį ar jausmus, kurių
nesugebame įveikti. Emocinė įtampa stiprėja, jei didėja aplinkos reikalavimai, susidaro konfliktinė
situacija, atsiranda nenumatytos kliūtys.
Stresoriai – streso būseną sukeliantys bet kokie įvykiai ar situacijos, verčiantys asmenį keistis
arba adaptuotis. Jais gali būti katastrofos, stichinės nelaimės; gyvenimo pokyčiai ir įtampos; chroniški
dirgikliai; kasdieninis įkyrumas.
Stresas – tai labiausiai paplitusi diagnozė, dėl kurio ilgam tampame nedarbingi. Ši psichologinė
diagnozė tapo tokia dažna, kad yra vadinama XXI amžiaus juodąja mirtimi. Stresas yra labiau paplitęs
nei insultas, infarktas ar vėžys.

Įtampa gali būti stimuliuojanti ar motyvuojanti, bet kai mes

nebepajėgiame su ja susitvarkyti ji tampa stresu. Apie stresą įspėja pasikeitęs elgesys. Paprastai stresą
jaučiantiems žmonėms yra sunku susikaupti, jie praranda humoro jausmą ir netenka kantrybės daug
greičiau nei normalu.
Įvairūs autoriai skirtingai klasifikuoja stresą. Stresą galima skirstyti į: psichologinį ir
fiziologinį, trumpalaikį, kasdieninį stresą ir ilgalaikius sunkumus sukeliantį stresą. Trumpalaikis
kasdieninis stresas trunka nuo kelių minučių iki valandos. Tačiau šie trumpalaikiai sunkumai,
sukeliantys stresą, gali būti tokie pat arba dar intensyvesni nei ilgalaikiai ar didelį stresą sukeliantys
sunkumai. Svarbu yra tai, kad dažnai patiriant kasdieninį stresą, keletą kartų per dieną, sunkumai
kaupiasi ir gerokai pakenkia mūsų gyvenimo kokybei, padaro žalos ir fiziniams procesams. Psichinis
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stresas skirstomas į informacinį ir emocinį stresą. Informacinį stresą sukelia tokia situacija, kai dėl
pernelyg gausios informacijos žmogus nepajėgia atlikti užduočių, nespėja reikiamu spartumu priimti
teisingų sprendimų, ypač jei jis už tuos sprendimus yra atsakingas. Emocinis stresas kyla grėsmės ir
pavojų situacijose.
Nuolatinis stresas priverčia jaunus žmones ieškoti ligų. Vegetacinės nervų sistemos sutrikimais
itin dažnai serga darbingo amžiaus žmonės – ir tie , kurie daug dirba, daug iš savęs reikalauja, mažai
ilsisi, nuolat jaučia įtampą ir yra paimti streso.
Taip perdirginama centrinė nervų sistema ir pasireiškia vidaus organų sutrikimų simptomai.
Nervų sistemos dalis - atsakinga už nevalingus veiksmus, vadinama vegetacine nervų sistema.
Ją sudaro dvi dalys : simaptinė ir parasimpatinė. Kai esate susijaudinę, širdis ima plakti smarkiau,
išmuša raudonis, imate prakaituoti. Kai esate ramūs ir atsipalaidavę, kvėpavimas gilėja, širdies
plakimas lėtėja, maistas lengviau virškinamas – tai parasimpatinės nervų sistemos apibūdinimas. Kai
tarp šių sistemų vyrauja pusiausvyra , viskas klostosi kuo puikiausiai, kai įsiaudrina simpatinė nervų
sistema , parasimpatinė neįstengia nuraminti organizmo, kyla didelių bėdų. Medicinos studentai žino,
kad simpatinė nervų sistema aktyviai veikia skrydžio, kovos, išgąsčio ir sekso metu. Parasimpatinė
atsakinga už visa kita. Stresas tarsi užveda simpatinę nervų sistemą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad
niekas taip nesendina kaip „simpatinis įsiaudrinimas“.
Vegetacinė nervų sistema yra atsakinga už širdies ir kraujagyslių sistemos darbą, t.y. reguliuoja
širdies ritmą bei kraujospūdį. Nuo jos priklauso kvėpavimo dažnis ir gilumas, virškinamojo trakto
veikla, tuštinimosi dažnumas, paties žarnyno veikla, taip pat endokrininių ir prakaito liaukų veikla.
Be to ji turi įtakos ir mūsų emocinei būsenai. Toks žmogus yra ir sveikas ir nesveikas. Nesveikas –
nes jaučia tam tikrus simptomus, kurie kelia nerimą ir gadina gyvenimą. O kita vertus – atlikus
tyrimus nerandama jokios ligos. Tada jis dar labiau nervinasi nes gydytojai neranda ligos, kuo labiau
nervinasi tuo labiau pusiausvyrą praranda CNS ir galvos smegenų centrai, kurie yra atsakingi už
vegetacinę nervų sistemos funkcionavimą.
Taigi belieka išsiaiškinti priežastis, jog liga visiškai yra valdoma, ir ką toliau reikia daryti kad
simptomai išnyktų.
Atliktų tyrimų duomenimis, vienokia ar kitokia vegetacinės nervų sistemos sutrikimo forma
vargina beveik 50 proc. į polikliniką besikreipiančių žmonių.
Veikia ir gamtos permainos: Pilnatis yra susijusi su tam tikrais magnetinių laukų pasikeitimais,
jie mus , be abejo veikia, simptomai paaštrėja. Rudenį yra mažiau saulės, žmones užplūsta depresinės
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nuotaikos, o pavasarį, kai norisi kažko naujo, neįprasto, gerų pasikeitimų, deja, taip greitai
nesulaukiame.
Vegetacinės nervų sistemos sutrikimus dažniau jaučia pesimistai. Vegetaciniai sutrikimai gali
praeiti ir savaime, ar gydant, arba gali išsivystyti sunki liga.
Tai kas gi yra stresas?
„Tai bet koks fizinis , protinis ar emocinis veiksnys, sukeliantis protinęs įtampą ar darantis žalą
organizmui“ , rašo dr. J. Bowdenas knygoje, „Veiksmingiausi būdai gyventi ilgiau“.
Gamta apdovanojo žmogų reakcija į stresą kaip atsaku į ekstremalias situacijas. Tai lyg
ypatingas greičio pedalas, kuris spustelimas tik iškilus grėsmei išgyventi. Kurdama žmogų gamta
nenumatė, kad šis pedalas bus maigomas ištisą dieną.
Staigus kortizolio ir adrenalino kiekio padidėjimas pagreitina širdies plakimą, paspartina
plaučių ir širdies funkcionavimą, išplečia vyzdžius (galite matyti kur ir nuo ko bėgate), padidina
cukraus kiekį kraujyje (jums reikalinga energija). Šie veiksniai turi įtakos metaboliniams organizmo
sistemų procesams – pavyzdžiui reprodukcinė ir imuninė sistemos laikinai tampa nereikalingos.
Tačiau žvelgiant plačiau kortizolis yra didelė problema. Streso hormonai slopina imunitetą. Kortizolis
ardo raumenis ir lemia juosmens srityje matomą svorio prieaugį.
Nežiūrint į tai, kad stresas įvairiai suskirstomas, pažymėtina, kad stresas gali veikti žmogų ir
teigiamai, ir neigiamai. Stresas gali paversti žmogų dirgliu, bet jis gali būti ir uždeganti kibirkštis,
stimuliuojanti įgyvendinti idėjas. Matome, kad stresas lemia visus mūsų veiksmus, mintis ir jei
neperžengia ribinio slenksčio, neturi didesnės įtakos mūsų nuotaikai, sveikatai, tonusui bei
darbingumui.
Dvylika dažniausiai pasitaikančių streso priežasčių:
1. Laiko stoka ir darbų baigimo terminai;
2. Per didelis darbo krūvis;
3. Netinkamai apmokyti darbuotojai;
4. Viršvalandžiai;
5. Susirinkimai;
6. Darbo įtaka privačiam ir socialiniam gyvenimui;
7. Naujos technologijos;
8. Skirtingos nuomonės ir požiūriai;
9. Darbo nešimasis namo;
10. Autoriteto ir įtakos trūkumas;
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11. Darbai, viršijantys asmens kompetenciją.
Pasekmės. Patiriant stresą, pirmiausiai keičiasi elgesys. Galimi tokie pokyčiai, kaip miego,
apetito sutrikimai, dažnesnis rūkymas, alkoholio, vaistų vartojimas, pykčio protrūkiai, agresyvumas,
verksmingumas, irzlumas. Jei stresas trunka ilgai, žmogus būna pavargęs, prislėgtos nuotaikos,
nervingas, neryžtingas, nepajėgia susikaupti, jį kankina nemiga arba, atvirkščiai, jis būna mieguistas.
Ilgai trunkantis nekontroliuojamas stresas išsekina psichiką bei imuninę organizmo sistemą ir gali
tapti įvairių ligų priežastimi. Tipiškos streso sukeltos ligos gali būti šios: hipertoninė liga, skrandžio
ar dvylikapirštės žarnos opaligė, migrena, miokardo infarktas, kai kurios imuninės, alerginės ligos,
psichikos sutrikimai.
Slaugytojas ar socialinis darbuotojas dirba nuolatinėje įtampoje, dažnai atsiduria stresinėse
situacijose. Stresas – tai fizinių ir dvasinių jėgų didelė įtampa, kai žmogus pasijunta bejėgis prieš
susikaupusį darbą, sunkumus, kliūtis, atsiranda vidinis nerimas, graužatis. Žmogus ne tik sau
nepadeda, bet

apsunkina esamą situaciją. Paprastai stresas prasideda atsikėlus, jeigu imame

įsivaizduoti, kad laukia sunki arba nuobodi darbo diena.
Slaugytojo ar socialinio darbuotojo profesijoje stresinių situacijų gausu, kadangi jo darbo
dienos ritmas nelengvai reguliuojamas, darbo diena įtempta, kupina nenumatytų situacijų,
priklausanti nuo nuolatos besikeičiančių aplinkybių, lankytojų, asmeninių aplinkybių, savijautos.
Būna dienų kai susikaupia labai daug darbo arba reikia atlikti didelės apimties, skubius, ypatingo
dėmesio reikalaujančius darbus. Iš tikrųjų medicina skiria du būsenos tipus: eustresą ir distresą.
Eustresą medikų nuomone sukelia džiaugsmas, laimė, malonūs laukimai ir kiti išgyvenimai,
teikiantys pasitenkinimą. Dėl jo nesusergama, priešingai – jis palaiko teigiamą žmogaus būseną.
Šnekamojoje kalboje, gyvenime, kalbėdami apie stresą turime galvoje distresą. Apie tai liudija
pakitimai širdies veikloje, kvėpavime, kraujyje, pakinta žmogaus elgesys: jis stipriai susijaudina,
judesiai tampa chaotiški, kalba neaiški, elgesys sutrikęs, pasikeičia veido išraiška, sunku susikaupti,
sutelkti dėmesį, normaliai dirbti.
Jeigu atsiranda išorinių priežasčių neturintis vidinis nerimas, reikia prisiminti, kad
veiksmingiausias vaistas – užimtumo terapija. Nereikia leisti, kad smulkmenos išmuštų iš
pusiausvyros. Jeigu įvyko nemalonumas – susitaikykite su juo ir nesigraužkite. Norint išvengti
stresinių situacijų, vidinio nerimo, užduokite sau tris klausimus:
1. Ar iš tikrųjų nerimo priežastis tokia svarbi?
2. Ar ne laikas tarti sau “sustok”.
3. Kiek aš sumokėjau už “švilpuką” (nerimą)?
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Įvykus neišvengiamam atsitikimui, reikia jį “nurašyti”, pamiršti ir pereiti prie kitų pareigų bei
darbų. Sunkų, nemalonų darbą reikia ne atidėlioti, o entuziastingai jo imtis. Norint neprarasti vidinės
pusiausvyros, turėti energijos darbui, gerą nuotaiką, reikia stengtis per dieną padaryti bent vieną gerą
darbą, tokį, kurį prisiminęs nusišypsotum. Organizmo įtampą padidina nuobodulys, nuoskauda,
skubėjimas, nerimas, jaudinimasis. Įtampai mažinti yra keletas būdų: masažai, autogeninė treniruotė,
judėjimas. Svarbūs tokie įgūdžiai, kaip mokėjimas atsipalaiduoti, mokėjimas susiplanuoti darbus
pagal jų svarbą, neatidėliotinas svarbių reikalų sprendimas, teisingas darbo vietos susitvarkymas, visų
nereikalingų dokumentų ir daiktų nukraustymas nuo darbo stalo.
4.4.2. Streso fiziologija
Į patiriamą stresą kiekvieno žmogaus kūnas reaguoja beveik vienodai. Apibrėžiamos šios
fiziologinės reakcijos į stresą:


Padidėjęs adrenalino kiekis kraujyje;



Aktyvuojama skydliaukės veikla;



Sumažėja organizmo imunitetas;



Atsiranda opos skrandyje;



Kinta kraujospūdis;



Padidėja odos jautrumas.
Jutimo organai suvokia stresą sukeliantį dirgiklį, tai yra stresorių, ir nerviniais kanalais

perduoda jį smegenims. Reakcijos yra tokios: padažnėja širdies plakimas, padidėja kraujospūdis,
kvėpavimas tampa greitesnis, kraujyje padaugėja cukraus, daugiau kraujo priplūsta į raumenis ir
plaučius, blokuojamas mąstymas, sutrinka virškinimo sistema (džiūsta burna), oda mažiau
aprūpinama krauju (išbąlama, prakaituojama).
Dažniausiai po streso nebūna tiesioginės fizinės reakcijos, jis nepanaikinamas. Aliarmo būsena
išlieka, neatsipalaiduojama, kūnas negali atsigauti, šiuo atveju kalbama apie distresą arba negatyvųjį
stresą. Jeigu daug stresinių situacijų greitai eina viena po kitos arba viena stresinė situacija užsitęsia
ilgesnį laiką, o kūnas ne visada atgauna pusiausvyrą, atsiranda streso simptomų.
4.4.3. Tipiškos mąstymo klaidos stiprinančios stresą
1. Neatsižvelgimas į faktus:
a. Pervertinimas situacijos: vertinate situaciją blogiau nei iš tikrųjų;
b. Klaidingas absoliutinimas: naudojate tokius vertinimo žodžius kaip „visada“, „niekada“;
c. Klaidingas numatymas: bus blogai, nežiūrint, kad nėra veiksnių tai rodančių;
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d. Neadekvati atsakomybė: visa atsakomybė už įvykį perduodama sau ar kitam asmeniui;
e. Neadekvatūs motyvai: manote, kad žinote, kodėl taip kas nors pasielgė.
2. Faktų neteisingas interpretavimas:
a. Ne visi faktoriai įtraukiami: naudojatės tik tais, kurie paremtų Jūsų nuomonę;
b. Naudojami tik dichotominiai vertinimai: juodas arba baltas matymas;
c. Vertinami nevertinami objektai: pvz: Kito žmogaus vertė matuojama remiantis tik vienu
parametru.
3. Išgalvoti faktai.
a. „taip turi būti“: vieni įvykiai seka po kitų;
b. Emocijų naudojimas: situacija yra tokia, nes aš jaučiu taip.
4.4.4. Konstruktyvi streso įveika
Streso įveika gali būti dvejopa:
1. Į problemą nukreipta įveika;
2. Į emocijas nukreipta įveika
Į problemą nukreipta įveika pasirenkama , kai vertinant įvykį nusprendžiama, kad tą įvykį ar
situaciją galima pakeisti. Imantis tiesioginių veiksmų. Tai dažniausiai taikoma darbe.
Į emocijas nukreipta strategija – pasirenkama, kai pirminio įvertinimo metu padaroma išvada,
kad negalima pakeisti žalingos, grėsmingos, situacijos. Todėl įveika skirta tik emociniam atsakui į
pyktį pakeisti.
R. S. Lazarus atlikęs nemažai streso tyrimų , padarė tokias išvadas:
1. Kiekvienoje situacijoje žmogus pasirenka skirtingas įveikas;
2. Įveikos forma priklauso nuo situacijos įvertinimo. Jei įvertinus manoma, kad galima ką
nors pakeisti – pasirenkama į problemą nukreipta įveika. Čia autorius primena žinomą
maldą: „Dieve išmokyk mane susitaikyti su tuo ko negaliu pakeisti, Duok man tvirtybės
įveikti tai, ką aš galiu pakeisti, ir išminties atskirti viena nuo kito.“
3. Moterys ir vyrai pasirenka panašias įveikas.
Relaksacijos, meditacijos, autogeninės treniruotės, kvėpavimo kontrolė yra vieni žinomiausių
streso įveikos būdų. Šie metodai padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, sumažina emocinę įtampą,
nerimą, padeda susikaupti, geriau suprasti save ir savo elgesio motyvus, įvertinti įvykio
reikšmingumą bendroje gyvenimo perspektyvoje.
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Mažiausiai laiko reikalaujantis būdas įveikti stresą, kovojant su jo psichologinėmis pasekmėmis
(dirglumu, pykčiu, priešiškumu, nerimu, įkyriomis mintimis) – dėmesio nukreipimo pratimai.
Elementariausias šio pobūdžio pratimas yra skaičiavimas. Skaičiavimo iki 10 pratimas sudėtingoje
situacijoje gali padėti išsaugoti blaivų protą, tačiau svarbu, kad skaičiuotumėte susikaupę, o jeigu
skaičiavimo metu mintys „nuklysta“, pradėtumėte iš pradžių.
Prie

trumpų

dėmesio

pratimų

taip

pat

priskirčiau

ritmingai

judančio

daikto stebėjimą: susikoncentruokite į sekundinę ar minutinę laikrodžio rodyklę ir kurį laiką ją
stebėkite. Reguliariai atliekant pratimą turėtumėte išmokti atsipalaiduoti per gana trumpą laiką.
Stebėti galima ir kitus objektus – daiktus ar kūno dalis.
1. Įdėmiai įsižiūrėkite į mažąjį pirštą. Tegul visas pasaulis nustoja egzistuoti. Pasistenkite
pajusti jį, tačiau nejudinkite. Neskubėdami peržiūrėkite visus abiejų rankų pirštus.
2. Patogiai įsitaisę ir atsipalaidavę 3-5 min. įdėmiai stebėkite kokį nors daiktą (pieštuką,
dėžutę, stiklinę), stengdamiesi nenukreipti žvilgsnio į šalį. Stenkitės pastebėti kuo
daugiau daikto detalių.
3. Pamažu įkvėpdami atidžiai stebėkite pasirinktą daiktą, o iškvėpdami užsimerkite
“išdildydami” įspūdį. Atlikite pratimą 30-50 kartų.
4. 3-5 min. nenutrūkstamai arba ritmiškai stebėkite bet kokį daiktą. Po to užsimerkite ir 3-5
min. stenkitės jį detaliai atvaizduoti. Atsimerkite ir sulyginkite stebėtą daiktą su tuo,
kuri įsivaizdavote.
5. Atidžiai apžiūrėkite kokį nors vieną paprastą daiktą (pieštuką, degtukų dėžutę), po to –
kitą (stiklinę, vazą, puodelį). Užsimerkę mintyse “įdėkite” vieną daiktą į kitą (mažesnį
į didesnį).
Kartais tikrų objektų turėti nė nebūtina, reikia pasitelkti tik vaizduotę. Įsivaizduokite, kad
rankoje laikote teniso kamuoliuką. Įsivaizduokite jo dydį, formą, svorį, stangrumą, paviršių. Po to
mintyse kamuoliuką paspauskite ir atleiskite. Stenkitės, kad pirštai nejudėtų.
Parengta pagal D. Kvakšytę (šaltinis - http://psichika.eu/blog/streso-%C4%AFveikad%C4%97mesio -nukreipimo-pratimai/)
Stresą įtakojantys individualūs skirtumai:
 Suvokimas, t.y. subjektyvus situacijos matymas ir vertinimas;
 Darbinė patirtis neigiamai susijusi su profesinio streso lygiu;
 Kontrolės lokusas:
 Internalai: gyvenimo įvykiai priklauso nuo manęs.
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 Eksternalai: gyvenimo įvykius nulemia išorinės jėgos.
 A/B tipo elgesys:
 A: viską būtinai reikia padaryti laiku ir labai gerai.
 B: ne visada reikia „plėšytis“.
4.4.5. Frustracija
Tai sąmoningas atsisakymas atlikti užduotį, kapituliacija realybės akivaizdoje, vangus
sąmoningas atsisakymas (”aš nieko negaliu padaryti”) ir abejonės. Šito galima išvengti pasitelkus
kolegų paramą ir pagalbą.
Frustracija veda į apatiją - tai moralinis ir etinis abejingumas, formalus pareigų vykdymas. Šiuo
atveju būtinas išorinis palaikymas: draugų, šeimos, bendradarbių, kurie padėtų veiksmais ir
emociškai.
4.4.6. Profesinis „Perdegimas“
Socialinį ir slaugytojo darbą galima apibūdinti kaip sudėtingą, emociškai įtemptą veiklą.
Darbuotojams tenka dirbti su “sunkiais” klientais, dirbti viršvalandžius. Didelis klientų skaičius,
sprendžiamų problemų svarba, savarankiškumo stoka sprendžiant problemas, mažas atlyginimas –
priežastys, lemiančios socialinių darbuotojų stresą.
Nuolatinis susidūrimas su neigiamais gyvenimo reiškiniais, menkas socialinio darbo prestižas
visuomenėje ir kiti negatyvūs veiksniai sumažina motyvaciją gerai atlikti savo pareigas. Nusiviliama
profesija, išsivysto “perdegimo” sindromas.
Perdegimas apibrėžiamas kaip emocinio, fizinio ir protinio išsekimo būsena, kurią lydi
neigiamas požiūris į žmones, darbą ir visą gyvenimą.
Sumažėja tokių darbuotojų veiklos produktyvumas, pablogėja klientų aptarnavimo kokybė,
išauga šeimyninių konfliktų tikimybė darbuotojų šeimose. Perdegę darbuotojai tampa cinikais ir
pesimistais. Veiksniai, lemiantys specialistų profesinį stresą ir kitus neigiamus jų veiklos aspektus,
skirstomi į asmenybės (neurotiška asmenybė, žema savivertė) ir organizacinius (asmenybės
ištvermingumą lemia darbo aplinka).
“Perdegimas” - tai psichologinis nuovargis ir frustracija, kurią sukelia atsidavimas idėjai,
gyvenimo būdui ar santykiams, neduodantiems laukiamo rezultato. Šiuo atveju perdegimas
lyginamas su stresu, kurio priežastis – neišsipildęs sėkmės troškimas. Atsiranda susvetimėjimo
jausmas, depresija, dvasinis išsekimas – tai gynybinės reakcijos į stresą. Charakteringas perdegimo
požymis - susidomėjimo darbu praradimas. Tada atsiranda darbuotojų poreikis turėti daugiau laisvo
laiko, švenčių, bendrauti su šeima ir draugais.
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Išryškėja ir kiti perdegimo požymiai socialiniame psichologiniame kontekste:
 Sumažėja emocinis tonusas – jaučiama energijos stoka pasitikti kitą dieną ir klientą;
 Prarandami teigiami jausmai klientams – užuojauta ir pagarba;
 Atsiranda šiurkštumas, apatiškumas, artimesnio kontakto su klientu vengimas, formalių
taisyklių vykdymo dominavimas;
 Socialiniai darbuotojai pradeda klientus suvokti kaip daiktus (etikečių klijavimas);
 Deformuojasi nuostatos kitų atžvilgiu (dehumanizacija);
 Silpnėja profesinė motyvacija.
Perdegimo sindromą sukeliančios priežastys:
1. Profesinių reikalavimų ir darbuotojo išteklių neatitikimas (pvz. kompetencijos stoka);
2. Prieštaravimas tarp darbuotojų noro savarankiškai pasirinkti atsakingas veiklas, sprendimo
būdus ir vadovų, ribojančių tokias veikla per būtinos informacijos prieinamumą. To pasekmė
– darbuotojams atsirandantis menkavertiškumo ir nenaudingumo jausmas.
3. Disbalansas tarp darbuotojo poreikio gauti orų atlyginimą ir realios galimybės tokį gauti.
4. Prieštaravimas tarp teisingumo poreikio ir teisingumo nebuvimo.
5. Žmonių poreikiui kurti pozityvius ryšius su kitais trukdantys konfliktai organizacijos viduje
arba profesinė izoliacija.
6. Vertybių konfliktas (prieštaravimas tarp sąžiningumo ir būtinybės slėpti informaciją).
Perdegimas veda prie darbuotojų fizinės būklės neigiamos dinamikos (galvos skausmai, lėtinis
nuovargis, fizinis išsekimas). Pradinė perdegimo stadija charakterizuojama kaip depersonalizacija, o
galutinė –– emocinis išsekimas.
Siekiant išvengti perdegimo siūloma formuoti realų požiūrį į darbą, mokytis išlaikyti
pakankamą atstumą tarp savęs ir kliento, semtis patirties iš sėkmingų sprendimų ir nesureikšminti
nesėkmių. Veiksminga atnaujinti darbo turinį, tobulinti kvalifikaciją, imtis naujų darbo funkcijų,
sutelkti dėmesį į užduoties užbaigimą, dalyvauti naujuose projektuose.
Perdegimo darbe sindromo prevencija - tai priemonės (organizacinės ir individualios), kurios
keičia profesinės veiklos sąlygas (aplinką) ir didina individo toleranciją jų atžvilgiu.
Organizacinės priemonės:
•

Įvertinti užduočių įvykdymo terminų realumą ir pagal galimybes sumažinti per didelį darbo
intensyvumą;

•

Išskirti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, nustatyti prioritetus;
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•

Aiškiai apibrėžti savo, kaip specialisto, atsakomybės sritį ir neprisiimti atsakomybės už kitų
žmonių darbą;

•

Išmokti sakyti “ne” tuo atveju, kai paveda ar prašo atlikti naują užduotį, kuriai nėra laiko;

•

Išmokti racionaliai naudoti savo laiką;

•

Susikurti individualų darbo ritmą, kuris leistų optimaliai panaudoti savo išteklius;

•

Ieškoti būdų, kaip paįvairinti savo darbą ir sumažinti monotoniškumą;

•

Susitarti su vadovybe dėl pertraukų, kai darbas intensyvus;

•

Pertraukų metu skirti laiką maloniam bendravimui su kolegomis – tai padeda atgauti jėgas;

•

Sukurti darbo dienos baigimo ritualą – nesinešti nemalonių darbinių situacijų namo;
Individualios priemonės (tolerancijos stresui, t.y. atsparumo stresui, didinimas):

•

Įvairūs relaksacijos metodai (laisvalaikis, sportas, kvėpavimo pratimai ir t.t.)

•

Geros sportinės formos palaikymas;

•

Aktyvus bendravimas su giminaičiais, draugais;

•

Emocinė iškrova – pasidalinimas jausmais su artimais žmonėmis;

•

Grožinės literatūros skaitymas, kino filmai;

•

Pomėgiai.
Perdegimo darbe sindromo prevencijai išskiriamos trys galimos prisitaikymo arba adaptacijos

formos:
1. Ieškoma palankios darbuotojui aplinkos;
2. Aplinka keičiama pagal žmogaus poreikius;
3. Keičiasi pats žmogus.
Teigiama, kad “perdegimo” sindromas yra žmogaus adaptacijos prie sudėtingų profesinės
veiklos sąlygų procesas ir rezultatas. Kadangi jis atlieka adaptacinę funkciją, be neigiamos reikšmės
į šio reiškinio analizės lauką prasiskverbia idėjos apie pozityvų šios funkcijos tikslą - persitvarkymą.
Perdegimo” sindromo tyrimai parodė, kad žmonės, aktyviai kovojantys su stresu, pasižymi
žemu perdegimo lygiu, ir, priešingai, asmenims, pasyviai besipriešinantiems stresui, nustatomas
aukštas perdegimo laipsnis. Emocinis išsekimas rečiau pasireiškia specialistams, kurie jaučia, kad
kontroliuoja susiklosčiusias gyvenimo aplinkybes. Rekomenduojama iš savo žodyno pašalinti
neigiamą atspalvį “negaliu šito daugiau ištverti”; ”beviltiška situacija”; “nekenčiu”;
Tais atvejais, kai pajuntama, kad dirbant su klientu prieita aklavietė, tikslinga padaryti trumpas
pertraukėles (sugalvojus pretekstą, išeiti iš kabineto, suskaičiuoti iki 10 ir t.t).
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Darbuotojams labai svarbu realistiškai vertinti savo galimybes, suvokti išteklių ribas: ką galima
ir ko negalima padaryti realiomis sąlygomis.
(Parengta pagal A. Petrauskienę; šaltinis - www.mruni.eu/mru_lt.../socialinio_darbo.../ Ivadas
4.4.7. Patarimai streso valdymui
Emociniai įpročiai ir kontrolė
- Skirkite laiko pamąstymui apie tai, kas Jūs esate ir ko norite iš gyvenimo;
- Priimkite tvirtus sprendimus dėl savo poreikių patenkinimo ir kontroliavimo.
- Mokykite pasakyti “ne”.
- Siekite komfortabilios būsenos rodydami savo emocijas aplinkiniams.
Fizinė būsena
- Skirkite laiko pasivaikščiojimui gryname ore
- Atsisakykite įpročių, kenkiančių sveikatai;
- Imkitės sporto /aktyvaus poilsio, kuris Jums teikia malonumą;
- Pasikonsultuokite su gydytoju, susidėliokite dienos režimą.
Asmeninė gerovė
- Prisiminę blogiausiai įvertintus teiginius, iškelkite asmeninius tikslus;
- Pagerinkite miego kokybę;
- Venkite kavos/arbatos, dažniau atsipalaiduokite.
Emocinė pusiausvyra
- Venkite “įkalinti” emocijas. Nuo pykčio ir nusivylimo stenkitės pereiti prie malonių
dalykų.
- Stabdykite neigiamas emocijas;
- Išmokite sustoti ir pagalvoti apie tai, ką Jūs girdite, sakote ir darote.
Mityba ir dieta
- Keiskite mitybos įpročius, atsisakykite riebalų, cukraus, druskos.
- Daugiau vartokite baltymų, vitaminų, vandens.
Polinkiai
- Skirkite laiko sau: refleksijai, relaksacijai, apmąstymams
- Neperpildykite savo dienos tikslais, prioritetais, aktyvumu.
- Veikite ramiai, stenkitės, kad tai taptų nauju įpročiu.
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Darbinė veikla
- Imkitės užduočių ar projektų, kurie praturtintų Jūsų darbą.
- Pamąstykite, kiek svarbus Jūsų gyvenime yra darbas.
- Pagalvokite, kaip galite suteikti sau daugiau pasitenkinimo tiek darbe, tiek už jo ribų.

