
11

Turinys
Tanku stumiamas įstatymo projektas sumažins vaistų ir medicinos pagalbos priemonių prieinamumą  .  .  .  .  . 3

Pagalbos slaugant artimuosius poreikis yra milžiniškas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Šlapimo nelaikymas . Kelias nuo diagnozės iki įkloto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Kokie pokyčiai moterims leistų nebeturėti „paslapčių“? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Šlapimo nelaikymas . Moterų istorijos ir svarbi informacija apie pagalbą bei valstybės paramą esant 
diagnozei .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Moterų šlapimo nelaikymas: laipsniai, rizikos veiksniai ir gydymo būdai Plius - 7 patarimai dėl 
kasdienės higienos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Savo vertybių suvokimas padės lengviau priimti ligos diagnozę  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Jūsų laiškai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Nr . 1 (23), 2022 m .

Naujienlaiškis

Linkime kitais metais 
daugiau kurti, patirti 
ir atrasti!
Laimingų 2023 metų!
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biškesnį. Galų gale, buvo sukurta darbo grupė, ji sudėliojo 
tam tikrus taškus ant i, pripažino šlapimo nelaikymą liga 
ir tai tapo atspirties tašku gauti žmogui kompensuojamas 
šlapimą sugeriančias priemones. Pacientai turintys viduti-
nio sunkumo šlapimo nelaikymą, sunkų šlapimo nelaiky-
mą ir išmatų nelaikymą, jau pakankamai oriai gali gyventi. 
Ir jeigu jiems reikia papildomai prisipirkti priemonių, tai 
jų reikia visai nedaug. Tas džiugino, pacientai buvo lai-
mingi ir mes toliau planavome dirbti ta linkme. O dabar 
vienu balsavimu 7 metų darbas lekia šuniui ant uodegos 
ir pacientai nebegalės rinktis, arba pirks už savo pinigus 
tai, ką buvo įpratę vartoti (tada kokia yra kompensavimo 
sistemos prasmė?) arba pirks kompensuojamus iš to, kas 
liks sąraše. Bet tai nebus tie produktai, kurie tenkina dau-
gumos poreikius. Gali taip nutikti, kad vyriškų įklotų visai 
neliks; šlapimą turintys vyrai bus diskriminuojami. 
Ilgai liūdėti nesiruošiame, nes kitais metais turime tikslą 
atstatyti sugriautą kompensavimo sistemą. Jeigu tik mus 
išgirs ir įsileis į darbo posėdžius, mes dirbsime, kad pro-
duktai, kurie yra kompensuojamų produktų sąraše, iš jo 
neiškristų ir būtina keisti šlapimą sugeriančių gaminių 
grupavimą kompensavimo sąrašuose. Labai tikimės kitais 
metais, kad būsime labiau girdimi, kad į pacientų organi-
zacijų išsakomas pastabas bus labiau atsižvelgiama. Be-
sibaigiant metams įvykęs labai šiltas susitikimas su Pre-
zidento patarėju sveikatos klausimais Paulium Gradecku 
leidžia puoselėti viltį, kad dar yra valstybinių institucijų, 
girdinčių pacientus. 

Sveikinu sulaukus 2023 metų!

Pagarbiai
Jurga Misevičienė, VšĮ Inkocentras vadovė

jurga@inkocentras.lt

Sveiki,
baigiantis metams kviečiame pavartyti mūsų parengtą 
naujienlaiškį. Čia rasite tekstus apie moterų šlapimo nelai-
kymą, gyvenimą su šia liga bei gausybę patarimų. Tai buvo 
vienas iš VšĮ Inkocentras 2022 metais vykdytų projektų. Šia-
me naujienlaiškyje rasite įdomų straipsnį apie vertybių ir 
diagnozės priėmimo ryšį – kviečiu paskaityti. 
Birželio mėnesį, kaip ir kasmet, minėjome Tarptautinę 
inkontinencijos savaitę, šiemet prie mūsų minėjimo prisi-
jungė Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ – surengėme 
konferenciją. Esame partneriai „Feniksų“ vykdomame pro-
jekte „Aktyvumas – sveikata“. Kas mėnesį vyko edukacinės 
paskaitos ir seminarai sveikatos specialistams, prisidėjome 
prie susitikimo organizavimo ir paskaitų skaitymo. 
Pasibaigus kovido sukeltiems apribojimams ir sugrįžus 
galimybei rengti gyvus susitikimus, atsinaujino mūsų ben-
dravimas su visuomene; važiavom į Vilkaviškį, Panevėžį, 
Anykščius, Pakruojį. Paskaitos skaitytos pacientų organiza-
cijoms, slaugytojoms, socialiniams darbuotojams.
Šios paskaitos ir susitikimai paskatino mus kitais metais 
daugiau susitelkti į lėtines diagnozes turinčius pacientus. 
Bendri projektai su „Feniksų“ organizacija ir bendradar-
biavimas su organizacija POLA skatina mus daugiau kal-
bėti apie lėtinės diagnozes turinčių žmonių gyvenimo koky-
bę. Kitais metais vystysime informacinį edukacinį projektą 
„Lėtinės ligos ir šlapimo nelaikymas“. Norime daugiau su-
sitelkti į šių pacientų gyvenimo kokybę. Demencija, diabe-
tas, išsėtinė sklerozė, onkologinės ligos – per eilę metų mes 
pamatėme, kad jiems daugiausiai paskaitų darome, jiems 
kyla daugiausiai klausimų ir šlapimo nelaikymas jiems 
smarkiai gadina gyvenimo kokybę.
Pačiu didžiausiu ir reikšmingiausiu 2022 metų įvykiu pava-
dinčiau Farmacijos ir Sveikatos įstatymo kai kurių straips-
nių pakeitimų priėmimą. Kad tokie pakeitimai bus priimti 
išgirdome dar metų pradžioje. Mes aktyviai siūlėmės da-
lyvauti priimant pokyčius, teikėme įžvalgas, kaip tas kom-
pensavimo sistemos keitimas pakeis pacientus ir pačių jau-
triausių visuomenės grupių atstovus. Ne kartą sakėme, kad 
šie pakeitimai, jeigu jie bus priimti, sumažins vaistų ir medi-
cininės pagalbos priemonių prieinamumą ir į dar didesnę 
atskirtį įstums gaunančius mažas pajamas bei vyresnius 
nei 75 metai asmenis. Išsamiau apie tai rasite pirmajame 
naujienlaiškio straipsnyje. Skaudžiausia buvo, kad dėjome 
daug pastangų aiškindami, kas gali nutikti, tačiau į pacien-
tų ir kitų suinteresuotų organizacijų nuomones, pastabas 
visai nebuvo atsižvelgiama. Išties viskas buvo stumiama 
tanku. Daugybės įvairių raštų rašymas šalies valdžios insti-
tucijoms davė vieną teigiamą efektą – iš Seimui balsavimui 
pateiktų įstatymų pakeitimų buvo išbraukti nutarimai at-
imti visas lengvatas, kurias turi vyresni kaip 75 metų asme-
nys ir kiti pažeidžiamų grupių atstovai. Labai džiaugiuosi, 
kad pavyko pasiekti nors tokią mažą pergalę. 
Tačiau vis tiek metus išlydime ne su džiugiausiomis nuo-
taikomis. Septynerius metus kartu su Sveikatos ministeri-
ja, Ligonių kasomis diskutavome ir laužėme galvas, kaip 
padaryti paciento, nelaikančio šlapimą, gyvenimą koky-
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Straipsnis

Tanku stumiamas įstatymo 
projektas sumažins vaistų ir 
medicinos pagalbos priemonių 
prieinamumą

Praeitų metų spalio viduryje Konstitucinis teismas įpareigojo Sveikatos apsaugos ministeriją perkelti dide-
lę dalį kompensuojamų vaistų kainodaros į įstatymų lygmenį. Prabėgo metai ir teismo įpareigojimas verčia 
ministeriją imtis greitų sprendimų. Sveikatos ministerija Seimui pristatė būsimą įstatymo projektą ir paaiš-
kino plačiau, ką planuoti keisti. Numatomi pakeitimai sukėlė visų sveikatos sistemos dalyvių pasipiktinimą, 
pradedant vaistinėmis ir baigiant pacientų organizacijomis. Pasak POLA valdybos narės, VšĮ Inkocentras 
vadovės Jurgos Misevičienės, šių įstatymų pataisų priėmimas sumažins vaistų ir medicininės pagalbos prie-
monių prieinamumą ir į dar didesnę atskirtį įstums gaunančius mažas pajamas bei vyresnius nei 75 metai 
asmenis. 

Vaistų ir MPP kainodaros 
bei kompensavimo pokyčiai
„Lietuva tarp Europos šalių yra viena 
daugiausiai procentine išraiška skirian-
ti lėšų  iš PSDF kompensuoti vaistus. 
Pernai kompensuojamiems vaistams 
ir MPP (medicininės pagalbos priemo-
nėms) buvo skirta kone 400 milijonų 
eurų. Ta suma kasmet auga, kitais me-
tais gali siekti ir 450. Tačiau šalia to mes 
matome, kad inovatyvių vaistų prieina-
mumas mūsų šalyje yra ganėtinai ma-
žas ir jeigu mes pasižiūrime į Europos 
vaistų agentūros patvirtintus naujus 
atkeliaujančius vaistus, pagal tų vais-
tų prieinamumą Lietuva yra apačioje. 
Šitas problemas norisi spręsti. Apie 17 
mln. tenka priemokoms – pacientų iš-
laidoms“, - Seime vykusiame Sveikatos 
reikalų komiteto posėdyje kalbėjo Svei-
katos apsaugos viceministras Aurimas 
Pečkauskas, pristatydamas įstatymo 
projektą.
Viceministro teigimu, ruošdami šiuos 
įstatymo pakeitimus jie kėlė trys užda-
vinius: gerinti prieinamumą inovatyvių 
vaistų, diegti racionalaus vaistų var-
tojimo nuostatas ir siekti vaistų kainų 
mažėjimo. 

Nauja sąvoka – priemokų 
krepšelis
A. Pečkauskas pristatė naują sąvoką, 
kuri atsiras su įstatymo pakeitimais – 
pacientų priemokų krepšelis. „Tai bus 
naujas dalykas mūsų šalyje, tačiau jis 

pažįstamas skandinavų šalyse. Šiuo 
metu vidutinė priemoka, kuri tenka pa-
cientui per metus, yra 15 eurų. Krepšelis 
sudarytų 45 eurus. Ši priemonė tiems 
žmonėms, kurie vartoja daug vaistų. Tai 
leistų sutaupyti šeimos biudžeto lėšų. 
Mūsų tikslas skatinti racionalesnį vaistų 
vartojimą. Ilgojoje perspektyvoje bus 
skatinamas vaistų su mažiausia priemo-
ka vartojimas ir konkurencija tarp ga-
mintojų“, - dėstė viceministras. 
Tame pačiame Seimo posėdyje kalbė-
jusi vaistų gamintojų asociacijos direk-
torė Rasa Bričkienė sakė, kad vis dėlto 
farmacijos įstatymai turėtų būti stabilūs 
ir nekintantys ilgus metus. „Pagal siū-
lomą naują tvarką gamintojams reikė-
tų mažinti kainas nuo 16 iki 62 proc., 
kas yra neįmanoma. Gamintojai nesu-
gebės išpildyti tų reikalavimų“, - sakė 
R. Bričkienė.
 
Lubos MPP priemokoms
Antra priemonė, kurią Sveikatos mi-
nisterija planuoja įtvirtinti naujajame 
įstatymo projekte – tai „lubos“ MPP 
priemokoms. „Šiuo metu mes reguliuo-
jame maksimalias priemokas, kai kalba-
me apie kompensuojamų vaistų rinką. 
Vaistų rinkoje turime uždėtas „lubas“, 
kai paciento priemoka negali viršyti 
20 proc. bazinės vaistų kainos. Tačiau 
medicininės pagalbos priemonių prie-
mokų lubų nėra ir situacija reikalauja 
sprendimo. Mes matome, kad didelė 
dalis MPP priemokų viršyja bazinę prie-

moką daugiau nei 50 proc. Turime tokių 
kuriozinių situacijų, kai kažkoks pleis-
tras kainuoja pusantro euro, o priemoka 
už jį gali siekti 4 eurus. Stebime, kad tos 
priemokos didėja, nes galimai atsiranda 
piktnaudžiamo atvejų”, - kalbėjo vicemi-
nistras A. Pečkauskas. 
Sveikatos ministerijos duomenimis, 
šiuo metu kompensuojamų MPP yra 
virš 200 priemonių. Kompensacija MPP 
įsigyti naudojasi virš 180 000 pacientų, 
išrašoma virš pusės milijono receptų 
per metus. 
Seimo posėdyje pasisakiusi POLA val-
dybos narė, VšĮ Inkocentras vadovė 
Jurga Misevičienė atkreipė dėmesį, kad 
medicininių pagalbos priemonių klau-
simas aktualus apie 50 000 onkologi-
nių pacientų, turinčių inkontinenciją ir 
apie 200 000 žmonių, turinčių šlapimo 
nelaikymą, kurie neserga onkologinė-
mis ligomis. Jos teigimu, šie pacientai 
perka įvairias medicininės pagalbos 
priemones ir jos yra itin svarbios, pade-
dančios užtikrinti nors šiokią tokią gy-
venimo kokybę esant šlapimo ir išmatų 
nelaikymui. 

Teks imti pigiausią, bet ar 
geriausią?
„Keičiant farmacijos įstatymo 57 str. tam 
tikras dalis ir uždedant kompensavimo 
lubas ir už vaistus, ir už MPP, mes ma-
tome grėsmę, kad kai kas bus tiesiog 
išbraukta iš kompensuojamų vaistų są-
rašo. Pasikeitus tvarkai ir bazinių kainų 
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skaičiavimui, priemokos už juos bus di-
desnės negu numatytos „lubos“. Tokiu 
būdu pacientams, norintiems vartoti 
įprastas priemones ar vaistus teks mo-
kėti pilną kainą arba pirkti pigesnius, 
jeigu norės, kad jie būtų kompensuo-
jami. Bet nebūtinai jiems geriausius. 
Pateiksiu pavyzdį, Lietuvoje mes turime 
virš 100 000 sergančių onkologine liga. 
Mažiausiai pusė šių pacientų turi šla-
pimo ar išmatų nelaikymą. Jie naudoja 
sauskelnes, nauji  įstatymo pakeitimai 
lems tai, kad pacientas negalės pasi-
rinkti įprastos sau sauskelnės ir turės 
pirkti pigesnę, kuri yra kompensuojama 
ir priemoka yra dengiama. Rinkoje yra 
nemažai prastos kokybės priemonių, 
kurios dėl savo mažos kainos „patiko“ 
ministerijai ir buvo įtrauktos į kompen-
suojamų priemonių sąrašus. Jei pacien-
tai turės tik tokių priemonių pasirinki-
mą, tai galiu prognozuoti, kad jie labai 
greitai turės odos pažeidimus, išaugs 
kiti slaugos kaštai, kas didins tas pačias 
PSDF išlaidas“, - sakė J. Misevičienė. 

