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Kartų susiliejimas slaugoje 

 

Neformalūs senyvo amžiaus žmonių 
slaugai  
Savijautos pagerinimo strategijos 

Remiant slaugus – itin svarbi papildoma pagalba (mokymai ir 
savipagalbos grupės). Aštuonerius metus trunkantis tyrimas 
parodė, kad slaugams svarbūs nauji mokymo būdai, tokie kaip 
atminties pertreniravimas, senatvine silpnaprotyste sergantiems 
pacientams. 
Vienas svarbiausių slaugos aspektų slaugant žmogų serganti 
senatvine silpnaprotyste – kalbėjimas apie jo emocijas ir 
jausmus, individualių verčių nusistatymas ir sukūrimas.  

Alzhaimerio kavinė -  tai būdas laužyti nusitovėjusius 
stereotipus ir apie ligą kalbėtis neformalioje aplinkoje.  
Šis kavinė tai vieta kurioje žmonės gali diskutuoti ir aptarti 
sunkumus su kuriais susiduria slaugydami chroninius ilgalaike 
liga sergančius ligonius. 
Pagrindinė kavinėje aptarinėjama tema – šiuo metu su senatvine 
silpnaprotyste susidurę žmonės, draugai, šeimos nariai. Itin 
svarbu, kad žmonės šioje kavinėje bendrauja neformalioje. Jie 
niekieno netrukdomi gali keistis informacija ir savo patirtimi ar 
gauti konsultacijas iš slaugų ar specialist. Sakoma, kad kavinėje 
tvyranti  atpalaiduojanti aplinka leidžia žmonėms labiau 
atsipalaiduoti, atverti savo jausmus, priimti ir dalintis 
informacija  

Šaltiniai: 

LIETUVA 
CENTRE FOR 
PSYCHOSOCIAL AND 
LABOUR INTEGRATION, 
VILNIUS 

PARTNERIAI 

ITALIJA 
STUDIO TAF, 
GENOVA 

PRANCŪZIJa 
KAPLAN CONSULTANTS, 
PARIS 

ITALIJA 
UNIVERSITÀ PER LA 
FORMAZIONE 
PERMANENTE DEGLI 
ADULTI “GIOVANNA 
BOSI MARAMOTTI”, 
RAVENNA 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 
KONRAD ASSOCIATES 
INTERNATIONAL, 
CHICHESTER 

Shaw C et al (2009), Systematic review of respite care 
in the frail elderly           ht tp://www.hta.ac.uk/ful lmono/ 
mon1320.pdf 
Morrissey M V (2006), Alzheimer's Cafe for people with and 
affected by dementia         h t t p : / /www. nu r s i n g t ime s . n e t / 
nur s ing-pract ice-cl inical - research/alzheimer s -cafe- forpeople- 
wi th-and-af fected-by-dement ia/203278.art icle 

! http://sandwichgenerationlp.wordpress.com/ 



 

GRUNDTVIG MOKYMOSI PARTNERYST�! VASARA 2010 

     Knygos apžvalga 

    Aš vis dar čia                  
 

John Zeisel -  farmokologinio gydymo 
Alzhaimerio srityje inovatorius. 
 

Jis teigia, kad norint išlaikyti sergančiojo 
gyvenimo kokybę, ypatingai svarbu atpažinti kurios 
smegenų dalys ligos eigoje liko nepaliestos. 
 

Jis parodo kaip pasinaudojant sergančiojo ligos 
nepažeistais gebėjimais palaikyti  kiekvienam taip 
svarbu ryšįs per meną, muziką, veido išraiškas, lytėjimą. 
 

Šioje knygoje John Zeisel aprašo novatorišką 
sprendimą ir pademonstruoja, kaip žmonėms 
sergantiems senatvine silpnaprotyste galime padėti 
išlaikyti gyvenimo kokybę ir ryšius su pasauliu. 
 

John Suchet, Jungtinės Karalystės TV laidų 
vedėjas ir autorius giria šią knygą -“Mes visi manome, 
kad žinome kas nutinka žmogui sergančiam 
Alzhaimeriu, tačiau mes visi esame neteisūs”. 
 

John Zeiselio knyga griauna mita po mito, su 
kuriais susiduria žmonės, jų artimui, susirgus šia liga. 
 

Jis atsargiai, bet įtikinamai ir logiškai mus moko 
kaip pagerinti mums artimo, sergančio Alzhaimeriu, 
žmogaus gyvenimo kokybę . O svarbiausia, jis mus, 
slaugus, moko pasirūpinti pačiais savimi.. 
 
Skaitydama knygą, daugybę kartų stebėjausi kaip 
taikliai autorius apibūdina Alzhaimerio liga sergančių 
žmonių elgesį ir slaugų reakciją į tai 
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