4.5.Bendravimas su klientu siekiant bendradarbiavimo
Bendravimo ir bendradarbiavimo sampratos

Bendravimas socialiniame darbe ir slaugoje yra svarbiausia
ryšio priemonė tarp klientų ir darbuotojų, o efektyviausias

Pav. 81 – Bendradarbiavimas

bendravimas yra tada, kai nepamirštama, kad žmogaus ryšys su žmogumi - viena iš didžiausių
socialinių vertybių.
Bendravimas - tai prasminga dviejų ar keleto žmonių sąveika, pasikeitimo informacija procesas.
Bendravimo prigimtis glūdi žmogaus saviraiškoje, jo sugebėjime perduoti informaciją kitiems
žmonėms. Mokslininkai išskiria svarbiausias bendravimo funkcijas: emocionaliąją, motyvacijos,
informacijos ir kontrolės. Emocionalioji funkcija yra orientuota į žmogaus jausmus, taigi, iššaukia
tokius jausmus, kaip pasitenkinimas, nepasitenkinimas, laimė, pyktis ir pan. Motyvacijos funkcija tai tam tikro elgesio, veiksmų, veiklos skatinimas, kurį sukelia įvairūs motyvai. Informacijos
funkcijos tikslas - suteikti informaciją, kuri reikalinga sprendimo priėmimui. Kontrolės funkcija
leidžia įvertinti pasiektą rezultatą.
Bendravimas (komunikacija) grindžiamas žmonių tarpusavio supratimu, pagarba ir asmenybės
saviraiška. Pasikeitimas informacija gali vykti žodžiais, neverbalinėmis priemonėmis, emocijomis.
Bendravime su žmonėmis svarbu: kontakto užmezgimas, bendravimo palaikymas, mandagus elgesys.
Labai svarbus pirmasis įspūdis, daug lemia geranoriškumas, kurį atspindi šypsena ir pasirengimas
padėti klientui.
Bendradarbiavimas - tai darbas kartu siekiant bendro tikslo. Bendradarbiavimo procese
formuojasi nuomonių ir pastangų bendrumas. Bendradarbiavimui nepakanka tiesiog dirbti kartu, dar
viena bendradarbiavimo sąlyga

–

pasirengimas paremti

ir padėti

kitiems dalyviams.

Bendradarbiavimo esmė – aktyvus visų šalių dalyvavimas dirbant kartu, siekimas maksimaliai
patenkinti savo poreikius, tačiau atsižvelgiant ir į kitų dalyvių poreikius bei ieškant jų patenkinimo
būdų. Bendradarbiavimas – geranoriškas ir išmintingas kelias siekiant visų šalių interesų
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patenkinimo, tačiau jis reikalauja labai daug pastangų ir kantrybės. Sprendimo paieškoms reikia skirti
gana daug laiko. Būtina išsiaiškinti tikruosius visų šalių poreikius, visoms šalims išklausyti vienai
kitą, paskui rasti galimų alternatyvių sprendimų bei pasirinkti vieną galutinį. Todėl ne visose
situacijose bendradarbiavimo būdas yra optimalus.
Bendradarbiavimo esmę sudaro bendra dalyvių veikla, grįsta jų tarpusavio sutarimu, ryšiais tarp
jų, bendru tikslų suvokimu ir bendra siekimo koncepcija. Dalyvaudami bendroje veikloje, žmonės
padeda realizuoti vienas kito poreikius, kartu išreiškia save, galėdami laisvai mąstyti ir kurti. Tai
žmonių socialinė sąsaja, atsirandanti dirbant kartu.
Veiksmingas bendravimo procesas
Bendravimo procesas prasideda nuo kontakto užmezgimo, todėl labai svarbus pirmasis įspūdis,
geranoriškumas, kurį atspindi šypsena ir pasirengimas spręsti kliento problemą. Svarbu ne tik mokėti
kalbėti, bet ir dėmesingai bei atidžiai klausyti, o taip pat rodyti toleranciją ir pagarbą kitų nuomonei.
Siekiant veiksmingo bendravimo, labai svarbi yra paprasta taisyklė: būkime su žmonėmis draugiški
ir mokėkime tą draugiškumą parodyti. Lengviausiai ir paprasčiausiai draugiškumas parodomas
šypsena, akių kontaktu.
Bendravimo procesas užsimezga tada, kai informacijos siuntėjas jaučia, kad informacijos
priėmėjas pasiruošęs bendrauti su siuntėju. Informacija gali būti perduodama verbaliniu (žodiniu) ir
neverbaliniu (nežodiniu) būdu.
Didelę reikšmę bendravimui turi neverbalinė kalba. Žmogų galima įžeisti ne tik žodžiais ar
veiksmu. Veido išraiška ir laikysena akivaizdžiai parodo nuostatas, turi didelę komunikacinę reikšmę.
Bendraujant svarbi išvaizda, laikysena, manieros, gestai, veido išraiška, akių kontaktas, šypsena žmogaus bruožai, parodantys jo vidinę kultūrą, išsilavinimo lygį. Darbuotojui reikia mokėti suprasti
neverbalinę kalbą todėl, kad šia kalba pasakoma apie 80 proc. visos informacijos, kuri pokalbio metu
turi nemažesnę reikšmę kaip ir pokalbio turinys. Neverbalinė kalba gali padėti darbuotojui įsitikinti
kliento žodžių teisingumu ir nuoširdumu.
Darbuotojo santykiai su klientais turi būti pagrįsti humaniškumo principu, pozityvūs, dalykiški.
Kiekvienas asmuo įstaigoje turi būti aptarnaujamas pagarbiai, prašymuose bei skunduose keliami
klausimai turi būti sprendžiami greitai ir dalykiškai. Darbuotojas turi būti paslaugus, mandagus,
taktiškas, jis negali pabrėžti savo dominuojančios padėties, duoti pažadų, kurių neįmanoma ištesėti
arba neketinama vykdyti.
Kiekvienas klientas įstaigai yra svarbus. Viešoji nuomonė turi didelės įtakos įstaigos prestižui,
todėl visi įstaigos darbuotojai turi sudaryti gerą įspūdį klientams. Kartais tai bus pirmasis ir paskutinis
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įspūdis, charakterizuojantis įstaigą. Darbuotojo manieros, išvaizda, asmenybė veikia klientą, kurdama
įstaigos įvaizdį. Darbuotojas turi būti pasirengęs efektyviai spręsti kliento klausimus, mandagiai ir
dėmesingai išklausyti pašnekovą.
Kiekvienas žmogus, su kuriuo darbuotojui tenka bendrauti, turi savo individualių savybių,
savaip interpretuoja faktus, vertina vieną ar kitą situaciją. Svarbus veiksnys bendravime yra
darbuotojo psichologinė nuostata kliento atžvilgiu. Neigiama nuostata skatina į klientą žiūrėti ir
vertinti su nepasitikėjimu, įtariai, visur įžvelgiant nedraugiškumą. Tokia nuostata turi įtakos ne tik
bendravimo formai ir klausimų sprendimui, bet ir informacijos perteikimui. Dėl neigiamo
nusistatymo informacija gali būti perteikta neteisingai.
Deilas Karnegis, žinomas amerikiečių veiksmingo bendravimo specialistas, parašęs keletą
populiarių knygų bendravimo tematika, rekomenduoja tokius pagrindinius veiksmingo bendravimo
principus:
1. Nuo pat bendravimo pradžios elgtis draugiškai.
2. Įsiminti klientų pavardes.
3. Gerbti kito žmogaus nuomonę.
4. Nuoširdžiai domėtis kitais žmonėmis, pripažinti jų vertę.
5. Tiesmukiškai nesakyti žmogui, kad jis neteisus.
6. Jei pats esi neteisus, prisipažinti nuoširdžiai ir iš karto.
7. Nuoširdžiai pasistengti pažvelgti į dalykus iš kito žmogaus pozicijų.
8. Taikyti Sokrato metodą siekiant nuraminti pašnekovą: sudaryti sąlygas jam iš eilės ištarti
keletą teiginių (taip, taip, taip).
9. Kontroliuoti savo mintis, žodžius ir kūno kalbą.
10. Leisti žmonėms pajusti jų reikšmingumą, nesigirti savo pasiekimais.
11. Atkreipiant dėmesį į žmonių klaidas, daryti tai netiesiogine forma ir draugiškai.
12. Stengtis, kad klientas patikėtų, kad jūsų idėja yra jo paties idėja.
Veiksmingam bendravimui didelę įtaką daro profesinės etikos ir etiketo normų laikymasis.
Profesinės etikos ir etiketo taikymas
Profesinė etika - tai atskira etikos sritis, nustatanti reikalavimus bei standartus, kurių turi
laikytis vienos ar kitos profesijos atstovai. Praktiškai tai gali būti moralinių normų rinkinys ar etikos
kodeksas, kuriuo turi vadovautis tam tikros profesijos atstovas, priimdamas sprendimus. Profesinė
etika – tai profesinio elgesio moralinių normų visuma, kuri palaiko moralinį profesijos prestižą.
Profesinės etikos principai apima tikslų profesinių įsipareigojimų vykdymą, atsakomybę už savo
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veiksmus, objektyvumą, nešališkumą, empatiją, konfidencialumą, etiketo laikymąsi, konfliktų
sprendimą. Profesinė etika yra glaudžiai susijusi su darbo kultūra. Darbo kultūra neatsiejama nuo
atsakomybės už pavestą darbą. Svarbiausia darbo kultūros sąlyga – žmogaus dorovinė kultūra:
profesinė garbė, sąžinė, pareiga, orumas. Kultūra atsispindi mąstyme, kalboje ir veiksmuose.
Kultūringas darbuotojų elgesys sukuria palankius žmonių tarpusavio santykius.
Profesinis etiketas.

Profesijų atstovų priimtiną elgesį reguliuoja ir profesinis etiketas.

Profesinis etiketas – profesijos atstovams privalomų mandagumo taisyklių visuma. Jis neatsiejamas
nuo profesinės etikos ir palengvina bet kokios profesijos atstovų darbą. Profesinio etiketo taisyklės
saugo profesionalus nuo konfliktų ir nesusipratimų. Tai išsiauklėjimas, geros manieros, mandagus
bendravimas. Be išsiauklėjimo nėra mandagumo, o be mandagumo neįmanomas etiketas.
Profesinis etiketas nustato tarpusavio elgesio mandagumo taisykles kiekvienoje profesijoje. Jis
taip pat apsprendžia leistiną elgesį su kitų profesijų žmonėmis, klientais, bendradarbiais, nurodo, kaip
elgtis tam tikrose situacijose. Profesinio etiketo pagrindas – pagarba žmonėms. Profesinio etiketo
funkcinė paskirtis – palengvinti, disciplinuoti dalykinį bendravimą, sukuriant palankų psichologinį
klimatą. Profesinio etiketo taisyklės nėra tiesiogiai suformuotos pagal dorovės principus ir normas.
Etiketo taisyklės reikalauja, kad darbuotojas būtų mandagus, taktiškas, korektiškas, elgtųsi
pagarbiai, oriai ir kukliai. Etiketas suteikia darbuotojui galimybę elgtis išmintingai, paprastai ir
mandagiai jo paties, klientų ir kitų darbuotojų atžvilgiu. Darbuotojas turi žinoti tarpkultūrinės
komunikacijos ypatumus, paisyti tradicijų ir papročių.
Svarbūs etiketo principai - pagarba ir santūrumas:
Pagarba. Etiketas pripažįsta žmogaus vertę ir jo reikšmingumą. Etiketo normos nustato, kaip
žmonės gali perteikti pagarbą ir pabrėžti kito asmens reikšmingumą bendraudami tarpusavyje.
Santūrumas. Etiketas nustato asmens reikalavimus sau pačiam. Bendraudamas su kitais
žmonėmis kiekvienas turi laikytis santūriai, save kontroliuoti, susitvardyti. Santūrumas pirmiausia
pasireiškia saiko pajautimu, taktiškumu ir kuklumu.
Svarbi reikšmė profesinei etikai ir etiketui tenka konfliktinių situacijų metu. Jei nepavyksta
išvengti konfliktinės situacijos, susidūrus pažiūroms ar įsitikinimams, etinės nuostatos ir etiketas gali
sukurti pagarbią atmosferą ir neleisti, kad nuomonių skirtumai peraugtų į tarpusavio įžeidinėjimą ar
žmogaus menkinimą. Etiškas bendravimas yra pozityvus, suteikiantis komforto jausmą
bendraujantiems asmenims.
Bendraujant labai svarbu gerbti kitą žmogų, būti taktiškam, mandagiam, nuoširdžiam, išreikšti
geranoriškumą, sukurti pozityvią aplinką.
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Bendravimo etika – tai taikomosios etikos dalis, kuri normina bendravimo procesą ir aprašo
daug sąvokų ir kategorijų: empatiją, toleranciją, taktą, pagarbą ir kt.
Bendravime svarbi ne tik pagarba, bet ir mandagumas, taktas, tolerancija ir empatija.
Empatiškumui ugdyti reikia susiformuoti nuostatą, kad kitą asmenį priimsite tokį, koks jis yra,
stengdamiesi suprasti jo požiūrį, nuostatas, vertybes, suprasti jį kaip žmogų. Pagarba žmonėms
išreiškiama

sąžiningumu,

jautrumu,

atidumu,

nesavanaudiška

pagalba,

geranoriškumu,

organizuotumu, drausmingumu, įsipareigojimų vykdymu, žodžio tesėjimu, punktualumu ir pan.
Aktyvusis klausimynas
Geras pašnekovas – tai dėmesingas klausytojas. Klausymas - labai svarbi žodinio bendravimo
proceso dalis. Iš tiesų klausymas yra aktyvus veiksmas, reikalaujantis didelio susikaupimo, pastangų
ir įgūdžių. Jei darbuotojo bendravimo su klientu tikslas - suprasti jį, jo reikalus, veiksmų priežastis,
tuomet reikia naudoti aktyvaus klausymo būdus: dėmesingą tylėjimą, minties pakartojimą ir kt.
Aktyvų klausymąsi iliustruoja susikaupimo poza: palinkęs į pašnekovą kūnas, sutelkta veido išraiška,
žiūrėjimas į akis arba kalbančiojo lūpas. Ypatingas dėmesys pašnekovui – tai nebylus komplimentas,
užtikrinantis pokalbio sėkmę. Jei žmogus neklauso pašnekovo, o galvoja tik apie tai, ką pats pasakys,
yra kurčias. Tas, kuris neišklauso kito nuomonės iki galo, pertraukinėja, replikuoja – beviltiškai
nemandagus. Žmogui reikia leisti išsikalbėti, nes jam jo reikalas – svarbiausias pasaulyje.
Suprantama, nereikia pamiršti laiko. Leiskite pašnekovui pajusti jo reikšmingumą.
Neatidžiai klausydami mes prarandame dalį informacijos, kuri gali būti svarbi. Negebėdami
išklausyti kito žmogaus neišgirstame to, ką jis nori mums pasakyti, neleidžiame jam pasijausti suprastu ir išgirstu. Kartu patys sau sutrukdome suprasti ir geriau pažinti kitą žmogų, užmegzti ir
palaikyti tvirtesnius, geresnius santykius. Neefektyvus klausymasis yra daugelio konfliktų, nesusipratimų, nesėkmingo bendravimo priežastis.
Aktyvus klausymasis apima dėmesio sutelkimą į pašnekovą, pastangas suprasti,
pasitikslinimus, perfrazavimus, parodymą pašnekovui, kad klausomės, adekvatų reagavimą į tai, ką
sako pašnekovas. Norint būti aktyviu klausytoju, svarbu:
• Sutelkti dėmesį į pašnekovą. Klausytis kas kalbama, stebėti kūno kalbą. Atkreipti dėmesį
į kalbėjimo toną, greitį, pauzes, veido išraiškas, laikyseną. Neužsiminėti darbais, kurie
sukeltų pašnekovui jausmą, kad jo nesiklausoma.
• Parodyti, kad klausomės. Tam galima naudoti trumpus žodelius, komentarus (taip, mm..),
kūno kalbą bei gestus (kartais linktelėti, nusišypsoti, naudoti kitas turinį atitinkančias veido
išraiškas).
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• Pasitikslinti, ar teisingai suprantame kalbantįjį: “Gal būtumėte malonus patikslinti, ar
teisingai supratau ? Prašyčiau patikslinti informaciją...” ir pan.
• Nebijoti pasakyti, jei kažko nesuprantame ar neišgirdome. „Atsiprašau, bet man sunku
suprasti...“ Tai daug geriau nei toliau kalbėtis iš tikrųjų nesuprantant apie ką kalbama.
Pašnekovas turi galimybę paaiškinti, užkertamas kelias nesusipratimams. Tas pats tinka ir
tiems atvejams, kuomet neišgirstame, ką sako pašnekovas.
• Užduoti klausimus, siekiant geriau suprasti, išsiaiškinti tam tikrus dalykus. Gal
galėtumėte man padėti susivokti? Būkite maloni paaiškinti... “, „Paaiškinkite plačiau...“
• Perfrazuoti pašnekovo mintis. Persakyti pašnekovo mintis savais žodžiais arba kartais
netgi pakartoti tai, ką jis sako (pabūti aidu). „Kaip aš supratau, problema yra... (nusakome ją
savais žodžiais)“, „Man atrodo, jūs pasakėte, kad...“. Tai parodo pašnekovui, kad klausotės,
leidžia išgirsti jam, kaip kitas žmogus supranta, ką jis sako, taip pat suteikia progą išvengti
nesusipratimų, pataisyti, jei kažką ne taip supratome.
• Atspindėti kalbančiojo jausmus. „Jus nemaloniai nuteikia, kad...“, „Jums liūdna, kad
viskas susiklostė ne taip, kaip tikėjotės...“ Kartais jausmus geriau parodo kūno kalba, o ne
žodžiai, todėl reikia atidžiai ją stebėti.
• Nepertraukinėti, nekeisti pokalbio temos, leisti pašnekovui užbaigti. Jei pradėsime
vertinti, dalinti patarimus ar kalbėti apie save ar kažką kita, kai pašnekovas dar nėra baigęs
kalbėti, užkertame kelią jam išsakyti tai, ką nori, negalime išgirsti visos informacijos.
• Reguliuoti, apriboti savo kalbėjimą. Tada, kai pokalbyje esame klausytojo pozicijoje,
svarbu neleisti sau išsiplėsti, pradėti kalbėti apie save, nukrypti nuo temos, apie kurią kalbėjo
mūsų pašnekovas. Mes negalime būti efektyvūs klausytojai, jei esame per daug užsiėmę
kalbėjimu. Savo nuomone, panašia patirtimi ar jausmais galima pasidalinti tada, kai
pašnekovas baigs kalbėti, tačiau svarbu nenutraukti pašnekovo per anksti.
• Būti atviriems naujai informacijai. Prisiminti, kad kiekvienas esame individualus ir
skirtingas, todėl klausantis itin svarbu atidėti į šalį savo jausmus, įsitikinimus ir leisti
kalbėtojui laisvai reikšti mintis. Net jei ir ne visai pritariame kalbėtojo požiūriui, svarbu
stengtis jį kuo geriau suprasti, kuriam laikui į šalį atidedant savo nuomonę.
• Nepatarinėti neprašomiems. Savo vertinimus, patarimus, nuomonę pasilaikyti sau tol, kol
pašnekovas jų neprašo. Kartais žmogus tiesiog nori papasakoti, o ne gauti patarimą ar
vertinimą.
Iš tiesų yra labai didelis skirtumas tarp to, kai tiesiog girdime žodžius ir kai iš tikrųjų įsiklausome į informaciją, kurią mums nori perduoti kalbantis žmogus. Tai nėra labai lengvas darbas, tačiau
būtinas, norint sėkmingai bendrauti, palaikyti tvirtus santykius, iš tikrųjų suprasti vienas kitą.
Patarimai parengti pagal L. Gervinskaitę (šaltinis - http://www.seimospsichologas.lt/lt/
aktyvus-klausymasis)
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4.5.1. Bendravimas konfliktinėse situacijose
Pokalbio etika ir etiketas
Socialinio darbuotojo ir slaugytojo darbo specifika sąlygoja nuolatinį bendravimą su daugeliu
žmonių, kurių skirtingi temperamentai, charakteriai, dalykinės ir asmeninės savybės, išsilavinimas,
išsiauklėjimas, vidinė kultūra. Psichologai konkrečių bendravimo receptų neturi. Reikia vadovautis
profesine etika, etiketu, intuicija, santūrumu. Sėkmingas pokalbis yra toks, kurio rezultatas tenkina
visus pašnekovus. Pokalbio sėkmę sąlygoja mokėjimas klausyti pašnekovo, mandagus, draugiškas,
bet nefamiliarus tonas, malonus balso tembras, nuoširdumas, šypsena, neutralumas. Pokalbyje turi
vyrauti pozityvus klimatas tarp darbuotojo ir kliento. Bendraujant telefonu taip pat reikia laikytis
etikos ir etiketo reikalavimų: taikyti mandagaus atsiliepimo formuluotę, kalbėti dalykiškai, pagarbiai,
trumpai, taktiškai, santūriai.
Pašnekovai būna įvairūs: vieni – dalykiški, pasitikintys, aiškiai išdėsto savo reikalą, kiti kalba
neraiškiai, su daugybe nereikalingų smulkmenų, jaudinasi ir praleidžia esmę. Darbuotojas visada turi
parinkti individualų pokalbio būdą, numatyti teisingą pokalbio kryptį, tiksliai išsiaiškinti reikalo esmę
ir kliento poreikius ir valdyti pokalbį. Reikia aiškiai ir konkrečiai paaiškinti, kaip darbuotojas spręs
problemą, o ką klientas turi padaryti pats.
Darbuotojui dažnai tenka inicijuoti pokalbius, todėl svarbu žinoti, kaip iš pat pradžių pelnyti
pašnekovo pasitikėjimą. Tai pasiekiama mandagumu, taktiškumu ir paslaugumu. Pradedant bet kurį
pokalbį, reikia laikytis loginio nuoseklumo.
Pokalbis pradedamas nuo įžangos. Įžanga skirta prisistatymui, išoriniam pašnekovo asmenybės
įvertinimui ir pokalbio eigos numatymui. Negalima pradėti pokalbio neigimu, neigiamų savybių
išvardijimu, išskaičiuoti trukdančias reikalą išspręsti problemas. Pagrindinė pokalbio dalis –
dėstymas. Čia svarbus ramus, dalykiškas esmės išaiškinimas bei pasirengimas išspręsti pašnekovo
problemą. Tarnybinio pokalbio metu būtina išlaikyti pagarbią distanciją, tačiau, jei lankytojas pasiūlo
jums draugišką toną, nereikia atsakinėti oficialiu, šaltu balsu. Beje, kalbantis draugiškai, taip pat
nedera pamiršti distancijos, neutralaus tono. Pokalbio toną darbuotojas renkasi priklausomai nuo
daugelio aplinkybių, tačiau bet kuriuo atveju laikosi bendrųjų etikos ir etiketo principų. Siekiant, kad
pašnekovas atsipalaiduotų, pradėtų laisviau kalbėti, pokalbį siūloma naudoti atviro tipo klausimus:
“kada”, “kur”, “kaip”, “kodėl”, nes į šiuos klausimus negalima atsakyti tik “taip” arba “ne”. Kartu
reikia nepamiršti, kad pokalbis turi būti lakoniškas. Jei pašnekovas kalba nenutrūkstamu srautu,
pravartu užduoti uždaro tipo klausimus, į kuriuos jis priverstas atsakyti tik “taip” arba “ne”.
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Pokalbio tempas priklauso nuo pašnekovo amžiaus.

Darbuotojas visada turi prisiminti

profesinės etikos principus. Jis neturi pereiti į pašnekovo diktuojamą toną, o ramiai ir dalykiškai
valdyti pokalbį. Jei pašnekovas klysta, reikia tai išaiškinti ramiai ir neįžeidžiama forma, remiantis
faktais, argumentais.
Pokalbio pabaiga tokia pat svarbi kaip ir pradžia. Jei pradžioje pelnėte pašnekovo pasitikėjimą,
tai pabaigoje jo nepraraskite. Pabaigoje rekomenduojama trumpai apibendrinti pokalbio esmę,
priimtą sprendimą ir taip pasitikslinti ar vienodai supratote, nepamiršti mandagiai atsisveikinti.
Konfliktų valdymo strategijų taikymas
Socialinio darbo ir slaugos srities darbuotojų kasdienybėje yra nemaža ginčytinų klausimų,
konfliktinių situacijų, todėl svarbu gebėti ramiai, maloniai bendrauti ir įtikinti nepatenkintą klientą,
kad jūs abu norite išspręsti tą pačią problemą, o jei sprendimo keliai skirtingi, galima ramiai
apsvarstyti ir pasirinkti geriausią (žr. mokymo elementą „Konflikto valdymas“).
Neproduktyvūs esti tokie konfliktai, kurie turi griaunamą poveikį. Jei pašnekovas linkęs
ginčytis, reikia apsišarvuoti kantrybe ir neaštrinti konflikto, o, jį gesinti, įterpiant retas mandagumo
replikas: “Taip, taip..,. aš jūsų klausau”, “taip, suprantu”, “be abejo, tai nemalonus dalykas...“,
“prašom tęsti, aš Jūsų klausau...”. Jei darbuotojas pats suklysta, jis turi viešai pripažinti savo klaidą
ir atsiprašyti: “atsiprašau, aš buvau neteisus sakydamas...”
Siekiant nuraminti pašnekovą, rekomenduojama taikyti Sokrato metodą, kai pašnekovui
užduodami keli (ne mažiau kaip trys) klausimai, į kuriuos jis iš eilės būtų priverstas atsakyti “taip”.
Kelis kartus iš eilės atsakius “taip”, aprimsta stresas, pašalinami emociniai “spygliai”. Jei
nepatenkintas lankytojas įsiveržia į kabinetą, reikėtų išbandyti šį nuraminimo metodą: “Dėkoju, kad
atvykote asmeniškai. Tai ką jūs sakote, man labai svarbu (užrašinėjame). Aš asmeniškai kontroliuosiu
šio klausimo sprendimą... ”. Norint neutralizuoti stresinę situaciją, siūloma aptarti galimus problemos
sprendimo kelius. Deilas Karnegis siūlo nesivelti į tarpasmeninius ginčus, nes jų laimėti neįmanoma,
galima tik jų išvengti. Net laimėjęs ginčą, jūs pralaimite, nes tuo pažeminate klientą ir jis tampa jūsų
priešu. Jei jūsų laukia nemalonus pokalbis su klientu, iš anksto nusiteikite pripažinti klaidas, net jeigu
jas padarėte ne jūs, o jūsų bendradarbiai. Taip jūs “atimsite vėją” ir kaltintojo “burės subliūkš”, o tai
90% garantuoja, kad suminkštinsite kaltintoją. Sunkiausia kalbėtis stresinėje situacijoje.
Negniaužkite kumščių, o užgniaužkite savimeilę: sėskite ir išsiaiškinkite. Stresinėse situacijose būtina
savikontrolė ir savitvarda.
Labai svarbu parinkti tinkamą konflikto sprendimo strategiją:
 Laimėjimo (stengiamasi direktyviai laimėti konfliktą, tapti nugalėtoju);
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 Kompromiso (dalis tikslų paaukojama, kad būtų pasiekta kita dalis tikslų);
 Vengimo (konflikto atsisakymas kaip vienintelė išeitis iš šios konfliktinės situacijos);
 Atsisakymo (siekiama patenkinti konflikto dalyvių poreikius, savuosius nustumiant į šalį);
 Bendradarbiavimo (siekiama ir problemą išspręsti, ir paisyti visų dalyvių interesų);
Konfliktus rekomenduojama spręsti taip, kad visi jaustųsi nugalėtojais.
Keletas patarimų konfliktinių situacijų valdymui:
1. Stenkitės nepertraukti savo kliento, ypač, kai jis aiškina problemos esmę, nes tai gali jį
suerzinti.
2. Aktyviai klausykitės - naudokite žodžius ir neverbalinę kalbą, (linksėjimą galva, mimiką,
gestus ir pan.), parodydami, kad suprantate pašnekovą.
3. Nenaudokite profesinių terminų, kurių klientas gali nesuprasti.
4. Naudokite pozityvius teiginius.
5. Venkite užduoti negatyvius klausimus.
6. Atminkite, kad problemos sukelia klientams emocines reakcijas, todėl parodykite
elementarią žmogišką užuojautą.
7. Visuomet informuokite savo klientą, nes nei vienam žmogui nepatinka būti nežinioje. Jei
kažką sutarėte, susisiekite su juo ir informuokite apie padarytą pažangą, net jeigu darbas
dar nebaigtas.
Prieštaravimų neutralizavimas
Dažniausiai konfliktuojančios šalys laikosi skirtingų požiūrių ir prieštarauja vienos kitoms.
Prieštaravimai būna skirtingų tipų:
Objektyvūs prieštaravimai. Tai prieštaravimai, kai klientas abejoja vienu iš darbuotojo teiginių,
darbuotojo žodžiai klientui niekada nėra aksioma. Jis nori įsitikinti, ar nuoširdūs darbuotojo teiginiai
ir gauti įrodymų. Jis gali informaciją patikrinti iš kitų šaltinių. Reikia gerai pasiruošti, kad išsamiai
atsakytumėte į tokius prieštaravimus.
Subjektyvūs prieštaravimai. Šio tipo prieštaravimai nukreipti prieš darbuotoją ar jo įstaigą.
Klientui įdomus tik jis pats. Pereikite prie kliento poreikių ir motyvų, siekdami išvengti subjektyvių
prieštaravimų.
Atsikalbinėjimai. Kartais klientas gali kritikuoti kokią nors jūsų paslaugos smulkmeną. Tai
neesminiai prieštaravimai. Tuo atveju reikia grįžti prie esmės, pvz: “Gera pastaba. Gal galėtume prie
to grįžti vėliau?”
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Prieštaravimai, tarnaujantys savęs įtvirtinimui. Tai gali būti klientas, puikiai informuotas apie
jūsų paslaugas. Galimas daiktas, jis anksčiau dirbo toje pačioje sferoje, kaip ir jūs. Jis didžiuojasi
savo žiniomis ir laukia įvertinimo. Tada reikia paprašyti patarimo arba paklausti kliento nuomonės.
Traktuoti klientą, kaip didesnę patirtį turintį kolegą. Vienas iš reikalingiausių dalykų žmogui – jo
pripažinimas. Palikite pranašumo jausmą klientui. Jūsų reikalas išspręsti problemą, o ne būti
protingesniu.
Agresyvūs prieštaravimai. Agresyviai puolančiam klientui kartais paprasčiausiai reikia trupučio
dėmesio. Tuo atveju galima pasakyti: “Puikiai jus suprantu, jūsų vietoje aš irgi taip jausčiausi.”
Paprašykite kliento papasakoti, kas jam atsitiko, nuolatos užduokite klausimus “O kas toliau?”, “O
ką jūs darėte?”. Poreikis būti suprastam - kontakto pagrindas. Nutraukite pokalbį, jei matote, kad
agresyvūs prieštaravimai susiję su psichiniais kliento nukrypimais.
Neišsakyti prieštaravimai. Tai labai pavojingi prieštaravimai. Būtina suteikti klientui galimybę
išsakyti viską, kas jį neramina, ko jis dar neišsakė. Paklauskite jo: “Atrodo, jums nuolat kyla kažkokių
abejonių. Gal galėčiau sužinoti, kokia reikalo esmė?” Uždavę klausimą, patylėkite. Pauzė - svarbi
priemonė atsakymui gauti. Galite paklausti: “Prašau pasakyti, kokius įrodymus jums turėčiau pateikti,
kad liktumėte patenkintas?”
(Skyrelis parengtas pagal “Konfliktai darbe”, šaltinis - http://m.diena.lt/naujienos/konfliktaidarbe-kontroliuokite-pykti-ir-nepamirskite-kantrybes-188199)
Sprendimų priėmimas
Sprendimų priėmimas yra labai svarbi funkcija. Darbuotojai turi žinoti visą informaciją,
susijusią su jų tiesiogine veikla, nes teisinga informacija įgalina priimti teisingus sprendimus.
Sprendimai priimami planuojant, organizuojant, valdant, kontroliuojant ir bendraujant bei
bendradarbiaujant.
Sprendimo priėmimo procesą galima suskirstyti į penkis žingsnius: problemos pripažinimas
(pastebėjimas), nustatymas, išaiškinimas, sprendimo priėmimas ir kontrolė. Jeigu problemos išvengti
nepavyksta, tuomet labai svarbu ją laiku identifikuoti ir nuodugniai išnagrinėti. Kiekviena problema
privalo būti išspręsta, išsiaiškintos problemos atsiradimo priežastys, atrastas tinkamas būdas, kaip ją
efektyviai išspręsti. Efektyvaus sprendimo ieškojimo procesas nėra paprastas. Dažnai priimti
sprendimai argumentuojami taisyklėmis, nors kartais jos duoda mažai naudos, nes pasitaiko tokių
situacijų,