Ar nenukentės MPP kokybė?
„Darėme daug modelių ir tikriausiai 
geriausias sprendimas – tai siūlome nu-
statyti paciento priemokos lubas, nevir-
šijančias MPP bazinės kainos ir sukurti 
mechanizmą, užtikrinantį bent vienos 
priemonės buvimą kainyne”, - sakė vi-
ceministras. - „Gavome pastabų, ar ne-
nukentės MPP kokybė įvedant tokias 
lubas, tai šiuo metu turime veikiančią 
darbo grupę, kuri sudarinėja funkcinius 
aprašus minimaliems reikalavimams 

būtent MPP atliepti. Tikimės, kad ši 
problema neturėtų būti aktuali”, - sakė 
viceministras.
Jau po Seimo posėdžio paprašius mi-
nisterijos atstovų pateikti šios darbo 
grupės narių vardus pavardes, nuveik-
tus darbus, sulaukta tylos. „Pasiteiravau 
kelių ministerijos atstovų dėl šios darbo 
grupės, gavau atsakymą, kad yra tik nu-
rodymas tokią grupę sudaryti. Manau, 
taip elgtis nesąžininga. Seimo nariams 
pučiama migla neva „viską darome, pa-
cientus girdime“, tačiau iš tikrųjų jokios 
darbo grupės neveikia ir niekas neda-
roma iš to, kas Seimo nariams pateikta 
kaip „jau pasirūpinome, darome“. Tai 
melas“, - rėžia J. Misevičienė.   

Neliks priemonių 
kompensavimo sąrašuose
Seimo diskusijoje dalyvavę įvairių orga-
nizacijų atstovai vieningai sutarė, kad 
Sveikatos ministerijos siūlomi įstaty-
mo pakeitimai gali iš kompensuojamų 
vaistų ir MPP sąrašų išstumti kai kuriuos 
medikamentus ir MPP. Lietuvos vaisti-
nių asociacijos vadovė Kristina Nema-
niūtė-Gagė sakė, kad vyresni žmonės 
nėra linkę keisti savo vartojamų vaistų 
10-20 metų. „Manome, kad vaistinė-
se susidarys situacijų, kai žmonės bus 
nepatenkinti. Reikalaus to vaisto, kurį 
vartoja ir nenorės primokėti“, - sakė K. 
Nemaniūtė-Gagė.   
Numatoma, kad priemoka bus dengia-
ma, jeigu jie pirks pigiausios priemokos 
vaistą.  Jeigu pigiausia priemonė neten-
kins savo kokybe arba neatitiks porei-

kių, pacientai turės prisimokėti priemo-
ką arba pirkti priemones už pilną kainą. 
„Aiškinamajame rašte buvo nurodyta, 
kad įvedus kompensuojamiems vais-
tams lubas bei MPP nustatant galimas 
didžiausias paciento priemokas suma-
žės pacientų išlaidos vaistams ir MPP. 
Sumažėtų tik tada, jeigu jie rinktųsi pi-
giausius, bet nebūtinai jiems tinkamus. 
Klausimas kyla, kodėl nusprendėt, kad 
turite teisę nuspręst už pacientus, kas 
jiems tinka ir kas ne? Mes manome, kad 
šie pokyčiai siaurina arba atima pasirin-
kimą iš paciento. Žmogus neturi pinigų 
ir bus priverstas rinktis tą, ką valstybė 
jam gali kompensuoti. Noriu atkreipti 
dėmesį, kad ši pacientų grupė yra pati 
pažeidžiamiausia, ypatingai šios didelės 
infliacijos, kylančių paslaugų,  maisto, 
kuro, šildymo bei elektros kainų kon-
tekste. O šiai grupei dar būtų apribota 
galimybė rinktis jiems tinkančius MPP ir 
vaistus. Peršasi išvada, kad priėmus šias 
pataisas valstybė prisidės prie skurdo 
didinimo Lietuvoje“, - sakė POLA valdy-
bos narė J. Misevičienė. 

Teks rinktis pigiausią
Lietuvos vaistinių asociacijos vadovė 
Kristina Nemaniūtė-Gagė sakė, kad 75 
plius amžiaus žmonių grupei siūlomi 
ministerijos įstatymo pakeitimai nėra 
jiems pozityvūs. „Jeigu žiūrim į tuos as-
menis, kurie galės į tuos 45 eu preten-
duoti, čia yra pozityvus sprendimas. 
Tačiau jeigu žiūrim į pakeitimus, kurie 
palies vyresnius nei 75 metų ir mažas 
pajamas gaunančius asmenis, tai čia 
pozityvumo nėra. Jie atėję į vaistinę jei-
gu pasirinks ne pigiausią vaistą, turės 
primokėti. Šiandien jie to daryti neturi. 
Matom, kad 40 proc. tų žmonių renka-
si pigiausią vaistą. Gal reikėtų paieškoti 
priemonių, kaip paskatinti juos rink-
tis generinius vaistus, pigiausius vais-
tus, bet nedaryti taip, kad jie neturėtų 
iš viso galimybės rinktis“, - kalbėjo K. 
Nemaniūtė-Gagė. 
POLA valdybos narė Jurga Misevičie-
nė pacientų organizacijos vardu ra-
gino ministerijos atstovus neskubėti 
tvirtinti šių numatytų pataisų. „Galbūt 
pergalvokite skaičiavimus dėl įvedamų 
priemokų lubų ar tas lubas pakelkite, 
kad nedingtų vaistai ir MPP iš vaistinių 
lentynų. Ieškant būdų kaip sutaupyti 
valstybės lėšas vis gi nereikėtų griauti 
tos minimalios gerovės, kuri buvo su-
kurta ir kurią turėjo pažeidžiamiausios 
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visuomenės grupės: pacientai, neįgalūs, 
gaunantys mažas pajamas ir vyresni nei 
75 metų asmenys“, - sakė POLA valdy-
bos narė, VšĮ Inkocentras vadovė Jurga 
Misevičienė.  

Kas laukia šlapimą 
nelaikančių pacientų?
Farmacijos ir Sveikatos draudimo įsta-
tymo pakeitimai buvo priimti bene 
paskutiniuose 2022 metų Seimo po-
sėdžiuose. „Valstybinės ligonių kasos 
2022 metų pateikti duomenys rodo, 
kad žmonės nuperka tik 6 proc. bazinių 
produktų. Iš vaistininkų mes gauname 
atgarsius, kad žmonės pabandę bazinį 
produktą, daugiau prašo jo nesiūly-
ti. Priėmus dabar pateiktas Sveikatos 
draudimo įstatymo pataisas (20,33 ur už 
MPP pakuotę ne daugiau kaip 50 proc. 
bazinės kainos) didžioji dalis MPP iškris 
iš kompensuojamų priemonių kainy-
no. Liks produktai, kurie bus nežymiai 
brangesni už vadinamą „bazinę kainą“. 
Prastos slaugos priemonės nesugerian-
čios šlapimo kelia grėsmę, kad ims vys-
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tytis iššutimai, pragulos ir iškils pavojus 
gyvybei. Galų gale, kam teko lankytis 
valstybinėse slaugos ligoninėse, iš ten 
tvyrančio kvapo galėjo suprasti, kokia 
yra „bazinės kainos“ produktų kokybė“, - 
sako J. Misevičienė.
Pasak Inkocentro vadovės, dėl dar vie-
no nenudirbto darbo – produktų tinka-
mo sugrupavimo – gali dingti nemažai 
MPP iš kompensuojamų prekių sąrašo. 
„Sveikatos ministerija tikina, kad kie-
kvienoj produktų eilutėj bus kompen-
suojamų produktų. Taip, bus, bet tai 
bus vadinamieji baziniai produktai ir 
vos keli papildomi, šiek tiek branges-
ni nei bazinis produktas. Remdamiesi 
VLK duomenimis apie parduodamus 
šlapimą sugeriančius produktus, jų kai-
nas mes darome išvadą, kad priėmus 
šiuos įstatymų pakeitimus visiškai ne-
liks vyrams skirtų įklotų. Turėsime pa-
cientų diskriminaciją lyties pagrindu. 
Kompensuojamų MPP sąrašuose neliks 
daug XL dydžio produktų, nes jų bazi-
nė kaina skaičiuojama pagal L dydžio 
produktų kainą. Dėl netinkamo pre-
kių grupavimo iškrenta didelių dydžių 

sauskelnės ir didelė grupė sauskelnių-
kelnaičių. Labiausiai kentės sunkias bū-
kles turintys pacientai, nes jie negalės 
pasirinkti tinkamiausių priemonių arba 
rinksis tai, ką kompensuos valstybė. 
Sauskelnės kelnaitės – tai vienos kom-
fortiškiausių priemonių slaugant gulin-
tį pacientą: jas lengva uždėti ir slaugan-
čiam, ir slaugomam, maža ištekėjimų 
tikimybė, nereikia dažnai keisti pataly-
nės, jos būna įvairių sugėrimų, vadinasi, 
tinka įvairaus sudėjimo žmonėms. No-
rėčiau pabrėžti, kad turėsime dar vieną 
diskriminacinę situaciją  – stambūs pa-
cientai, turintys sunkaus laipsnio šlapi-
mo nelaikymą, neturės galimybės gauti 
kompensuojamų ir jiems tinkamų pro-
duktų“, - sako gydytoja J. Misevičienė. 
Ji priduria, kad pacientų organizacijos 
nesitaikys su šiais įstatymų pakeitimais 
ir kitais metais planuoja rengti susitiki-
mus, reikalauti būti įtrauktiems į įvairias 
darbo grupes. „Mes turėsime kitais me-
tais atstatyti tai, ką jie dabar taip len-
gvai sugriovė vienu mygtuko paspau-
dimu“, - kalbėjo VšĮ Inkocentras vadovė 
Jurga Misevičienė.   
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Pagalbos slaugant artimuosius 
poreikis yra milžiniškas

Nuo šių metų vasario mėnesio vilniečiai gali sulaukti nemokamos pagalbos slaugant savo artimuosius. 
Maltos ordino pagalbos tarnybos senjorų programų vadovė Gražina Semėnienė priima gyventojų užklausas 
telefonu ir elektroniniais laiškais. Ji sako, kad pagalbos poreikis yra milžiniškas, per dieną sulaukiama apie 40 
skambučių. „Pagal projekto finansavimą, esame įsipareigoję per metus turėti apie 60 nuolat prižiūrimų žmo-
nių. Tačiau akivaizdu, kad poreikis yra žymiai didesnis“, - sako Gražina Semėnienė.

Skambina dėl maudymo
Trijų žmonių – dvi slaugytojos ir viena 
slaugytojos padėjėja – komanda teikia 
pagalbą slaugant artimuosius Vilniaus 
mieste. „Mums skambina artimieji, 
skambina vyresnio amžiaus žmonės, ne-
įgalūs asmenys, socialiniai darbuotojai. 
Iš tų skambučių matosi, kokių paslaugų 
poreikis yra didžiausias. Maudymas – tai 
yra pats populiariausias dalykas, dėl ko 
prašoma pagalbos. Maudynės labai im-
lus laikui užsiėmimas. Slaugytoja prie 
vieno žmogaus užtrunka beveik pusdie-
nį. Šios paslaugos prašo ir neįgalūs as-
menys, ir vyresnio amžiaus žmonės, ku-
riems sunku patiems išsiprausti“, - sako 
maltietė.
Gražina sako, kad projekto finansavi-
mas, deja, nėra toks didelis, kad galė-
tum įdarbinti daugiau slaugytojų, tad 
teikiamų paslaugų apimtys tiesiogiai 
priklausys nuo trijų žmonių komandos 
pajėgumų. Tačiau bus padėta visiems, 
kurie kreipsis – sako Gražina. 
Maltos ordinui dėl pagalbos slaugant 
galima skambinti 
tel. 8 616 25 656 
arba rašyti el. paštu 
grazina.semeniene@maltieciai.lt 

Trūksta žinių
Maltiečių slaugos projektas didžia dali-
mis skirtas teikti informaciją ir pagalbą 
artimiesiems, kurie slaugo savo šeimos 
narius. „Artimiesiems būna sunkiausias 
tas momentas, kai jie parsiveža savo 
artimą šeimos narį iš ligoninės ir jiems 
tampa aišku, kad jam jau dabar reika-
linga slauga. Anksčiau, iki pandemijos, 
artimieji galėjo eiti į ligonines, domėtis, 
klausinėti medicinos personalo, pasi-
mokinti, kaip tas sauskelnes pakeisti, 
kaip odą prižiūrėti ar kaip insultą išgy-
venusį žmogų pasisodinti, kad galėtum 
pamaitinti. Dabar į ligonines arba neį-

leidžia, arba įleidžia labai trumpam“,  - 
sako Gražina Semėnienė. – „Jeigu arti-
mas žmogus keturis mėnesius isgulėjo 
slaugos ligoninėje, per tuos keturis mė-
nesius dažnai būna, kad žmogus nesu-
stiprėja, o kaip tik liga progresuoja ir 
jo būklė sunkesnė. Artimieji yra, kaip 
sakant, pastatomi prieš faktą, kad teks 
tokį silpną ligonį prižiūrėti, slaugyti, rū-
pintis juo nuo ryto iki vakaro. Jie atsive-
ža tą močiutę ir neįsivaizduoja iš kurios 
pusės sauskelnės keičiasi, kokia turi būti 
odos priežiūra, kas yra teisingas maitini-
mas, apie maudymą nieko nežino. Šitoj 
vietoj labai trūksta žinių ir labai dažnai 
skambina ir sako „mes neįsivaizduojam 
ką daryti, nežinom, ką daryti, padėkite“. 
Tokių skambučių būna tikrai daug“.

Nugalėti savo baimes
Maltos ordino organizacija ne vienerius 
metus vykdo įvairius projektus, skirtus 
senjorams. Jau dešimtį metų Gražina 
dirba su projektais senjorams. Tad ji ne 

iš nuogirdų žino, kokių baimių turi sen-
jorus prižiūrintys ir slaugantys artimieji. 
„Artimieji labai visko bijo: bandyti, sodin-
ti, kelti. Aišku, ir nemoka to daryti. Daug 
mokomosios medžiagos yra internete, 
galima pasižiūrėti video jūtubo kanale 
įvedus raktinius žodžius apie slaugą, bet 
kai žmonės atsiveža į namus tokį savo 
artimą, jie kurį laiką būna tiek pasimetę, 
kad net nežino, kur ir kaip ieškotis infor-
macijos“, - sako maltietė Gražina.
Jos įsitikinimu, pirmąją konsultaciją ar-
timieji turėtų gauti iš savo šeimos gy-
dytojo ir su juo dirbančios slaugytojos. 
„Ligonių kasos taip pat užtikrina kažkiek 
nemokamų šeimos gydytojo ar slaugy-
tojo vizitų į namus. Deja, ne visuomet 
pavyksta tų vizitų sulaukti, tačiau jei 
tokia paslauga yra numatyta, manau, 
reikia jos prašyti. Prašyti pagalbos tikrai 
nereikia bijoti“, - ragina G. Semėnienė. 
– „Atsivežus į namus nebijokite savo 
žmogaus, nebijokite bandyti, nebijoki-
te mokintis savo artimą žmogų pasiso-
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dinti, maitinti. Ilgainiui atsiras suprati-
mas, kad artimasis po insulto negalės 
sukramtyti kietesnio maisto, jam bus 
sudėtinga ryti maistą, bet ir per skystas 
negali būti, nes tada springsta žmogus. 
Nebijokite bandyti ir ilgainiui suprasite, 
kaip geriausia slaugyti jūsų artimą žmo-
gų ir kas jam yra geriausia“. 
Maltietė Gražina sako, kad artimiesiems 
labai trūksta žinių tiek apie vaistus, apie 
kūno priežiūros priemones. „Sakyčiau, 
kad reikia susirinkti visą turimą drąsą 
ir eiti į vaistines, ten gausite tikrai labai 
daug informacijos. Vaistininkai labai 
geranoriškai padeda ir papasakoja apie 
naujienas, parodo įvairių priemonių“, - 
sako maltietė.