kurioms neegzistuoja jokios taisyklės. Kartais darbuotojai būna įsitikinę, kad visi

sprendimai yra panašūs ir juos galima išspręsti remiantis ankstesniais, jau išspręstais, todėl
nesistengia, kad būtų priimtas pats veiksmingiausias sprendimas.
Rekomendacijos konfliktų sprendimui:
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 Pulkite problemą, o ne žmogų.
 Sutelkite dėmesį į probleminį klausimą, o ne į tai, ką manote apie šią problemą.
 Priimkite ir gerbkite tai, kad asmeninės nuomonės gali skirtis.
 Konfliktas - tai nėra varžybos. Siekite sprendimo, tenkinančio abiejų šalių poreikius.
 Sutelkite dėmesį į tai, dėl ko sutariate, o ne į nesutarimus ir prieštaravimus.
 Niekuomet nedarykite skubotų išvadų ar prielaidų apie kitos šalies jausmus ar mąstymą.
 Klausykitės nepertraukdami; jei reikia, paprašykite patikslinimų, siekdami susidaryti aiškų
supratimą šiuo klausimu.
 Atminkite, jei konflikto metu patenkinami tik vieno asmens poreikiai, jis nėra išspręstas ir
tęsis toliau.
 Bet kuriuo atveju padėkokite asmeniui už jo nuomonę.
4.5.2. Dažniausios bendravimo klaidos
Socialinis darbuotojas ar slaugytojas bendraudamas su klientais turėtų vengti tokių klaidų:
1. Noras kitus įtikinti savo tiesa. Beatodairiškai ginant savo nuomonę ir įrodinėjant savo tiesą,
galima pasirodyti nelanksčiu, autokratišku ir pasipūtusiu žmogumi. Vienos tiesos nėra.
Nuomonių įvairovė padeda pamatyti daugiau aspektų.
2. Per didelis atvirumas. Dalykiniame bendravime reikėtų vengti netikėtų atsivėrimų,
asmeniškumų. Profesiniai santykiai apibrėžia atvirumo ribas.
3. Per didelis draugiškumas. Profesine prasme jis gali turėti neigiamą atspalvį, kadangi kyla
pavojus nejučiomis pereiti į familiarumą ar norą įtikti. Reikia išsakyti savo nuomonę, kad ir
kokia ji būtų, ir tai padaryti subtiliai ir neįžeidžiant pašnekovo.
4. Stereotipinis mąstymas. Kiekvienas žmogus yra savitas ir individualus, todėl reikia vengti
“klijuoti etiketes”.
5. Nesiklausymas arba vengimas užduoti klausimus. Geras klausytojas yra tas, kuris įdėmiai
klausosi ir kuriam kyla klausimų. Tai rodo, kad susidomėjote pašnekovu, stengiatės
išsiaiškinti tai, ko nesupratote.
6. Visažinystė. Tariamas visų reikalų žinojimas tolina žmones vieną nuo kito ir užkerta kelią
efektyviam bendravimui.
7. Noras visur vadovauti. „Vadovų“ paprastai niekas nemėgsta. Net jeigu esate žmogus, kuris
priima sprendimus, sudarykite galimybę atsiskleisti ir kitų iniciatyvoms.
8. Pernelyg didelis globėjiškumas ir paslaugumas. Tokie santykiai neskatina nuoširdumo ir
visaverčio bendravimo, yra nesubalansuoti, kartais įkyrūs.
Dažniausios neverbalinio bendravimo klaidos: nesišypsojimas, prastas akių kontaktas, besaikis
gestikuliavimas, sukiojimasis ir dėmesio nesutelkimas, veiksmų ir kalbų nederinimas.
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Dažniausios klaidos, kurias daro klientų aptarnavimo specialistai:
1. Vartoja profesinę kalbą. Profesinės kalbos vartojimas bendraujant su klientais yra vienas
plačiausiai paplitusių bendravimo modelių klientų aptarnavimo srityje. Toks informacijos
pateikimas klientui yra netinkamas, kadangi klientas tuo atveju jaučiasi nevisavertis.
2. Pažada trumpesnį laiko terminą, nei įmanoma. Taip bandoma pasirodyti geresniu prieš
klientą ar

nesugebama įrodyti, kad reikalingas ilgesnis terminas. Po tokio pažado

dažniausiai seka uždelstas įvykdymo terminas. Dėl to nukenčia ir pats darbuotojas, ir
įstaigos įvaizdis. Rekomendacija: reikia išmokti sakyti klientams ne: „Ne, per 2 dienas
tikrai nespėsiu parengti šių dokumentų“. Būtina pateikti argumentus: „Dokumentus turiu
parengti kokybiškai, suderinti su atsakingais asmenimis, o per 2 dienas tai neįmanoma“.
3. Ginčijasi dėl akivaizdžių klaidų ar neteisingo sprendimo. Jei jau taip atsitiko, kad pats
klientų aptarnavimo specialistas ar jo atstovaujama komanda padarė klaidą, reikia tai
pripažinti, atsiprašyti ir toliau ieškoti kompromiso. Ginčas su klientu nuves prie dar
didesnio konflikto, pretenzijų ir pan. Rekomendacija: geras klientų aptarnavimo
specialistas drąsiai pripažįsta padarytas klaidas, būtinai tinkamai atsiprašo ir sugeba rasti
operatyvų kompromisinį sprendimą.
4. Laiku nepraneša klientui apie finansinius pakeitimus.
Klientui finansiniai dalykai yra ypač svarbūs. Klientas turi žinoti kur, kiek, už ką ir kada jis
turės mokėti. Jei mokėtina suma keičiasi, klientas turi būti iš karto apie tai informuojamas.
Negavus kliento sutikimo dėl sąlygų pakeitimų, procesas stabdomas.
5. Kilus konfliktinei situacijai, neprisiima atsakomybės. Ši specifinė situacija, kai kilus
konfliktui nėra kam prisiimti atsakomybės, tai prastos klientų aptarnavimo kultūros
signalas. Į tokią situaciją klientas reaguoja nusivylimu ir skundais arba konfliktu.
Rekomendacija: reikia įstaigos vardu atsiprašyti kliento, jį išklausyti, ir, jei įmanoma, iš
karto išspręsti situaciją arba pasiūlyti abiems šalims tinkamą sprendimo variantą.
6. Neturi pokalbio plano. Kliento laikas yra ribotas, todėl labai vertingas. Neturint pokalbio
plano, laikas gaišinamas. Pravartu turėti nedidelį planelį, dėl ko susirinkote ir ką ketinate
aptarti.

(Rekomendacijos

parengtos

pagal

https://www.linkedin.com/pulse/5-

did%C5%BEiausios-klaidos-kurias-daro-klient%C5%B3-aptarnavimo-keparutis)
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4.5.3. Bendravimas su sunkiais klientais
Socialiniame darbe ir slaugoje dažnai susiduriama su sunkiais, nelogiškais, neracionaliais
žmonėmis. Bendravimas su sunkiais, nelogiško elgesio žmonėmis išties yra menas. Nors sunkūs
klientai paprastai sudaro tik nedidelę klientų dalį, bet jie gali turėti didžiulį neigiamą poveikį jūsų
darbo našumui. Sunkūs klientai ne visuomet pyksta ant jūsų ar jūsų įstaigos. Kartais viskas prasideda
nuo sudėtingos situacijos, asmeninių problemų arba tiesiog nuo blogos nuotaikos. Tačiau labai dažnai
darbuotojai ne išsprendžia, o paaštrina problemą.
Garsus Kanados psichologas Keris Kuperis išskiria šiuos sunkių klientų tipus:
Įsitikinę savo teisumu. Jie – užsispyrę, aikštingi, netaktiški, labai kritiški, darbuotojus laiko
nekompetentingais, trokšta viską kontroliuoti, nepripažįsta kompromisų. Šie žmonės nuolat
konfrontuoja.
Visada stresuojantys. Nesugebantys atsipalaiduoti, pailsėti po įtampos šie žmonės apie save
nuolat kuria stresinę aplinką.
Agresyvūs. Šie žmonės kelia didelį triukšmą ir dažnai garsiai rėkia, būna irzlūs, dirglūs, viską
nusprendžia už kitus, neatsižvelgia į objektyvias priežastis, nedalykiškai reaguoja į kritiką ir patys
nemoka tinkamai kritikuoti. Nuolatos konfrontuoja ir ieško svetimų klaidų, labai dažnai ir greit
pertraukia kitus. Ieško būdų ir galimybių už viską slapčiomis atkeršyti.
Siekiant kaip galima veiksmingiau bendrauti su sunkiais žmonėmis, rekomenduojama laikytis
šių taisyklių:
 Išlaikykite savikontrolę ir savitvardą, venkite eskaluoti problemą. Prieš pradedant pokalbį
siūloma giliai įkvėpti ir lėtai suskaičiuoti iki dešimt. Baigiant skaičiuoti geriau suvokiama,
kaip konstruktyviai tvarkytis su situacija, jos neeskaluoti. Jei pyktis nepraeina, reikia
pasitraukti ir sugrįžti tuomet, kai nusiraminsite.
 Laikykitės atstumo. Taip sumažinsite trintį.
 Pasistenkite būti objektyvūs. Venkime klaidingai interpretuoti kitų žmonių elgesį, taip
sumažinsime nesusipratimų tikimybę. Kitas būdas sumažinti asmeniškumus yra empatijos
principas - pasistenkite įsivaizduoti save jų vietoje, naudodami sakinį: „Turėtų būti
nelengva...“ Tokie empatiški teiginiai nereiškia, kad atleidžiame nepriimtiną elgesį.
Nuasmenindami situaciją galime į ją pažiūrėti objektyviau ir sugalvoti geresnių būdų spręsti
problemą.
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 Venkite tuščių kovų. Taip sutaupysite laiko, energijos ir kantrybės. Ne su visais sunkiais
žmonėmis reikia tiesiogiai konfrontuoti. Svarbu prisiminti, kad patys sudėtingiausi žmonės
taip pat turi teigiamų savybių, ypač jei žinote, kaip su jais bendrauti.
 Atskirkite žmogų nuo problemos.

Taip laimėsite daugiau pagarbos, pasitikėjimo ir

bendradarbiavimo. Mokykitės atskirti asmenį nuo problemos, su žmogumi elgtis mandagiai,
tačiau tvirtai laikytis dėl problemos.
 Paverskite klientą dėmesio centru. Sunkūs žmonės (ypač agresyvūs) mėgsta paversti
darbuotoją dėmesio centru ir priversti jaustis nejaukiai. Paprastai jie siekia dominuoti ir
kontroliuoti, o ne nuoširdžiai spręsti problemą. Paversti agresorių dėmesio centru
lengviausia užduodant jam klausimus: Ar elgdamasis su manimi nepagarbiai norite, kad aš
išeičiau? Ar jūs jau pasirengęs kalbėti apie klausimo esmę?“ Konstruktyvūs klausimai
neutralizuos agresorių ir jo įtaką jums.
 Tinkamai pasinaudokite humoru. Tai parodys, kad esate aukščiau agresijos.
 Perimkite bendravimą į savo rankas. Kontroliuokite pokalbio eigą paprasčiausiai pakeitę
pokalbio temą. Sunkūs žmonės mėgsta vadovauti, diktuoja neigiamą toną ir gaišina laiką
nekonstruktyviems kaltinimams. Keisti temą galima užduodant klausimus arba sakant: „o
tarp kitko...“ ir pradedant naują pokalbį.
 Pasipriešinkite agresoriams (saugiai). Prisiminkite, kad agresoriai linkę pasirinkti silpnesnį,
pasyvų ir paklusnų. Daugelis jų širdyje bailiai. Kai aukos pradeda priešintis, jie pasitraukia.
Pasipriešindami agresoriams įsitikinkite, kad esate saugūs – galbūt prireiks kitų žmonių kaip
liudininkų paramos, galbūt reikės pokalbį įrašyti.
 Apibrėžkite pasekmes. Mokėjimas nustatyti pasekmes yra vienas svarbiausių įgūdžių
bendraujant su sunkiu žmogumi. Tokiu būdu bendravimas pakeičiamas iš destrukcijos į
bendradarbiavimą.
 Nesiliaukite šypsotis. Dažniausiai sunkus klientas siekia jus nuliūdinti ir nori tą liūdesį
išvysti. Kai kurie asmenys tiesiog negerbia aptarnavimo sferoje dirbančių žmonių, tad vietoj
to, kad nudžiugintumėte tokį klientą susierzindamas, stenkitės, kad nuo veido neišnyktų
šypsena. Tokiu atveju jie neturės preteksto jus apskųsti dėl nemandagaus aptarnavimo.
 Neperimkite kliento emocijų, tačiau leiskite jiems išsisakyti ir būtinai atsiprašykite už
sukeltus nepatogumus.
 Užjauskite sunkius klientus. Jie nėra laimingi būdami negatyvūs ir destruktyvūs. Tiesiog
dirbkite savo darbą. Jų bloga nuotaika neturėtų persiduoti jums.
 Atsiminkite malonius klientus. Mąstykite apie tuos, kurie yra pasakę jums pagyrimų, gražių
žodžių.
145

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA
 Pasiūlykite bendravimą su tarpininku: kolega ar vadovu .
Svarbiausia reikia atminti, kad aptarnavimo sferos darbuotojas jokiu būdu negali pykti, o tuo
labiau šaukti ant kliento. Tad darykite viską, kad netaptumėte sunkiu darbuotoju.
4.5.4. Bendradarbiaujančio ryšio kūrimas
Ryšys bendravimo procese yra loginė ar natūrali jungtis tarp dalyvaujančių žmonių.
Socialiniame darbe ir slaugoje bendradarbiaujantis ryšys gali būti suprantamas kaip procesas, kurio
dėka sukuriamas pasitikėjimas ir geranoriškas abipusis ryšys tarp darbuotojo ir kliento. Pozityvus
ryšys, pasitikėjimas sukuria atmosferą, skatinančią bendradarbiauti.
Apie bendradarbiavimą galima kalbėti tik tada, kai darbuotojas ir klientas padeda vienas kitam,
pastebi ir įvertina vienas kito pastangas. Bendradarbiavimo kultūra ypač svarbi konfliktų sprendimo
kontekste. Bendradarbiaujančios šalys turi sukurti pozityvią tarpusavio priklausomybę, skatinančią
sąveiką, pasižymėti individualia atsakomybe ir atlikti grupinę procesų analizę.
Bendradarbiavimo esmė – aktyvus visų šalių dalyvavimas sprendžiant problemą.
Bendradarbiavimo rezultatas – sprendimas, visiškai patenkinantis visų šalių interesus. Labai svarbi
bendradarbiavimo sąlyga yra nuostatos pasikeitimas, kai į oponentą nustojama žiūrėti kaip į
priešininką, kurį reikia įveikti arba jam pasiduoti. Ne žmonės vienas kitam yra priešininkai, o
problema yra bendras žmonių priešas. Ne žmonės turi įveikti vienas kitą, o jie abu kartu, tapę
partneriais, turi įveikti problemą.
Bendradarbiaujančio ryšio kūrimas yra sudėtingas procesas. Toks ryšys turi būti pagrįstas
tarpusavio pagarba, pasitikėjimu ir kiekvieno dalyvio stipriųjų pusių žinojimu. Tyrimai rodo, kad
kuriant bendradarbiaujantį ryšį didelę reikšmę turi: empatija, pagarba ir pozityvumas.
Esminiai bendradarbiaujančio ryšio principai:
1. Pagarba kliento įsitikinimams ir vertybėms. Parodymas, kad gerbiate kliento požiūrį, patirtį,
nuomonę yra labai svarbus žingsnis, kuriant pasitikėjimo atmosferą. Nors pagarba pati savaime
nesukuria ryšio, bet ji yra ryšio pagrindas.
2. Klientus vertinti kaip geriau žinančius tikrąją situaciją. Klientas yra savo situacijos ir aplinkybių
ekspertas. Socialinis darbuotojas ar slaugytojas žino pagalbos galimybes, problemų sprendimo
būdus, todėl pagalba tampa veiksminga, jei pavyksta sujungti darbuotojo ir kliento žinias ir
galimybes.
3. Bendros strategijos aptarimas. Reikia paprašyti kliento pateikti savo sprendimų variantus ir kartu
aptarti problemos sprendimo būdus.
4. Konkrečių sprendimų priėmimas. Kai susitarta dėl konkrečios problemos sprendimo būdų, etapų,
pasiskirstomos atsakomybės, numatomi konkretūs veiksmai.
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5. Kalbėti klientui suprantama kalba. Kiekvienas klientas turi savo žodyną, frazes, kalbos būdą ir
stilių. Todėl svarbu suvokti kliento bendravimo stilių, vengti profesinių terminų ir kalbėti
paprastais, kasdieniais žodžiais.

4.5.5. Perėjimas nuo bendravimo prie bendradarbiavimo su klientu
Pereiti nuo bendravimo prie bendradarbiavimo nėra paprasta, o ypač konfliktinėse situacijose.
Bendradarbiavimas – sunkiausias, tačiau didžiausią pasitenkinimą suteikiantis konfliktų sprendimo
būdas. Jis ne tik padeda rasti visus patenkinančią išeitį iš sudėtingos situacijos, bet ir labai sustiprina
oponuojančių šalių tarpusavio santykius.
Labai svarbi konfliktų sprendimo strategijos dalis yra kliento įtraukimas į konfliktų sprendimo
procesą. Tam galima numatyti keleto žingsnių strategiją:
 Paruoškite klientus bendradarbiavimui. Pradėkite nuo įžanginio susitikimo.
 Ieškokite galimybių kartu su klientu. Galimybė surasti geriausią sprendimą yra diskusija.
 Užduokite klausimus. Nevenkite aštrių klausimų, kurie skatina galvoti, galbūt, yra
nepatogūs, bet išryškina problemas.
 Kartu suformuokite veiksmų planą. Klientui prisidėjus prie sprendimo paieškos išauga
bendradarbiavimo suvokimas bei siekis prisidėti prie sprendimo įgyvendinimo.
 Priskirkite klientui idėjos autorystę. Kai klientas susieja save su konkrečia idėja
jaučiamas didesnis poreikis sukurtą idėją realizuoti.
Bendradarbiavimas – geranoriškas ir išmintingas kelias siekiant abiejų šalių interesų
patenkinimo, tačiau jis reikalauja labai daug pastangų ir kantrybės. Sprendimo paieškoms reikia skirti
gana daug laiko. Būtina išsiaiškinti tikruosius abiejų šalių poreikius, abiem šalims išklausyti vienai
kitą, paskui rasti galimų alternatyvių sprendimų bei pasirinkti vieną galutinį. Todėl ne visose
situacijose bendradarbiavimo būdas yra optimalus. Tačiau, jei matote, kad tai – tinkamas kelias,
bendradarbiaukite su klientais sprendimų priėmimo procese. Tokiu būdu pasieksite jų pasitikėjimo,
suformuosite jų veiksmus bei sukursite tolimesnio bendradarbiavimo galimybę.
(Skyrelis parengtas pagal https://www.locatory.com/lt/penki-zingsniai-kaip-bendradarbiautisu-klientais/)
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4.6.Baigiamoji užduotis
Užduoties tikslas: pademonstruoti konfliktų sprendimo kompetenciją.
4.6.1. Užduoties aprašymas
1. Aprašyti realiai įvykusią konfliktinę situaciją (atvejį) arba ją sukurti;
2. Pademonstruoti konfliktinę situacijų vaidmenų žaidimo metodu;
3. Išspręsti konfliktą, taikant pasirinktą konflikto strategiją;
4. Atlikti atvejo analizę pagal pateiktus reikalavimus;
5. Pateikties būdu pristatyti atvejo analizę (parengti ir pristatyti pateiktį).
6. Parašyti šios veiklos refleksiją (įsivertinimą).
4.6.2. Reikalavimai situacijos (atvejo) aprašui ir pristatymui
1. Pasirinktas ar sukurtas atvejis turi atitikti užduoties reikalavimus, jame turi būti aprašytas
konfliktas darbo aplinkoje. Tai gali būti ir kaltinimo situacija;
2. Situacijos aprašo apimtis turi būti 0,5-2 psl.;
3. Aprašo struktūra: aprašoma situacija, faktai, įvykiai, veiksmai, dalyviai. Pradedama nuo
įžangos, išdėstoma problemos esmė, pabaigoje gali būti pateikiamas apibendrinimas.
Situacija gali būti reali, kurią besimokantysis patyrė pats, arba įsivaizduojama, gali būti
sukurta pagal kokį nors analogą. Situacija turi būti probleminė, atliepianti modulio temą.
4. Aprašant konflikto sprendimą turi būti atlikta atvejo analizė, kurioje įtraukti šie elementai:
 kliento charakteristika,
 konflikto priežastys,
 išanalizuotos galimos pasekmės,
 aprašyti konflikto etapai ir fazės,
 pagrįstas konflikto sprendimo strategijos ar sprendimo būdo parinkimas,
 analizuojamas elgesys konflikto metu,
 aprašomi pritaikyti bendravimo etikos ir etiketo reikalavimai,
 aprašomi aktyvaus klausymosi elementai,
 įvertinama, ar pavyko pasiekti bendradarbiavimo su klientu.
5. Pristatymas:
 Vaidmenų žaidimo metodu pristatyti konfliktinę situaciją ir demonstruoti jos sprendimo
būdą (us).
 Pristatyti konflikto sprendimo analizės pateiktį, parengtą pagal pateikties rengimo
reikalavimus.
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Šioje užduotyje numatytas grupinis darbas. Dirbsite poromis ir įsivertinsite savo indėlį bei
įvertinsite kolegos indėlį į užduoties atlikimą.
4.6.3. Veiklos etapai
Pasirengimas.
1. Veikla pradedama individualiu pasirengimu: informacijos šaltinių paieška ir tyrinėjimu,
spaudos apžvalga, situacijų nagrinėjimu TV, videofilmuose, gyvenime ir pan.;
2. Kiekvienas grupės dalyvis parenka ar sukuria konflikto atvejį, atspindintį modulio temą.
3. Grupėje dalyviai pasiskirsto vaidmenimis ir atsakomybėmis: už atvejo sukūrimą, už
sprendimo priėmimą; už pateikties parengimą ir kt. Atsakingas asmuo organizuoja
grupės veiklą užduoties atlikimui.
Darbo eiga.
4. Kiekviena grupė apsvarsto grupės narių pateiktus atvejus ir paruošia bendrą konfliktinės
situacijos atveją. Jį galima integruoti iš grupės narių parašytų atvejų arba sukurti bendrą
naują variantą.
5. Grupė atlieka situacijos (atvejo) analizę.
6. Grupė aptaria problemos sprendimą.
7. Grupė repetuoja konfliktinės situacijos pristatymą vaidmenų žaidimo metodu.
8. Grupė parengia atvejo analizės pateiktį.
9. Grupė repetuoja atvejo analizės pateikties pristatymą. Kalbėti turi abu grupės nariai, todėl
svarbu pasiskirstyti, kurias skaidres kuris narys pristato.
10. Grupė parašo šios veiklos refleksiją (įsivertinimą).
Pagalba bendramoksliams.
11. Dėstytojas parenka kitą grupę, kuri turi išanalizuoti bendramokslių sukurtą atveją ir
parašyti trumpą atžvalgą apie problemos aktualumą, realumą ir pritaikytą konflikto
sprendimo būdą. Atžvalga turi padėti bendramoksliams patobulinti savo produktą. Ji
turi būti aiški ir konstruktyvi.
12. Pristatymas, apibendrinanti diskusija
13. Seminare vyksta konfliktinių situacijų sprendimų pristatymas ir atvejo analizių
pateikčių pristatymas. Pristatymo laikas – 5 min. situacijai ir 5 min. atvejo analizei.
14. Apibendrinanti diskusija. Grupių pasisakymai – 3 min. Aptarimai, nuomonių
apgynimas.
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15. Diskusijas moderuoja dėstytojas. Diskusijos dalyviai turi laikytis etiketo taisyklių:
nepertraukti, būti mandagūs, taktiški, neįžeisti kitų žmonių jausmų ir pan.
16. Diskusijų dalyviai savo pasisakymuose vertina pristatyto sprendimo aiškumą,
efektyvumą, kūrybiškumą.
17. Po diskusijos dėstytojui pateikiami vertinimo lapai apie grupės narių indėlį į grupės
veiklą bei įsivertinimai/refleksijos.
Įsivertinimas
18. Dalyviai įsivertina ir parašo atžvalgą (ne mažiau kaip 20 eilučių), įvertindami savo
stiprybes ir silpnybes šios veiklos atžvilgiu.
4.6.4. Klausimai savikontrolei
1. Ar sukurtas individualus konfliktinės situacijos atvejis (ne plagiatas)?
2. Ar rastas sprendimas?
3. Ar surepetuotas situacijos pristatymas vaidmenų žaidimo metodu?
4. Ar atlikta situacijos (atvejo) analizė?
5. Ar parengta pateiktis?
6. Ar pasiruošta pateikties pristatymui?
7. Ar parašyta atžvalga bendramokslių situacijai?
8. Ar įsivertintos savo stiprybės ir silpnybės šioje veikloje?
4.6.5. Produktai
Grupė turi:
 pateikti situacijos (atvejo) aprašą (gali būti aprašyta atskirai arba pristatyta pateiktyje);
 pristatyti atvejo analizę (pateiktį);
 pateikti bendramokslių atvejo atžvalgą;
 pateikti metareflektyvią atžvalgą, įsivertindama savo stiprybes ir silpnybes šioje veikloje.
 pateikti užpildytus kitų grupių pristatymų ir sprendimų vertinimo lapus;
 pateikti užpildytus vertinimo lapus apie savo grupės narių indėlį į grupės veiklą.
4.6.6. Vertinimo kriterijai
Užduotis
Atvejo turinio vertinimas

Vertinimo kriterijai

Balai
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1.
Aprašyti
realiai
įvykusią
konfliktinę
situaciją (atvejį) arba ją
sukurti;

 Aprašyta problema reali

• 0,25

 Sukurta problema originali

• 0,25

1. Atlikti atvejo analizę

 Aprašyta kliento charakteristika

• 0,25

 Aprašytos konflikto priežastys, tipas, etapai

• 1

pagal

pateiktus

ir fazės, išanalizuotos galimos pasekmės

reikalavimus;

 Pagrįstas konflikto sprendimo strategijos ar

• 1

sprendimo būdo parinkimas,
 Analizuojamas elgesys konflikto metu,

• 0,5

 Aprašomi pritaikyti bendravimo etikos ir

• 1

etiketo reikalavimai, aktyvaus klausymosi
elementai,
 Įvertinama,

ar

pavyko

pasiekti

bendradarbiavimo su klientu.
2. Išspręsti

konfliktą,

taikant

pasirinktą

konflikto strategiją ir
jį pristatyti vaidmenų
žaidimo metodu

 Pasirinkta tinkama konflikto sprendimo

• 0,5
• 0,5

strategija
 Konfliktas išspręstas; priimtas sprendimas

• 1,5

etiškas, aiškus ir pagrįstas
 Pritaikytos

etikos

ir

etiketo

taisyklės,

• 0,5

aktyvaus klausymosi elementai
3. Pristatyti
analizę

atvejo
pateikties

 Aiškumas:

pristatymo

struktūra

aiški,

nuosekli, atitinka reikalavimus
 Kūrybiškumas: naudoja vaizdines, audio

metodu

• 0,5

priemones,

pranešimą

iliustruoja

• 0,25

video

medžiaga, piešiniais, nuotraukomis ir pan.
 Įvertinta bendramokslių atlikta užduotis

• 0,25

 Atžvalgos išsamumas ir dalykiškumas

• 0,25

savo

 Atžvalgoje pateiktas savo stiprybių bei

• 0,25

stiprybes ir silpnybes

silpnybių įsivertinimas konflikto sprendimo

šios veiklos atžvilgiu

strategijų įvaldymo atžvilgiu

4. Pagalba
bendramoksliams
5. Įsivertinti
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 Savo

mokymosi

įsivertinimas,

žinių

• 0,25

panaudos numatymas
Papildomas vertinimas
Literatūra, informacijos šaltiniai:
tinkami (nepasenę, patikimi), pateikti pagal

• 0,5

APA reikalavimus

Iš viso:

Kalbos kultūra pakankama

• 0,25

Įforminimas atitinka reikalavimus

• 0,25
• 10
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4.7.Konfliktų sprendimo būdai mokymo elementų užduotys
4.7.1. Įvadas
Šis užduočių aplankas skirtas modulio
„Konfliktų sprendimo būdai“ besimokančiųjų
savarankiškam darbui.
Aplanke pateiktos užduotys, kurias atlikęs
besimokantysis įtvirtins modulio teorines žinias ir
praktinius įgūdžius. Aplanke taip pat pateiktos
atžvalgų, besimokančiojo įsivertinimo formos.