Ieškokite informacijos
Ne vienerius metus veikianti VšĮ Inko-
centras taip pat teikia nemokamas kon-
sultacijas (telefonu ar gyvai, jeigu atvyk-
site į Inkocentro būstinę), kaip slaugyti 
savo artimuosius. Įstaigai vadovaujanti 
gydytoja Jurga Misevičienė sako, kad 
žmonės jau drąsiau ieško pagalbos. 
„Laisvėjame ir šioje srityje. Mums daž-
nai skambina tie, kurie tik prieš kelias 
dienas atsivežė artimąjį namo. Tokie turi 
gausybę klausimų. Jiems reikia pamati-
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nių žinių apie slaugą, kad nepridarytų 
skaudžių klaidų, pavyzdžiui, neretai pa-
sitempiama nugara ar gaunama kokia 
kita trauma netinkamai keliant savo ar-
timą žmogų. Būna ir tokių skambučių, 
kur jau nuo pirmos sekundės aišku, kad 
žmogus slaugo ne pirmą dieną. Klausia 
labai tiksliai, pavyzdžiui, apie sauskelnių 
sugėrimo lygius ar kokių nors odos prie-
žiūros priemonių tinkamumą jų atveju. 
Manau, kad jei žmogui kilo bet koks 
klausimas, tai jį reikia būtinai pateikti 
bet kam, kas galės į jį kompetetingai 
atsakyti. Nesvarbu, ar tai bus vaistinin-
kė, slaugytoja ar gydytoja. Kuo daugiau 
žinių turi slaugantis žmogus, tuo ge-
riau“, - sako J. Misevičienė. 
Inkocentre dirbanti slaugytoja teikia 
informaciją telefonu: (85) 261 12 68 
arba el. paštu jurga@inkocentras.lt 

Būkite kūrybiški
„Visada artimiesiems sakom, kad pir-
miausiai saugokite save: savo sveikatą, 
savo nugarą. Išmokite pirmiausia kelti 
žmogų teisingai, nes kai jūs išgriūsit, 
tai nebus nieko gero, nes nebus kam 
suteikti pagalbą jūsų artimam žmogui. 
Tenka matyti ir tokias situacijas, kai ar-
timieji neturi žinių, įgūdžių, kaip kelti, 

tada ligonis lieka gulėti ir yra prastai 
vartomas“, - sako Gražina. 
Ji siūlo išdrįsti bent vartyti, slaugai pri-
taikyti buityje esančius daiktus. „Nebū-
tina susipirkti visų įmanomų slaugos 
priemonių. Labai dažnai gali padėti tie-
siog buityje esantys daiktai. Prie lovos 
galo pririšti virvę ir už jos laikydamasis 
žmogus gali lengviau atsisėsti. Nebū-
tina pirkti lovą su ta vadinama „gerve“. 
Galima naudoti rankšluosčius, kad pra-
gulos tarp kojų neatsirastų. Nebūtina 
leisti pinigų specialioms antipraguli-
nėms pagalvėlėms“, - pataria Gražina.
Ji sako, kad daug metų savo artimuosius 
slaugantys žmonės tampa labai išradin-
gi ir puikiai pritaiko aplinką ir buityje 
turimus daiktus. „Vis prisimenu atvejį, 
kai žmonės neturėjo funkcinės lovos, 
jie labai ilgai jos laukė. Senuką reikėda-
vo pasodinti, tai močiutė jį pasisodina, 
paremia pagalve ir tada į lovos galą dar 
taburetę įremia, kad žmogus neatgriūtų 
atgal, sėdėtų tiesiau. Kviečiu pažiūrėti 
išradingai į jus ištikusią slaugos situaci-
ją. Neišleiskite viso šeimos biudžeto ir 
santaupų, būkite kūrybiški. Ir visuomet 
ieškokite pagalbos, jei tik jaučiate, kad 
nesusitvarkote“, - kviečia maltietė Graži-
na Sėmenienė.  



8

Straipsnis

Šlapimo nelaikymas. 
Kelias nuo diagnozės iki įkloto

Šlapimo nelaikymas dažnai būna pacientų ignoruojamas tol, kol pačiam sau tenka pripažinti, kad išbė-
gantis šlapimas yra nuolatinis reiškinys, o ne atsitiktinumas. Kelias nuo šlapimo nelaikymo diagnozės iki 
įkloto įsigijimo vaistinėje yra ilgas. Jauna moteris Ieva gyveno su ištekančio šlapimo epizodais ir prisipažini-
mas sau, kad tai jau liga, jai užtruko kelis metus. Užtruko ir kol pavyko gauti diagnozę bei kompensuojamas 
priemones. VšĮ Inkocentras vadovė Jurga Misevičienė įsitikinusi – nežiūrint sunkumų, kylančių gaunant šlapi-
mo nelaikymo diagnozę, ją gauti yra pravartu, nes tada gaunama ir pagalba.

Pripažinimas 
Prieš 15 metų Ievai buvo diagnozuota 
išsėtinė sklerozė. Ji patyrė ne vieną li-
gos paūmėjimą, vadinamą atakomis, 
buvo paskirti leidžiami vaistai. „Ši liga 
pasižymi simptomų įvairove. Kiekvie-
nas sergantysis turi savo „komplektuką“ 
dažniau pasireiškiančių. Mano tokie tra-
diciniai yra galvos svaigimas, nutirpimai 
ir nuovargis. Po truputį ėmiau stebėti 
dar vieną pasikartojantį simptomą – 
šlapimo nelaikymą“, - pasakoja jauna 
moteris.
Ieva sako – prireikė laiko pripažinti, kad 
jai reiškiasi šlapimo nelaikymas. „Nebu-
vo taip, kad sėdžiu ar einu ir šlapimas 
teka upeliu. Pradžia buvo tokia – einu, 
nusičiaudėjau ir pajuntu, kad lašelis šla-
pimo ištekėjo. Paskui atsirado daugiau 
situacijų, kai šlapimas rasdavo progą 
ištekėti: nusičiaudėjau eidama, kosėju, 
kažką sunkesnio pakėliau nuo žemės. 
Žodžiu, pastebėjau, kad šlapimas jau 
nesirenka progų šiek tiek ištekėti“, - pri-
sipažįsta Ieva. Jai pačiai pripažinti sau, 
kad tai jau šlapimo nelaikymas prireikė 
net kelių metų. „Pateisinimų gali sugal-
voti šimtus, pradedant tuo, kad „labai 
norėjau  į tualetą“, baigiant tuo, kad 
„čia mūsų šeimos moterų tokia ypaty-
bė – silpna šlapimo pūslė“. Skaitydama 
kažkokį straipsnį apie išsėtinę sklerozę 
pamačiau frazę, kad šlapimo nelaikymo 
pasireiškimas gali byloti apie ligos pro-
gresavimą. Teko pripažinti sau net du 
dalykus – mano liga ėmė progresuoti 
ir man šlapimo nelaikymas“, - pasakoja 
Ieva.
Ji pamena, kad kartu su šiais suvokimais 
atėjo ir depresyvi nuotaika. Moteris kurį 
laiką skendėjo liūdesy, nėjo iš namų, gu-
lėjo lovoje, skaitė knygas. „Manau, kad 
aš gedėjau. Gedėjau prarandamos ge-
ros savijautos, to, ką suvokiau kaip svei-

katą. Man šlapimo nelaikymas siejosi su 
kažkokiu dugnu. Aš jaučiausi, kad nukri-
tau į tą dugną ir guliu. Ateities scenarijai 
mano galvoje piešėsi patys tamsiausi. Ir 
toje tamsoje aš nusprendžiau kurį laiką 
pabūti...“ - vieną sunkesnių gyvenimo 
tarpsnių prisimena Ieva.

beveik kasdien. Beveik kasdien dedu 
įklotą į kelnaites. Vieną dieną užsukau į 
vaistinę ir nusipirkau šlapimą sugerian-
čius mažus įklotėlius. Tai buvo, matyt, 
galutinis pripažinimas sau, kad aš turiu 
šlapimo nelaikymą“, - sako Ieva.
Pacientų organizacijos susibūrimuo-
se ji išgirdo, kad patvirtinus šlapimo 
nelaikymo diagnozę priklauso kom-
pensacija šlapimą sugeriančioms prie-
monėms. „Kol kas uždirbu algą, bet 
suvokiu, kad mano pajėgumai mažėja, 
negaliu varyti tokiu tempu kaip anks-
čiau, vieną dieną teks susimažinti dar-
bo krūvį. Vadinasi, sumažės ir pajamos. 
Tad turiu palikti savo išdidumą kur nors 
spintelėje ir susitvarkyti diagnozę, kad 
gaučiau kompensaciją. Visgi tai išlai-
dos, o man reikia mokytis taupyti ir at-
sidėti pinigus tai dienai, kai jų gali būti 
visai nedaug. Taip pragmatiškai viską 
apsvarsčiusi ryžausi nelengvam žings-
niui – pasipasakoti gydytojai, kad man 
šlapimo nelaikymas“, - pasakoja jauna 
moteris. 

Diagnozės siekimas
Ieva apie šlapimo ištekėjimus papasa-
kojo šeimos gydytojai. „Dabar galvoju, 
kad tos nuotolinės konsultacijos nėra 
jau toks blogas dalykas. Aš užsirašiau 
gyvam susitikimui. Kabinete pas mano 
šeimos gydytoją sėdėjo seselė ir dvi 
studentės rezidentės. Kai pamačiau 
visą tą būrį moterų supratau, kad iš-
bandymas bus dar didesnis – prisipa-
žinti reikės net keliems žmonėms. Įsiki-
bau į gydytojos akis ir kalbėjau. Padėjo, 
kad jos visos žiūrėjo į mane, nespausdi-
no kompiuteriu, nenaršė telefone. Jos 
manęs klausėsi ir jų veiduose mačiau 
užuojautą ir gal net supratimą. Aišku, 
nebuvo lengva kalbėti, nes tai buvo 
dar vienas skaudaus fakto apie praran-

Įklotų naudojimas
„Buvo keli stipresni šlapimo ištekėji-
mai, net kai ne čiaudėjau ir ne kosėjau, 
o tiesiog ėjau į tualetą. Ėjau prekybos 
centre... Po tokio nutikimo teko pirk-
tis naujas kelnaites, pėdkelnes ir įklo-
tą. Nusipirkau moteriškų įklotų, skirtų 
menstruacijoms. Pravaikščiojau su juo 
visą dieną, daugiau šlapimas tądien 
neišbėgo. Tačiau aš pradėjau dėtis įklo-
tą, jei žinodavau, kad visą dieną būsiu 
ne namie. Kaip sakoma, maža kas ar dėl 
viso pikto. Esu aktyvus žmogus, dažnai 
išeinu iš namų, tad po kurio laiko su-
pratau, kad „dėl viso pikto“ jau vyksta 
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damą sveikatą pripažinimas. Ir neaplei-
do gėdos jausmas“, - prisimena Ieva.
Šeimos gydytoja davė nurodymą se-
selei užrašyti Ievą vizitui pas gydytoją 
ginekologą ir dar gauti iš neurologo 
išrašą. „Mane nustebino, kad esu siun-
čiama pas kitus medikus. Skaičiau, kad 
diagnozuoti šlapimo nelaikymą gali ir 
šeimos gydytoja. Nuliūdino suvokimas, 
kad kalbėjimas apie šlapimo nelaikymą 
nesibaigė – turėsiu dar apie tai kalbėti 
dviem gydytojoms, kurios irgi gali turėti 
seseles ir rezidentes... Tokia štai bausmė 
man gavosi už savo nedrąsą. Nepripa-
žinau net sau, o dabar turėsiu liudyti 
apie tai mažiausiai dešimčiai žmonių. 
Visai tikriausiai logiška, kad nuolat savęs 
klausiau – kodėl taip? Ir dar bandžiau 
save atkalbėti nuo sprendimo siekti di-
agnozės. Ai gal tiek to, pirksiu aš tuos 
įklotus ir bent jau nereikės vėl išgyventi 
tą gėdos ir nesmagumo jausmą. Išėjus 
iš šeimos gydytojos kabineto atsisėdau 
kavinėje ir užsisakiau kavos. Nusirami-
nau žiūrėdama pro langą į skubančius 
kažkur žmones. Jau tiek nuėjau šiuo 
nelengvu keliu, turiu eiti toliau. Tikėtina, 
kad tai ne pats sunkiausias išbandymas, 
kurį man reiks įveikti. Kas mūsų nenužu-
do – padaro stipresniais. Pasakiau sau 
šią frazę ir nusprendžiau eiti iki galo“,  - 
pasakoja išsėtine skleroze serganti mo-
teris. Aplankius visus gydytojus, gavus 
jų įrašus, galiausiai jai buvo suteikta 

šlapimo nelaikymo diagnozė ir išrašytas 
receptas kompensuojamoms priemo-
nėms įsigyti. Tai užtruko mėnesį laiko.

Diagnozė atveria galimybes
VšĮ Inkocentras vadovė Jurga Misevičie-
nė sako, kad Ievos istorija – tai ne išskir-
tinis atvejis ar kokia išimtis. „Deja, bet 
teko girdėti jau ne vieną panašią istori-
ją. Šeimos gydytojai diagnozės patiksli-
nimui siunčia pas kitus specialistus. Gal 
tai ir nebūtų problema, nes geriau gauti 
patvirtinimą iš kitų medikų. Be to, nu-
siuntus konsultacijai pas urologą, žmo-
gui gali būti paskirtas gydymas vaistais 
ar chirurginė operacija. Ir tai padės su-
mažinti šlapimo nelaikymą ar visai jį 
išgydyti. Kitų gydytojų konsultacijos ti-
krai nėra blogai. Blogai, kad kol žmogus 
vaikšto pas gydytojus, renka išrašus, jis 
toliau susiduria su šlapimo nelaikymu 
ir turi pats pirktis šlapimą sugeriančias 
priemones. Manau, bet šeimos gydyto-
jas, į kurį kreipiasi pacientas ir pasako-
ja apie savo šlapimo nelaikymą, turėtų 
išrašyti žmogui šlapimą sugeriančių 
priemonių receptą. Bent mėnesiui, kol 
renkami dokumentai ir tikslinama dia-
gnozė. Šeimos gydytojas gali išrašyti re-
ceptą kompensuojamoms priemonėms 
gauti ir turėtų šią teise pasinaudoti“, - 
sako gydytoja J. Misevičienė.
Specialistė priduria, kad nors kelias iki 
diagnozės gali būti ilgas, tačiau verta tą 

Straipsnis

diagnozę gauti. „Kai suteikiama šlapimo 
nelaikymo diagnozė, žmogus iš karto 
gali gauti kompensuojamas šlapimą 
sugeriančias priemones. Gali gauti siun-
timą konsultacijai pas urologą ir su juo 
šnekėtis apie tolimesnę ligos kontro-
lę – vaistus, chirurginį gydymą ar reabi-
litacines priemones. Diagnozė suteikia 
galimybę gauti įvairių pagalbos prie-
monių, negyventi užsidarius namuose, 
turėti kokybiškas šlapimą sugeriančias 
priemones, kurios leis labiau pasitikėti 
savimi ir nebijoti dėl sklindančio šlapi-
mo kvapo“, - sako Inkocentro vadovė, 
gydytoja Jurga Misevičienė.