Pav. 82 – Paveikslėlio šaltinis - http://geodomoespacios.blogspot.lt/2010/11/eficiencia-energetica.html

Šio aplanko užduotys sudaro galimybes ugdyti besimokančiųjų kritinio mąstymo, problemų
sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus, individualizuoti mokymą ir mokymąsi.

Jas atlikdami

besimokantieji remsis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais, savo patirtimi, savarankiškai dirbs su įvairiais
šaltiniais: mokymosi medžiaga, literatūra, interneto šaltiniais, formuluoti išvadas. Dalis užduočių
pateikiamos taip, kad besimokantieji galėtų dirbti grupėmis ar poromis. Taip sudaromos sąlygos
diskutuoti, logiškai pagrįsti savo nuomonę, nuosekliai samprotauti, dalintis patirtimi, įgyti
pasitikėjimo savimi.
Aplanko struktūra:
 Aplanko užduotys suskirstytos į skyrius pagal modulio elementus.
 Užduotys skirtos teorinių žinių įtvirtinimui.
 Kiekvieno elemento pabaigoje besimokantieji kviečiami įsivertinti savo darbą vienu
paprastu simboliu:  - man gerai sekėsi,  - galėjo sektis geriau,  - man nepavyko ir
paanalizuoti kodėl.
 Baigus elementą,

rašomos atžvalgos (refleksija) ir pildomos įsivertinimo formos,

analizuojama, kas pavyko ar nepavyko ir kodėl.
Kiekvieno skyriaus pabaigoje besimokantysis savo kompetencijas įsivertina:
 įsivertindamas savo darbą (indėlį) grupės veikloje;
 analizuodamas savo darbinę patirtį,
 atsakydamas į refleksijos klausimus (rašydamas atžvalgą).
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4.7.2. Mokymo elemento „Konflikto esmė“ užduotys
1 užduotis. Grupėse aptarti ir trumpai aprašyti videomedžiagoje stebėto konflikto kilmę ir
esmę. Nenaudoti teorinių apibrėžimų.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 užduotis. Sudarykite konflikto žemėlapį ir jį aptarkite grupėse.
Lapo viduryje parašykite esminį žodį – konfliktas. Galite nupiešti piešinėlį ar simbolį, su kuriuo
šis žodis asocijuojasi. Aplink jį išdėliokite, Jūsų nuomone, svarbiausius su konfliktu susijusius
žodžius, o šalia „debesėliuose“ – kitus su šiais žodžiais susijusius žodžius. Juos užrašykite vaizdingai,
pasitelkdami įvairias spalvas, simbolius, ryškinimo ženklus. Sujunkite šiuos žodžius su pagrindiniu
žemėlapio simboliu rodyklėmis, atskleidžiančiomis prasminį ryšį.

Konfliktas

Pav. 83 – Konflikto žemėlapio pavyzdys
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Pastabos.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3 užduotis. Sudaryti konflikto etapų sąrašą, kiekvieną punktą pagrindžiant konkrečiais elgesio
konfliktų metu pavyzdžiais.
Konflikto etapai

Paaiškinimai

Elgesio pavyzdys

4 užduotis. Grupėse aptarti ir surašyti trumpą konflikto priežasčių ir pasekmių atmintinę darbo
aplinkoje.
 KONFLIKTO PRIEŽASČIŲ IR PASEKMIŲ ATMINTINĖ
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
9. ____________________________________________________________________
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4.7.3. Mokymo elemento „Konfliktų valdymas“ užduotys
1 užduotis. Į pateiktą lentelę surašykite videomedžiagoje stebėtų ir grupėse aptartų konfliktų
rūšis ir sprendimo galimybes:
Konflikto rūšis

Konflikto sprendimo galimybės

2 užduotis. Aptarkite grupėje ir apibendrinančius atsakymus įrašykite į schemą:

Kas yra svarbu konflikto sprendime?

• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

Kodėl ne visada reikia vengti
konflikto?

• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

Kokius konflikto sprendimo būdus
esate panaudoję praktinėje veikloje?

• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

4 užduotis. Konflikto sprendimo būdai.

Išsirinkite 3 svarbiausius stebėto konflikto

sprendimo būdus, užsirašykite juos, įvardinkite jų stiprybes ir silpnybes. Kokios yra gerosios (+) ir
blogosios (-) kiekvieno būdo pusės? Pasirinkite vieną svarbiausią būdą. Apmąstykite silpnybes ir
suplanuokite, kaip jas įveikti.
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1 būdas

2 būdas

3 būdas

Stiprybės

Stiprybės

Stiprybės

+
-

Silpnybės

+

-

Silpnybės

+
-

Silpnybės

1 būdas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 būdas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3 būdas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5 užduotis. Išrinkite svarbiausias stebėtos konfliktinės situacijos bendravimo stiprybes ir
silpnybes (teigiamus ir neigiamus bendravimo aspektus):
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Stiprybės

Silpnybės

6 užduotis :
Patvirtinkite arba paneikite šiuos teiginius.
1. „Mes dirbame gerai, nes klientai mumis nesiskundžia“.
 Jūsų atsakymas: TAIP
 Jūsų atsakymas: NE
 Jūsų atsakymas: Kodėl TAIP ir kodėl NE?__________________________________
_________________________________________________________________________
2. „Mes labai neliūdėsime, jei mūsų pagalbos klientai atsisakys, nes nuolat jiems kas nors
nepatinka...“
 Jūsų atsakymas: TAIP
 Jūsų atsakymas: NE
 Jūsų atsakymas: Kodėl TAIP ir kodėl NE?___________________________________
_________________________________________________________________________
3. „Kad ir kaip besistengtum, nepatenkintas klientas – ir liks nepatenkintu... Kai tik jo problema
bus išspręsta, jis atsisveikins su mumis“
 Jūsų atsakymas: TAIP
 Jūsų atsakymas: NE
 Jūsų atsakymas: Kodėl TAIP ir kodėl NE?___________________________________
__________________________________________________________________________
4. „Klientai šiais laikais yra reiklūs, išlepę. Jiems įprasta yra skųstis dėl menkiausios
smulkmenos“.
 Jūsų atsakymas: TAIP
 Jūsų atsakymas: NE
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 Jūsų atsakymas: Kodėl TAIP ir kodėl NE?___________________________________
__________________________________________________________________________
5. Skundų knygas reiktų išmesti į šiukšlių dėžę. Klientai tik sutaupys savo ir mūsų laiką, jei
neturės galimybių dejuoti dėl smulkmenų“.
 Jūsų atsakymas: TAIP
 Jūsų atsakymas: NE
 Jūsų atsakymas: Kodėl TAIP ir kodėl NE?___________________________________
__________________________________________________________________________
Užduotį aptarti kartu.
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7 užduotis.
Kaip valdyti emocijas konfliktinės situacijos metu?
Universalus principas: teigiama nuostata į save ir kitą.
Aš "OK"

Kitas "Ok"

Aš Ne "Ok"

Kitas Ne "OK"

Pav. 84 – Nuotaikos

Kokios būsenos naudingos konstruktyviai sąveikai?
Kaip galite pakeisti savo būseną?
Kaip galite pakeisti kito būseną?
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4.7.4. Mokymo elemento „Kaltinimo situacijų sprendimo būdai“ užduotys
1 užduotis. Grupėje vaidmenų

žaidimo metodu sukurti kaltinimo situaciją, grupėje ją

išanalizuoti ir į lentelę įrašyti socialinio suvokimo klaidas kaltinimo situacijoje.
Eil. Nr.

Socialinio suvokimo klaidos
Kaltintojas (Klientas)

Kaltinamasis (darbuotojas)

Pastabos

1.
2.
3.
4.
5.

2 užduotis. Parašyti refleksiją apie patirtą ar įsivaizduojamą kaltinimo situaciją. Kaip ją
išsprendėte (išspręstumėte)? Rekomenduojama taikyti pateiktą refleksijos struktūrą:

1. KONSTATAVIMAS

2. SPRENDIMAS

Kas vyko ?

Kaip išsprendėte?

3. ANALIZĖ
Kas buvo svarbiausia
situacijoje?

3. VERTINIMAS
Kas patirtyje buvo teigiamo
ir neigiamo

4. IŠVADA
Ką buvo galima
padaryti geriau?

5. VEIKSMŲ PLANAS
Kaip veikčiau, jei
situacija pasikartotų?

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3 užduotis. Mokslininkai naudoja vieną iš klasifikavimo metodų, apibūdinantį klientų elgesį
konflikto metu (1 lentelė). Iš šios lentelės išrinkite 2 klientų tipus, kurie tikėtini kaltinimo situacijose
ir apmąstykite, kokius sprendimo būdus galėtumėte taikyti.
1 lentelė. Klientų elgesio tipai konflikto metu
Pavadinimas

Tipo aprašymas

Charakteringas elgesys konflikto metu
Laikosi tik savo pozicijos; jį būtina įtikinti, kad kita

Maksimalistas

Visada teisus

šalis

teisi

(o

tai

praktiškai

neįgyvendinamas

uždavinys), pirmiau, negu jis pakeis savo požiūrį.
Jeigu

pralaimi

ar

eina

į

kompromisą,

lieka

nepatenkintas, kadangi mano, kad jis vis tiek teisus
Eina į kompromisą, Apsimeta, kad viskas tvarkoje. Pasiruošęs išsinerti iš
Taikdarys

kad sumažintų įtampą kailio, kad tik viskas susitvarkytų, net, jeigu ir
arba sukuria sutikimo problema būtų išspręsta neteisingai. Pavojingas, nes
regimybę

niekada neatskleidžia tikrosios pozicijos
Negina jokios pozicijos, vengia konfrontacijos net gi

Neutralus

neužima rūpestingiau, negu taikdarys. Taip pat pavojingas,
kadangi turi vidinę poziciją, bet jos neišreiškia, todėl
jokios pozicijos
Niekada

su juo neįmanoma išspręsti reikalo iki galo
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Pramuša sienas, grasina prievarta (nors vargu ar jos
Kovotojas

Mėgsta

kovoti

dėl griebsis, nes paprastai yra bailus)

kovos

Jo pozicija dažnai nepagrįsta, bet kovotojas ją gina
garsiai ir atkakliai. Savo “buldozerinės” taktikos dėka
neretai laimi, bet moka ir pralaimėti, kadangi jau gavo
pasitenkinimą iš kovos
Nesėkmę vertina kaip naują galimybę. Laikosi savo

Realistas

Žiūri į gyvenimą kaip į nuomonės, bet priima ir kitos šalies argumentus. Ieško
visų galimų būdų sutvarkyti reikalą. Žino, kad
pilnakrauję galimybę
tarpusavio santykiai ir pozicijos – skirtingi dalykai ir
sprendžia konfliktą, įvertindamas skirtumus.

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4 užduotis.
Stebėti situaciją (arba imituoti situaciją). Kiti grupės dalyviai stebi ir pildo lentelę.
Klausimai

Jūsų komentaras

Ar darbuotojas „išleido garą“.
Kokiais klausimais patikslino nepasitenkinimo priežastį ?
Ar parodė, jog supranta, kad kliento kaltinimai, priekaištai turi
pagrindą. Kaip?
Kaip paaiškino situaciją, savo poziciją?
Kokį sprendimą pasiūlė?
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Kokius nekonstruktyvius veiksmus pastebėjote?
1. Nesutikimas su kaltinimu.
2. Kliento puolimas, menkinimas.
3. Ignoravimas.
4. Besąlygiškas kaltės pripažinimas

Pastabos:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________
4.7.5. Mokymo elemento „Emocijos ir jų valdymas“ užduotys
1 užduotis. Parašyti esė apie patirtą ar įsivaizduojamą streso darbe valdymo situaciją. Esė

apimtis turi būti 2-3 puslapiai (į nurodytą teksto apimtį neįskaičiuojami literatūros sąrašo lapai);
tekstas surinktas kompiuteriu, 12 punktų Times New Roman šriftu, tarp eilučių paliekamas 1,5
intervalo); Darbas turi būti parašytas lietuvių kalba; Darbas turi būti parašytas savarankiškai.
Negalima perrašinėti literatūros šaltinių. Jei naudojamos citatos (jos neturėtų būti didelės), išnašose
būtinai turi būti pažymėtos nuorodos į šaltinius. Įvairios teorinės žinios turi būti perteikiamos savais
žodžiais, stengiantis atskleisti įvairių autorių nuomones, lyginant, argumentuotai išreiškiant savo
požiūrį. Esė struktūra: įžanginė, dėstomoji dalys, išvados (pageidautina jas pateikti ne atskirame lape,
bet pačiame esė tekste), literatūros sąrašas (jeigu naudotasi literatūra). Esė vertinimas. Darbai bus
vertinami pagal šiuos kriterijus:
a) analizės gilumas – 1 balas,
b) dėstymo savarankiškumas – 1 balas,
c) struktūros, argumentų ir išvadų aiškumas ir nuoseklumas – 5 balai,
d) originalumas – 2 balai,
e) įforminimo atitikimas reikalavimams – 1 balas.
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Užrašykite esė planą.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________
2 užduotis. Užrašykite psichologinius ir fiziologinius streso požymius:
Psichologiniai

Fiziologiniai

3 užduotis. Porose vaidmenų žaidimo metodu sukurkite stresinę situaciją ir ją išspręskite,
pritaikydami konstruktyvius streso įveikos būdus. Aprašykite, kokius būdus pritaikėte ir įvertinkite
jų poveikį.
Streso įveikos būdas

Streso įveikos būdo įvertinimas
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4 užduotis. Aprašykite pateiktos situacijos profesinio perdegimo simptomus ir nurodykite jų
prevencijos būdus:
Profesinio perdegimo simptomas

Profesinio perdegimo simptomo
prevencijos būdas

5 užduotis. Streso priežasčių analizė. Užrašykite:
1. Streso pasireiškimo datą ir laiką?
2. Streso požymius?
3. Jų trukmę?
4. Įvykius, po kurių Jūs liovėtės jausti streso požymius?
5. Savo komentarus – asociacijas, susijusias su tuo, ką anksčiau užrašėte?
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6 užduotis. Streso poveikis. Užrašykite:
Fiziologiniai ženklai

Emociniai ženklai

Elgesio ženklai

Įtaka loginiam mąstymui

7 užduotis. MINTYS- JAUSMAI-ELGESYS. Išanalizuokite ir aprašykite:

Jaučiu

Mąstau

Aš

Turiu

Veikiu
Pav. 85 Mintys, jausmai, elgesys
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Egzistuoja 3 skirtingos nuomonės, kodėl žmonės jaučiasi prislėgti:
1. Atsiranda cheminiai pokyčiai smegenų ląstelėse;
2. Depresija atsiranda, jei žmogus nepatiria pakankamai malonių išgyvenimų;
3. Žmonės tampa liūdni dėl klaidingo mąstymo.
Kaip valdyti jausmus streso būsenoje?
Penkių žingsnių taktika:
1. Ką aš jaučiu? (identifikuoti pagrindinius jausmus).
2. Kodėl aš taip jaučiu? (identifikuoti jausmų priežastis)
3. Kas man (tau) padėtų geriau jaustis?
4. Sugalvokite galimų veiksmų ar elgesio variantus.
5. Pasirinkite geriausią variantą.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.7.6. Mokymo elemento „Bendravimas su klientu

siekiant bendradarbiavimo“

užduotys
1 užduotis. Grupėje aptarkite ir apibrėžkite pagrindines sėkmingo bendravimo ir
bendradarbiavimo su klientu rekomendacijas.
PAGRINDINĖS SĖKMINGO
BENDRAVIMO SU KLIENTU
REKOMENDACIJOS

PAGRINDINĖS SĖKMINGO
BENDRADARBIAVIMO SU KLIENTU
REKOMENDACIJOS
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2 užduotis. Porose aptarkite profesinės etikos ir etiketo reikalavimus ir juos pritaikykite
pokalbiui konfliktinės situacijos metu. Užrašykite atsakymus į klausimus. Klausimus pasidalinkite
pusiau į lyginius ir nelyginius. Pokalbyje užduokite ir atsakykite į šiuos klausimus:
1. Kam reikalinga profesinė etika konfliktinėse situacijose?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Kokius profesinio etiketo reikalavimus taikysite pokalbiui?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Kaip pasirengti pokalbiui?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Kaip pradėti pokalbį?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Kaip išdėstyti turinį, išryškinant esmę?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Kaip nuraminti pašnekovą?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Kaip išspręsti konfliktą?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Kaip užbaigti pokalbį?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3 užduotis. Pakomentuokite Irvingo Fletčerio žodžius:
Ji nieko nekainuoja, bet daug perka;
Ji praturtina gavusį, bet nenuskurdina davusio;
Ji trunka akimirką, bet išlieka visam gyvenimui;
Reikaluose ji sukuria geranoriškumo atmosferą, namuose – laimę, draugams ji –
slaptažodis;
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Ji – poilsis pavargusiam, viltis nusivylusiam ir vaistas prieš nusiminimą;
Ji vertybė tik tada, kai duodama iš grynos širdies
Jos nenupirksi, nepavogsi, neišprašysi,
Nes tada ji bus bevertė.
Jei kas nors nepajėgia jums jos dovanoti, tai dovanokite jam.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų šios užduoties variantų ir jį pakomentuokite bendravimo
aspektu:
2. Pakomentuokite kinų patarlę “ Žmogus be šypsenos veide negali atidaryti krautuvėlės”
3. Pakomentuokite kinų patarlę “ Toli eina tas, kuris minkštai žengia”.
4. Pakomentuokite Larošfuko žodžius: “Jei norite turėti priešų, leiskite žmonėms pajusti savo
pranašumą, jei draugų,- leiskite parodyti jiems savo pranašumą prieš jus”.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Pakomentuokite frazę: “Vienintelis būdas laimėti ginčą, tai išvengti ginčo”.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4 užduotis. Grupėje aptarkite ir nuspręskite, ar tinka naudoti bendradarbiavimo strategiją, jei:


problemos sprendimas labai reikšmingas abiem šalims; _________________



konflikto objektas sudėtingas, reikalauja išsamaus aptarimo; _________________
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abi šalys pasirengusios skirti pakankamai laiko, kad iš esmės išsiaiškintų giluminius poreikius
ir interesus; _________________



abiem šalims jų interesai yra labai svarbūs ir joms kompromisas nepriimtinas; ___________



abi šalys geranoriškai nusiteikusios viena kitos atžvilgiu, pasiruošusios išklausyti viena kitą
ir gerbti kitokią nuomonę; _________________



abi šalys nori pasiekti ne laikiną, o ilgalaikį susitarimą ir nenori to atidėlioti; ___________



abi šalys turi lygiavertę valdžią ar sutinka ignoruoti jos skirtumą, kad sprendimo ieškotų iš
lygiaverčių pozicijų _________________.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5 užduotis. Grupėje aptarkite veiksmingo bendradarbiavimo principus ir užrašykite 3
svarbiausius:

Į šią piramidę surašykite:
1 (smaigalys) – svarbiausi principai
2 (vidurys) – mažiau svarbūs
3 (apačia) - dar mažiau svarbūs
6 užduotis. Klausymo pratimas. Pratimas skirtas aktyvaus klausymo svarbai atskleisti.
Trukmė: 20 min. Grupės dalyviai suskirstomi poromis. Vienas yra pasakotojas, kitas – klausytojas.
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Pasakotojams nurodoma kalbėti klausytojams pasirinkta tema pora minučių. Pokalbiai vyksta 4
kartus.
Klausytojams duodamos 4 skirtingi nurodymai:
1. Atidžiai klausytis pasakotojo.
2. Nesiklausyti pasakotojo.
3. Trukdyti pasakotojui (pertraukinėti, užduoti netikėtus klausimus ir pan.).
4. Iš pradžių klausyti pasakotojo, o paskui – nebesiklausyti.
Aptarimas. Klausimai dalyviams:
 Kaip galima parodyti kitam žmogui, kad jo klausaisi?
 Kas rodo, kad kitas žmogus tavęs nesiklauso?
 Kaip sekėsi pasakoti skirtingose situacijose – kai tavęs klausosi, nesiklauso, trukdo ir t.t.?
 Koks klausytojo elgesys padeda pasakoti, o koks – trukdo?
Šaltinis - Bendravimo meno ir bendradarbiavimo ugdymo metodika. Projektas „Negaišk laiko
patyčioms! Tu gali kurti“ NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-113, 2011.
Užrašykite išvadas:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7 užduotis. Pratimas „Atviras ar uždaras klausimas?“ padeda atskleisti, kur naudingi atviri
klausimai, kur naudingi ir kur apsunkina situaciją uždari klausimai. Grupės nariai paskirstomi
poromis. Vienas iš jų turi būti klausinėtojas.
Užduotis klausinėtojams: per 1 min. kuo daugiau sužinoti apie porininko patirtus konfliktus
darbe, užduodant tik uždarus klausimus. Porininkai turi neatsakinėti į atvirus klausimus. Po minutės
bendrai grupėje kiekvienos poros prašoma trumpai papasakoti, ką pavyko klausinėtojui sužinoti ir
kiek tai atitinka realybę.
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Po to pasikeičiama vaidmenimis ir tuomet klausinėtojui tenka kita užduotis: per 1 minutę
sužinoti kuo daugiau apie porininko patirtus konfliktus darbe, užduodant tik atvirus klausimus ir
neuždavinėjant uždarų klausimų. Porininkas turi fiksuoti, kiek klausinėtojas uždavė uždarų klausimų.
Po minutės stabdomas laikas ir prašoma kiekvienos poros pasakyti, kiek klausimų uždavė
klausinėtojas.
Aptarimas. Diskusija, ko šis pratimas mus moko.
Akcentuotini dalykai: atviri klausimai žymiai efektyviau padeda gauti informaciją, tačiau jei
rūpi detalės, smulkmenos arba suvaldyti pokalbio eigą, – tuomet tenka užduoti ir uždarus klausimus.
Šaltinis - Bendravimo meno ir bendradarbiavimo ugdymo metodika. Projektas „Negaišk laiko
patyčioms! Tu gali kurti“ NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-113, 2011.
Užrašykite išvadas:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8 užduotis. Aprašykite savo bendravimo patirtį siekiant bendradarbiavimo su klientu ir ją
pristatykite. Jei tokios patirties neturite, aprašykite patikusią bendravimo su Jumis kaip klientu patirtį.
Paanalizuokite šiuos aspektus:
 Didžiausi bendravimo su klientais pasiekimai;
 Didžiausias bendravimo su klientais nusivylimas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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9

užduotis.

Konkrečioje

situacijoje

atpažinkite

ir

aptarkite

porose

esminius

bendradarbiaujančio ryšio principus ir įvertinkite jų panaudojimo tikslingumą lentelėje:
BENDRADARBIAUJANČIO RYŠIO

PANAUDOJIMO TIKSLINGUMAS

PRINCIPAS

10 užduotis. Individualiai parenkite kūrybinį sumanymą, skirtą bendradarbiaujančio ryšio
kūrimui, susiejant jį su konkrečia stebėta situacija, įvardijant naudą klientui ir darbuotojui. Sumanymą
užrašykite šioje formoje ir viešai pristatykite:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Situacija_____________________________________
______________________________________
Tikslas

Uždaviniai
1.

2.

Trumpas sumanymo aprašymas
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_______
Nauda klientui
Nauda darbuotojui

3.

11 užduotis. Grupėje sukurkite konfliktinę situaciją ir aptarkite jos sprendimo būdus Sokrato
metodu. Suvaidinkite situaciją vaidmenų žaidimo metodu. Trumpai aprašykite situaciją ir užrašykite
3 pagrindinius klausimus, kurie padėtų nuraminti klientą.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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• Kas vyksta

1.
• Kur vyksta

2.
• Kokia konflikto priežastis

3.
1 Klausimas
2 Klausimas
3 Klausimas
Papildomas klausimas
12 užduotis. 3 žmonių grupėje organizuokite trumpą diskusiją tema „Kodėl bendrauti su klientu
reikia mandagiai ir etiškai?“ Kiekvienas diskusijos dalyvis pasirenka vieną iš pateiktų aksiomų ir
pateikia bent 2 argumentus jai pailiustruoti, argumentuoti ar oponuoti. Sugalvokite mažiausiai 3
išvadas ir jas užrašykite bei pristatykite.
Diskusijos tema: Kodėl bendrauti su klientu reikia mandagiai ir etiškai?
Aksioma: klientas yra mūsų profesinės veiklos dalis.
Aksioma: Klientas nepriklauso nuo mūsų – mes priklausome nuo jo.
Aksioma: Klientas netrukdo mūsų darbui, o jam tarnauti yra mūsų profesinės veiklos tikslas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Išvados

1.
2.
3.
Pav. 86 Išvados

13 užduotis.

Vaidmenų žaidimas „Konfliktinės situacijos sprendimas“. Vedantysis

priklausomai nuo dalyvių poreikių ir pageidavimų parenka konfliktinę situaciją, kurią savanoriai,
suvaidina prieš kitus stebėtojus. Po vaidinimo situacija yra aptariama: kalbama su kiekvienu žaidimo
dalyviu bei stebėtojais. Aprašykite situaciją ir jos sprendimo būdą:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4.7.7. Refleksija
1. Ką naujo sužinojau besimokydamas ,, KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDŲ“ modulį?

2. Kuo mano turima darbinė patirtis buvo naudinga mokymosi procese?

3. Kurias žinias galėsiu pritaikyti praktikoje?

4. Kodėl svarbu išmanyti, kaip bendrauti su kitais žmonėmis?

5. Kodėl svarbu išmanyti, kaip bendradarbiauti su kitais žmonėmis?

6. Kas buvo sunkiausia ruošiant konfliktų sprendimo baigiamąją užduotį? Kodėl?

7. Kuo ši užduotis man buvo įdomi?
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8. Kas man buvo svarbiausia mokantis?