Turintys šlapimo ir/ar išmatų 
nelaikymą (patvirtintą medikų 
suteikiant ligos kodą) turi teisę 
gauti kompensaciją slaugos 
priemonėms įsigyti:
• esant vidutinio laipsnio 

šlapimo nelaikymui gauna 60 
vnt. įklotų per mėnesį;

• esant sunkiam – 
kompensuojama 60 vnt. 
sauskelnių per mėnesį;

• jeigu yra išmatų nelaikymas, 
papildomai gaunama 
kompensacija 45 vnt. 
sauskelnių įsigyti.  
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Kokie pokyčiai moterims leistų 
nebeturėti „paslapčių“?

Mūsų regione sudėtinga politinė situacija, dar neatsigavome nuo kelių karantino bangų ir to pasekmes 
mato visi dirbantys sveikatos sektoriuje. Medikai stebi turimų lėtinių ligų paūmėjimų bangą, žmonės skundžia-
si įvairiais simptomais, pirmaujame išgeriamų raminančių vaistų kiekiu. Pavasaris – nuostabus metas keisti 
kasdienius įpročius. Vienas kitas pokytis, naujas įprotis, ritualas gali turėti stulbinantį poveikį. VšĮ Inkocentras 
vadovė Jurga Misevičienė visoms moterims siūlo įdiegti kelis įpročius, kurie leistų pamiršti apie tokias „moteriš-
kas“ bėdas kaip keli ištekėję šlapimo lašeliai.

Moters sveikata 

Išbėgantys šlapimo lašeliai
„Po paskaitų neretai prie manęs prieina 
moterys ir prisipažįsta, kad jas vargina 
išbėgantys keli lašeliai šlapimo. Tačiau 
jos tą priima kaip moteriško kūno ypa-
tybę. Neva kitaip ir negali būti, kai esi 
gimdžiusi ir tau buvo darytas Cezaris. 
Daugelis vadina tai moteriška paslapti-
mi, nes dėl to jos ilgainiui būna privers-
tos pirkti šlapimą sugeriančius paketus 
ir juos dėveti kasdien. Ir net negalvoja, 
kad tai yra šlapimo nelaikymas. Moterų 
manymu, šlapimo nelaikymas, kai jau 
bėga per kojas,“ – sako gydytoja Jurga 
Misevičienė.  – „Neturi būti normalu, 
kad kosint, čiaudint ar juokiantis išbė-
ga šlapimo keli lašeliai. Tai pirmi kūno 
siunčiami signalai, kad dubens dugnas 
nusilpęs, kad jį reikia stiprinti. Išbėgan-
tys šlapimo lašeliai įspėja moteris, kad 
reikia kažko imtis. Negalima į šiuos 
dalykus nekreipti dėmesio, būklė lin-
kusi sunkėti. Tačiau įvedus kelis naujus 
įpročius viskas gali susitvarkyti ir puikiai 
išsispręsti“.
Jurga Misevičienė siūlo pokyčius pradė-
ti nuo situacijos priėmimo, pripažinimo 
sau, kad su manimi yra negerai. „Visi po-
kyčiai prasideda nuo aiškaus suvokimo, 
kas nepatinka ir ką norima keisti. Mo-
teris turi sau pasakyti, kad tie keli išbė-
gantys lašeliai tai nėra „nieko tokio“, kad 
ji jau nelaiko šlapimo ir kad reikia kaž-
ko imtis, kad  ties šitais keliais lašeliais 
viskas ir pasibaigtų, nes gali pasibaigti, 
jeigu moteris tą priims, supras ir pradės 
ieškoti pagalbos“, - sako VšĮ Inkocentras 
vadovė.  

Dubens dugno mankštos
„Pats lengviausias būdas pastiprinti du-
bens dugną, kuris nekainuoja nieko  – 
tai Kėgelio pratimai, kitaip dubens du-

gno raumenų mankšta. Reikia kasdien 
bent 30 kartų, dar geriau 50-60 kartų, 
sutraukti ir atpalaiduoti makšties rau-
menis“, - sako J. Misevičienė.
Internete galima rasti iliustracijų ir ani-
muotų video, kaip teisingai atlikti Kėge-
lio pratimus. Pasak gydytojos Misevičie-
nės, dabar tikrai daug kineziterapeutų 
ir įvairias mankštas vedančių trenerių 
įtraukia pratimus dubens dugno rau-
menims stiprinti. „Galima lankyti jogos, 
pilateso užsiėmimus, jie turės teigiamos 
įtakos bendrai fizinei būklei. Tačiau jeigu 
mes kalbam apie tai, kad reikia tvarkyti 
„išbėgančių šlapimo lašelių“ būklę, tuo-
met mankštinimasis turi būti tikslinges-
nis, daugiau dėmesio skiriant dubens 
dugno raumenų stiprinimui. Tikrai efek-
tas nuo dubens dugno mankštų būna, 
nes nemankštinami raumenys nyksta, 
atrofuojasi, neatlieka savo funkcijos. 
Dubens dugno raumenų funkcija yra 
amortizuoti fizinio krūvio metu šlapimo 

pūslės spaudimą, kad nebėgtų šlapimas 
iš pūslės, kad sfinkteris teisingai dirbtų“, 
- sako specialistė.
Ant J. Misevičienės, anksti įvardijus 
sau problemą ir ėmus stiprinti dubens 
dugną mankštomis, galima užkirsti ke-
lią šlapimo nelaikymo progresavimui. 
„Nuolat prisimenant apie save, apie 
savo dubens dugno raumenis ir juos 
vis reguliariai mankštinant galima pui-
kiai senti be jokių šlapimo ištekėjimų“, 
- sako gydytoja. 

Nervinga asmenybė – dirgli 
šlapimo pūslė?
Maždaug pusė visų, kurie skundžiasi 
šlapimo nelaikymu, turi įtampos šlapi-
mo nelaikymą, penktadaliui diagnozuo-
jamas skubos šlapimo nelaikymas, treč-
dalis turi mišrų.
„Skubos šlapimo nelaikymas būna nu-
lemtas dirglios pūslės. Iš pavadinimo 
aišku, kad dirgli ta pūslė, nes dirgli jos 
savininkė. Moterys pasakoja, kad jos šla-
pintis užsinori staigiai, čia ir dabar. Ir šla-
pimas išteka nežiūrint jokių pastangų, 
nevalingai, jeigu nėra galimybių nueiti į 
tualetą. Aš matau, kad jautrūs žmonės, 
su labiliom emocijom, jie dažniau turi 
jautrią pūslę. Esant tokio tipo šlapimo 
nelaikymui, svarbu šalia Kėgelio prati-
mų taikyti ir psichiką raminančias prie-
mones“, - sako VšĮ Inkocentras vadovė.Ji 
siūlo įdiegti bent du įpročius dėl geres-
nės psichinės savijautos. Tai gali būti ir 
tokie nesudėtingi dalykai kaip raminan-
čių arbatų gėrimas (valerijonų, melisos), 
pasivaikščiojimas vakarais prieš miegą 
netrumpiau kaip pusvalandį ar pokal-
biai su psichologu, psichoterapeutu, 
darbas grupiniuose, psichoterapiniuo-
se užsiėmimuose. „Dabar kaip niekada 
svarbu išsaugoti vidinę ramybę. Dirgli 
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Moters sveikata 

pūslė gali daug kartų per dieną reaguoti 
į neigiamą informaciją, kurią jūs išgirsta-
te, todėl itin svarbu būti kiek įmanoma 
labiau ramioms, turėti, vaizdžiai sakant, 
visą įrankių dėžę metodų, padedančių 
nusiraminti, adekvačiai reaguoti į stresi-
nes situacijas“, - sako specialistė. 

Nauji įpročiai
VšĮ Inkocentras vadovė siūlo visą sąra-
šą naujų įpročių, kuriuos įdiegus į savo 
kasdienybę, pajusite efektą. Pagerės ne 
tik dubens dugno raumenų būklė, ta-
čiau bus teigiamas poveikis visam orga-
nizmui ar atskiroms jo sistemoms.
 „Jeigu jau moteris susidūrė su keliais 
ištekėjusiais šlapimo lašeliais, tai siūlau 
neapsiriboti tik viena priemone. Rei-
kalingas kompleksas naujų gyvenimo 
įpročių, nes tokiu atveju jau negalima 
imtis tik kažko vieno ir žiūrėti, ar veikia. 
Kuo daugiau visko bus daroma, tuo ge-
resnis bus efektas. Jeigu jau nusprendė-
te keisti gyvenimo būdą, tai kodėl nepa-
keitus daugiau?“ – šypsodamasi klausia 
gydytoja J. Misevičienė. 

Pavasaris – naujo starto 
metas
„Kartais moteris kamuoja mišrus šlapi-
mo nelaikymas, tada joms reikėtų įves-
ti į savo kasdienybę daugiau visokių 
priemonių. Reikalingas visas rinkinys 
pokyčių: Kėgelio pratimai, mityba, psi-
choemocinė sveikata. Gydoma, kaip 
sakant, iš visų pusių. Juk naujų įpročių 
įnešimas į savo gyvenimą duos bendros 
naudos visai gyvenimo kokybei. Pavyz-
džiui, vakarinis ritualas padės tvarkyti 
šlapinimąsi ir turės teigiamos įtakos psi-
choemocinei būsenai. Pakeitus mitybą 
gali nukristi svoris. Atsisakius gazuotų 
gėrimų ar cukraus bus bendras poveikis 
kūnui – susinormalizuos tam tikri para-
metrai, pavyzdžiui, cukraus kiekis krau-
jyje ar cholesterolis. Fizinis aktyvumas 
labai prisideda prie svorio kontrolės, su-
teikia tonusą, nuotaika geresnė, laimės 
hormonai gaminasi smegenyse. Pava-
saris daugeliui tampa startu naujiems 
pokyčiams. Skirkime daugiau dėmesio 
savo sveikatai, nesitaškykime į politines 
realijas, mes negalime jų lemti. Visi da-
bar esame išsibalansavę, todėl itin svar-
bu atsigręžti į save, rasti vidinį atsparos 
tašką, kuris leistų išlikti stipriems ir svei-
kiems“, - sako VšĮ Inkocentras vadovė, 
gydytoja Jurga Misevičienė. 

Štai specialistės siūlomas naujų įpročių sąrašas:
• Šlapimo pūslės treniruotės. Mokom pūslę nereaguoti į klaidingus signalus 

ateinančius iš smegenų. Reikia eiti reguliariai šlapintis, bent kas 2 valandas, 
norite ar nenorite. Nereguliaraus šlapinimosi tvarkymas yra pirmas žingsnis 
tvarkantis su skubos šlapimo nelaikymu. Jeigu moteris per dažnai laksto į tu-
aletą, tuomet reikia eiti kas valandą. Būna net moteris nelabai turi kuo šlapin-
tis, bet yra jausmas, kad ji nori į tualetą.

• Užsirašykite pas gydytoją ginekologą. Medikai patikrins, ar nėra infekci-
jos. Esama infekcija (pavyzdžiui, lėtinė šlapimo takų infekcija) gali provokuoti 
dažną norą šlapintis. 

• Pokyčiai mityboje: vengti produktų, dirginančių šlapimo pūslę. Kava, kaka-
va, šokoladas, gazuoti gėrimai, citrusiniai vaisiai, citrusinių vaisių sultys, po-
midorai, aštrūs prieskoniai – mažinkite šių produktų vartojimą arba atsisakyti 
visai. Gerkite pakankamai vandens – 30 ml vienam kūno masės kilogramui. 

• Susikurkite raminantį ritualą. Kiekvienas žmogus žino, kas jį ramina. Šilta 
aromatinė vonia, knyga ir skani arbata, pokalbis su drauge, giminaite. Jei-
gu dienos metu niekaip nepavyko rasti laiko pasimankštinti, tai vakare, net 
ir sėdint lovoje galima įsijungti ramią muziką, užsidegti žvakę, pamedituoti, 
sutraukti 30 kartų dubens raumenis. Susikurkite savo ritualą, kurio metu at-
gausite emocinę ramybę ir dar pamankštinsite dubens dugno raumenis.

• Karo Ukrainoje akivaizdoje tapo labai svarbu informacinė higiena. Vieną gal 
nuramina Lietuvos kariuomenės įrašai socialiniuose tinkluose, kitą – patikimo 
žurnalisto parengtas interviu – žiūrėkime tuos šaltinius, kurie mus ramina. 
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Šlapimo nelaikymas. 
Moterų istorijos ir svarbi informacija apie 
pagalbą bei valstybės paramą esant diagnozei

Neįgalioji Danguolė prieš dvidešimt metų po įvykusios traumos neteko galimybės vaikščioti ir įgijo ligą – šla-
pimo nelaikymą. Jos kasdienybė – šlapimą sugeriančios priemonės, kova su odos iššutimais ir nuolatinės paieš-
kos pigesnių priemonių. Kaunietė Gitana susilaukusi antrojo vaiko suvokė, kad nusičiaudės visuomet išbėga 
šlapimo ir ji jau negali to kontroliuoti. Moteris ėmė ieškoti būdų, kaip atitolinti šlapimo nelaikymą. Pateikiame 
jums dviejų labai skirtingų moterų kovos su šlapimo nelaikymo progresavimu ir gyvenimu su šia liga strategi-
jas. Šias moteris vienija noras, kad šlapimo nelaikymas neatimtų iš jų galimybės gyventi pilnavertį gyvenimą.