9. Kokias mokymosi sritis man reikėtų patobulinti?

10. Kokie konfliktų sprendimo būdai man bus naudingi darbo vietoje?

11. Ką daryčiau kitaip, jei reiktų dar kartą mokytis ,, KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDŲ“
modulį?
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ĮSIVERTINIMO UŽDUOTIS
Užpildykite lentelę. Kairėje lentelės pusėje pateikiamos modulio kompetencijos. Įsivertinkite
savo įgytas žinias ir gebėjimus bei pasiekimus pažymėkite "+" atitinkamoje grafoje.
Pagrindinės
kompetencijos

Įgytų žinių ir gebėjimų lygis
Puikiai Gerai

Patenki

Nepaten-

-namai

kinamai

Gebu apibrėžti konflikto esmę
Žinau bent 2 konfliktų tipus
Gebu atlikti konflikto analizę, nustatyti jo priežastis
Gebu naudoti bent 2 konfliktų sprendimo būdus
Gebu taikyti bent 2 prieštaravimų neutralizavimo būdus
Gebu taikyti bent 2 kaltinimo situacijų sprendimo būdus
Gebu taikyti bent 2 streso įveikos būdus
Gebu taikyti bent 3 aktyvaus klausymo būdus
Gebu taikyti bent 2 bendravimo su sunkiais klientais
būdus
Gebu taikyti bent 3 bendradarbiaujančio ryšio su klientu
kūrimo priemones
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BAIGIAMOSIOS UŽDUOTIES ATLIKIMO APŽVALGA
_______________________
(data)
___________________________________________________________________________
(besimokančiojo vardas, pavardė)

UŽDUOTIS (ką atlikau?)

PASIEKIMAI (ko išmokau?)

BENDRAVIMAS (kaip ir su kuo bendravau?)

BENDRADARBIAVIMAS (kaip ir su kuo
bendradarbiavau?)

PANAUDA (ką panaudojau ir panaudosiu savo darbe: svarbumas)

ĮSIVERTINIMAS (kaip save vertinu ir kodėl)

VERTINIMAS (kaip vertinu kitus užduoties
atlikėjus ir kodėl)

Besimokančiojo parašas ____________________________________________
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BAIGIAMOSIOS UŽDUOTIES ATLIKIMO
KOMANDINIO DARBO ĮSIVERTINIMAS
_______________________
(data)
______________________________________________________________________________
(besimokančiojo vardas, pavardė)

Aktyviai dalyvavau
grupės darbe
Kūrybiškai

Iki galo padariau man

atlikau užduotį

skirtus darbus

Prisidėjau prie

Atsižvelgiau
ir pripažinau

10

9

8

7

6

5

4

užduoties

kitų grupės
dalyvių nuomonę

įvykdymo

Man buvo svarbi gera

Padėjau ieškoti

nuotaika ir savitarpio
supratimas grupėje

galutinio grupės

bendro sutarimo
Prisiėmiau atsakomybę už
galutinį grupės darbo rezultatą
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5. 5 Modulis – Pirmoji medicinos pagalba
5.1.Kliento/paciento vertinimo aprašas
Pirmoji medicinos pagalba – tai tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas
medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama nukentėjusio arba staiga susirgusio
žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksmai.
Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:
 Išsaugoti gyvybę.
 Neleisti būklei blogėti ir apsaugoti nuo komplikacijų.
 Užtikrinti sveikimą.
Gyvybės išsaugojimas. Svarbiausias tikslas, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, išsaugoti
nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybę. Todėl labai svarbu atpažinti gyvybei pavojingą
būklę, iškviesti greitąją medicinos pagalbą (skambinti tel. 033; 112), atpažinti pagrindinių gyvybinių
funkcijų (sąmonės, kvėpavimo ir kraujotakos) netekimą ir jas nedelsiant normalizuoti, kol atvyks
medikai (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008). Jei nukentėjęs žmogus turi sąmonę (artikuliuodamas šaukiasi
pagalbos arba paprasčiausiai kalba, pvz., paklausus, kas atsitiko, pacientas suprantamai, aiškiais
sakiniais paaiškina situaciją), tai rodo, kad yra bent iš dalies atviri kvėpavimo takai, oras per burną ir
nosį, ryklę, gerklas, trachėją ir bronchus patenka į plaučius, yra pakankamas kvėpavimas ir deguonies
patekimas krauju į smegenis. Tačiau tai dar nereiškia, kad viskas gerai. Nukentėjusio žmogaus skundų
išsiaiškinimas, tikslingas bendravimas, viso kūno apžiūra, t. y. ar yra kraujavimų, žaizdų, lūžių
padeda įvertinti būklę ir tinkamai suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
„ABC“ – dažniausiai naudojama mnemonika, padedanti atsiminti svarbiausių sąmonės
netekusio nukentėjusio žmogaus gyvybinių funkcijų įvertinimo ir užtikrinimo seką.
„A“ (angl. Airway) – užtikrinti atvirus kvėpavimo takus atlosiant paciento galvą ir pakeliant
apatinį žandikaulį, nes nesąmoningų pacientų liežuvio šaknis ir antgerklis gali užkristi ir uždaryti
kvėpavimo takus; greitai apžiūrėti burną. Jei nukentėjęs žmogus patyrė traumą, o šalia yra
pagalbininkų, tai vienas jų, jau prieš kalbindamas nukentėjusį žmogų, rankomis imobilizuoja jo galvą
ir kaklą.
„B“ (angl. Breathing) –įvertinti kvėpavimą ir prireikus atlikti įpūtimus. Reikėtų žinoti, kad
įpūtimus gali sunkinti paciento užkritusi liežuvio šaknis (tada pakartotinis taisyklingas galvos
atlosimas ir apatinio žandikaulio pakėlimas bus naudingi) ir užspringimas, t. y. svetimkūnio
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patekimas į kvėpavimo takus. Įtarti, kad nesąmoningas nukentėjęs žmogus užspringo, padeda
nesėkmingi įpūtimai, pakartotinai taisyklingai atlošus galvą ir pakėlus apatinį žandikaulį. Be to,
svarbu nesupainioti su agoniniu kvėpavimu (pavieniais savaiminiais įkvėpimais), kuris atsiranda per
pirmąsias staigios mirties minutes ir gali būti painiojamas su normaliu kvėpavimu. Agoninis
kvėpavimas nėra veiksmingas kvėpavimas. Tokiu atveju gydoma taip, lyg kvėpavimas būtų išnykęs
(Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008).
„C“ (angl. Circulation) reiškia įvertinti ir užtikrinti kraujotaką atliekant krūtinės paspaudimus,
stabdyti kraujavimą. Ne medikams krūtinės paspaudimus rekomenduojama pradėti, jei nėra
kvėpavimo, o medikams – iš pradžių įvertinti pulsą (čiuopti ne ilgiau 10 sek.) ir, jeigu jo nėra arba
neaišku, ar yra, pradėti krūtinės paspaudimus. Jei įtariama, kad įvyko trauma (nukentėjęs žmogus guli
šalia kelio, įvykio liudininkų pasakojimai ir kt.), greitai apžiūrima, ar nėra išorinio kraujavimo, kuris
nedelsiant stabdomas tiesioginiu užspaudimu. Nustatyta, kad anksčiausiai mirtį sukelia užverti
kvėpavimo takai, vėliau – kvėpavimo išnykimas, tokiu atveju žmogus miršta greičiau nei netekęs
kraujo.
„D“ (angl. Defibrillation). Tuo tarpu traumą patyręs nukentėjęs žmogus miršta dažniausiai ne
nuo širdies pažeidimų, bet nuo kitų priežasčių: kvėpavimo takų užkimšimo svetimkūniu, kraujavimo
ir kt. Jei nesąmoningas nukentėjęs žmogus kvėpuoja ir nėra traumos požymių, t. y. nėra pažeisto
stuburo, tada, siekiant apsaugoti nuo liežuvio šaknies užkritimo arba užspringimo vėmalais, jį galima
paversti į stabiliąšoninę padėtį. Jei, pavertus į tokią padėtį, kvėpavimas sustoja, nukentėjusįjį reikia
atversti ant nugaros ir atlikti „ABC“.
Būklės stebėjimas ir apsaugojimas nuo tolesnių arba naujų pažeidimų. Būtina žinoti, kad
nukentėjusio žmogaus būklė bet kada gali kisti, todėl labai svarbu nuolat stebėti pagrindines
gyvybines funkcijas: sąmonę (bendrauti su nukentėjusiu žmogumi, jei jis sąmoningas), kvėpavimą
(stebėti kvėpavimo dažnį ir gilumą), kraujotaką (čiuopti pulsą, apžiūrėti visą kūną, ar nekraujuoja), o
prireikus atlikti „ABC“ veiksmus.
Prieš pradedant gaivinimą, labai svarbu, kad gaivintojas labai greitai įvertintų būklę ir galimą
pavojų sau, nukentėjusiam žmogui ir aplinkiniams: eismo judėjimą, krintančias nuolaužas,
sklindančius dūminis, ugnį, dujas ir kt. ir imtis visų įmanomų atsargumo priemonių.
Pavojingos būklės skirstomos į:
 pavojingas gyvybei;
 pavojingas sveikatai.
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Žmogaus gyvybei pavojingos būklės (kritinės būklės) – tai būklės, kai sutrinka kvėpavimo,
kraujotakos, galvos smegenų veikla ir kitos organizmo funkcijos, kai reikia gaivinti ir imtis kitų
medicinos pagalbos priemonių, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę. Kritinės būklės metu sutrinka
organizmo gebėjimas įsotinti kraują deguonies arba deguonies įsotintą kraują pernešti į visus organus.
Sveikatai pavojingos būklės metu nebūna sutrikęs organizmo gebėjimas įsotinti kraują
deguonies arba deguonies įsotintą kraują pernešti į visus organus, tačiau lieka medicinos pagalbos
poreikis, nes sveikatai pavojinga būklė gali pereiti į gyvybei pavojingą būklę (Vaitkaitis, Pranskūnas,
2008).
Teikiančiojo pirmąją medicinos pagalbą uždaviniai:
 Atpažinti pavojingą būklę.
 Greitai įvertinti būklę ir imtis atitinkamų veiksmų.
 Iškviesti greitąją medicinos pagalbą (skambinti tel. 033, 112).
 Suteikti pirmąją medicinos pagalbą, kol atvyks medikai.

Lentelė 8 – Pavojingos būklės požymiai (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008)
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Skubioji medicinos pagalba skirstoma į tris kategorijas (šios tvarkos Skubiosios medicinos
pagalbos masto lentelė). Jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli
pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu
metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai
2 ir 3 kategorijos pagalba (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E6F91F019F).
SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS
Skubiosios
medicinos
pagalbos
kategorija

Laikas, per
kurį turi būti
pradėta teikti
pagalbą

1
kategorija

Nedelsiant, tuo
pat metu
vertinama
paciento būklė
ir atliekami
gydymo
veiksmai.

Kategorijos
apibūdinimas
Gyvybei grėsmingi
atvejai: gyvybei
grėsmingos būklės, kai
aktyvi medicininė
intervencija reikalinga
nedelsiant.

Ūmios klinikinės būklės arba
skubiosios medicinos pagalbos
teikimo indikacijos
1. Širdies sustojimas.
2. Kvėpavimo sustojimas.
3. Gresiantis kvėpavimo nustojimas
dėl kvėpavimo takų obstrukcijos.
4. Suaugusiųjų kvėpavimo dažnis < 8
k./min. arba vaikų iki 8 m. kvėpavimo
dažnis < 10 k./min.
5. Suaugusiųjų sistolinis arterinis
kraujo spaudimas (toliau – AKS) <80
mmHg, kūdikis/vaikas ištiktas
dekompensuojamojo šoko.
6. Sąmonės praradimas ir
nereagavimas į skausmą arba reakcija
pagal Glasgow komų skalę (toliau –
GCS) < 9 balų.
7. Stebimi viso kūno traukuliai.
8. Intraveninis medikamentų arba
narkotikų perdozavimas su
hipoventiliacija ir hemodinamikos
sutrikimu.
9. Sunkūs psichikos sutrikimai su
pavojingais agresyviais veiksmais sau
ar aplinkiniams.

2
kategorija

Paciento būklės
vertinimas ir
gydymas turi
būti pradėti ne
vėliau kaip per
10 min. nuo
atvykimo į
asmens
sveikatos

Atvejai, kai nesuteikus
skubios pagalbos
pacientui,
neišvengiamai gresia
paciento gyvybei:
pavojinga būklė: tai
paciento būklė sunki arba
blogėja taip sparčiai, kad
yra potenciali grėsmė jo

1. Kritiška kvėpavimo takų būklė –
stridoras arba patologinis seilėtekis.
2. Ūmus kvėpavimo sutrikimas.
3. Ūmus kraujotakos sutrikimas:
3.1. šalta, drėgna, „marmurinė“ oda,
bloga perfuzija (kapiliarų
prisipildymo laikas > 5 s);
3.2. suaugusiųjų širdies susitraukimų
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priežiūros
įstaigą. Paciento
būklė vertinama
ir gydymo
veiksmai dažnai
atliekami vienu
metu.

gyvybei arba gresia
organų
nepakankamumas, jei
medicinos pagalba nebus
pradėta teikti per 10–15
min. nuo atvykimo į
asmens sveikatos
priežiūros įstaigą,
arba atvejai, kai
reikalingas gydymas
yra svarbus laiko
prasme: kai reikalingas
ypatingai skubus
gydymas (trombolizė,
antidotai), nuo kurio
poveikio gali priklausyti
klinikinės baigties
rezultatai, arba
ypatingai stipraus
skausmo atvejai: kai
reikia per 10 min. nuo
atvykimo į asmens
sveikatos priežiūros
įstaigą sumažinti ypač
stiprų skausmą.

dažnis (toliau – ŠSD) < 50 k./min.
arba > 150 k./min., naujagimių ŠSD
<100 k./min. arba
>200 k./min., kūdikių ŠSD < 80
k./min. arba > 200 k./min., vaikų iki 8
m. ŠSD < 60 k./min. arba >180
k./min.;
3.3. hipotenzija su audinių perfuzijos
sutrikimu.
4. Ūmus didelio kraujo kiekio (25%
cirkuliuojančio kraujo kiekio arba
daugiau) netekimas.
5. Labai stiprus ūmus skausmas dėl
įvairių priežasčių, tarp jų – ūmus
širdies, pilvo skausmas ar ektopinis
nėštumas, vertinamas
9–10 balų pagal dešimties balų skalę.
6. Gliukozės kiekis kraujyje < 2
mmol/l.
7. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija
dėl bet kokios priežasties (pagal GCS
< 10 balų).
8. Karščiavimas arba bendras kūno
atšalimas su letargijos požymiais.
9. Rūgščių ar šarmų patekimas į akis.
10. Politrauma, kai reikalinga skubi
organizuota medikų brigados pagalba.
11. Ūmi lokali trauma – didžiųjų
kaulų ir/ar stuburo kaulų lūžimai,
amputacijos.
12. Didelės rizikos anamnezė:
12.1. didelio raminamųjų medžiagų
kiekio suvartojimas ar kitos kilmės
toksinių medžiagų suvartojimas;
12.2. kitas, gyvybei pavojingas
apsinuodijimas.
13. Psichikos ir elgesio sutrikimai:
13.1. agresija arba smurtas, keliantys
grėsmę pačiam pacientui ir
aplinkiniams;
13.2. intensyvus psichomotorinis
sujaudinimas, kai reikalingas fizinis
asmens laisvės suvaržymas dėl
grėsmės sau ar aplinkiniams.

3

Paciento būklės

Potencialios grėsmės

1. Hipertenzinė krizė su greitai
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kategorija

vertinimas ir
gydymas turi
būti pradėti ne
vėliau kaip per
30 min. nuo
atvykimo į
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigą.

gyvybei, kai paciento
būklė blogėja ir gali
sukelti sunkias
pasekmes, jei gydymas
nebus pradėtas per 30
min. nuo atvykimo į
asmens sveikatos
priežiūros įstaigą, arba
kitos būklės, kai
nesuteikus pagalbos per
30 min. nuo atvykimo į
asmens sveikatos
priežiūros įstaigą,
pasekmės gali būti
ypatingai sunkios, arba
kai reikia per 30 min.
nuo atvykimo į asmens
sveikatos priežiūros
įstaigą sumažinti ypač
stiprų skausmą.

progresuojančiais objektyviais
širdies-kraujagyslių ir/ar centrinės
nervų sistemos pažeidimo požymiais.
2. Vidutiniškai sunkus nukraujavimas
dėl bet kokios priežasties.
3. Mieguistumas, sulėtėjusi reakcija
dėl bet kokios priežasties (pagal GCS
< 13 balų).
4. Oksigenacija< 90 procentų.
5. Besikartojantys traukuliai,
užfiksuoti ir kelių (iki 12 val.)
valandų anamnezėje.
6. Nenustojamas (ilgiau kaip 30 min.)
vėmimas.
7. Ūmi dehidratacija.
8. Galvos trauma su trumpalaikiu
sąmonės netekimu.
9. Vidutinio stiprumo skausmas,
vertinamas 7–8 balais pagal dešimties
balų skalę, kai reikia skubaus
nuskausminimo.
10. Ūmus pilvo skausmas be didelės
rizikos požymių, kai pacientui > 65
m., vertinamas ne mažiau kaip 8
balais pagal dešimties balų skalę.
11. Ūmi židininė neurologinė
simptomatika.
12. Vidutinio sunkumo galūnės
sužalojimas su deformacija, laceracija
ar suspaudimo sindromas.
13. Vaikai iki 8 m., kuriems pagal
anamnezę ir stebimus klinikinius
požymius yra potenciali grėsmė
gyvybei.
14. Psichikos ir elgesio sutrikimai:
14.1. mėginimas nusižudyti ar tokio
poelgio grėsmė;
14.2. ūmios psichozės;
14.3. sunki psichologinė trauma,
dezorganizuojanti elgesį;
14.4. sunki depresija;
14.5. ryškus psichomotorinis
sujaudinimas.
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5.2.Trauminių sužalojimų aprašas
Kaulo lūžis – tai jo vientisumo suardymas. Kaulai lūžta veikiant didelei mechaninei jėgai. Tai
dažniausiai įvyksta autoavarijų metu, krintant, griūvant, ypač dažnai –žiemos metu, o taip pat
sportuojant.
Kaulų lūžiai skirstomi:
 uždarus– odos vientisumas nepažeidžiamas, gali būti paviršinių žaizdų, tačiau jos
nesusijusios su lūžiu;
 atvirus– kai žaizda turi tiesioginį ryšį su kaulo lūžio vieta, žaizdoje matomi lūžgaliai. Atviri
lūžiai gali atsirasti, kai lūždamas kaulas pažeidžia odą arba, išorinės jėgos veikiami, tuo
pačiu metu pažeidžiami ir oda, ir kaulas. Šiuo atveju prognozė blogesnė dėl didesnio
minkštųjų audinių pažeidimo ir infekcijos pavojaus.

Pav. 87 – Atviras ir uždaras kaulų lūžis
(http://www.planetayurveda.com/library/home-remedies-for-fracture)

Kaulų išnirimai
Kai išnyra kaulas – jo galvutė išsprūsta iš sąnarinės įdubos, - pirmiausia reikia padaryti viską,
kad galūnė nejudėtų. Ligoniui uždedamas fiksuojantis tvarstis, po to jis skubiai nugabenamas į
gydymo įstaigą. Išnirimus draudžiama atstatyti pačiam ar padedant kitam žmogui, nes galima
traumuoti minkštuosius audinius, sužaloti kraujagysles ar nervus.
Šlaunikaulio galvos išnirimas – dažniausiai pasitaikantis išnirimas. Šis išnirimas (kaip ir
dauguma kitų) įvyksta veikiant didelei mechaninei jėgai. Dažniausiai atsiranda autotraumos metu,
vairuotojui ar keleiviui atsiremiant kojomis. Pagrindiniai požymiai; skausmas klubo sąnario srityje,
nukentėjusysis negali remtis koja; judesiai riboti, skausmingi; kartais pažeista koja sutrumpėja ar
pailgėja. Šlaunikaulio galvos išnirimas turi būti atstatomas tik gydymo įstaigoje. teikiant pirmąją
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pagalbą, reikia nesveiką koją laikyti ramiai, sulenkti jos kelio sąnarį, kad atsipalaiduotų raumenys ir
sumažėtų skausmas. Galima duoti nuskausminančiųjų.

Pav. 88 – Kaulų išnirimas
(https://www.seenso.com/index.php?dbname=Rose&i=19490030)

Pirmoji pagalba esant uždaram lūžiui:
 patarti klientui/ pacientui nejudėti;
 imobilizuoti sąnarius virš lūžio ir žemiau jo.
 sužalota galūnė imobilizuojama tokios padėties, kokios ji rasta. Ji nejudinama,
netempiama, nelenkiama;


galūnės kraujotaka tikrinama prieš ir po mobilizacijos;

 jei galūnė tirpsta, mėlsta ar šąla, truputi atpalaiduokite įtvarą;
 jei įmanoma, pakelkite sužalotą galūnę aukščiau širdies lygio;
 suteikę pirmąją pagalbą, nukentėjusįjį skubiai vežkite į gydymo įstaigą.
Pirmoji pagalba esant uždaram lūžiui:
 patarti klientui/ pacientui nejudėti;
 uždengti žaizdą steriliu tvarsčiu arba tamponu;
 sterilius tvarsčius ar tamponus pritvirtinti tvarsčiu;
 įmobilizuoti sužalotą kūno dalį kaip ir esant uždaram lūžiui.
 sužalota galūnė imobilizuojama tokios padėties, kokios ji rasta. Ji nejudinama,
netempiama, nelenkiama;
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 galūnės kraujotaka tikrinama prieš ir po mobilizacijos;
 jei galūnė tirpsta, mėlsta ar šąla, truputi atpalaiduokite įtvarą;
 jei įmanoma, pakelkite sužalotą galūnę aukščiau širdies lygio;
 suteikę pirmąją pagalbą, nukentėjusįjį skubiai vežkite į gydymo įstaigą.
Pirmoji pagalba esant išnirimui:


patarti klientui/ pacientui nejudėti;



imobilizuoti išnirusią vietą;



sužalota galūnė imobilizuojama tokios padėties, kokios ji rasta. Ji nejudinama, netempiama,
nelenkiama;



suteikę pirmąją pagalbą, nukentėjusįjį skubiai vežkite į gydymo įstaigą.
Imobilizacija - tai lūžio, išnirimo, panirimo įtvėrimas tokiu būdu, kad sužalota sritis nejudėtų.
Imobilizuojant lūžį įtveriami abipus lūžio esantys sąnariai. Imobilizuojant sąnarį įtveriamos

abipus esančios kūno dalys. Atskirais imobilizacijos atvejais galimi specialūs įtvėrimo būdai.
Naudojant standžius, kietus įtvarus, po jais būtina padėti paklotą. Įtvaro negalima dėti ant žaizdos.

Pav. 90 – Imobilizacija (http://poilsineskeliones.info/viewtopic.php?id=104049)

Pav. 89 – Peties, dilbio lūžimas, alkūnės sąnario
imobilizacija
(http://www.motoaplinkpasauli.lt/pirmoji-pagalba/)
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5.3.Kvėpavimo sutrikimų sukeltų gyvybei pavojingų būklių aprašas
UŽSPRINGIMAS - tai mechaninė oro srauto iš aplinkos į plaučius obstrukcija (lot. obstructio
— uždarymas, kliūtis). Svetimkūnis paprastai patenka į nosiaryklę, gerklas, gerklę, jis dirgina
kvėpavimo takų gleivinę ir sukelia balso stygų bei bronchų spazmą
Užspringimas gali būti:
 visiškas - svetimkūnis aklinai užkemša kvėpavimo takus;
 dalinis – lieka tarpelis kvėpavimo takuose, todėl klientas /pacientas gali kvėpuoti.
Priežastys. Dažniausiai žmogus užspringsta valgydamas. Didelių blogai sukramtytų maisto
gabalų rijimas, girtumas, žaidimas, verkimas, juokimasis arba kalbėjimas, kai maistas arba
svetimkūnis yra burnoje, didina šią riziką. Suaugusieji dažniausiai užspringsta mėsa.
Požymiai. Teisingai atpažinus kvėpavimo obstrukciją, padidėja sėkmingos intervencijos
galimybė. Dėl to svarbu šios situacijos nepainioti su alpimu, miokardo infarktu, traukuliais arba kitu
sindromu, sukeliančiu ūminį kvėpavimo nepakankamumą, cianozę arba sąmonės praradimą.
Svetimkūniai gali sukelti dalinę arba visišką kvėpavimo takų obstrukciją. Visada labai svarbu
nukentėjusio paklausti: „Ar jūs užspringote?“ (Lentelė 9).
Lentelė 9 – Diferencinė dalinės ir pilnos kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu (KTOS) diagnostika (Koster irk t., 2010)
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Pav. 91 – Užspringimo ženklas
(http://www.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/istorijasu-laiminga-pabaiga-pamoka-ne-tik-tevams-814984)

Pirma pagalba:
Jei pacientui yra dalinės kvėpavimo takų obstrukcijos požymių, jį reikia skatinti kosėti ir
daugiau nieko nedaryti.
Jei vyrauja visiškos kvėpavimo takų obstrukcijos simptomai ir pacientas yra sąmoningas:
 Būtina penkis kartus suduoti per nugarą: atsistoti šone paciento, šiek tiek iš nugaros.
Viena ranka laikyti už nukentėjusio krūtinės ir stipriai lenkti jį į priekį taip, kad
atsipalaidavęs svetimkūnis iškristų per burną lauk, bet nenuslinktų giliau į kvėpavimo
takus. Kitos rankos delno pagrindu suduoti penkis staigius smūgius tarp menčių (Pav.
92).

Pav. 92 – Smūgiai į tarpumentę
(http://www.sakiaivsb.lt/9306/uzspringimas/?read=4795)
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 Jei šie penki smūgiai per nugarą nepašalina svetimkūnio, tuomet atlikti penkis pilvo
spustelėjimus: atsistoti pacientui už nugaros ir abiem rankomis apkabinti per jo viršutinę
pilvo dalį. Palenkti nukentėjusįjį priekį, suspausti vieną ranką į kumštį ir padėti jį tarp
paciento bambos ir šonkaulių lanko, o kita ranka suimti kumštį ir staigiai traukti į save ir
į viršų. Šį veiksmą kartoti penkis kartus (Pav. 93).

Pav. 93 – Heimlicho manevras
(http://www.sakiaivsb.lt/9306/uzspringimas/?read=4795)

 Jei pacientas praranda sąmonę: atsargiai paguldyti jį ant žemės, nedelsiant kviesti GMP
ir pradėti pradinį gaivinimą taikant krūtinės paspaudimus.
ASTMA – bronchų liga, kuri sukelia priepuolinio pobūdžio kvėpavimo pasunkėjimą (dusulį)
ar kosulį. Dusulio priepuoliai gali būti įvairaus sunkumo. Kvėpavimo takų uždegimas yra pagrindinė
astmos pasireiškimo priežastis. Dėl uždegimo pakitusi bronchų sienelė skatina mėšlungišką sienelės
struktūroje esantį lygiųjų raumenų susitraukimą (spazmą), todėl bronchai siaurėja oras negali laisvai
tekėti ir sukelia dusulį. Bronchų gleivinė pabrinksta, iš bronchų sienelių dažnai išsiskiria tąsios
gleivės, taigi, kvėpavimo takai dar daugiau susiaurėja.
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Pav. 94 – Normali ir astmos bronchiolė (http://www.astma-copd.nl/astma)

Astma dažniau serga vaikai ir jauni žmonės. Priepuolį gali sukelti žinomi alerginiai veiksniai:
šaltis, cigarečių dūmai, vaistai, emocinė įtampa ir kt (Pav. 95). Kartais astmos priepuolį sukeliančios
priežastys išlieka nežinomos.

Pav. 95 – Astmos alergenai
(http://www.imunoterapija.lt/pazinkime-alergija/alergiju-rusys-ir-simptomai/)

Astminės būklės pirma pagalba:
 nuraminti klientą/ pacientą;
 padėti naudotis inhaliatoriumi, jeigu ją turi klientas/ pacientas;
 padėkite rasti patogią padėtį ir liepkite kvėpuoti ramiai;
 iškvieskite greitąją pagalbą

195

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

Pav. 96 – • Inhaliatoriaus naudojimas
(https://tribune.com.pk/story/903970/aerobic-exercise-maycut-asthma-severity-do-not-publish/)

ANAFILAKSIJA – staiga atsirandanti sunki alerginė reakcija. Laiku nesuteikus tinkamos
pagalbos, nukentėjusįjį gali ištikti mirtis nuo kvėpavimo arba kraujotakos nepakankamumo
(anafilaksinio šoko).