Gitanos istorija
„Moterys mėgsta sakyti „po Naujų/nuo 
pavasario/po gimtadienio imsiuos ko-
kių nors pokyčių gyvenime“. Aš irgi esu 
gerbėja tokių „proginių“ pokyčių. Kartą 
draugė pakvietė pasimankštinti nau-
ja mankšta – ant batutų. Kažkaip labai 
linksmai atrodė, kai žiūrėjau internete, 
kaip ta mankšta vyksta. Visai nesusimąs-
čiau, kad šita mankšta man gali netikti. 
Su užsidegimu pasakiau draugei, kad 
čia bus mano sveikesnio, fiziškai akty-
vesnio gyvenimo pradžia. Tai bus mano 
šių metų pokytis“, - prisimena kaunietė 
Gitana. 
Jau po poros minučių šokinėjimo ant 
batuto moteris suprato, kad kažkas ne 
taip. Labai norėjosi į tualetą, bet juk pa-
mena, kad prieš pat užsiėmimą buvo 
nuėjusi. „Per užsiėmimą į tualetą bėgau 
du kartus. Pasibaigus treniruotei trene-
rė pasiūlė išgerti arbatos, pasikalbėti. 
Tokiam nedideliam moteriškam ratelyje 
smagiai šnekėjomės, leidom laiką. Tre-
nerė užvedė kalbą apie mano lakstymą 
į tualetą, suglumau, kažkaip buvo ne-
smagu apie tai kalbėti. Pasirodo, mankš-
ta ant batutų parodo tikrąją problemą, 
jeigu moteris turi polinkį į šlapimo ne-
laikymą. Aš pagimdžiau du vaikus, visi 
nėštumai buvo sunkūs, darė cezarį. Kai 
susimąsčiau turėjau pripažinti sau, kad 
man jau pradėjo ryškėti šlapimo ne-
laikymo požymiai: nusičiaudėjus porą 
kartų pajutau, kad ištekėjo šlapimas, jei-
gu užeina noras šlapintis, tai turiu kuo 
skubiau bėgti, nes atrodo nenulaikysiu“, 
- pasakoja Gitana. 
Batutų treniruotes vedanti trenerė Do-
nata moterį patikino, kad jei mankšta 
ant batutų iš pradžių išryškina proble-

mą, tai jie labai sėkmingai ją ir spren-
džia. Ir ji buvo teisi. „Aš jau tris mėnesius 
porą kartų per savaitę mankštinuosi ant 
batutų. Jokių tokių ištekėjimų nusičiau-
dėjus daugiau nepastebėjau, užsinorė-
jus šlapintis galiu ir pakentėti. Manau, 
kad mankštindama visą kūną aš ne-
blogai mankštinu ir dubens raumenis. 
Ir mūsų trenerė nuolat pabrėžia, kad 
šokinėjant būtent dubens raumenys 
puikiai įsijungia ir stiprėja. Turiu pripa-
žinti, kad sprendimas vaikščioti į batutų 
treniruotes buvo pats geriausias mano 
gyvenimo pokytis. Fiziškai jaučiuosi ge-
rai, neliko to nepatogumo ir nerimo dėl 
čiaudėjimo ar kosėjimo viešose vieto-
se“, - džiaugsmingai pasakoja moteris.
Ji mano, kad kol kas mankštinimasis 
atitolina ligos progresavimą. „Suprantu, 
kad šlapimo nelaikymas kaip liga yra 
linkęs stiprėti ir greičiausiai man apie jį 
reikės galvoti ir ateityje. Bet tikiuosi, kad 
su mankštomis aš labai į tolimą ateitį 

nustumsiu šią problemą, kai reikės vais-
tų ar kokio kito gydymo“, - sako Gitana.    
  
Pagalba sau prasideda nuo 
problemos pripažinimo
VšĮ Inkocentras vadovė Jurga Misevičie-
nė visoms moterims siūlo įdiegti kelis 
įpročius, kurie leistų pamiršti apie tokias 
„moteriškas“ bėdas kaip keli ištekėję 
šlapimo lašeliai.
„Po paskaitų neretai prie manęs prieina 
moterys ir prisipažįsta, kad jas vargina 
išbėgantys keli lašeliai šlapimo. Tačiau 
jos tą priima kaip moteriško kūno ypa-
tybę. Neva kitaip ir negali būti, kai esi 
gimdžiusi ir tau buvo darytas Cezaris. 
Daugelis vadina tai moteriška paslapti-
mi, nes dėl to jos ilgainiui būna privers-
tos pirkti šlapimą sugeriančius paketus 
ir juos dėveti kasdien. Ir net negalvoja, 
kad tai yra šlapimo nelaikymas. Moterų 
manymu, šlapimo nelaikymas, kai jau 
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bėga per kojas,“ – sako gydytoja Jurga 
Misevičienė.  – „Neturi būti normalu, 
kad kosint, čiaudint ar juokiantis išbė-
ga šlapimo keli lašeliai. Tai pirmi kūno 
siunčiami signalai, kad dubens dugnas 
nusilpęs, kad jį reikia stiprinti. Išbėgan-
tys šlapimo lašeliai įspėja moteris, kad 
reikia kažko imtis. Negalima į šiuos 
dalykus nekreipti dėmesio, būklė lin-
kusi sunkėti. Tačiau įvedus kelis naujus 
įpročius viskas gali susitvarkyti ir puikiai 
išsispręsti“.
Jurga Misevičienė siūlo pokyčius pradė-
ti nuo situacijos priėmimo, pripažinimo 
sau, kad su manimi yra negerai. „Visi po-
kyčiai prasideda nuo aiškaus suvokimo, 
kas nepatinka ir ką norima keisti. Mo-
teris turi sau pasakyti, kad tie keli išbė-
gantys lašeliai tai nėra „nieko tokio“, kad 
ji jau nelaiko šlapimo ir kad reikia kaž-
ko imtis, kad  ties šitais keliais lašeliais 
viskas ir pasibaigtų, nes gali pasibaigti, 
jeigu moteris tą priims, supras ir pradės 
ieškoti pagalbos“, - sako VšĮ Inkocentras 
vadovė.  

Kompleksas gyvenimo būdo 
pokyčių
„Pats lengviausias būdas pastiprinti du-
bens dugną, kuris nekainuoja nieko  – 
tai Kėgelio pratimai, kitaip dubens du-
gno raumenų mankšta. Reikia kasdien 
bent 30 kartų, dar geriau 50-60 kartų, 
sutraukti ir atpalaiduoti makšties rau-
menis“, - sako J. Misevičienė.
Internete galima rasti iliustracijų ir ani-
muotų video, kaip teisingai atlikti Kė-
gelio pratimus. „Galima lankyti jogos, 

pilateso užsiėmimus, jie turės teigia-
mos įtakos bendrai fizinei būklei. Tačiau 
jeigu mes kalbam apie tai, kad reikia 
tvarkyti „išbėgančių šlapimo lašelių“ 
būklę, tuomet mankštinimasis turi būti 
tikslingesnis, daugiau dėmesio skiriant 
dubens dugno raumenų stiprinimui. Ti-
krai efektas nuo dubens dugno mankš-
tų būna, nes nemankštinami raumenys 
nyksta, atrofuojasi, neatlieka savo funk-
cijos. Dubens dugno raumenų funkcija 
yra amortizuoti fizinio krūvio metu šla-
pimo pūslės spaudimą, kad nebėgtų 
šlapimas iš pūslės, kad sfinkteris teisin-
gai dirbtų“, - sako specialistė.
Ant J. Misevičienės, anksti įvardijus 
sau problemą ir ėmus stiprinti dubens 
dugną mankštomis, galima užkirsti ke-
lią šlapimo nelaikymo progresavimui. 
„Nuolat prisimenant apie save, apie 
savo dubens dugno raumenis ir juos 
vis reguliariai mankštinant galima pui-
kiai senti be jokių šlapimo ištekėjimų“, - 
sako gydytoja. 
VšĮ Inkocentras vadovė siūlo visą sąra-
šą naujų įpročių, kuriuos įdiegus į savo 
kasdienybę, pajusite efektą. Pagerės ne 
tik dubens dugno raumenų būklė, ta-
čiau bus teigiamas poveikis visam orga-
nizmui ar atskiroms jo sistemoms.
 „Jeigu jau moteris susidūrė su keliais 
ištekėjusiais šlapimo lašeliais, tai siūlau 
neapsiriboti tik viena priemone. Rei-
kalingas kompleksas naujų gyvenimo 
įpročių, nes tokiu atveju jau negalima 
imtis tik kažko vieno ir žiūrėti, ar veikia. 
Kuo daugiau visko bus daroma, tuo ge-
resnis bus efektas. Jeigu jau nusprendė-

te keisti gyvenimo būdą, tai kodėl nepa-
keitus daugiau?“ – šypsodamasi klausia 
gydytoja J. Misevičienė. 

Danguolės istorija
Vilnietė Danguolė prieš 20 metų patyrė 
stuburo traumą. „Šlapimo nelaikymas 
pasireiškė iš karto. Su gydytojais daug 
apie tai nekalbėjau, tada man buvo iš-
rašytas receptas šlapimą sugeriančioms 
priemonėms ir viskas. Teko pačiai mo-
kytis gyventi su šlapimo nelaikymu. Iš 
pradžių nenorėjau priimti fakto, kad 
teks visą likusį gyvenimą ne tik sėdėti 
neįgaliojo vežimėlyje, bet dar ir būti su 
sauskelnėmis“, - pasakoja Danguolė. 
Moteris net tada sugalvojo treniruotę 
savo šlapimo pūslę, tikėdamasi, kad ji 
išmoks eiti į tualetą „pagal laikrodį“ kas 
3 valandas ir nereikės naudoti šlapimą 
sugeriančių priemonių. „Mano ekspe-
rimentas nepavyko, teko jį nutraukti. 
Porą kartų savo sugalvotu laiku nepate-
kau į tualetą... Supratau, kad turiu susi-
taikyti su tuo, jog turiu šlapimo nelaiky-
mą“, - prisimena moteris. 
Ji per aštuonis mėnesius bandymų 
būdu atsirinko sau tinkamiausias šlapi-
mą sugeriančias ir kitas reikalingas prie-
mones. „Deja, bet mano ligos pradžioje 
valstybė kompensuodavo tik vieną 
sauskelnę per parą. Turėjau spręsti sun-
kias finansines dilemas, kai už nedidelę 
neįgaliojo išmoką turi įsigyti ir vaistų, 
ir sauskelnių, ir dar turi skirti pinigų ki-
tiems buitiniams reikalams. Pinigų la-
bai trūko, tad išmokau stebėti vaistinių 
nuolaidas sauskelnėms, odos priežiū-

Moters sveikata 
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ros priemonėms. Jei naudosi tik vieną 
sauskelnę per parą – tai čia garantuotas 
bus iššutimas ar net pragula“, - dalinasi 
Danguolė.
Moteris sako, kad neseniai valstybė 
pradėjo kompensuoti jai dvi šlapimą 
sugeriančias priemones per parą. „Tai 
svari pagalba, tačiau tenka už įprastas, 
geresnes priemones primokėti, nakčiai 
reikia paklotų, reikia odos priežiūros 
priemonių, nes nuolatinis buvimas su 
šlapimą sugeriančiais gaminiais rei-
kalauja atidesnės odos priežiūros. Esu 
turėjusi iššutimų ir pragulų – tai dabar 
stengiuosi užkirsti tam kelią. Kas mė-
nesį tam išleidžiu nuo 50 iki 100 eurų. 
Man tai didelė suma“, - sako neįgali 
vilnietė. 
Jos manymu, ir dėl kvapo kontrolės, ir 
dėl odos būklės yra geriau dažniau pa-
sikeisti šlapimą sugeriančią priemonę. 
„Kuo ilgiau būni su viena priemone, 
tuo blogiau būna. Kaip sakau, negerai 
„užsisėdėti“ vienoje priemonėje. Kam  
save ten šutinti? Jeigu tik žmogaus 
neriboja finansai, patarčiau dažniau 
jas keisti,“ – sako Danguolė. – „Neįgalu-
mas, šlapimo nelaikymas tik kažkuriam 
laikui mane pristabdė, kol susivokiau, 
kol priėmiau naują gyvenimo realybę, 
bet paskui įstojau į universitetą, įsitrau-
kiau į neįgaliųjų organizacijų veiklą. 

Gal toks mano charakteris, bet neno-
rėjau, kad mano gyvenimas sustotų. 
Susitaikius su kūno pokyčiais, galima 
gyventi apynormalį gyvenimą“.

Valstybės parama
VšĮ Inkocentras vadovė Jurga Misevi-
čienė sako, kad šlapimo ir išmatų nelai-
kymas – tai ligos, kurios bene labiausiai 
paveikia žmogaus gyvenimo kokybę. 
Šią ligą turintys žmonės kasdien susi-
dūria su gausybe iššūkių.  
„2018 metais liepos mėnesį iš esmės 
pasikeitė šlapimą sugeriančių priemo-
nių kompensavimo sistema ir kom-
pensavimo pagrindu tapo šlapimo 
nelaikymo diagnozė. Diagnozę žmo-
gui nustatyti gali ir šeimos gydytojas. 
Iki šio pokyčio buvo 42 500 pacientų, 
gaunančių kompensuojamas šlapimą 
sugeriančias priemones. Per du metus 
net 35 proc. išaugo skaičius pacien-
tų, gaunančių kompensaciją šlapimą 
sugeriančioms priemonėms. Ligonių 
kasų duomenimis, 2019 m. 24 proc., 
2020 – 11 proc. padidėjo gaunančių 
kompensuojamas šlapimą ir išmatas 
sugeriančias priemones. Per du me-
tus 35 proc. arba apie 15 000 žmonių 
išdrįso kreiptis į medikus, įvardyti, 
kad turi šlapimo nelaikymą ir sulaukti 
valstybės paramos. VLK duomenimis, 

2021 metais jau 185 000 pacientų 
gavo kompensuojamas šlapimą suge-
riančias priemones“, - sako gydytoja J. 
Misevičienė.  
Turint diagnozę žmogus ne tik gauna 
kompensaciją šlapimą sugeriančioms 
priemonėms įsigyti, tačiau tai leidžia 
jam toliau kokybiškai bendrauti su 
medikais, ieškant sprendimų – gyve-
nimo būdo korekcijų, medikamentų 
ar chirurginio gydymo. „Diagnozė ne-
abejotinai leidžia žmogui tikėtis toli-
mesnio medikų konsultavimo, kažko-
kių sprendimų jo ligai kontroliuoti ar 
išgydyti. Be diagnozės jie ir šlapimą 
sugeriančias priemones turi pirkti iš 
savų lėšų. Diagnozuoti gali ir šeimos 
gydytojai, nebūtina siųsti pacientą pas 
gydytoją urologą. Diagnozavus šią ligą, 
žmogaus gyvenime prasideda teigiami 
pokyčiai – jis gauna paramą iš valsty-
bės (kompensacija šlapimą ir išamtas 
sugeriančioms priemonėms: nuo 30 
arba 60 vnt. per mėnesį priklausomai 
nuo šlapimo nelaikymo laipsnio), jis 
gauna medikų konsultacijas, ieškomi 
sprendimai, kaip kontroliuoti ligą ar ją 
išgydyti. Tad tylėti tikrai neverta, apie 
šlapimo nelaikymą būtina pasikalbėti 
su savo šeimos gydytoju“, - pataria gy-
dytoja, VšĮ Inkocentras vadovė Jurga 
Misevičienė.
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Moterų šlapimo nelaikymas: 
laipsniai, rizikos veiksniai ir gydymo būdai 
Plius 7 patarimai dėl kasdienės higienos

Moterims po gimdymo, vyresniame amžiuje ar sergant kokiomis nors sisteminėmis ligomis gali pasireikšti 
šlapimo nelaikymas. Specialistai sako, kad labai svarbu dėl šlapimo nelaikymo konsultuotis su gydytojais. Jų 
arsenale nemažai pagalbos priemonių: reabilitacija, vaistai, chirurginis gydymas. Specialistai sako – 90 proc. 
atvejų tai įveikiama problema. 

Kokie yra rizikos veiksniai, lemiantys šlapimo nelaikymą? Kokio laipsnio būna šlapimo nelaikymas? Kokia 
turi būti kasdienė higiena šlapimą nelaikančio žmogaus? Į šiuos ir kitus klausimus atsako trys ekspertai.

Moters sveikata 

Šlapimo nelaikymo laipsniai 
Santaros klinikų gydytoja akušerė gine-
kologė Jūratė Brazauskienė sako, kad 
šlapimo nelaikymas apibrėžiamas kaip 
nevalingas šlapimo ištekėjimas ne šla-
pinimosi metu. Pasak medikės, šlapimo 
nelaikymas skirstomas į trys laipsnius:
• Jei išteka iki 200 ml šlapimo – mažas 

laipsnis; 
• 200-400 ml – vidutinis laipsnis;
• virš 400 – didelis laipsnis.