Pav. 97 – Anafilaksijos požymiai
(http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos/odos_ligos/anafilaksija)

Anafilaksijos priežastys labai įvairios: vaistai, vabzdžių nuodai, maistas, lateksas, vakcinos,
šaltis, fizinis krūvis. Suaugę žmonės dažniausiai yra alergiški vabzdžių įgėlimams, o vaikai – maisto
produktams. Pastebėta, jog maisto produktai linkę dažniau sukelti kvėpavimo sistemos sutrikimą,
vabzdžių įgėlimai – kraujotakos sistemos ūminį sutrikimą (Reingardienė, 2006; Vaitkaitis,
Pranskūnas, 2008). Anafilaksijos metu pažeidžiamos įvairios organų sistemos, tačiau dažniausiai
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odos, kvėpavimo, virškinimo ir kraujotakos. Šios alerginės reakcijos metu iš putliųjų ląstelių
išsiskyrusios aktyviosios medžiagos (pvz., histaminas) išplečia kraujagysles, padidina jų pralaidumą
ir sukelia gleivinių paburkimą, todėl patinsta ir bronchai, ir burnos organai (liežuvio šaknis,
antgerklis, balso klostės). Dėl atsiradusių struktūrinių pokyčių galima ir viršutinių, ir apatinių
kvėpavimo takų obstrukcija, sukelianti didelį kvėpavimo nepakankamumą, nuo kurio nukentėjusysis
miršta. Taip pat gali atsirasti aiškiai matomas dilgėlinis išbėrimas, galimas anafilaksinis šokas
(arterinis kraujo spaudimas mažesnis nei 90 mm Hg), sutrikti virškinimas, atsirasti pilvo skausmų.
Pirmieji ligos požymiai dažniausiai atsiranda praėjus kelioms sekundėms arba minutėms po sąlyčio
su alergenu (pvz., vabzdžio įgėlimo), tačiau gali atsirasti ir vėliau (per keletą valandų).
Anafilaksija galima bet kokio amžiaus žmogui. Pacientai dažniausiai išsiaiškina ją sukeliančius
veiksnius ir jų vengia. Tačiau tokių veiksnių, kaip vabzdžių įgėlimas, ne visada galima išvengti, todėl,
kilus anafilaksinei reakcijai, pacientai ir šalia jų esantys žmonės privalo mokėti teikti pagalbą.
Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:
 Nuraminti nukentėjusįjį, padėti jam susirasti tinkamų vaistų.
 Nutraukti alerginę reakciją.
Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai:
 Nepanikuoti, nuraminti nukentėjusįjį.
 Apsaugoti nuo pakartotinio sąlyčio su alergenu. Nukentėjusįjį, kuriam alerginę reakciją
sukėlė ore esantis alergenas (pvz., dezinfekcijos medžiagos, dūmai), išvesti į gryną orą. Jei
alerginė reakcija prasidėjo įgėlus vabzdžiui, vesti nukentėjusįjį reikia vesti į patalpą, siekiant
apsaugoti nuo pakartotinio įgėlimo.
 Padėti susirasti vaisto, nutraukti alerginę reakciją, t. y. specialiai paruošto adrenalino
(epinefrino) paraginti jį vartoti, jei nukentėjusysis yra sutrikęs. Poveikis turėtų pasireikšti po
5 min.
 Nukentėjusiam žmogui leisti susirasti patogią padėtį.
 Greitąją medicinos pagalbą reikia kviesti visada, jei alerginė reakcija sukėlė sunkesnį
kvėpavimą, sutriko kraujotaka arba išbėrė.
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5.4.Širdies patologijų sukeltų gyvybei pavojingų būklių aprašas
KRŪTINĖS ANGINA - trumpalaikis skausmas, atsirandantis dėl sumažėjusio širdies raumens
aprūpinimo krauju (dar kitaip vadinama krūtinės suspaudimu).

Pav. 98 – Krūtinės angina
(https://kraujotyrimai.lt/ligos/sirdies-ir-kraujagysliu-ligos/krutines-angina/)

Priežastys. Krūtinės angina atsiranda, susiaurėjus vainikinėms arterijoms, aprūpinančioms
širdies raumenį krauju. Padidėjus deguonies poreikiui didesnio fizinio krūvio metu arba susijaudinus,
į širdies raumenį patenka mažiau kraujo. Skausmas krūtinėje priverčia pailsėti, po to skausmas
nurimsta.
Požymiai. Spaudžiantis skausmas krūtinėje, kuris plinta į apatinį žandikaulį, vieną arba abi
rankas. Skausmas palengvėja pailsėjus, stinga oro, silpnumas dažnai būna staigus, atsiranda nerimas.
Pirmosios pagalbos tikslas:
 palengvinti skausmą ir būtinai leisti nukentėjusiajam pailsėti;
 prireikus, iškviesti medicinos pagalbą;
 padėti nukentėjusiajam išgerti vaistų.
Pirmosios pagalbos veiksmai:
 Padėti nukentėjusiajam atsisėsti. Paklausti, ar jam patogu, nuraminti jį. Šie veiksmai
padės jam lengviau kvėpuoti.
 Jei nukentėjusysis turi vaistų nuo krūtinės anginos (tabletę arba purškiklį), leisti jam
pačiam juos pavartoti. Jei reikia, padėti.
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MIOKARDO INFARKTAS - negrįžtamasis tam tikros širdies raumens dalies (miokardo)
pažeidimas, kuris atsiranda dėl ilgai užtrukusio deguonies stygiaus toje srityje.

Pav. 99 – Miokardo infarktas
(http://www.medguru.lt/sveika-gyvensena/ligos-irbukles/miokardo-infarktas-ka-turetu-zinoti-kiekvienas/)

Priežastys. Miokardo infarktas dažniausiai ištinka dėl staigaus tam tikros širdies raumens dalies
aprūpinimo krauju nutrūkimo, pvz., vainikinės arterijos užsikimšimo trombu (trombozės). Krešulys
dažniausiai būna jau susidaręs dėl aterosklerozės susiaurėjusioje vainikinėje arterijoje. Sritis, kuri
negauna kraujo, nesusitraukia. Pagrindinis pavojus – širdies sustojimas. Tolesnė eiga priklauso nuo
pažeisto raumens ploto.
Požymiai. Besitęsiantis (ilgiau nei 20 min.) spaudžiančio, plėšiančio, deginančio pobūdžio,
skausmas, plintantis iš krūtinės į apatinį žandikaulį, vieną arba abi rankas. Skirtingai nuo krūtinės
anginos skausmas nerimsta pailsėjus arba pavartojus nitroglicerino. Oro stygius, oro gaudymas („oro
troškulys”). Viršutinėje pilvo dalyje jaučiamas diskomfortas, kuris gali būti panašus į virškinimo
sutrikimą. Staigus silpnumas, galvos svaigimas. Baimė. Išbalusi (pelenų spalvos) oda, pamėlusios
lūpos. Greitas, silpnas arba netaisyklingas pulsas. Gausus prakaitavimas, pykinimas ir vėmimas.
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Pav. 100 – Krūtinės skausmo plitimas
(http://lt.drlahlali.org/kardiologiya_infark
t-miokarda-u-muzhchin.html)

Pirmosios pagalbos tikslas:
 būtina leisti nukentėjusiajam pailsėti;
 organizuoti skubų nukentėjusiojo transportavimą į ligoninę.
Pirmosios pagalbos veiksmai:
 Padėti nukentėjusiajam rasti patogią padėtį, kad palengvėtų spaudimas krūtinėje.
Tinkamiausia – pusiau sėdima padėtis, gerai atrėmus galvą ir pečius, kojas sulenkus per
kelius.
 Kviesti medicinos pagalbą telefonu 03, 112. Pasakyti, jog ištiko miokardo infarktas. Jei
nukentėjusysis prašo, paskambinti jo gydytojui.
 Jei nukentėjusysis yra sąmoningas, duoti jam aspirino tabletę ir liepti ją lėtai sukramtyti.
 Jei nukentėjusysis turi savo vaistų nuo krūtinės anginos (nitroglicerino tabletę, purškiklį),
padėti juos pavartoti. Nukentėjusiajam leisti pailsėti ir atsipalaiduoti. Jeigu skausmas
nerimsta pailsėjus ar praėjus 3 min. po nitroglicerino sučiulpimo, kviesti medicinos
pagalbą.
 Iki atvyks pagalba, nuolat stebėti ir tikrinti gyvybines funkcijas: sąmonę, pulsą ir
kvėpavimą.
Pastabos. Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros. Negalima laukti, kol skausmas išnyks.
Neduoti nukentėjusiajam valgyti arba gerti išskyrus vaistus. Nitroglicerino neduoti, jei sistolinis
kraujospūdis yra mažesnis kaip 90 mm Hg (mažesnis nei 30 mm Hg bazinio lygmens), yra
bradikardija (širdis susitraukia rečiau kaip 50 kartų per minutę). Jei nukentėjusysis praranda sąmonę,
atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą. Būti pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos
paspaudimus ir įpūtimus.
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INSULTAS – ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas. Tokiu atveju į galvos smegenų
dalį nepatenka deguonies ir maisto medžiagų, todėl jos pažeidžiamos. Insultas būna dviejų tipų:
užsikimšus smegenis maitinančiai kraujagyslei įvyksta išeminis insultas (85 proc. visų insulto atvejų),
o plyšus kraujagyslei ir išsiliejus kraujui į galvos smegenis ar jų dangalus – hemoraginis insultas
(kraujosruvos). Insultas yra trečioji pagal dažnį mirties ar nuolatinės vyresniojo amžiaus žmonių
negalios priežastis.
Angliškai insulto požymiai vadinami lengvai įsimenamu trumpiniu FAST (Face – veidas, Arm
– ranka, Speech – kalba, Time– laikas) (Pav. 101), sudarančiu žodį „greitai“. Tai trumpinys požymių,
į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Insultą įtarti labai svarbu, taip pat reikia išsiaiškinti požymių
atsiradimo laiką ir kuo greičiau kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Pav. 101 – FAST
(http://alexrenelus.com/29-2/)

Insulto požymiai
Staigus veido, rankos ar kojos nejautrumas ar nusilpimas, ypač vienoje kūno pusėje (žmogus
negali pakelti rankos). Staigus kalbos, jos supratimo ar orientacijos sutrikimas (pvz., negali keturis
kartus iš eilės ištarti „šešios žąsys su šešiais žąsyčiais“). Staigus regėjimo sutrikimas viena ar abiem
akimis. Staigus eisenos, pusiausvyros, koordinacijos sutrikimas, galvos svaigimas. Staigus ir stiprus
galvos skausmas dėl neaiškios priežasties.
Pirmoji pagalba
Nustačius, kad žmogų ištiko insultas, būtina suteikti pirmąją pagalbą, tačiau pirmiausia reikia
įvertinti – sąmoningas žmogus, ar ne.
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Jei nukentėjusysis yra sąmoningas:
 Padėkite jam atsigulti, šiek tiek pakelkite galvą ir pečius pakišdami minkštą daiktą, pvz.,
pagalvę.
 Pasukite galvą į pažeistą pusę, uždėkite rankšluostį ant tos pusės peties, kad sugertų seiles.
 Nuraminkite žmogų.
 Prisiminkite laiką, kai atsirado simptomų, ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
 Atlaisvinkite drabužius, kurie gali sunkinti kvėpavimą.
 Stebėkite gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą ir pulsą), kol atvyks medikai.
 Neduokite žmogui gerti ir valgyti, nes ištikus insultui gali būti sunku ryti arba jis gali
užspringti.
Jei nukentėjusysis yra be sąmonės:
 Kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
 Atverkite kvėpavimo takus ir įvertinkite kvėpavimą.
 Prireikus būkite pasirengęs atlikti įpūtimus ir krūtinės ląstos paspaudimus.
 Jei žmogus kvėpuoja, paguldykite į stabilią šoninę padėtį.
 Vertinkite ir palaikykite gyvybines funkcijas (sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką), kol atvyks
medikai.
ŠOKAS - gyvybei pavojinga būklė, ištinkanti sutrikus kraujotakai. Jei kraujotaka sutrinka, į
gyvybiškai reikšmingus organus, pvz., smegenis ir širdį, patenka per mažai deguonies.
Požymiai.
Pradžioje: greitas pulsas, pilkšva, šalta oda; prakaitavimas.
Šokui pasunkėjus: melsvai pilka oda, ypač vidiniame lūpų paviršiuje. Paspaudus ir atleidus
piršto nago guolį arba ausies kaušelį, buvusi spalva negreitai atgaunama; silpnumas ir galvos
svaigimas; pykinimas, galimas ir vėmimas; troškulys; dažnas ir paviršinis kvėpavimas; silpnas
„siūlinis” pulsas (ties riešu pulsas, išnyksta, kai netenkama apie pusės kraujo tūrio). Sumažėjus
smegenų aprūpinimui deguonimi, pasireiškia: neramumas ir agresyvumas; žiovulys ir žiopčiojimas
(„oro gaudymas”); sąmonės praradimas. Galiausiai išnyksta širdies veikla – tai organizmo reakcija į
sumažėjusį kraujo kiekį.
Pirmosios pagalbos tikslai:
 Atpažinti šoko požymius;
 Gydyti numanomą šoko priežastį;
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 Gerinti smegenų, širdies ir plaučių kraujotaką;
 Organizuoti skubų transportavimą į ligoninę.
Pirmosios pagalbos veiksmai:
 Gydyti galimą šoko priežastį (pvz., sunkų kraujavimą, sunkų nudegimą).
 Paguldyti nukentėjusįjį ant antklodės, siekiant apsaugoti nuo šaltos žemės ar grindų.
 Nuraminti nukentėjusįjį.
 Jei pacientas nepatyrė traumos (nepažeista galva, kaklas, stuburas, kojos), pakelti ir
palaikyti nukentėjusiojo kojas, kad pagerėtų gyvybei svarbių organų aprūpinimas krauju.
Jei įtariate, kad yra lūžis, imobilizuoti. Nukentėjusiojo kojas pakelti tiek, kad jos būtų
aukščiau nei širdis.
 Atlaisvinti arba nukirpti drabužius aptempiančius kaklą, krūtinę ir juosmenį, kad šios
vietos būtų laisvos.
 Apkloti nukentėjusiojo kūną ir kojas.
 Kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 arba kitais numeriais.
 Jei nukentėjusysis vemia ar jam teka seilės, pasukti galvą į šoną tiek, kad nedustų. Jei
įtariamas ar nustatomas stuburo pažeidimas, pasukti nukentėjusįjį visu kūnu (galva,
kaklas ir nugara turi būti vienoje linijoje).


Stebėti pulsą ir kvėpavimą. Pulsą matuoti ties riešu. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę,
atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą. Būti pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos
paspaudimus ir įpūtimus.

Pav. 102 – • Trauminio šoko
(http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos/sirdies_ir_kraujagysliu_ligos/trauminis_sokas)

Pastabos. Neleisti nukentėjusiam valgyti, gerti, rūkyti arba judėti. Jei jis skundžiasi troškuliu,
suvilgyti jo lūpas nedideliu vandens kiekiu. Nepalikti nukentėjusio jo be priežiūros, ypač kai kviesite
pagalbą. Nebandyti sušildyti jo karštu vandeniu ar kitais tiesioginiais karščio šaltiniais.
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5.5.Pirmosios pagalbos esant kraujavimui/žaizdoms aprašas
Kraujas – organizmo skystis, pernešantis deguonį ir maisto medžiagas į visus organizmo
audinius ir organus. Tik cirkuliuojant pakankamam kraujo kiekiui, organizmas gali būti gyvas.
Kraujavimas – kraujo nutekėjimas pažeidus kraujagysles. Nukraujavus gali sutrikti gyvybiškai
svarbių organų veikla, ištikti šokas. Netekęs daug kraujo, žmogus gali mirti.
Priežastys.
Kraujavimas gali būti:
 išorinis;
 vidinis.
Išorinis kraujavimas – tai kraujavimas iš akimi matomos žaizdos, kurią mes galime užspausti.
Vidinis kraujavimas – tai nematomas kraujavimas į vidines kūno dalis.

Pav. 103 – Kapiliarinis, veninis ir arterinis kraujavimas (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008)

Išorinio kraujavimo pirmosios pagalbos tikslai:
 sustabdyti kraujavimą;
 išvengti šoko arba jį gydyti;
 išvengti infekcijos;
 organizuoti nukentėjusiojo transportavimą į ligoninę.
Pirmosios pagalbos veiksmai:
 Jei turite, užsimaukite pirštines.
 Reikia nurengti drabužius arba perkirpti, kad būtų matoma kraujuojanti vieta.
 Kraujuojančią vietą reikia užspausti tamponu arba spausti rankomis. Galima paprašyti,
kad nukentėjusysis pats savo rankomis užspaustų kraujuojančią žaizdą.
 Marlės tamponu užspaustą žaizdą sutvarstyti paprastu arba elastiniu bintu.
 Padaryti spaudžiamąjį tvarstį iš tvirtai susukto tvarsčio ir paprasto tvarsčio.
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Prireikus galima naudoti pagalbinius būdus: pakelti galūnę, spausti būdingus taškus.

Pastabos. Veržimu kraujavimo stabdyti nerekomenduojama.
Vidinis kraujavimas nematomas, kraujuoja į vidines kūno ertmes. Įtarti, jog gali būti vidinis
kraujavimas galima, jei yra didelės energijos sukelta buka trauma (poveikio vietoje dažniausiai būna
mėlynė arba nubrozdinimas); šautinė ar durtinė žaizda; šoko požymių: pacientas sudirgęs arba
vangus, oda šalta ir išblyškusi, dažnas pulsas. Vidinis kraujavimas yra kraujo patekimas į kūno ertmes
iš nematomo židinio, kurio negalima iš karto tiesiogiai užspausti.
Priežastys. Kraujuoti į kūno ertmes gali dėl sužeidimo (lūžio, žaizdų, didelės kinetinės
energijos, sukeltos uždaros traumos) arba savaime (iš skrandžio opos). Pagrindinė vidinio kraujavimo
komplikacija yra šokas. Be to, kraujas gali tvenktis apie organus, pvz., plaučius, smegenis ir sukelti
jų spaudimą. Įtarti, kad yra vidinis kraujavimas, reikėtų tuo atveju, jei yra šoko požymių, tačiau nėra
akivaizdžios išorinės kraujo netekimo priežasties arba išorinis kraujavimas sustabdytas. Tuomet
reikėtų patikrinti visas galimas kraujo pasirodymo vietas: ausis, burną, šlaplę, išangę.
Požymiai:
 Pradžioje oda pasidaro balkšva, šalta, drėgna, melsvai pilko atspalvio.
 Dažnas ,,silpnas“ pulsas.
 Troškulys.
 Dažnas ir paviršinis kvėpavimas.
 Sumišimas, neramumas ir irzlumas.
 Galimas sąmonės netekimas.
 Kraujingos išskyros iš natūralių kūno angų.
 Didelio smūgio sukelta uždara (buka) trauma. Dažnai poveikio vietoje būna mėlynė arba
nubrozdinimas.
 Dažnos kraujosruvos, atitinkančios spaudusį arba veržusį daiktą (pvz., automobilio
sėdynes diržo) formą.
 Skausmas.
 Iš nukentėjusiojo gauta informacija, kuri gali rodyti pažeidimą; anksčiau buvę panašūs
vidinio kraujavimo atvejai, vaistų vartojimas trombozei (krešulių formavimuisi
kraujagyslėse) gydyti ir jos profilaktikai.
 Kraujavimo požymiai priklauso nuo kraujavimo vietos.
 Vienas svarbiausių požymių yra kraujingų išskyrų išsiskyrimas pro natūralias kūno angas.
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Pirmoji pagalba kraujuojant:
 Jei tai kapiliarinis kraujavimas – būtina uždėti sterilų tvarstį, o žaizdos kraštus patepti
dezinfekuojančiais tirpalais, kad apsisaugotume nuo mikroorganizmų patekimo į pačią žaizdą.
 Jei tai arterinis kraujavimas – pirmą pagalbą būtina suteikti labai greitai. Būtina
naudoti turniketą ar iš audeklo pasidarytą varžtą užspaudžiant (suveržiant) ranką ar koją
virš žaizdos. Varžtas turi užspausti kraujagyslę taip, kad žemiau žaizdos neapčiuoptume
pulso, t.y., kad žemiau žaizdos nustotų tekėjęs kraujas ir būtina atžymėti varžto uždėjimo
laiką. Jei transportavimas trunka ilgiau, būtina atleisti varžtą kas 20min.
 Jei tai veninis kraujavimas – būtina steriliu tvarsčiu užspausti žaizdą ,galima panaudoti
keletą sterilių bintų. Jie turi būti uždėti ant žaizdos.
Kraujavimo stabdymo būdai
 Galūnės pakėlimas – naudojama, kai yra nestiprus kraujavimas iš galūnių ar
kompleksiškai derinant su kitais kraujavimo stabdymo būdais. Ranka (stovint, sėdint,
gulint) ar koja (gulint) pakeliama aukščiau širdies lygio. Dėl sumažėjusio spaudimo
kraujavimas sumažėja ar visiškai sustoja. Dėmesio! Esant gausesniam kraujavimui, iš
stambiųjų galūnių venų, visada prieš pakeliant galūnę būtina užspausti žaizdą, kad į venas
neprisiurbtų oro ir jis neužkimštų gyvybiškai svarbių kraujagyslių.
 Maksimalus galūnės sulenkimas (rankos sulenkimas per alkūnės sąnarį ar kojos
sulenkimas per kelio sąnarį, jei neįtaria lūžio). Naudojama kraujavimo stabdymo
pradžioje, kai kraujuoja žemiau kelio ar alkūnės sąnario. Efektas geresnis į lenkiamą vietą
įdėjus minkštą volelį. Visiškai sulenkus ranką per alkūnės sąnarį, kraujavimas sustoja
arba sumažėja, jeigu sužeistas dilbis arba plaštaka, visiškai sulenkus koją per kelio sąnarį
– pėdą per blauzdą.
 Užspaudžiant žaizdą – (pirštais, kakle delno pagrindu, kirkšnyje kumščiu). Naudojama
laikinai, kraujavimo stabdymo pradžioje, kol bus panaudoti kiti būdai, tačiau, kraujuojant
iš kaklo ar kirkšninių arterijų, tai yra vienintelė galimybė padėti. Reikia nedelsiant
užspausti ranka, tik akimirkai atleidus, ant žaizdos dėti didelį, standų, sterilų tvarstį ir vėl
skubiai prispausti ranka, neatleidžiant, gulimoje padėtyje vežti medikams. Jei žaizda plati
ar kraujuojantis plotas didelis, spaudžiama ta vieta (kraujagyslė), iš kurios kraujuoja
stipriausiai. Dėmesio! Siekiant išvengti žaizdos užkrėtimo, pačią žaizdą pirštais galima
užspausti tik tada, kai kraujavimas stiprus ir gyvybei gresia pavojus.
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 Spaudžiamuoju tvarsčiu – naudojama stipriam arteriniam ir veniniam kraujavimui
stabdyti ar tuo atveju, kai paprastas tvarstis kraujavimo nesustabdo. Sužeistąjį reikia
pasodinti ar paguldyti, užspausti žaizdą, galūnę pakelti, (galima med. skarele užveržti 1
mazgu apie 5 cm nuo žaizdos, kad laikinai sustabdyti kraujavimą), apnuoginti žaizdą
prapjaunant ar atsmaukiant drabužius, išsiimti ir paruošti tvarstį, uždėti ant žaizdos ir
stipriai apvynioti. Jeigu dar kraujuoja, dėti antrą. Jei ir šis nepadeda dėti suktuką (varžtą).
Dėmesio! Virš lūžio vietos dėti spaudžiamą tvarstį negalima, nes spaudžiant lūžgalius jie
gali pažeisti aplinkinius audinius. Tokiu atveju reikia aukščiau lūžio dėti suktuką, o
žaizdą sutvarstyti paprastu tvarsčiu.
Žaizdų tipai ir požymiai


Pjautinės žaizdos- padaromos aštriais pjaunamaisiais daiktais, būna įvairaus dydžio ir gylio.
Žaizdų kraštai lygūs, aštrūs, stipriai kraujuoja, nes aštriu daiktu perpjautos kraujagyslės būna
pažeistos išilgai, lieka atviros.



Kirstinės žaizdos- padaromos kertamaisiais įrankiais. Gali būti gilios ir stipriai kraujuoti.



Durtinės žaizdos- padaromos smailiais duriamaisiais daiktais. Durtinė žaizda nedidelė, bet
gili. Ji gali būti pavojinga, nes giliai pažeidžiamos įvairaus dydžio kraujagyslės, nervai,
gyvybiškai svarbūs organai. Durtinės žaizdos yra pavojingos, nes jos mažiau kraujuoja į išorę
ir neišsiplauna, todėl yra didelis infekcijos pavojus.



Šautinės žaizdos- padaromos šautiniais ginklais. Jos gali turėti vieną arba dvi angas. Tai
įėjimo ir išėjimo angos. Įėjimo anga maža, išėjimo didesnė, plėštais kraštais. Tarp angų –
žaizdos kanalas, kuris ne visada būna tiesus. Aplink kanalą esantys audiniai dėl kulkos
sutrenkimo vėliau apmiršta. Šautinė žaizda visada pavojinga, nes yra giliai pažeidžiamos
stambios kraujagyslės, nervai, gyvybiškai svarbūs organai, kaulai. Labai didelis pavojus
staiga nukraujuoti, gali patekti infekcija.



Muštinės žaizdos- padaromos kietais bukais daiktais. Dažniausiai odos vientisumas būna
nepažeistas arba žaizdos kraštai būna nelygūs, suspausti. Kraštuose gali būti audinių nekrozės
židinių. Joms būdingos mėlynės.



Kąstinės žaizdos- atsiranda įkandus gyvūnams. Jos gali būti daugybinės. Žaizdų kraštai būna
nelygūs, įvairios formos, kuri priklauso nuo dantų. Šios žaizdos beveik visada supūliuoja.
Įkandus pasiutusiam gyvūnui, galima susirgti pasiutlige.



Plėštinės žaizdos- padaromos įvairiais didele jėga veikiančiais daiktais. Jos pasitaiko
geležinkelio, gatvės, žemės ūkio nelaimingų atsitikimų metu ir kt. Žaizdos kraštai nelygūs,
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išdraskyti lopais, oda ir audiniai gali būti plačiai atplėšti, gausiai kraujuoja. Žaizdos
pavojingos, nes labiau užterštos, į jas visada patenka infekcija, blogai gyja


Nubrozdinimai- tai paviršutiniška žaizda, kuriai nebūdingas kraujavimas.



Mišrios- tai tokios žaizdos, kai kartu veikia keli mechaniniai žalojantys faktoriai – pjautinės–
durtinės, kąstinės–plėštinės ir t.t.
Prieš tvarstymą, žaizdos (įbrėžimų) kraštus reikėtų nuvalyti (bet į žaizdą nepilti)

dezinfekuojamaisiais skysčiais (spiritu, jodo tirpalu). Žaizdą galima plauti , negalima barstyti jokias
milteliais, tepti tepalu. Po to ją reikia uždengti sterilia marle, tvarsčiu (tiesiai ant žaizdos negalima
dėti vatos, nesterilaus tvarsčio) ir sutvarstyti.
Skirtingos kūno vietos tvarstomos įvairiais būdais.
Tvarsčių rūšys priklausomai nuo paskirties:
 Apsauginis ar gydomasis tvarstis - dedamas pritvirtinti tvarstomąją medžiagą prie sužeistos
kūno vietos, kuris gali būti paprastas minkštasis tvarstis.
 Spaudžiamasis tvarstis (hemostatinis) - spausti pažeistai vietai.
 Fiksuojamasis arba imobilizuojamasis tvarstis – skirtas įtverti sužeistą kūno dalį, kad suteikti
jai ramybę.
 Koreguojamasis tvarstis - išlyginti (ištiesinti) patologiškai pakitusią kūno vietą.
Bendrieji tvarstymo principai
 Tvarstis turi dengti visą žaizdą arba sužalotą plotą.
 Jis turi atitikti savo paskirtį (stabdyti kraujavimą, spausti, imobilizuoti).
 Tvarstis turi gerai laikytis, nesmukti.
 Jis neturi trikdyti sveikų audinių kraujotakos.
 Tvarstis neturi riboti sveikų kūno dalių funkcijos, išskyrus atvejus, kai jos atlieka įtvaro
funkciją.
Spiralinis tvarstis vyniojamas spirale, kiekviena nauja vija dengia 2/3 prieš tai einančios vijos.
Šis tvarstis naudojamas pailgoms kūno dalims tvarstyti (Pav. 104).
Žiedinis tvarstis apie kūno dalį vyniojamas žiedais. Kiekviena nauja vija uždengia prieš tai
esančią. Žiediniu tvarsčiu tvarstoma kakta, kaklas, riešas, juo pradedamas visų kitų rūšių tvarstymas
(Pav. 105).
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Kryžminis (aštuoneto formos) tvarstis panašus į skaitmenį "8". Tai dvi viduryje
susikryžiuojančios kilpos, kurios gali būti vienodo arba skirtingo dydžio. Šis tvarstis tinka nelygioms
kūno dalims, sąnariams tvarstyti (Pav. 105).
Varpinis tvarstis vyniojamas spirale, kiekviena vija dengia dalį prieš tai einančios vijos ir
perlenkiama. Šis tvarstis naudojamas pailgoms nevienodo dydžio kūno dalims tvarstyti (Pav. 104).

Pav. 105 – Tvarstymo būdai
(http://lsveikata.lt/veronika-masiuliene-28/patyriau-ciurnos-trauma1646)

Pav. 104 – Skarelių paruošimas tvarstymui
(http://www.xgenomas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=128)

209

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

Pav. 106 – Peties, žąsto, alkūnės, dilbio, plaštakos, pirštų, klubo, šlaunies, kelio, blauzdos, pėdos tvarstymas
(http://www.xgenomas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=128)

5.6.Pirmosios pagalbos teikimas žmogui esant be sąmonės
Pradinis gaivinimas – tai kvėpavimo takų atvėrimas bei kvėpavimo ir kraujotakos palaikymas,
naudojant tik apsaugines priemones (Koster ir kt., 2010).
2005 m. Europos gaivinimo tarybos rekomendacijų pakeitimų gairės. Dauguma rekomendacijų
nepasikeitė, nes nebuvo publikuota naujų tyrimų, o pateikti nauji duomenys tik patvirtino esamus. Iš
esmės nepasikeitę pradinio gaivinimo ir automatinio išorinio defibriliatoriaus (AID) algoritmai,
krūtinės paspaudimų ir įpūtimų svarba, AID naudojimas (įskaitant ir defibriliacijos protokolus),
krūtinės paspaudimų ir įpūtimų santykis – 30:2 bei užspringusio žmogaus atpažinimas ir gydymas,
tačiau, atliktų tyrimų duomenimis pakeistos kai kurios gairių dalys.
Gyvybės išsaugojimas. Teikiant medicininę pagalbą, labai svarbios pirmosios 10 min., kurios
vadinamos atominėmis minutėmis. Paprastai per tiek laiko arba greičiau atvyksta greitoji medicinos
pagalba. Laikas ir veiksmų skubumas, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, yra labai svarbūs. Jei,
ištikus staigiai mirčiai, pradinis gaivinimas pradedamas praėjus ne daugiau kaip 4 min., yra didelė
širdies veiklos ir kvėpavimo atkūrimo tikimybė. Po 4 min. ji labai sumažėja, prasideda smegenų
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pažeidimas. Veiksmai, teikiant pagalbą staigios mirties ištiktam žmogui, pabrėžiant jų svarbumą ir
skubumą, nusakomi „gyvybės grandinės“ sąvoka.
Gyvybės grandinės sąvoka apima būtinus veiksmus, kurie padeda užtikrinti sėkmingą
gaivinimą. Dauguma gyvybės grandinės žingsnių taikytini žmonėms, kurie patyrė tiek širdies, tiek
kvėpavimo sustojimą (Nolan ir kt., 2006).
Veiksmų seka:
 Įsitikinti, kad jūs, pacientas ir kiti liudininkai yra saugūs (mnemonikos veiksmų seka „D“
angl. Dangerous, kuri reiškia aplinkos veiksnių įvertinimą).
 Ar pacientas sąmoningas? (Pav. 107). Nukentėjusįjį švelniai papurtyti už pečių ir garsiai
paklausti: „Kaip jaučiatės?“ „Kas atsitiko?” arba „Ar viskas gerai?“.