Pasak Santaros klinikų gydytojo urolo-
go Aivaro Grybo, žmonės neretai mano, 
kad dažnas šlapinimasis nakties metu 
yra šlapimo nelaikymas. „Normalu per 
parą šlapintis 8 kartus, iš jų 2 kartai gali 
būti naktį“, - sako medikas.  
Nėra jokių duomenų, kad šlapimo ne-
laikymas būtų paveldimas genetiškai. 
Tačiau yra rizikos veiksniai, kurie kartais 
perduodami iš kartos į kartą: antsvoris ir 
cukrinis diabetas. Vyresnis amžius, deja, 
irgi tampa rizikos veiksniu. 80 proc. gar-
baus amžiaus moterų susiduria su šlapi-
mo nelaikymu.

Rizikos veiksniai
Kas 5-6 jauna moteris nelaiko šlapimo, 
tai dar vadinama įtampos nelaikymas: 
kosint, čiaudint, šokant išteka kažkoks 
kiekis šlapimo. „Moterys kartais klausia: 
po gimdymo sukosėjus pradėjau nelai-
kyti šlapimo, kada suskubti pas gydy-
toją? Visada laikas pasirūpinti savimi ir 
kreiptis į specialistus. Pacientės ateina 
labai įvairaus amžiaus. Šlapimo nelai-
kymas būna nulemtas sudėtingų gim-
dymų, kai sutrinka dubens organų, rau-
menų disfunkcijos. Ir bet kokia veikla, 

kuri padidina slėgį pilvo, dubens dugno 
srityje (kėlimas daiktų, kosėjimas), to-
kioms moterims didina šlapimo nelai-
kymo išsivysto riziką“, - sako gydytoja J. 
Brazauskienė. 
Medikė sako, kad jei moteris rūko ar 
serga lėtiniu bronchitu, kuris sukelia 
nuolatinį kosėjimą, tai irgi tampa rizikos 
veiksniais prasidėti šlapimo nelaikymui. 
Kaip ir vidurių užkietėjimas ar gausus 
kavos, aštraus maisto ar alkoholinių gė-
rimų vartojimas. 
„Šlapimo nelaikymas jaunoms mote-
rims virsta didele psichologine proble-
ma, nes jos keičia savo gyvenimo būdą: 
vengia ilgų kelionių, nuolat jaučia neri-
mą dėl galimo šlapimo kvapo, nukenčia 
ir seksualinis gyvenimas. Ši problema 
yra išsprendžiama, tik reikia kreiptis į 
specialistus ir ieškoti pagalbos“, - sako 
gydytoja ginekologė. 

Paciento kelias
„Svarbiausia sukaupti drąsą ir įvardy-
ti, kad ta problema egzistuoja. O tada 
atsiras ir pagalba. Pradėkite nuo pasi-
sakymo šeimos gydytojui. Jis gali dia-
gnozuoti šią ligą, išrašyti receptą kom-
pensuojamoms slaugos priemonėms. 
Teko matyti, kad žmonės dar naudoja 
net savos gamybos šlapimą sugerian-
čias priemones... Kreipkitės į gydytojus 
ir gausite valstybės kompensuojamas 
kokybiškas šlapimą sugeriančias prie-
mones. Tada šeimos gydytojas išrašys 
siuntimą pas urologą ar gydytoją gine-
kologą. Jie jau konsultuoja dėl gydymo 
metodų“, – aiškina gydytojas urologas 
Aivaras Grybas. 
Pasak gydytojos J. Brazauskienės visos 
ligos yra linkusios progresuoti, šlapimo 
nelaikymas taip pat, tad delsti neverta. 
„Vienas mėnuo ar du nieko nepakeis, 
bet mes matome, kad žmonės delsia 
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dešimtmečiais. Ar tai įveikiama proble-
ma? 90 proc. atvejų taip“, - sako medikai. 

Gydymas
Santaros klinikų medikai sako, kad kie-
kvienai pacientei parenkamas individu-
alus gydymas. Gydymo būdą nulemia 
esamas šlapimo nelaikymo tipas, jeigu 
yra skubos nelaikymas – taikomi vieni 
metodai, jeigu įtampos – kiti. Dažniau-
siai pradedama nuo reabilitacinių prie-
monių. 2-3 šlapimo nelaikymo laipsnio 
atveju taikomas chirurginis gydymas, 
įmplantuojami pošlapliniai raiščiai. 
„Nepradedam nuo chirurgijos, pirmiau-
siai nuo priemonių, kurios gali žmogų 
sustiprinti. Visada pradedame nuo rea-
bilitacinių priemonių, kurios stiprina du-
bens raumenis. Yra indukcinės, magneti-
nės srovės“, - sako gydytojas urologas.
„Kėgelio pratimus patariu daryti visoms. 
Jų efektyvumas apie 20 proc. Kėgelio 
pratimai demonstruoja didesnį veiks-
mingumą jaunoms moterims. Net jei 
nesusidūrėte su šlapimo nelaikymu, vis 
tiek reikia daryti dubens dugno stipri-
nimo pratimus, tokiu būdu mažinsite 
riziką susirgti ateityje“, - sako gydytoja 
ginekologė.  

Asmens higiena
VšĮ Inkocentras vadovė, gydytoja Jurga 
Misevičienė sako, kad dažniausiai infor-
macijos apie asmeninę higieną žmo-
nėms tenka ieškoti patiems. „Medikai 
diagnozuoja ir gydo ligas. Gyvenimo su 
liga klausimai – jau ne jų kompetencija. 
Tad neretai žmonės informacijos skuba 
ieškoti į internetą. Žmogui asmeninės 
higienos klausimas ne mažiau svarbus 

nei laukiantis gydymo būdas ar varto-
jami vaistai. Tai yra žmogaus gyvenimo 
kokybės klausimas, nes niekas nenori 
nuogąstauti dėl to, ar nuo jo nesklinda 
šlapimo kvapas. Žmonėms svarbu ži-
noti, kaip dažnai praustis, kokiu prausi-
kliu praustis, kokią higienos priemonę 
pasirinkti, kaip dažnai ją keisti. Šlapimo 
ištekėjimas yra visai kitokia situacija nei, 
pavyzdžiui, mėnesinės. Menstruacijų 
metu moteris iš spalvos gali nesunkiai 
suprasti, kiek yra įklotas užpildytas. 
Šlapimo nelaikymo atveju situacija yra 
kitokia. Atsiranda tam tikri niuansai, ta-
čiau su laiku suvokimas, kaip gyventi su 
šia liga, atsiranda“, - sako J. Misevičienė. 

Ji pateikia kelis patarimus apie 
kasdienę higieną esant šlapimo 
nelaikymui:
• Jeigu žmogus turi šlapimo ar net ir 

išmatų nelaikymą, kiekvieną kartą 
keičiant įklotą ar sauskelnę turi būti 
nuvaloma tarpvietės, lytinių organų 
vieta. Galima apsiprausti vandeniu ir 
įprastais intymios higienos prausikliais. 
Galima naudoti plovimo kremus, jeigu 
nėra galimybių apsiprausti vandeniu. 
Tuo kremu nereikėtų valytis visuomet, 
karts nuo karto oda turėtų būti nu-
plaunama su vandeniu ir prausikliu.

• Apsiprausti reikia dažniau, tą teks pri-
imti. Šlapimo paskirtis būti šlapimo 
pūslėje ir ištekėti tik tada, kai mes ei-
name šlapintis ir tai trunka kokias 15 
sekundžių. Esant nuolatiniam, kad ir 
negausiam šlapimo pratekėjimui, kol 
jis susigeria į higienos priemonę, lie-
čiasi su tarpvietės oda. Net ir nedidelis 
drėgmės kiekis sukuria palankią terpę 

mikroorganizmams veistis. Nėra taip, 
kad šlapimas išbėgo ir sekundės grei-
čiu susigėrė į įklotą ar sauskelnę.    

• Įkloto keitimas yra labai geras atskai-
tos taškas apsivalymui ar apsiprau-
simui. Švarus įklotas turi liesti švarią 
odą. Grubiai tariant, higienos prie-
monė turi būti keičiama kas 8 valan-
das. Sauskelnės ir įklotai gaminami 
taip, kad užtikrintų sausumą, sugertų 
gerai drėgmę ir panaikintų nemalo-
nų kvapą 8 valandas. Dienai reikėtų 2 
šlapimą sugeriančių priemonių, nak-
čiai užtektų vienos. 

• Prausikliai, asmeninės higienos muilai 
yra pritaikyti pagal gleivinės pH, jie 
kenkti neturėtų, neturėtų sausinti ar 
džiovinti gleivinės ir taip sukelti gry-
belinių ligų riziką. Jeigu labai dėl prau-
siklių neramu, galima apsiprausti tik 
vandeniu. Vieną kartą per dieną ap-
siprauskite prausikliu, o likusius kar-
tus tik su vandeniu. Paieškokite jums 
tinkamiausio būdo. Valomieji kremai 
gaminami taip, kad nepažeistų odos. 
Valyti galima tiek kartų, kiek reikia. 

• Svarbu atminti, kad prekybos cen-
truose parduodami įklotai yra skirti 
sugerti menstruaciniam kraujui ir 
išskyroms. Šlapimo jie nesulaiko, juo-
lab šlapimo kvapo. Kvapą užrakina ir 
šlapimą sulaiko tik priemonės, kurios 
sukurtos būtent tam. 

• Kaip pasirinkti tinkamą priemonę? 
Dydis parenkamas pagal šlapimo 
nelaikymo laipsnį. Jeigu užtenka 2 
įklotų per dieną, tai yra teisingai pa-
rinkta priemonė. Jeigu įsidėjus įklotą 
jį keičiate jau po 4 valandų, vadinasi, 
jis per mažas. Jeigu įsidedate iš ryto ir 
jį išsiimate tik vakare – jis per didelis. 
Ant gaminio pakuotės nurodyti laše-
liai nėra geras atskaitos taškas, nes 
kiekvienas gamintojas tuos lašelius 
matuoja pagal savo matavimus. Vie-
nam gamintojui 1 lašelis gali būti 30 
ml, kitam – 50 ml. Siūlau įsigyti skir-
tingų sugėrimų priemonių iš skirtin-
gų gamintojų. Ir pradėti naudoti nuo 
mažiausio lašiuko lyginant skirtingų 
gamintojų priemones toje pačioje 
lašiukų kategorijoje. Taip suprasite, 
kelių lašiukų priemonės jums reikia 
ir kurio gamintojo priemonė jums la-
biausiai patinka.  

• Visada galima kreiptis į Inkocentrą, 
pas mus galima gauti nemokamų ga-
minių pavyzdžių ir patarimų. 

Moters sveikata 
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Padėk sau

Savo vertybių suvokimas padės 
lengviau priimti ligos diagnozę

Pastarųjų kelių metų statistika rodo, kad beveik per pusę daugiau nustatoma šlapimo nelaikymo diagnozių. 
Ši liga kartais nutinka lyg žaibas iš giedro dangaus (po kokių nors medicininių procedūrų, kaip kitų ligų simp-
tomas), o kartais žmogui prireikia daugiau nei trijų metų, kad jis pripažintų sau, o vėliau ir gydytojui, jog turi 
šlapimo nelaikymą. Pasak psichoterapeutės Daivos Žukauskienės, sergantis kūnas, nauja diagnozė gali išmušti 
pagrindą iš po kojų, tačiau susigrąžinti dvasinę stiprybę būtina. Šlapimo nelaikymą turinčius pacientus ir jų ar-
timuosius konsultuojanti VšĮ Inkocentras vadovė Jurga Misevičienė sako, kad ši diagnozė nėra priežastis nustoti 
gyventi visavertį gyvenimą. 

Silvijos istorija 
Neseniai į VšĮ Inkocentras pašto dėžu-
tę atėjo laiškas iš nuo Silvijos iš Kauno. 
Pensininkė rašė, kaip ją ištiko insultas ir 
tuo pačiu lyg žaibas iš giedro dangaus 
nutiko ir šlapimo nelaikymas. „Tas insul-
tas man buvo dvigubas, o gal net trigu-
bas smūgis. Laukiau pensijos, planavau, 
kaip išvyksiu į užsienio kelionę, paskui 
ilsėsiuosi sode prie savo mėgiamų gėlių. 
Viskas buvo pastumta į šalį ir atidėta atei-
čiai. Gulėjau ligoninės lovoje ir meldžiau 
Dievo, kad apsaugotų nuo komplikacijų. 
Jis apsaugojo ir padėjo man atsistatyti 
po ligos, tačiau vieną komplikaciją vis-
gi paliko – šlapimo nelaikymą. Tai buvo 
bene sunkiausiai pakeliamas likimo smū-
gis... Pamenu, ligoninėje sesuo vilko man 
sauskelnes, o mane lyg replėmis gniaužė 
gėdos jausmas, jis niekaip neapleido. Išė-
jus iš ligoninės, jau namuose, sauskelnės 
išliko dar gerą pusmetį“, - rašo Silvija. Mo-
teris priduria, kad ją prižiūrinti gydytoja 
neurologė sakė, jog šlapimo nelaikymas, 
nors ir ne toks stiprus, tačiau gali išlikti vi-
sam likusiam gyvenimui.
„Per šiuos metus supratau, kad žmogus 
gali susitaikyti su sunkiausia situacija. 
Iki insulto jei kas būtų pasakęs, kad dar 
turėsiu ir šlapimo nelaikymą, būčiau 
pasakiusi, kad to nepakelsiu. Pakėliau, 
ištveriu kasdien ir mokausi su tuo gy-
venti. Rudenį grįšiu gyventi į miestą, 
tikrai nenoriu tūnoti namuose. Juk esu 
pensininkė, pagaliau galiu mėgautis 
laisvu laiku, visokiais renginiais, parodo-
mis, bendravimu su draugėmis, reiks ir 
anūkus prižiūrėti. Aš noriu gyventi tokį 
gyvenimą, koks man patiktų. Ir tikrai 
neleisiu, kad ištekantis šlapimas iš ma-
nęs tai atimtų“, - laiške Inkocentrui da-
linasi moteris. Ji rašo, kad kitų žmonių 

papasakotos istorijos ją labai įkvėpė. 
„Noriu ir aš įkvėpti tuos, kuriems šlapi-
mo nelaikymas įvyks lyg žaibas iš giedro 
dangaus. Kaip sakoma, persižegnokite 
ir susiraskite gerą kineziterapeutą, lau-
kia daug mankštų. Jokiu būdu nepasi-
duokite ir nesusitaikykite su bloga savo 
savijauta. Mes patys sprendžiame, kaip 
jausimės ir koks bus mūsų gyvenimas“, - 
taip savo laišką užbaigė Silvija.  
 
Ištinka egzistencinė krizė
„Žmogus patekęs į bet kokią egzisten-
cinę krizę – sužinojęs sunkią diagnozę, 
netekęs artimųjų, bankrutavęs, pasi-
metęs, sutrikęs – jis atsiranda egzisten-
ciniam vakuume. Jis nebežino krypties, 
nežino į ką atsiremti, nebežino ko nu-
sitverti, jis jaučiasi visiškai pasimetęs, 
sutrikęs ir beviltiškas. Logoterapijos 
kryptį savo veikloje taikantys psichote-
rapeutai pakvies žmogų grįžti prie ša-
knų: kas tau yra svarbu, kur gyvenimo 

prasmė, į ką tu gali atsiremti? Atsakius 
į šiuos klausimui žmogui sugrąžinamas 
pagrindas, ta pradinė startinė linija, nuo 
ko galima kaip nuo tramplino atsispirti 
ir iškilti iš duobės, į kurią įkrito“, - sako 
psichoterapeutė Daiva Žukauskienė.  
Pasak specialistės, kai susiduriama su 
šlapimo nelaikymu, žmogus aiškiai su-
vokia, kad gyvenimas pasikeitė. „Yra 
didžiulė krizė, kaip dabar su tuo tvarky-
tis, į ką atsiremti ir į ką atsispirti. Ir tada 
tenka grįžti prie žmogaus autobiografi-
jos, kaip jis gyveno iki šiol, kas jam buvo 
svarbu, kur buvo gyvenimo prasmė. Ir 
ar ta gyvenimo prasmė dingo atsiradus 
šitai naujai problemai? Žmogus nere-
tai pasako – niekur nedingo gyvenimo 
prasmė. Taip, aš dabar turiu sukrėtimą, 
turiu sunkumų, man reikia laiko prisi-
taikyti prie pakitusių gyvenimo sąlygų, 
prie pakitusio ar pakitusios savęs, nes 
aš dabar kitoks būsiu – nelaikantis šla-
pimo. Bet ar gyvenimo prasmė mano 
pakito? Atsakymas – ne. Jeigu man ne-
pasikeitė gyvenimo prasmė ir tikslai, tai 
aš su savo sutrikimais, apribojimais ga-
liu susitvarkyti ir galiu judėti į priekį“, - 
aiškina specialistė.

Pirmiausia – šlapimo kvapo 
kontrolė
„Po chemoterapijos, spindulinio gy-
dymo, įvykus traumai – tokių ūmių si-
tuacijų, kai per dieną nutinka šlapimo 
nelaikymas, jų pasitaiko ne taip jau ir 
retai. Šlapimo nelaikymas gan greitai 
pasireiškia, jei yra kitos ligos pasekmė, 
pavyzdžiui, įvykus insultui. Gali išsivys-
tyti po tam tikrų medicininių manipulia-
cijos ar kaip tam tikros ligos simptomas. 
Kai žmogui tenka taip staiga susidurti 
su šlapimo nelaikymu, reikia nemažai 
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pastangų suvokti ir pripažinti, kad su su 
šlapimo nelaikymu reikės išmokti gy-
venti“, - sako gydytoja, VšĮ Inkocentras 
vadovė Jurga Misevičienė. 
Į Inkocentrą dažnai užsuka šlapimo ne-
laikantys pacientai ar jų artimieji pasi-
tarti, sužinoti apie slaugos priemones, 
apie gydymo galimybes. Misevičienė 
sako, kad pagalbos būdų esant šlapimo 
nelaikymui tikrai yra nemažai. „Apsisau-
goti nuo šlapimo nelaikymo kvapo, kad 
jo nejaustų aplinkiniai tikrai įmanoma. 
Tam yra šiuolaikinės priemonės, kurios 
leidžia būti pacientui sausam, reikia jas 
teisingai pasirinkti pagal šlapimo ne-
laikymo laipsnį. Jeigu pacientas sako, 
kad būklė šiek tiek susitvarkė ir nerei-
kia sauskelnių, tai gal užtektų įkloto. 
Įklotų yra įvairių sugėrimų, renkantis 
įklotą reikia atsižvelgti į tai, kad jis turi 
tarnauti 8 valandas. Jeigu žmogus iš-
vaikšto su įklotu nuo ryto iki kada eina 
miegoti, reiškia įklotas yra per didelis. 
Jeigu įklotą reikia keisti jau po 4 valan-
dų, vadinasi, jis per mažas. Optimaliai 
parinkus, pacientui užtenka per parą 
trijų įklotų. Svarbu žinoti, kad nustačius 
šlapimo nelaikymo diagnozę, 60 vnt. 
įklotų yra kompensuojama. Vadinasi, 
pacientui per mėnesį reikia nusipirkti 
dar papildomai apie 30 vnt. šlapimą su-
geriančių gaminių. Ne kartą teko maty-
ti, kad parinkus tinkamą priemonę, kai 
žmogus įsitikina, kad jis neskleidžia šla-
pimo kvapo, įvyksta jo nusiraminimas, 
lyg koks vidinis pokytis ir greitesnis di-
agnozės priėmimas“, - sako gydytoja J. 
Misevičienė.  

Dėmesys žmogaus 
dvasingumui
„Mane sužavėjo viena psichoterapijos 
kryptis, ji vadinasi logoterapija. Šios 
krypties kūrėjas – žinomas psichiatras 
Viktoras Franklis. Jis kalėjo koncentraci-
jos stovykloje, ten įkvėpė kitus kalinius 
nepalūžti, nepasiduoti, nors gyvenimo 
sąlygos buvo siaubingos ir nuolat teko 
susidurti su faktu, kad bet kurią aki-
mirką gali mirti. Būtent koncentracijos 
stovykloje Franklis suformavo logotera-
pijos pagrindus. Mano įsitikinimu, šios 
terapijos principai labai tinka visiems 
pacientams, kurie tik susidūrė su nauja 
diagnoze, bando susitaikyti ir priimti 
ligą bei stengiasi atrasti jėgų kovoti ir 
gyventi toliau“, - sako D. Žukauskienė.
Pasak specialistės, logoterapija yra apie 
žmogaus dvasingumą, bet ne religine 

prasme, o apie intelekto dvasingumą – 
kokiomis vertybėmis aš gyvenu ir kas 
man svarbu mano gyvenime. „Į logote-
rapijos sąvoką sudėtos tokios labai pa-
matinės tiesos apie tikslus, gyvenimo 
prasmę, vertybes ir dvasingumą“, - sako 
specialistė. 

Autobiografinis metodas
Ar visi gali atsakyti, kokia jų gyvenimo 
prasmę? Gal tai nėra lengvas klausimas? 
Daiva Žukauskienė sako, kad tam ir yra 
logoterapeutas, kuris turi įrankius, pa-
dedančius rasti atsakymą į šį klausimą. 
„Tai nėra vienos minutės darbas, tai yra 
nuoseklus žmogaus tyrinėjamas, kuo 
jis gyveno, kas jam buvo svarbu, ką jam 
įdiegė šeima, kokios yra šeimos tradi-
cijos, vertybės. Yra toks gana žinomas 
logoterapijos metodas, kuris vadinasi 
autobiografinis metodas, kai yra apžiū-
rimi ne tik kliento šeimos artimieji, bet 
ir jo giminė, seneliai, proseneliai. Kuo 
jie tikėjo, kas jiems buvo tas gyvenimo 
variklis? Tokiu būdu žmogui irgi sugrą-
žinama prasmė, jis susimąsto apie šei-
mos idėjų tęstinumą, kaip jis tęsia savo 
prosenelių, senelių liniją, kaip išpildo 
jų prasmes, kaip į savo gyvenimo viziją 
įdeda jų prasmių. Tai nėra lengva, tas 
kelias nėra akimirkos kelias, bet tai yra 
labai aiški vieta, kur žmogus gali su pa-
galba atsistoti, atsiremti ir pasiimti sti-
prybės“, - sako D. Žukauskienė. 
Logoterapija duoda labai aiškų suvo-
kimą, kad bet kokioje krizėje atsidūrus 
yra viltis, nes yra vektorius į priekį. „O 
dar geriau sakyti, vektorius į viršų, kuris 
eina per visas kartas. Ir tai yra nepažei-
džiama, žmogaus vertybinio pamato 
neįmanoma pažeisti nei krize, nei su-
trikimu. Tai vienintelė sveika vieta net 
jeigu serga visas kūnas ar serga visas 
žmogaus gyvenimas. Suradimas tos 

sveikosios vietos ir leidžia žmogui už to 
užsikabinti. Tenka kaip Miunchauzenui 
pačiam save už plaukų ištraukti iš pel-
kės“, - sako psichoterapeutė.

Kaip padėti sau?
• Susirašykite 20 dalykų, kas šiai dienai 

jums turi vertę. Kas jums yra svarbu? 
Ką branginate ir kas yra vertinga?

• Antras etapas – išsibraukite dalykus, 
kuriuos gali paliesti laikas, kuriuos 
gali atimti kas nors, pavyzdžiui, įra-
šėte namus. Juos iš jūsų gali atimti 
karas, gali sudegti namas, galite ban-
krutuoti ir jų netekti – čia jeigu namai 
įrašyti materialine prasme. Bet jeigu 
namai įrašyti dvasingesne prasme, 
tai jau atsiranda aiškus suvokimas, 
kad tokių namų prarasti negali. 

„Žmonės įvardija tokias vertybes kaip 
tiesa, santykiai, aš pats sau kaip vertybė, 
Dievas, tobulėjimas. Kiekvienas pagal 
save susikuria savo vertybinį sąrašą.  Kai 
tą sąrašą sudarysite ir išbrauksite tai, ką 
laikas, likimas ar kažkas gali atimti, daž-
niausiai lieka vertybės, kurios yra nepa-
liečiamos. Padarius tokią reviziją, ateina 
suvokimas, į ką kiekvienas gali remtis. 
Gal galite remtis į save, į savo dvasingu-
mą, į Dievą, teisybę, šeimą, artimuosius? 
Tai yra tie kabliukai, už kurių galima 
užsikabinti, kai labai blogai“, - sako D. 
Žukauskienė. 
Kaip panaudoti tas vertybes – būtų jau 
trečias etapas. „Tada jau keliamas klau-
simas, kaip man gali padėti šeima, kaip 
man gali padėti dievas, kaip man gali 
padėti teisybė, kaip aš galiu pats sau pa-
dėti“, - sako specialistė. 
Jeigu sveikata įvardijama kaip verty-
bė, ar ji yra ta didesnė vertybė ar visgi 
ją galima atimti? „Psichinės ir dvasinės 
sveikatos iš žmogaus niekada negali-
ma atimti. Franklis buvo psichiatras ir jis 
rėmėsi tuo, kad bet kokį sutrikimą, bet 
kokią ligą savyje turintis žmogus visada 
turi ir sveikąją dalelę, kuri nėra pažeista 
ligos.  Pačiame sunkiausiame ligonyje 
yra vieta, kuri neserga. Žmogus, kuris 
turi šlapimo nelaikymą ar kitus tuštini-
mosi organų sutrikimus, jis turi savyje 
dar daugybę sveikų dalykų, kurie nėra 
pažeisti ir į kuriuos galima remtis: turite 
sveikas rankas, akis, sveiką protą. Jeigu 
viskas serga, vis tiek turite dalelytę svei-
katos dvasios, kuri neserga“, - aiškina 
psichoterapeutė. 

Padėk sau
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Grįžtu į gyvenimą
Sakoma, nauji metai – naujas gyvenimas. Pas mane būtent taip ir yra. Jau tris metus slaugau savo tėvą. Jam įvyko insultas ir po 
to per tuos tris metus jis beveik neatsistatė, tapo slaugomu ligoniu. Aš tada kaip tik išėjau į pensiją ir natūraliai šeimoje buvo nu-
spręsta, kad jį slaugysiu aš.

Kiek visko mano galvoje pasikeitė per tuos tris metus. Iš pradžių galvojau, kad nieko čia sunkaus, gal tik vartymas ir prausimas bus 
sunku, bet prausimui pasikviesdavau brolį, tai tas sunkumas teko jam. Labai greitai tapo aišku, kad slaugyti žmogų – tai ir darbas 
didžiulis, ir reikia psichologinės stiprybės, ir dar žinių turėti, kaip viską teisingai daryti. 

Kažkur po metų ėmiau jausti, kad gyvenu labai uždarą gyvenimą. Juk svajojau, kad išeisiu į pensiją, tai jau pagyvensiu sau. Eisiu į 
teatrus, koncertus, renginius visokius. Bet pasidairiau, kaip sakant, aplinkui ir supratau, kad taip uždarai, namuose sėdi visas pa-
saulis. Juk buvo kovidas ir karantinas. Nurimau ir toliau slaugiau tėtį. Jo būklė prastėjo, o dar gydytojų jokių neprisikviesi, tai buvo 
daug streso ir nežinios, kai jis imdavo, pavyzdžiui, kosėti. Ačiū Dievui, galiausiai pavyko atrasti būdą, kaip bendrauti su poliklini-
kos slaugytoja, tai ji nuostabiai kantriai mane mokė telefonu, davė daug gerų patarimų ir pamokymų.  

Kai atėjo vasara ir visi puolė gyventi gyvenimą, aš ir toliau likau namuose su tėčiu. Jis beveik nustojo keltis iš lovos, teko ieškoti 
sprendimų dėl tualeto. Vos ne mėnesį aš su juo kalbėjausi, pykausi, derėjausi, įkalbinėjau dėtis kelnaites nakčiai. Nes kiekvieną 
rytą tekdavo keisti patalynę. Slaugytoja patarė įsigyti neperšlampamą čiužinį. Dukra nupirko, bet tas čiužinys apsaugo tik pačią 
lovą. O tėtis prabunda vis tiek savo šlapimo baloje ir paklodė šlapia... Galiausiai jam, matyt, pačiam pabodo, kad kas rytą tas pats 
vaizdas: kvapas šlapimo, aš traukiu paklodę, nešu į skalbimo mašiną, keičiu jam apatinius. 

Kai tėtis nusukęs galvą beveik pašnibždom pasakė „bandom tuos pampersus“, skubiai paraginau dukrą skuosti į vaistinę. Ji iš 
vaistinės grįžo visa patenkinta. Ten jai pasakė, kad reikia susitvarkyti dokumentus pas šeimos gydytoją ir tėčiui tas sauskelnes 
dar kompensuos. Iš vaistinės dukra parsinešė visokių kosmetikų – tepalų odai, kokių tai valymo priemonių katrų nereikia plauti. 
Dukra nupirko vieną vyriškų sauskelnių pakuotę. Tėčiui, mačiau patiko, kad jos juodos spalvos, net pakėlęs galvą nuo pagalvės 
save apžiūrinėjo.

Ir žinokit, prasidėjo man naujas gyvenimo etapas. Nereikia rytais keisti patalynės, skalbti, apiplauti tėčio. Pakeičiu tą sauskelnę ir 
viskas. Dar tiesa, panaudoju vieną iš tų kremų, kur dukra nupirko – geras išradimas, nuplauni odą be vandens.

Tėtis dabar kai pabunda, aš jį pamaitinu, įjungiu jam serialą, jis ten turi mėgstamų, pasitvarkau namuose ir kai jis užmiega, einu 
pasivaikščioti! Man tai begalinis džiaugsmas. Išeiti į gatvę, nueiti į biblioteką, buvau neseniai susitikus su kolege iš darbo, atsigė-
rėm kavos. Dabar dėka tų sauskelnių kasdien turiu dvi valandas sau, po pietų buitiniai rūpesčiai – parduotuvės, maisto gamyba. 
O vakare su tėčiu ateina pabendrauti mano sesuo, brolis, ateina mano dukra, kiti anūkai. Jie bendrauja, tėčio nuotaika visai kita, 
jis pasakoja kokias tai savo jaunystės laikų istorijas, o aš susiskambinau su drauge Vanda ir mes buvom spektaklyje! Pagaliau 
ėmiau mėgautis pensija. Labiausiai, žinoma, negaliu liautis stebėtis kokį pokytį padarė, kaip sako mano dukra, tinkamai parinkta 
slaugos priemonė.