Pav. 107 – Tikrinama paciento,
kliento sąmonė

Pacientas/ klientas reaguoja:
 Jeigu nėra pavojaus, nekeisti nukentėjusiojo padėties.
 Pabandyti išsiaiškinti, kas atsitiko, jei įmanoma, suteikti pagalbą.
 Reguliariai vertinti jo būklę.
Jei pacientas/ klientas nereaguoja:


Kviesti pagalbą arba konkrečiam asmeniui nurodyti, kad iškviestų pagalbą (Pav. 108).

Pav. 108 – tikrinama paciento,
kliento sąmonė
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Atversti nukentėjusįjį ant nugaros ir atverti kvėpavimo takus atlošiant galvą ir pakeliant
žandikaulį už smakro. Uždėti savo ranką ant nukentėjusiojo kaktos ir švelniai atlošti jo galvą atgal
atverti kvėpavimo takus pirštais suėmus už nukentėjusiojo smakro ir pakelti žandikaulį (Pav. 109).

Pav. 109 – Kvėpavimo takų atvėrimas

Laikyti atvirus kvėpavimo takus, įvertinti kvėpavimą, žiūrėti, klausyti ir jausti (Pav. 110):
 Stebėti krūtinės judesius.
 Klausyti kvėpavimo garsą prie paciento burnos.
 Jausti oro srovę ant savo skruosto.
 Įvertinti, ar kvėpavimas yra normalus, sutrikęs, ar pacientas visai nekvėpuoja.

Pav. 110 – Klausymasis kvėpavimo garsų

Per pirmąsias minutes po širdies sustojimo pacientas gali kvėpuoti labai silpnai arba
nereguliariai, lėtai ir triukšmingai. Pastaba: tokio kvėpavimo negalima traktuoti kaip normalaus.
Vertinant paciento kvėpavimą, būtina žiūrėti, klausyti ir jausti ne ilgiau kaip 10 sek. Jei kyla nors
mažiausia abejonė, arba kvėpavimas yra normalus, reikėtų jį vertinti kaip sutrikusį.
Jei kvėpavimas yra normalus:
 • Atversti pacientą ant nugaros.
 • Siųsti ką nors arba patiems kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 033
 • Toliau stebėti ir vertinti kvėpavimą.
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Jei kvėpavimas sutrikęs arba išnykęs:
 Siųskite ką nors kviesti pagalbos ir, jei įmanoma, atnešti AID; jei esate vienas, kvieskite
greitąją pagalbą mobiliuoju telefonu, nukentėjusįjį palikite vieną tik kraštutiniu atveju.
 Nedelsdami atlikite krūtinės paspaudimus.

Pav. 111 – Rankų padėtis atliekant krūtinės paspaudimus

Sukryžiuoti rankų pirštus ir įsitikinti, kad nespaudžiate paciento šonkaulių. Rankos turi būti
tiesios (Pav. 111). Nespauskite pilvo arba krūtinkaulio apatinio galo.

Pav. 112 – Krūtinės paspaudimai

Pasilenkti vertikaliai virš paciento krūtinės ir spausti krūtinkaulį žemyn ne mažiau kaip 5 cm
(bet ne daugiau 6 cm) (Pav. 112).
Po kiekvieno paspaudimo leisti paciento krūtinei grįžti į pradinę padėtį, bet neprarasti kontakto
tarp savo rankų ir nukentėjusiojo krūtinkaulio; paspaudimus kartokite 100 kartų per minutę dažniu
(bet ne daugiau kaip 120 k./min). Paspaudimo ir atleidimo trukmė turi būti vienoda.
Krūtinės paspaudimus derinti su įpūtimais. Po 30 paspaudimų dar kartą atverti kvėpavimo takus
atlošiant nukentėjusiojo galvą ir pakeliant smakrą. Normaliai įkvėpti ir lūpomis apžioti
nukentėjusiojo burną. Stengtis, kad lūpos gerai priglustų prie nukentėjusiojo veido (Pav. 113).
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Pav. 113 – Įpūtimai gaivinimo metu

Atlikti du efektyvius įpūtimus, tam reikia įkvėpti ir dar kartą įpūsti nukentėjusiajam į burną.
Du įpūtimai neturi trukti ilgiau kaip 5 sek. Negaišdami rankas vėl teisingai uždėkite ant
nukentėjusiojo krūtinkaulio ir atlikite 30 krūtinės paspaudimų. Sustoti ir įvertinti nekentėjusiojo būklę
tik tuo atveju, jei jis pradeda busti:
 pradeda judėti, atmerkia akis arba pradeda normaliai kvėpuoti.
 Priešingu atveju gaivinimo nenutraukite.
Staigios mirties atpažinimas. Miego arterijos (ar kitos arterijos) pulso čiuopimas yra
nepatikimas kraujotakos išnykimo nustatymo metodas, nesvarbu, ar jį atlieka profesionalūs, ar
neprofesionalūs gelbėtojai (Nyman, Silvonen, 2000). Taip pat neįrodyta, kad judėjimas, kvėpavimas
arba kosulys yra patikimi gyvybės požymiai. Sveikatos priežiūros specialistai bei neprofesionalūs
gelbėtojai sunkiai nustato, ar nesąmoningų pacientų kvėpavimas yra pakankamas ir normalus Perkins
ir kt., 2005). Kvėpavimo takai gali būti uždari, arba pacientas gali kvėpuoti pavieniais įkvėpimais
(agoninis kvėpavimas). GMP dispečeriui telefonu klausiant liudininkų, ar nukentėjusysis kvėpuoja,
būtent agoninis kvėpavimas dažnai yra laikomas normaliu. Toks neteisingas būklės įvertinimas gali
lemti, kad, ištikus staigiai mirčiai, pradinis gaivinimas pradedamas pavėluotai (Hauff, 2003). Per
pirmąsias minutes po širdies sustojimo agoninis kvėpavimas pasireiškia 40 proc. pacientų. Jeigu toks
kvėpavimas atpažįstamas kaip staigios mirties požymis, išgyvenamumas didėja (Bobrow ir kt., 2008).
Agoninį kvėpavimą liudininkai apibūdina kaip paviršutinišką, sunkų, triukšmingą kvėpavimą arba
žiopčiojimą. Gelbėtojai turėtų būti mokomi iš karto pradėti pradinį gaivinimą, jei pacientas yra
nesąmoningas ar jo kvėpavimas sutrikęs.
Paspaudimų gylis. Dėl baimės sužeisti, nuovargio arba ribotos raumenų jėgos, gelbėtojai dažnai
atlieka nepakankamai gilius krūtinės paspaudimus. Įrodyta, kad paspaudimų gylis didesnis arba lygus
5 cm lemia didesnį spontaninės kraujotakos atkūrimo dažnį bei didesnį atvežtų į ligoninę gyvų
pacientų procentą nei paspaudimų gylis 4 cm ir mažiau (Kramer–Johansen, ir kt., 2006; Edelson ir
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kt., 2006). Rekomenduojama neviršyti 6 cm paspaudimo gylio netgi ir stambiems suaugusiems
žmonėms. Atliekant pradinį gaivinimą, pacientas visada turėtų gulėti ant tvirto pagrindo.
Pradinis gaivinimas atliekant tik krūtinės paspaudimus. Kai kurie sveikatos priežiūros
specialistai bei atsitiktiniai gelbėtojai gali nesutikti atlikti ventiliacijos „burna į burną“, ypač
nepažįstamiems, staigią mirtį patyrusiems pacientams. Atlikti tyrimai rodo, kad per pirmąsias minutes
po širdies sustojimo, įvykusio ne dėl asfiksijos, pradinis gaivinimas, taikant tik krūtinės paspaudimus,
gali būti toks pat veiksmingas kaip ir kombinuotas, taikant paspaudimus ir įpūtimus (Chandra ir kt.,
1994; Kern ir kt., 2002). Jei kvėpavimo takai atviri, pavieniai įkvėpimai arba pasyvūs krūtinės
judesiai po paspaudimo gali sukelti nedidelę oro apykaitą, tačiau dažniausiai vyksta tik negyvo tarpo
ventiliacija. Tyrimų metu nustatyta, kad, taikant tik krūtinės paspaudimus pradinio gaivinimo metu,
arterinio deguonies atsargos išsenka per 2–4 min. (Turner ir kt., 2002; Dorph ir kt., 2004).
Suaugusiųjų baigtys staigios mirties, įvykusios ne dėl asfiksijos, atveju būna žymiai geresnės taikant
tik krūtinės paspaudimus pradinio gaivinimo metu nei netaikantm visiškai pradinio gaivinimo. Kelių
staigios mirties tyrimų duomenimis, pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, yra
lygiavertis pradiniam gaivinimui su paspaudimais ir įpūtimais. Nė vienas tyrimas nepaneigė
galimybės, kad pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, yra mažiau veiksmingas
nei pradinis gaivinimas, taikant ir paspaudimus, ir ventiliaciją (Iwani ir kt., 2007; Bonhn ir kt., 2007)
Viena studija įrodė, kad pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, yra efektyvesnis.
Visos šios studijos turi didelių trūkumų, nes buvo atliktos tik retrospektyvinės analizės be kontrolinės
grupės, o pradinis gaivinimas buvo atliekamas ne pagal 2005 m. rekomendacijas (paspaudimų ir
įpūtimų santykis – 30:2). Pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, gali pakakti tik
pirmosiomis minutėmis po kolapso. Profesionali pagalba atvyksta vidutiniškai per 8 min. arba
daugiau po iškvietimo, todėl pradinis gaivinimas, taikant tik krūtinės paspaudimus, daugeliu atvejų
bus nepakankamas. Nekardialinės kilmės (pvz., skendimas, dusimas) suaugusiųjų arba vaikų staigių
mirčių atvejais pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, nėra toks efektyvus, kaip
tradicinis pradinis gaivinimas (Kitamura ir kt., 2010).
AUTOMATIONIO IŠORINIO DEFIBRILIATORIAUS (AID) PANAUDOJIMAS
Tais atvejais, kai nėra kraujotakos požymių, neprofesionalūs gelbėtojai ir sveikatos priežiūros
specialistai (ir ligoninėje, ir ne ligoninėje) gali saugiai ir veiksmingai naudoti automatinį išorinį
defibriliatorių (mnemonikos veiksmų seka „D“ angl. Defibrillation – defibriliacija). Dažniausia
pradinio širdies sustojimo priežastis yra skilvelių virpėjimas, kuris šalinamas defibriliacija.
Automatinis išorinis defibriliatorius – tai kompiuterinis prietaisas, kuris analizuoja širdies ritmą,
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atpažįsta ritmą, kurį nereikia defibriliuoti, ir rodo (balso funkcija ir (ar) šviesos signalais), kada reikia
defibriliuoti. Jei įtariama, kad žmogaus širdis sustojo, defibriliatorių reikėtų naudoti tokiais atvejais:
 pacientas nesąmoningas;
 nereaguoja;
 nekvėpuoja;
 nėra pulso arba kitų kraujotakos požymių.
Atgabentą defibriliatorių, jei įmanoma, reikia padėti prie kairės nukentėjusiojo ausies.
Defibriliatorių atgabenęs gaivintojas perima krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus, o juos
atlikinėjęs – paruošia defibriliatorių. Tai suteikia galimybę defibriliuoti iki atvykstant profesionaliai
pagalbai. Naudodami defibriliatorių, gelbėtojai turėtų taikyti pradinį gaivinimą su minimaliais
pertrūkiais. Gelbėtojai turėtų nedelsdami reaguoti į žodines automatinio išorinio defibriliatoriaus
komandas ir atnaujinti pradinį gaivinimą iš karto po nurodymo. Standartiniai automatiniai išoriniai
defibriliatoriai tinkami naudoti vyresniems nei aštuonerių metų vaikams. 1–8 metų vaikams reikėtų
naudoti vaikiškus elektrodus kartu su srovės susilpnintoju arba, jei įmanoma, įjungti vaikams
nurodytą režimą. Jei šių priemonių nėra, automatinį išorinį defibriliatorių naudoti nieko nekeičiant.
Automatinio išorinio defibriliatoriaus panaudojimo algoritmas
 Būtina įsitikinti savo, paciento ir aplinkinių saugumu.
 Jei pacientas nesąmoningas arba jo kvėpavimas sutrikęs, siųsti kitą šalia esantį žmogų
pakviesti pagalbos ir, jei įmanoma, atnešti automatinį defibriliatorių.
 Jei esate vienas, kviesti GMP reikia mobiliuoju telefonu, palikti pacientą vieną, tik jei
nėra kitos išeities.
 Pradėti pradinį gaivinimą pagal suaugusiųjų pradinio gaivinimo algoritmą.
 Jei esate vienas ir netoliese yra automatinis defibriliatorius, pradėti nuo jo prijungimo.
Kai tik atnešamas automatinis išorinis defibriliatorius:
 Įjungti AID ir užklijuoti elektrodus ant nuogos paciento krūtinės (Pav. 114).

Pav. 114
klijavimas

–

AID

elektrodų
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 Nedelsiant pradėti vykdyti žodinius/vaizdinius AID nurodymus.
 Įsitikinti, kad niekas neliestų paciento, kol AID analizuoja ritmą (29 pav.)

Pav. 115 – AID ritmo analizavimo metu

Jei nustatomas defibriliuojamas ritmas:


Būtina įsitikinti, kad niekas neliestų paciento



Pagal nurodymą paspausti impulso mygtuką (automatiniai AID atliks impulsą
automatiškai).



Toliau laikytis žodinių/vaizdinių nurodymų.

Jei ritmas yra nedefibriliuojamas:


Nedelsiant tęsti pradinį gaivinimą, taikant paspaudimų ir įpūtimų santykį



Toliau laikytis žodinių/vaizdinių nurodymų.

Laikytis AID nurodymų tol, kol:
 Atvyksta profesionali pagalba.
 Pacientas pradeda busti: pradeda judėti, atmerkia akis arba pradeda normaliai
kvėpuoti.
Ypatingos aplinkybės naudojant defibriliatorių.
Vanduo. Jei nukentėjusysis guli ant šlapio paviršiaus arba šalia jo, defibriliacija gali sukelti
nudegimus arba sužaloti elektra tiek nukentėjusįjį, tiek gaivintoją. Be to, šlapias paviršius gali
sudaryti elektros grandinę, taigi, elektros impulsas bus silpnesnis, o poveikis mažesnis. Jei įmanoma,
būtina pernešti nukentėjusįjį nuo šlapio paviršiaus ir nusausinti krūtinę.
Implantuoti stimuliatoriai arba defibriliatoriai. Odoje matomi iškilimai bei randai gali reikšti,
kad yra implantatų. Negalima dėti elektrodų tiesiai ant jų, nes gali sumažėti impulso efektyvumas.
Juos reikia dėti bent per porą pirštų toliau. Transdermalinės vaistų formos. Jas reikia nuplėšti, o
vaistus nuvalyti, nes gali atsirasti nudegimų arba susilpnėti impulsas.
217

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

5.7.Sielovadinė pagalba
Žmogus nėra tik biologinė būtybė, bet nedaloma kūno ir dvasinės sielos vienovė. Visgi ši tiesa
apie žmogų neretai pamirštama, susitelkiant tik į žmogaus organizmo funkcijų gyvybei palaikyti
užtikrinimą. Tačiau turint holistinį požiūrį į žmogų ir jo sveikatą, akivaizdu, kad būtina pasirūpinti ne
tik fizine, psichine paciento sveikata, bet ir dvasine. Todėl siekiant užtikrinti visuminį
paciento/kliento gydymą svarbu suteikti sielovadinę pagalbą pirmosios medicinos pagalbos teikimo
metu. Tai apima: 1) pirminę sielovadinę pagalbą; 2) sakramentinį patarnavimą; 3) sielovadinę pagalbą
artimiesiems.
5.7.1. Pirminė sielovadinė pagalba
„Liga ir kančia visada buvo sunkiausi išmėginimai žmogaus gyvenime. Sirgdamas žmogus
pajunta savo bejėgiškumą, savo ribas ir savo baigtinumą. Kiekviena liga gali mums priminti mirtį“.
Todėl labai svarbu padėti žmogui pažvelgti į ligą ar krizinę situaciją tikėjimo ir Dievo meilės šviesoje.
Kad ligos patirtis nebūtų vien slegianti, svarbu padėti žmogui pajausti, jog jis nėra paliktas vienas,
nėra atstumtas, kad dabar su juo kartu kenčia šalia esantys žmonės. Tikėjimo perspektyvos atvėrimas
yra labai svarbus etapas siekiant padėti įveikti krizę.
Sutrikusios dvasinės pusiausvyros požymiai
Teikiant pirmąją medicininę pagalbą būtina atkreipti dėmesį, ar krizinėje situacijoje atsidūrusio
žmogaus nėra sutrikti dvasinė pusiausvyra. Kiekvienas žmogus skausmą, kančią, ligą ir netektį
išgyvena skirtingai. Kiekvienas skirtingai reaguoja ir geba įveikti sunkias, skausmingas situacijas.
Dėl sunkios ligos ar netikėtos traumos pacientas / klientas gali prarasti orientaciją, savęs ir savo
tikslų suvokimą, išgyventi pažeidžiamumą ar bejėgiškumą. Kad pacientui / klientui būtų suteikta
visavertė pagalba, svarbu sugebėti nustatyti pasireiškiančius dvasinės pusiausvyros sutrikimo
požymius.
Dvasinės pusiausvyros sutrikimas gali pasireikšti įvairiai. Vieni pacientai / klientai geba aiškiai
įvardyti savo nepasitenkinimo, baimės ar nerimo jausmus, kiti šiuos jausmus gali sąmoningai ar
nesąmoningai slopinti, ar gali tiesiog nenumanyti arba tai vertinti skeptiškai, nes liga turi įtakos ir jų
emocinei arba dvasinei būsenai. Svarbu prisiminti, kad paciento / kliento artimieji ir draugai taip pat
nėra nuošalyje ir savotiškai kenčia. Jiems irgi gali pasireikšti dvasinės kančios ar nerimo požymių ir
dėl to prireikti pagalbos.
Dvasinės pusiausvyros sutrikimo požymiai skirstomi į tris grupes: fizinius, emocinius požymius
ir klausimus.
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Fiziniai požymiai
 Lėtinis fizinis skausmas ar kiti simptomai, kurių nesumažina vaistai ar kiti gydymo būdai,
nors jų poveikio ir būtų galima tikėtis.
 Nuolatinis sujaudinimas arba neramumas, nepaisant koreguotų visų galimų somatinių
priežasčių. Tai paprastai būna sunku matyti artimiesiems: didėja jų pačių nerimas, kuris
savo ruožtu didina paciento susijaudinimą.
 Pasikartojantys klausimai apie pagrindinės ligos priežastis arba progresavimą, nerealaus
gydymo paieškos rodo, kad pacientas negali susitaikyti su esama padėtimi ir blogėjančia
sveikatos būkle.
 Baimė užmigti ir nepabusti arba priešingai – nubusti labai anksti ir negalėti vėl užmigti.
Emociniai požymiai
 Nerimas gali būti išsakomas netiesiogiai, jis gali keistis, jei pašalinama atvirai nurodoma jo
priežastis.
 Nuolatinis poreikis būti raminamam. Dažnai būna sudėtinga pacientą nors trumpam
nuraminti, jei nepatenkinami jo esminiai dvasiniai poreikiai.
 Nepraėjęs arba anksčiau neišreikštas liūdesys, pyktis, skausmas dėl netekties, šeimos
konflikto ar išsiskyrimo.
 Pyktis, nukreiptas į personalą, patį save, „sistemą“, šeimą ar draugus.
 Nuolatinis verksmingumas, nepasitikėjimas savimi.
 Jausmas, kad visi tave apleido.
 Vienatvės jausmas.
 Apatiškumas, motyvacijos stoka.
 Noras numirti.
Klausimai
 Atsakymų į klausimus paieškos: „Kodėl taip atsitiko būtent man?“, „Ar aš ką nors padariau,
kad užsitraukiau tokią nelaimę?“.
 Klausimai apie kančios prasmę.
 Klausimai, rodantys, kad pacientas jaučia neteisybę, pavyzdžiui, „Ką aš padariau, kad man
taip atsitiko?“.
 Savęs arba ankstesnių veiksmų kaltinimas.
 Sprendimų paieška, pavyzdžiui, dėl ankstesnių veiksmų, arba noras pataisyti pašlijusius
santykius.
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Su tikėjimu susiję klausimai
 Dievo šaukimasis.
 Abejonės dėl tikėjimo.
 Dvasinės pagalbos prašymas.
 Noras susitikti su kapelionu (arba visiškas nenoras bijant to, ką šis susitikimas gali reikšti).
 Poreikis atleisti arba sulaukti atleidimo.


Kalbėjimas apie gyvenimo ir / ar mirties prasmę.



Dievui metami kaltinimai dėl ligos ar patirtos traumos.

Apibendrinant, svarbu pabrėžti, kad:
1. dvasinė paciento / kliento būsena yra vienas pagrindinių jo gerovę lemiančių veiksnių;
2. dažniausiai dvasinę pusiausvyrą sutrikdo pacientą nuolat persekiojantis beviltiškumas,
netikrumas dėl ateities, sielos nerimas ir vienišumo jausmas;
3. kiekvienu individualiu atveju sutrikusi dvasinė pusiausvyra reiškiasi skirtingais
požymiais; pacientui / klientui gali pasireikšti kelių požymių derinys iš karto arba per
kurį laiką.
Jautrus, dėmesingas ir atviras bendravimas – sielovadinės pagalbos pagrindas
Vienas pagrindinių sielovadinės pagalbos dalykų - jautrus, dėmesingas ir atviras bendravimas
su pacientu / klientu. Bendraujant su klientu / pacientu, svarbu:
1. užtikrinti, kad pacientas / klientas turėtų galimybę pasikalbėti su personalu, aptarti
susidariusią situaciją, nes nuoširdus, aiškus, informatyvus bendravimas padeda
pacientui / klientui geriau suprasti savo būklę ir neprarasti savikontrolės jausmo;
2. siekiant užmegzti artimesnį ryšį su pacientu / klientu, kreiptis į jį vardu, kuriuo jis nori
būti vadinamas.
3. jei kliento / paciento sutrikusi klausa, kognityvinės funkcijos arba jų gimtoji kalba nėra
ta pati kaip jį prižiūrinčio asmens, tokiems pacientams / klientams reikia skirti daugiau
laiko ir energijos;
4. sukurti progą pasikalbėti apie dvasinius dalykus. Štai keletas pradėti pokalbį padedančių
klausimų:
 Kaip jaučiatės?
 Ką norėtume apie save papasakoti?
 Gal kokios nors mintys šiuo metu neduoda jums ramybės?
 Ar yra kas jums padeda, kai būna sunku?
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 Ar Dievas ar/ir religija jums yra svarbūs? Kuria prasme?
 Gal mėgstate skaityti dvasinę / religinę literatūrą? Jei taip, kokios knygos, autoriai yra
mėgstamiausi?
 Kokia maldos svarba jūsų gyvenime?
 Ar priklausote kokiai nors religinei bendruomenei?
 Gal norėtumėte, kad susisiekčiau su dvasininku, dvasiniu palydėtoju, ar kitu jums svarbiu
asmeniu?
 Kuo galėčiau jums padėti, pasitarnauti?
5. pastebėti net tai, kas paprastai galėtų atrodyti nereikšminga, pavyzdžiui, pacientui /
klientui svarbūs asmeniniai daiktai, religiniai reikmenys, simboliai (pvz., kryželis,
rožinis, maldaknygė ir kt.), bylojantys apie jo pomėgius, dvasinius ir/ar religinius
poreikius;
6. atidžiai klausyti, ką pacientas / klientas sako, ir jautriai reaguoti į ženklus, kurie rodytų,
kad reikalingas kunigo / kapeliono apsilankymas;
7. suprasti, kad tikinčiam žmogui gali būti labai svarbu susitaikyti su Dievu, todėl esant
poreikiui pasirūpinti, kad klientui / pacientui būtų sudaryta galimybė priimti Ligonių
patepimo sakramentą ir Šventąją Komuniją. Jei tai neįmanoma, tarkim, dėl burnos
patologijos ar rijimo sutrikimų, maitinimo per zondą, pacientui svarbu paaiškinti, kad
vien pats noras priimti Komuniją yra kaip dvasinė komunija;
8. nevadinti Ligonių patepimo sakramento senu terminu „Paskutinis patepimas“, kadangi
pastarasis terminas kelia asociacijas su mirtimi; paaiškinti pacientui / klientui, kuo
Ligonių patepimo sakramentas svarbus krikščionims ir kokie yra pagrindiniai jo vaisiai
tikinčiojo gyvenime;
9. turėti omenyje, kad žmogus gali turėti neigiamą nusistatymą Dievo atžvilgiu ir tai jiems
gali kelti stresą, kuris savo ruožtu blogina paciento psichinę ir fizinę būklę;
10. jei įstaigoje dirba kapelionas, kuo skubiau jam pranešti, kad kapelionas ar jam
padedantis asmuo galėtų tinkamai ir kiek įmanoma efektyviai reaguoti į paciento
dvasinius poreikius.
5.7.2. Sakramentinis patarnavimas
Dvasingumas turi daug apibrėžimų. Žmonės dvasiškai yra įtakojami ir formuojami skirtingų
dvasingumo tradicijų (Hodge, 2000). Dvasingumo tradicija formuojasi tiek tradicinių religinių
praktikų rėmuose, tiek ir naujų religinių judėjimų (pvz., „New Age“ judėjimas). Dvasingumo
tradicijos paprastai išreiškia tam tikrą gyvenimo būdą, kuriam būdingos savitos dvasingumo
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praktikos. Paprastai dvasingumas yra įvardijamas kaip asmens santykis su Dievu ar transcendencija,
dvasinį gyvenimą suprantant kaip žmogaus pasirinktą tam tikrą gyvenimo būdą, kuriam būdingas
sąmoningas ryšys su Dievu, kuris nepaliaujamai veikia Dvasios galia stiprindamas ir vesdamas
žmogų per gyvenimą. Šia prasme sielovadinė pagalba suprantama kaip siekis dvasiškai sustiprinti
žmogų, padedant jam atrasti / stiprinti asmeninį santykį su Dievu ar giliau išgyventi transcendencijos
pajautą.
Dalis žmonių dvasingumą sieja su konkrečios religijos praktikomis, kiti dvasingumą supranta
kaip gyvenimo prasmės, krypties, asmeninio pašaukimo ieškojimą ar asmeninį tobulėjimą.
Šiandienos vartosenoje „dvasingumas“ dažnai priešpastatomas religingumui, t.y. žmogus gali būti
dvasingas, bet nereligingas. Visgi, kritinėse situacijose, kančios akivaizdoje, daugelis žmonių, kurie
savęs nelaikė religingais, atsigręžia į Dievą ir nori praktikuoti religines praktikas, tikėdamiesi atrasti
viltį ir paguodą. Tai būdinga ne tik ligoniui, bet ir jo šeimos nariams bei artimiesiems. Kaip rašoma
Katalikų Bažnyčios Katekizme: „Liga gali kelti nerimą, pastūmėti užsisklęsti, kartais net netekti
vilties ir maištauti prieš Dievą. Bet ji gali ir padėti žmogui subręsti, įžvelgti, kas gyvenime neesminga,
ir atsigręžti į tai, kas esminga. Labai dažnai liga paskatina ieškoti Dievo ir prie Jo sugrįžti“ (1501).
Pirmąją medicinos pagalbą teikiantys asmenys gali labai padėti žmonėms, kurie, atsidūrę
krizinėse situacijoje dėl staigių kūno sužalojimų ar ligos, išreiškia norą priimti sakramentus. Ligoniui
išreiškus norą priimti Krikšto, Eucharistijos ar Ligonių patepimo sakramentus, svarbu žinoti, ką reikia
daryti ir kur kreiptis.
Atgailos, Eucharistijos ir Ligonių patepimo sakramentų teikėjas
Romos Katalikų Bažnyčios teisėje (kanonų teisės kodekse) nurodoma, kad Krikšto, Atgailos,
Eucharistijos ir Ligonių patepimo sakramentus gali leistinai teikti šie asmenys:
Kan. 844.
§ 1.Katalikų dvasininkai leistinai teikia sakramentus vien tik tikintiems katalikams, kurie
teisėtai juos priima tik iš katalikų dvasininkų, išlaikant šio kanono §§ 2, 3, 4 ir kan. 861, § 2 nuostatus.
§ 2.Kiekvieną kartą, esant būtinybei ar siekiant tikros dvasinės naudos arba vengiant klaidos
pavojaus ar indiferentiškumo, tikintiesiems fiziškai ar morališkai negalintiems susisiekti su katalikų
dvasininku leidžiama priimti atgailos, Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus iš nekatalikų
dvasininkų, kurių Bažnyčioje minėti sakramentai yra galiojantys.
§ 3. Katalikai dvasininkai leistinai teikia atgailos, Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus
rytų Bažnyčių, kurios neturi pilno bendravimo su katalikų Bažnyčia, nariams, jei šie to laisvu noru
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prašo ir yra geranoriškai nusiteikę. Šie nuostatai galioja ir kitų Bažnyčių, kurios Apaštalų Sosto
sprendimu šių sakramentų požiūriu yra tose pačiose, kaip ir minėtos rytų Bažnyčios, atžvilgiu.
§ 4. Esant mirties pavojui arba, diecezijos vyskupo ar Vyskupų Konferencijos nuomone,
atsiradus kitai būtinybei, katalikų dvasininkai leistinai teikia minėtus sakramentus taip pat ir kitiems
krikščionims, neturintiems pilno bendravimo su katalikų Bažnyčia, kurie negali pasiekti savo
bendruomenės dvasininko ir jų prašo laisvu noru, jei tik šių sakramentų atžvilgiu pritaria katalikų
tikėjimo požiūriui ir yra geranoriškai nusiteikę.
Kan. 1003.
§ 1. Galiojančiai ligonių patepimą teikia tik kiekvienas kunigas.
§ 2. Visi kunigai, kuriems yra pavesta rūpintis sielovada, privalo ir turi teisę teikti ligonių
sakramentą jų ganytojiniam rūpesčiui patikėtiems tikintiesiems. Esant protingai pagrįstai priežasčiai,
bet kuris kunigas gali teikti šį sakramentą, turėdamas bent numanomą kunigo sutikimą.
Krikšto sakramentas
Krikšto sakramento samprata
Krikšto sakramentas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas. Tai pirmasis sakramentas,
kurį Kristus įsteigė visiems žmonėms, kad jie galėtų pasiekti amžiną vienybę su Dievu. Krikštas,
vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia, panaikina gimtąją nuodėmę, žmogus atgimsta kaip
Dievo vaikas, tampa Mistinio Kristaus kūno nariu ir įsijungia į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės
dalyvis: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas
1213). Šv. Pauliaus sako: „Krikštas mus kartą ir visiems laikams suvienija su Kristumi, kuris veda
mus į gyvenimo pilnatvę. Esame su Juo mūsų gyvenimo kelionėje, tam, kad su Juo žengtume per
mirties slenkstį į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą Tėvo namuose: „Argi nežinote, jog mes visi,
pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti Jo mirtyje? Taigi Krikštu mes esame kartu su Juo
palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusiųjų Tėvo šlovinga galia, taip ir mes
pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom 6, 3-4).
Skubų krikštą galintys priimanti asmenys
Pirmąją medicinos pagalbą teikiantys asmenims svarbu žinoti kam gali būti teikimas skubus
krikštas. Romos Katalikų Bažnyčios kanonų teisės kodeksas nurodo:
Kan. 864. Krikštą gali priimti vien tik kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus.
Kan. 865.
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§ 1. Kad būtų galima pakrikštyti suaugusį žmogų, būtina, kad jis pareikštų valią priimti krikštą.
<...> Jis taip pat turi būti paragintas gailėtis už savo nuodėmes.
§ 2. Suaugęs žmogus, atsidūręs mirties pavojuje, gali būti pakrikštytas, jei yra bent kiek
susipažinęs su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, kokiu nors būdu yra išreiškęs norą priimti krikštą ir
pažada laikytis krikščioniškos religijos įsakymų.
Kan. 867.
§ 2. Jei kūdikis yra mirties pavojuje, jis turi būti krikštijamas neatidėliojant.
Kan. 868.
§ 2. Katalikų ir netgi nekatalikų tėvų kūdikis, atsidūręs mirties pavojuje, leistinai krikštijamas
ir prieš tėvų valią.
Kan. 869.
§ 1. Jei abejojama, ar žmogus yra pakrikštytas arba ar jam galiojančiai suteiktas krikštas ir,
rimtai ištyrus, abejonė išlieka, krikštas jam suteikiamas su sąlyga.
Kan. 870. Paliktas ar rastas kūdikis krikštijamas, nebent, atlikus rūpestingą tyrimą išaiškėtų,
jog jis jau yra pakrikštytas.
Kan. 871. Aborto ar persileidimo metu pašalinti embrionai, jei yra gyvi, kiek įmanoma, yra
krikštijami.
Skubaus krikšto teikėjas
Ordinariniai krikšto sakramento teikėjai yra vyskupas, kunigas ir diakonas (Kan. 861 § 1).
Tačiau esant būtinybei skubiai pakrikštyti, ypač kuomet žmogus yra arti mirties ir šalia nėra kunigo,
jį gali pakrikštyti kiekvienas pakrikštytas žmogus. To pagrindas paties Jėzaus pasakyti žodžiai savo
mokiniams: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan
Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu
su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 19 – 20). Be to, jei nėra krikščionio, esant
būtinybei krikštyti gali kiekvienas žmogus, turintis tinkamą intenciją (Kan. 861 § 2).
Krikšto teikimas skubos tvarka
Jei įmanoma, reikia uždegti žvakę ir padėti Viešpaties kryžių, tačiau svarbiausia - turėti
vandens.
1. Įžanga.
Krikšto teikėjas daro kryžiaus ženklą, tardamas žodžius: „Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir
Šventosios Dvasios. Amen“.
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2. Krikštas.
Jei negresia staigi mirtis, prieš krikštijant galima sukalbėti Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą.
Po to krikšto teikėjas tris kartus pila vandenį ant galvos (arba nardina į vandenį), tardamas Krikšto
formulę: „(Vardas), aš krikštiju tave vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen“
3. Pabaigos malda.
Krikšto apeigas galima užbaigti „Tėve mūsų“ malda: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie
šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame
savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Ligonių patepimo sakramentas
Romos Katalikų Bažnyčios kanonų teisės kodekse nurodoma, kad privalu pasirūpinti, kad
ligoniams būtų laiku suteiktas ligonių patepimo sakramentas (Kan. 1001).
Ligonių patepimo sakramento samprata
Evangelijos liudija, kad Jėzus gydė ligonius, rūpindamasis visu žmogumi – ne vien gydė, bet ir
atleisdavo nuodėmes. Ligonių patepimo sakramento Biblinis pagrindimas glūdi apaštalo Jokūbo
laiške: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį
patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis
būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14-15). Naujajame Testamente randame konkrečių
pasakojimų apie tai, kad ir Kristaus mokiniai gydė ligonius. Pavyzdžiui Evangelijoje pagal Morkų
pasakojama, kad apaštalai tepė ligoninius aliejumi ir juos gydė (Mk 6, 13). Taigi, ankstyvųjų
krikščionių bendruomenėse ligonių patepimas ir malda už ligonius buvo įprasta praktika.
Istorijos eigoje kito ligonių sakramento samprata. M. Ragaišis aiškina:
Ryškesni pokyčiai Ligonių patepimo praktikoje įvyko 8 amžiuje. To priežastis buvo daugiau
praktinio pobūdžio dalykai: Ligonių patepimas yra susijęs su atgaila, o tuo metu atgailos buvo gana
griežtos ir tęsdavosi ilgą laiką, tai savo ruožtu skatino neskubėti priimti ir šį sakramentą. Dėl sunkių
susisiekimo sąlygų būdavo nelengva pasiekti ligonius, sunkumų iškildavo ir gauti alyvuogių aliejaus,
ypač teritorijose šiauriau Alpių. Dėl minėtų praktinių aspektų Ligonių patepimą imta vis labiau
nukelti į gyvenimo pabaigą. Galop iš raginimo teikti šį sakramentą bent jau mirštančiam ligoniui
susiformavo nuostata teikti jį tik tam, kuris jau guli mirties patale. Tokiu būdu Ligonių patepimas
užėmė vadinamosios mirštančiojo atgailos vietą. Be to, šalia maldavimo suteikti išgijimą atsirado
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žodžiai, pabrėžiantys atgailos bei nuodėmių atleidimo aspektus. Nors maldos formulėse vis dar išliko
sąsaja ir su kūną veikiančiu poveikiu.
Paminėti pokyčiai galop padarė įtaką šio sakramento pavadinimo kaitai: unctio infirmorum
(Ligonių patepimas) virto extrema unctio (Paskutiniu patepimu).
Ligonių patepimo samprata pasikeitė Vatikano II susirinkimo metu. Liturginėje konstitucijoje
Sacrosantum consilium n. 73 randame žodžius: „Paskutinis patepimas“, kurį taip pat galima ir būtų
geriau vadinti „Ligonių patepimu“, nėra vien atsidūrusių prie mirties slenksčio sakramentas. Todėl
metas jį priimti tikrai būna atėjęs, kai tikinčiajam iškyla mirties pavojus dėl ligos arba senatvės.“ Kaip
galima nesunkiai pastebėti, vėl pabrėžiamas gydomas sakramento aspektas. Posusirinkiminės šio
sakramento reformos metu buvo sugrąžintas ankstesnis pavadinimas, sumažintas patepimų skaičius:
vietoj trijų liko tik du – kakta ir rankos, nebetepant lūpų. Buvo suformuluota nauja teikimo formulė,
kurioje vėl akcentuojamas ir ligonio sustiprinimas: „Šiuo šventu patepimu ir savo didžiu
gailestingumu tepadeda tau Viešpats Šventosios Dvasios malone; kad tave iš nuodėmių išlaisvintą
išganytų ir negalią maloningai palengvintų.“ Pagal naująją tvarką patepimas teikiamas prieš priimant
Komuniją. Dabar jau paskutinis sakramentas išties yra Viatikas – kelionės maistas; Komunija dabar
jau tampa mirštančiųjų sakramentu.
Asmenys, kuriems teikiamas Ligonių patepimo sakramentas
Romos Katalikų Bažnyčios kanonų teisės kodeksas nurodo:
Kan. 1004.
§ 1. Ligonių patepimas gali būti teikiamas tikinčiajam, kuris, pasiekęs proto pažinimą, dėl ligos
ar senatvės atsiduria pavojuje.
§ 2. Šį sakramentą galima kartoti, jei ligonis, pagerėjus sveikatai, iš naujo sunkiai suserga arba
ligai besitęsiant, padėtis pasunkėja.
Kan. 1005. Esant abejonei, ar ligonis yra pasiekęs proto pažinimą, ar jo liga yra sunki, arba yra
miręs, šis sakramentas turi būti teikiamas.
Kan. 1006. Sakramentas teikiamas tiems ligoniams, kurie, galėdami naudotis savo proto
galiomis, jo bent neįsakmiai prašė.
Kan. 1007. Ligonių patepimas neteikiamas asmenims, užsispyrusiai pasiliekantiems sunkioje
viešoje nuodėmėje.
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Ligonių patepimo sakramento vaisiai
Ligonių patepimo sakramento vaisiai:
1. Šventosios Dvasios paguoda, ramybė ir drąsa, padedanti nugalėti sunkios ligos
sunkumus.
2. Šventoji Dvasia atnaujina pasitikėjimą Dievu ir tikėjimą į Jį bei stiprina kovoje su
neviltimi ir mirties baime.
3. Dievo Dvasios malonės jėga gydo ligonio sielą, ir drauge kūną, jei tokia yra Dievo valia.
4. Ligonis gauna jėgų ir dovaną glaudžiau susivienyti su Kristaus kančia: tam tikra prasme
jis yra pašventinamas, kad duotų vaisių kentėdamas panašiai, kaip kentėjo mus
atpirkdamas Gelbėtojas.
5. Ligonių patepimo sakramentas skirtas tiems, kurie „rengiasi iškeliauti iš šio pasaulio“,
todėl dar vadinamas „Iškeliaujančiųjų sakramentu“. Ligonių patepimas „mūsų
žemiškojo gyvenimo pabaigą tartum apjuosia tvirtu pylimu, saugančiu paskutinėse
kovose prieš įžengiant į Tėvo namus“.
Eucharistijos sakramentas
Eucharistijos sakramento samprata
Eucharistija yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Pats Jėzus Kristus per
Paskutinę vakarienę įsteigė šį sakramentą. Priimdami Eucharistiją sutinkame patį Kristų ir į Jį
panašėjame. Dėka Eucharistijos tikinčio žmogaus gyvenimas pripildomas malonės, stiprybės,
ramybės ir paties Dievo. Priimdami Eucharistiją, vis labiau atsiveriame dieviškajam gyvenimui,
bendrystei su Dievu ir su kitais broliais bei seserimis. Katalikų Bažnyčios Katekizmas rašo:
„Pagrindinis Eucharistijos priėmimo komunijoje vaisius yra glaudi vienybė su Jėzumi Kristumi.
Viešpats juk sako: „Kas valgo mano Kūną ir geria mano Kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame“ (Jn
6, 56). <...> Ką medžiaginis maistas duoda mūsų kūno gyvenimui, komunija nuostabiai teikia mūsų
dvasiniam gyvenimui.“
7.2.4.2. Asmenys, kuriems teikiamas Eucharistijos sakramentas
Romos Katalikų Bažnyčios kanonų teisės kodeksas nurodo:
Kan. 913.
§ 2. Vaikams, esantiems mirties pavojuje švenčiausiąją Eucharistiją galima suteikti, jei jie
atskiria Kristaus Kūną nuo paprasto maisto ir gali su pagarba priimti komuniją.
Kan. 921.
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§ 1. Tikintieji, dėl bet kokios priežasties atsidūrę mirties pavojuje, guodžiami šventąja
komunija, teikiama, kaip Viatikas.
§ 2. Nors jie tą pačią dieną jau būtų priėmę šventąją komuniją, labai siūloma, kad, būdami
mirties pavojuje, iš naujo ją priimtų.
§ 3. Besitęsiant mirties pavojui, patariama, kad šventoji komunija būtų teikiama daugiau kartų
atskiromis dienomis.
Kan. 922. Šventojo Viatiko suteikimo ligoniams negalima atidėlioti pernelyg ilgai. Sielų
ganytojai privalo pasirūpinti, kad ligoniams būtų suteikta paguoda, kol jie gali pilnai naudotis savo
galiomis.
5.7.3. Sielovadinė pagalba kliento/paciento artimiesiems
Pirminė sielovadinė pagalba kliento / paciento artimiesiems
Siekiant suteikti efektyvią sielovadinę pagalbą pacientui / klientui, svarbu neužmiršti ir jo
artimųjų. Šeimos nariai ir artimieji taip pat gali išgyventi dvasinės pusiausvyros sutrikimą, nežinoti
kaip kalbėtis su klientu / pacientu apie jo sveikatos būklę. Todėl, bendraujant su kliento / paciento
artimaisiais, svarbu:
1. pasiteirauti kaip jie jaučiasi, kokios jiems pagalbos reikia;
2. jei pacientas / klientas sutinka, svarbu aptarti jo būklę su artimaisiais, paaiškinti, kas atsitiko,
koks gali būti gijimo procesas, kuo jie galėtų padėti;
3. paskatinti bendrauti, kad galėtų atvirai išsakyti, kaip jaučiasi, kartu suteikdami vieni kitiems
paramą ir paguodą;
4. skatinti artimuosius kalbėtis su pacientu / klientu net jei šis praradęs sąmonę bei priminti, kad
netekus gebėjimo bendrauti žmogaus vertė nesumažėja, todėl ir toliau su pacientu turime
elgtis jautriai ir pagarbiai;
5. paklausti apie jų religinius įsitikinimus, išsiaiškinti, ar turi kokių nors specifinių religinių ar
dvasinių poreikių, kuriems patenkinti reikia kunigo / profesionalaus sielovadininko ar
psichologo pagalbos;
Tinkamas informavimas apie artimojo mirtį
Pranešti apie artimojo mirtį kitiems visuomet yra sunku. Net jei pranešama jautriai ir taktiškai,
tokia žinia visuomet sukelia artimiesiems skausmą ir juos šokiruoja. Siekiant kuo profesionaliau tai
padaryti, pateikiame pagrindinius principus, kuriuos naudinga žinoti pranešant artimiesiems apie
paciento / kliento mirtį.
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Pasiruošti pačiam prieš einant pranešti blogas naujienas artimiesiems
Prieš einant pranešti blogas naujienas artimiesiems labai svarbu pačiam pasiruošti. Keletas
rekomendacijų:
1. Prieš einant pranešti blogas naujienas, pagalvokite ką sakysite.
2. Nebijokite reikšti emocijas. Artimieji, kuriems pranešite žinią, bus dėkingi už jūsų
žmogišką rūpestį ir užuojautą.
3. Jei nežinote, kaip pranešti žinią, pamėginkite įsivaizduoti, kaip jūs norėtumėte, kad tokioje
situacijoje jums praneštų apie artimojo netektį. Visgi, svarbu nesusitapatinti su savo
vidiniais išgyvenimais.
4. Pasistenkite apgalvoti galimas reakcijas bei artimųjų poreikius tokioje situacijoje. Prieš
eidami kabėtis su artimaisiais, apmąstykite šiuos klausimus:
 Ką žinote apie žmonių, su kuriais einate kalbėtis, emocinę ir fizinę būklę?
 Kokia informacija dar gali būti jiems naudinga, išgirdus blogas žinias?
 Kokios pagalbos jiems gali prireikti?
Numatyti galimas reakcijas į blogą žinią
Kiekvienas žmogus į blogą žinią gali reaguoti labai skirtingai. Todėl naudinga prisiminti:
1. Skirtingas reakcijas gali lemti skirtingos aplinkybės. Pavyzdžiui, tikėtina, kad skirtingai
reaguos į vyro mirtį moteris, kuri ištekėjo tik prieš savaitę, ir moteris, kurios vyras daugiau
nei 20 metų prieš ją smurtavo. Arba, tikėtina, jog stipriau reaguos į vyro mirtį moteris, kuri
visai nesenai palaidojo savo motiną ar kitą jai labai brangų žmogų.
2. Reakcija priklauso nuo asmens ypatumų. Į blogas žinias žmonės reaguoja labai skirtingai,
todėl pokalbio metu svarbu reaguoti į artimųjų išreikštas emocijas, būti jautriam ir
supratingam.
Sukurti tinkamą aplinką
Svarbu sukurti tinkamą aplinką, kurioje žmogus, kuriam bus praneštos blogos naujienas, galėtų
jaustis saugiau.
1. Suraskite ramią vietą, kur būtų galima kalbėtis netrukdomiems pašalinių žmonių. Paprašykite
žmogaus atsisėsti, kad jei asmuo, išgirdęs blogą žinią nualptų, krisdamas nesusižeistų.
2. Neskubėkite, kalbėkite lėtai, skirkite pokalbiui pakankamai laiko. Užtikrinkite, kad pokalbio
nepertrauktų telefono skambučiai.
3. Pagalvokite, ar yra būtinybė/galimybė nukreipti žmogų pas psichologą, dvasininką ar
sielovados darbuotoją.
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4. Keletas praktinių patarimų:
-

turėkite su savimi servetėlių;

-

po to kai žmogus sužino blogas naujienas, būkite pasiruošęs paaiškinti, ką reikia daryti
mirties atveju (patarkite susisiekti su laidojimo paslaugų bendrove ir duokite telefonų
numerius, jei žmogus tikintis, patarkite susisiekti ir su parapijos kunigu ar kitu
dvasininku, kuris išsamiai paaiškins kaip organizuoti laidotuves pagal Katalikų
Bažnyčios liturgines apeigas ar kitos religijos apeigas);

-

pasiūlykite arbatos ar vandens, tai gali padėti žmonėms nurimti.

Tinkamai pateikti informaciją
1. Pradėkite pokalbį “įspėjamąja fraze”, pavyzdžiui:
-

Apgailestauju, bet turiu pranešti

-

Labai gaila, bet naujienos nėra geros

-

Deja, turiu blogų naujienų

2. Viso pokalbio metu, nevenkite naudoti emocijas išreiškiančių frazių, tokių kaip “Man labai
gaila…”, „Nuoširdžiai užjaučiu jus“ ir panašiai.
3. Kalbėkite aiškiai, suprantamai, venkite metaforų, tokių kaip, „jis paliko mus”/”jis iškeliavo”, “jis
iškeliavo į kitą šalį”.
4. Venkite žodžių “auka”, “kūnas”, „lavonas“ ir kt., bet naudokite mirusiojo vardą ir/ar pavardę viso
pokalbio metu.
5. Venkite pranešti informaciją nenutrūkstamu monologu, kalbėkite suteikdami laiko informaciją
apmąstyti bei užduoti klausimus.
6. Visuomet sakykite tiesą. Tačiau nebūtina sakyti visko. Pavyzdžiui, net jei žinote, kad būtent
mirusysis dalinai ar pilnai kaltas dėl to, kas atsitiko, nesakykite ir nevertinkite situacijos artimiesiems
girdint.
Atsakyti/užduoti klausimus
Klausimai yra svarbi bendravimo dalis, kuri leidžia žmonėms išsiaiškinti, patikslinti norimą
informaciją. Stenkitės kuo nuoširdžiau atsakyti į jums pateiktus klausimus, net jei esate įsitikinęs, kad
pateikdamas informaciją jūs jau informavote apie tai.
1. Net jei jūs pateikėte visą informaciją, galite sulaukti klausimų:
-

Kas atsitiko?

-

Kada?

-

Kur?

-

Kaip?
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-

Ar prieš mirtį ką nors pasakė?

-

Ar kentėjo?

2. Išgirdę klausimą “kodėl taip nutiko?”, neskubėkite atsakyti, kad “Tokia buvo Dievo valia”,
„Dabar baigėsi visi jo žemiški vargai“, „Visi turėsime mirti“ ar kažką panašaus. Greičiausiai jūs
negalite atsakyti į šį klausimą, todėl galite paprasčiausiai atsakyti, jog nežinote.
3. Žmogus gali kartoti tuos pačius klausimus, tačiau būkite kantrus atsakinėdamas. Svarbu suprasti,
kad stresinėje situacijoje žmogui sunku mąstyti, o klausimai ir faktų kartojimas padeda susivokti
realybėje ir įsisąmoninti skaudžią informaciją.
4. Tikriausiai nežinosite visko, ką žuvusiojo artimieji norės sužinoti. Nevenkite pasakyti “aš
nežinau”, jei jūs nežinote atsakymo. Galite atsakyti:
-

Gaila, bet aš nežinau.

-

Norėčiau jums atsakyti, bet, deja, nežinau.

-

Gaila, bet neturiu tokios informacijos.

-

Aš nežinau, bet jei norite pakviesiu su jumis pasikalbėti kapelioną / dvasininką / sielovados

darbuotoją.
5. Pasitikslinkite, ar jus suprato, ką suprato. Jei informaciją pakartojo teisingai, vadinasi, ji tiksliai
suprasta.
6. Atidžiai stebėkite, kaip asmuo reaguoja į jūsų užduodamus klausimus.
Reaguoti į emocijas
Asmenys, išgirdę blogas žinias, gali reaguoti emociškai (baimė, ašaros, pyktis, nerimas,
saugumo jausmo praradimas), kognityviai (sutrikusi mąstysena, pasimetimas, neigimas, kaltė,
bejėgiškumas, kaltinimas) ir fiziškai (kūno drebulys, sustingimas, prakaitavimas, pasunkėjęs
kvėpavimas, dezorientacija, sąmonės praradimas). Svarbu jautriai reaguoti į reiškiamas asmens
emocijas, nebijoti ir nesišalinti reakcijų, suvokiant, kad dažniausiai tai normali sielvarto išraiška.
Išgirdęs apie artimojo mirtį, asmuo nebūtinai patirs visas žemiau įvardintas reakcijas, tačiau bent
vieną iš jų greičiausiai patirs:
1. emocinis šokas, kuris gali reikštis priešiškumu, verksmingumu ar perdėtu šnekumu, kūno
sąstingiu, dezorientacija.
2. neigimas, atsisakant tikėti, kad sakoma žinia yra tiesa, bandymas argumentuoti, kodėl tai
yra netiesa, reikalavimas išsamesnio paaiškinimo bei pagrindimo;
3. pyktis, nukreiptas į jus, save patį ar net į mirusįjį;
4. kaltės jausmas, kuris gali būti išreiškiamas frazėmis „Jei tik būčiau...“, „Reikėjo
man/mums...“ ar „Kas jeigu...“.
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5. užsisklendimas savyje, atsiribojant nuo šeimos, draugų ir pagalbą teikiančių žmonių,
nugrimzdimas į save, bandant paslėpti savo skausmą.
Svarbu gebėti reaguoti į skaudžią žinią priėmusiojo emocines reakcijas:
1. leiskite žmogui laisvai išsakyti kylančius jausmus, duokite laiko išreikšti emocijas,
neskubinkite žmogaus nebejausti skausmo;
2. leiskite žmogui suprasti, kad jūs matote ir suprantate jo emocijas: „Akivaizdu, tai labai
skaudus įvykis“, „Matau, ši žinia jus pribloškė/išgąsdino/supykdė“;
3. leiskite žmogui suprasti, kad tokia reakcija yra normali: „Kiekvienas jūsų vietoje būtų
šokiruotas“, „Daugybė žmonių supyktų tai išgirdę“, „Jūsų jausmai yra normali reakcija“;
4. parodykite, kad stengiatės

įsijausti į jo padėtį, pažvelgti į situaciją jo akimis:

„Įsivaizduoju, tai šokiruojanti žinia“, „Turbūt ir aš jūsų vietoje taip pat jausčiausi“,
„Prisimenu ir aš panašiai jaučiausi, kai...“;
5. pasiūlykite pagalbą: „Aš jums padėsiu“, „Aš esu su jumis, kad jums padėčiau“, „Ar yra
kas nors, kam norėtumėte, kad aš paskambinčiau?“
6. nebijokite žmogaus apkabinti, palaikyti už rankos, jei manote, jog tai padės jam
nusiraminti.
Tolimesnių veiksmų planavimas
Pasiūlykite planą tolimesniems žingsniams:
1. užtikrinkite, kad norite padėti planuoti tolimesnius veiksmus;
2. aptarkite galimus pagalbos šaltinius (pvz., šeimos nariai, draugai, socialinės institucijos,
dvasininkai, sielovados darbuotojai, psichologai);
3. pasiūlykite savo pagalbą informuojant kitus šeimos narius, giminaičius, darbdavius;
pasiūlykite savo pagalbą ir kitais klausimais, pavyzdžiui, pasiteiraukite, ar norėtų, jog
padėtumėte susisiekti su dvasininku ar laidojimo paslaugas teikiančia įmone, ar reikia
pagalbos pavėžėjant į namus ir kt.;
4. palikite savo kontaktus, kad jei vėliau kiltų klausimų, galėtų su jumis susisiekti;
5. įsitikinkite ar saugu žmogų palikti vieną: Ar vienas gali važiuoti į namas? Ar gali vairuoti
automobilį? Ar neišryškėja savižudiška nuotaika?
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5.8. Praktinių įgūdžių įvertinimas
Mokymo dalyviams pateikiamas situacijos pavyzdys:
1 užduotis
Savaitgalį šeima poilsiavo sodyboje. Atvyko draugai. Vieną vakarą visi kepė šašlykus, linksmai
šnekučiavosi. Bevalgant šašlykus 25 metų Tomas ima blaškytis, išsigandęs stveriasi už gerklės.
Išanalizavus pateiktą situacijos aprašymą prašoma atsakyti į klausimus, pademonstruoti
pirmosios pagalbos veiksmus:
 Kas galėjo nutikti Tomui?
 Kokį ženklą turėjo rodyti vaikinas?
 Kokie Jūsų pirmieji veiksmai teikiant pirmąją pagalbą? Pademonstruokite Heimlicho
stūmius.
2 užduotis
Sporto salėje žaidžiant krepšinį vidutinio amžiaus vyriškis pajuto nemalonų skausmą už
krūtinkaulio. Prisėdus skausmas nesumažėjo. Skausmas stiprėjo, tapo deginantis, plito į kairę ranką,
pečių lanką, kaklą, galvą. Atsirado baimės jausmas, darėsi sunku kvėpuoti, trūko oro.
Nagrinėjant pateiktą situacijos aprašymą prašoma atsakyti į klausimus, pademonstruoti
pirmosios pagalbos veiksmus:
 Ką galėtumėte įtarti?
 Kokie Jūsų pirmosios pagalbos veiksniai? Pademonstruokite.
3 užduotis
Sumaišytas eiliškumas, prašoma sudėlioti eilės tvarką pirmosios pagalbos veiksmus (1-pirmieji
veiksmai; 5 – paskutiniai veiksmai).
___Nukentėjusysis gabenamas į gydymo įstaigą.
___Paciento/ kliento vertinimas.
___Kviečiama greitoji medicinos pagalba.
___Nukentėjusysis paguldomas ant nugaros, atlošiama galva, atliekami 2 oro įpūtimai ir 30
krūtinės ląstos paspaudimų.
____Pirmoji pagalba be sąmonės.
233

ASMENS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TECHNOLOGINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

5.9.Vertinimas/įsivertinimas
Refleksijos apie pirmosios medicinos pagalbos modulį rengimas ir vertinimas.
1. Parengti pagal formą (pridedama) refleksiją apie modulio mokymosi patirtį pirmosios
medicinos pagalbos modulio įgyvendinimo metu.
2. Pristatyti refleksiją žodžiu viešai, pateikiant stipriąsias ir tobulintinas vietas, situacijas
ir kt.

Pav. 116 Mokymosi patirties refleksija
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