Labai norėjau parašyti jums laišką, nes beieškodama informacijos apie slaugą, radau jūsų tinklalapį. Vieną kartą net jums skam-
binau, labai daug informacijos suteikė slaugytoja Jolita, ačiū jai. Tikiu, kad jūsų puslapį skaito kiti tokie kaip aš, slaugantys savo 
artimus žmones. Tai labai norėjau jiems perduoti žinutę – klauskit, ieškokit informacijos, negyvenkite problemose, yra visokių gy-
venimą palengvinančių sprendimų. Aš juos radau, jie man padėjo susigrąžinti gyvenimą, padėjo geriau jaustis mano tėčiui. Padės 
ir jums, tik ieškokit.

Nijolė, Kaunas
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Kojos lūžis
Šiandien grįžau iš parduotuvės, į kurią ėjau jau be lazdelės ir nusprendžiau, kad kažkam turiu papasakoti savo istoriją. Istorija gal 
ne kažkuo ypatinga, bet man tai buvo sunkus gyvenimo periodas. Tik prasidėjo žiema, griuvau ir susilaužiau koją. Esu stambesnio 
sudėjimo ir jau amžiuje, tai ne mano atveju šokinėti ant vienos kojos. 

Po lūžio buvo sunkus mėnuo, nes pasidariau gulinti, man reikėjo pagalbos su apsipirkimu, maisto gaminimu, namų tvarkymu. 
Negalėjau nusiprausti, net nuėjimas į tualetą buvo dienos žygdarbis. Aš gyvenu viena, esu išsiskyrusi, dukra gyvena ne Lietuvoje. 
Nevažiuos ji dabar manęs slaugyti dėl sulaužytos kojos. Labai aiškiai pajutau, ką reiškia būti vienišam ir neįgaliam.   

Man niekada gyvenime nėra lūžęs joks kaulas, tai tikrai buvo naujas dalykas. Ir labiausiai, sukrėtė, kai suvokiau, kad dėl kojos lūžio 
tapau vos ne gulinčiu slaugomu ligoniu. Po poros savaičių gilaus liūdesio supratau, kad reikia kapstytis iš tos blogos nuotaikos ir 
ėmiau po truputį spręsti visą tą kalną rūpesčių, kuriuos gavau kartu su lūžusia koja. Pirmiausiai, man reikėjo kažkaip išsiprausti. 
Kaip tą padaryti sukau galvą kelias dienas. Vos savo svorį pernešu, į vonią tikrai neįlipsiu, dar reikia saugoti gipsą nuo vandens. 
Kaip sakoma vienoje TV laidoje, pasinaudojau skambučiu draugui. 

Su Elena ir Zita draugaujam nuo universiteto laikų, viską kartu ištvėrėm – ir vaikų gimimus, ir vyrų išdavystes, mirtis, ir sunkias di-
agnozes. Mes viena kitos užnugaris ir palaikymas. Ir dabar, kai visos pasidarėm pensininkėmis kartu vaikštom į visokius renginius, 
dainuojam chore, tai nemažai pakeliaujam. Smagiai, žodžiu, gyvenam.

Pasikviečiau vieną vakarą Eleną ir Zitą, atskubėjo jos abi labai susirūpinusios, galvojo, kad čia pas mane kokia bėda rimta. Išdės-
čiau savo problemą, kad negaliu nusiprausti jau antrą savaitę. Zita nusijuokė, numojo ranka ir pasakė, kad jokia čia problema. Jai 
teko kelis metus prieš mirtį slaugyti vyro mamą, tai ji papasakojo, kad paskutinį pusmetį ji anytą plaudavo plovimo servetėlėmis. 
Tada tai buvo naujiena ir nepigiai kainavo, o dabar jau visai įprastas dalykas. Ir čia pat atsikėlė ir išsiruošė į vaistinę jų pirkti.

Kas galėjo pagalvoti, kad viskas taip lengva ir paprasta! Gyveni ir mokaisi. Ir pensijiniame amžiuje galima dar kažką naujo sužino-
ti. Parašyti jums kilo noras, nes pagalvojau, kad viskas man galėjo būti visai kitaip jei neturėčiau savo puikių draugių. O juk kažkas 
gali taip ir nesužinoti, kad yra pagalba ir gyventi problemoje. 

Sakyčiau, kad sulaukus penkiasdešimties, jau reikia visoms moterims pasidomėti tokiais dalykais kaip prausimosi servetėlės, šla-
pimą sugeriantys įklotai ar sausas šampūnas ir galvos plovimo kepuraitės. Kojos lūžis ar dar kokia bėda ir su tuo gali tekti susidur-
ti. Tai geriau, kad iki to laiko jau būtų šiokių tokių žinių.

Mano atsistatymas po lūžio vyksta gerai, vaikštau į reabilitacines mankšteles, prieš tai vaikščiojau su lazdele. Dabar jau nukišau 
ją į spintos kampą. Tikiuosi, greitai neprireiks. Aš dar į choro repeticijas neinu, bet kai tik pradėsiu, tai būtinai visoms moterims pa-
sakosiu apie prausimosi servetėles, kad jos žinotų, kad nepasimestų kaip aš, kai nutiks kokia gyvenimo situacija. Manau, moterys 
apie slaugą turi žinoti daugiau, kad galėtų padėti sau ir kitam kai reikės. 

p.s. Jūsų organizaciją Zita užrodė, ji kol slaugė anytą buvo jūsų paskaitose, tai sakė, kad tuomet jai labai padėjote. Kai sužinojo, 
kad jums rašysiu, paprašė nuo savęs padėkoti. Tai dėkoju Zitos ir savo vardu už tą informaciją, kurią suteikiate. Tai reikalinga labai 
daugeliui žmonių. Ačiū jums. 

Gražina, Kaunas

Gyvenimo pokyčiai
Moterys mėgsta sakyti „po Naujų/nuo pavasario/po gimtadienio imsiuos kokių nors pokyčių gyvenime“. Aš irgi esu gerbėja tokių 
„proginių“ pokyčių. Kartą draugė pakvietė pasimankštinti nauja mankšta – ant batutų. Kažkaip labai linksmai atrodė, kai žiūrėjau 
internete, kaip ta mankšta vyksta. Visai nesusimąsčiau, kad šita mankšta man gali netikti. Su užsidegimu pasakiau draugei, kad 
čia bus mano sveikesnio, fiziškai aktyvesnio gyvenimo pradžia. Tai bus mano šių metų pokytis. 

Jau po poros minučių šokinėjimo ant batuto supratau, kad kažkas ne taip. Labai norėjosi į tualetą, bet juk prieš pat užsiėmimą 
buvau nuėjusi. Per užsiėmimą į tualetą bėgau du kartus. Pasibaigus treniruotei trenerė pasiūlė išgerti arbatos, pasikalbėti. Tokiam 
nedideliam moteriškam ratelyje smagiai šnekėjomės, leidom laiką. Trenerė užvedė kalbą apie mano lakstymą į tualetą, suglumau, 
kažkaip buvo nesmagu apie tai kalbėti. Pasirodo, mankšta ant batutų parodo tikrąją problemą, jeigu moteris turi polinkį į šlapimo 
nelaikymą. Aš pagimdžiau du vaikus, visi nėštumai buvo sunkūs, darė cezarį. Kai susimąsčiau turėjau pripažinti sau, kad man jau 
pradėjo ryškėti šlapimo nelaikymo požymiai: nusičiaudėjus netikėtai buvo porą kartų pajutusi, kad ištekėjo šlapimas, jeigu užeina 
noras šlapintis, tai turiu kuo skubiau bėgti, nes atrodo nenulaikysiu. 

Batutų treniruotes vedanti trenerė Donata patikino, kad jei mankšta ant batutų iš pradžių išryškina problemą, tai jie labai sė-
kmingai ją ir sprendžia. Ir j buvo teisi. Aš jau tris mėnesius porą kartų per savaitę mankštinuosi ant batutų. Jokių tokių ištekėjimų 
nusičiaudėjus daugiau nepastebėjau, užsinorėjus šlapintis galiu ir pakentėti. Manau, kad mankštindama visą kūną aš neblogai 
mankštinu ir dubens raumenis. Ir mūsų trenerė nuolat pabrėžia, kad šokinėjant būtent dubens raumenys puikiai įsijungia ir stiprė-
ja. Turiu pripažinti, kad sprendimas vaikščioti į batutų treniruotes buvo pats geriausias mano gyvenimo pokytis. Fiziškai jaučiuosi 
gerai, neliko to nepatogumo ir nerimo dėl čiaudėjimo ar kosėjimo viešose vietose. 
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Nusprendžiau jums parašyti, nes matau, kad daug kalbate apie šlapimo nelaikymą, pas jus užsuka žmonės ieškodami sprendimo. 
Aš šiam gyvenimo tarpsniui, kol dar esu jauna ir mano šlapimo nelaikymas gali būti kontroliuojamas, atradau sau sprendimą – 
mankštą ant batutų. Siūlau šį būdą išmėginti visoms jaunoms, gimdžiusioms moterims – tai ir mankšta, ir gera nuotaika, ir puiki 
savijauta po to, ir dar nuostabi moterų bendruomenė. Suprantu, kad šlapimo nelaikymas kaip liga yra linkęs stiprėti ir greičiausiai 
man apie jį reikės galvoti ir ateityje. Bet tikiuosi, kad su mankštomis aš labai į tolimą ateitį nustumsiu šią problemą, kai reikės vais-
tų ar kokio kito gydymo.   

Gitana, Kaunas

Jūsų laiškai ir istorijos

Šlapimo nelaikymas kaip iš giedro dangaus
Jau virš metų gyvenu su šlapimo nelaikymu. Prieš metus man nutiko insultas ir kovojant su jo pasekmėmis teko suprasti, kad turiu 
ir šlapimo nelaikymą. Aš esu mokytoja, likimo ironija, paskutiniais metais prieš pensiją (buvo likę keli mėnesiai) man nutiko insul-
tas. Mokytojo darbas, kaip žinia, kupinas įtampos ir nuolatinio streso, bet per tiek darbo metų, jau buvo įtikėjusi, kad esu atspari 
stresui ir tikrai negalvojau, kad mane ištiks insultas. Atrodė, kad čia vyresniems nutinka ir gal labiau vyrams ar bent jau turintiems 
antsvorį. Aš visada buvau sportiška, darbas su jaunimu neleidžia užkerpėti: lankiau šokius, su grupele bendraminčių rengdavom 
savaitgalinius ėjimo žygius.

Tas insultas man buvo dvigubas, o gal net trigubas smūgis. Laukiau pensijos, planavau, kaip išvyksiu į užsienio kelionę, paskui 
ilsėsiuosi sode prie savo mėgiamų gėlių. Viskas buvo pastumta į šalį ir atidėta ateičiai. Gulėjau ligoninės lovoje ir meldžiau Dievo, 
kad apsaugotų nuo komplikacijų. Jis apsaugojo ir padėjo man atsistatyti po ligos, tačiau vieną komplikaciją visgi paliko – šlapimo 
nelaikymą. Tai buvo bene sunkiausiai pakeliamas likimo smūgis... Pamenu, ligoninėje sesuo vilko man sauskelnes, o mane lyg 
replėmis gniauže gėdos jausmas, jis niekaip neapleido. Išėjus iš ligoninės, jau namuose, sauskelnės išliko dar gerą pusmetį. 

Dirbau su kineziterapeute, kad atsistatytų vaikščiojimo funkcija, kad gerai valdyčiau ranką ir koją. Ji nedrąsiai pasiūlė pratimų 
dubens dugno stiprinimui. Kai pabandžiau sutraukti raumenis, kaip ji mokė, supratau, kad nieko ten nejaučiu. Darėme kitokius 
pratimus. Labai tikėjausi, kad kaip pavyko susigrąžinti ranką ir koją, taip pavyks susigrąžinti ir gebėjimą išlaikyti šlapimą šlapimo 
pūslėje. Stebėjau gerą pokytį – sauskelnes pakeičiau į įklotus, aiškiai ėmiau jausti, kada noriu pasišlapinti, tačiau vis būdavo tokių 
išbėgimų, kurių nepajėgdavau suvaldyti jokia minčių ar kokių raumenų jėga.

Mane prižiūrinti gydytoja neurologė pasakė, kad šlapimo nelaikymas gali išlikti visam gyvenimui. Žinoma, neturiu prarasti vilties 
ir ypač noro mankštinti dubens raumenis. 

Pagaliau tapau pensininke, šią vasarą gyvenu sode. Save juokaudama vadinu pensininke su bagažu: truputį velku koją, nėra tiek 
jėgos vienoje rankoje kiek kitoje ir dar nelaikau šlapimo. Po šito sakinio sodo kaimynės, kurios pas mane vakarais užsuka atsigerti 
arbatos ir aptarti daržų-gėlynų reikalų, ima karčiai juoktis. Joms dėl kitų priežasčių taip pat jau yra šlapimo nelaikymas, tad esa-
me beveik bendraminčių grupė. 

Per šiuos metus supratau, kad žmogus gali susitaikyti su sunkiausia situacija. Iki insulto jei kas būtų pasakęs, kad dar turėsiu ir 
šlapimo nelaikymą, būčiau pasakiusi, kad to nepakelsiu. Pakėliau, ištveriu kasdien ir mokausi su tuo gyventi. Rudenį grįšiu gyventi 
į miestą, tikrai nenoriu tūnoti namuose. Juk esu pensininkė, pagaliau galiu mėgautis laisvu laiku, visokiais renginiais, parodomis, 
bendravimu su draugėmis, reiks ir anūkus prižiūrėti. Aš noriu gyventi tokį gyvenimą, koks man patiktų. Ir tikrai neleisiu, kad ište-
kantis šlapimas iš manęs tai atimtų.

Perskaičiau visus jūsų tinklalapyje publikuotus skaitytojų laiškus ir jie mane įkvėpė. Žmonės atrado savyje stiprybės, jie kovojo už 
save, lipo per gėdos jausmą. Aš irgi turiu tokios stiprybės, juk išgyvenau po insulto! 

Dėkoju jums už visą tą informaciją, už konsultacijas. Noriu ir aš įkvėpti tuos, kuriems šlapimo nelaikymas įvyks lyg žaibas iš giedro 
dangaus. Kaip sakoma, persižegnokite ir susiraskite gerą kineziterapeutą, laukia daug mankštų. Jokiu būdu nepasiduokite ir ne-
susitaikykite su bloga savo savijauta. Mes patys sprendžiame, kaip jausimės ir koks bus mūsų gyvenimas. 

Silvija, Kaunas
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Dvigubos stigmos pasaulis
Su šlapimo nelaikymu gyvenu ne vienerius metus, bet iki šiol niekam apie tai nepasakojau. O kam tą daryti, galvojau anksčiau. 
Įsidedu mažą įklotą, apsaugo nuo kvapo ir stipresnių ištekėjimų. Jų pasitaikydavo labai retai, tad grynai kaip apsauga nuo tų kelių 
lašelių, kurie dienos pabaigoje vis tiek duoda tokį šlapimo kvapą. Darau Kėgelio pratimus, bet kol kas tai netapo tokiu kasdieniu 
įpročiu. Labiau pagal principą, kai žaibas griaudėja, tada žegnojamės. Kai įvyksta stipresnis ištekėjimas, tada jau entuziastingai 
darau tuos pratimus kasdien. Paskui užsimiršta kasdienybės rūpesčiuose: darbai, namai, vaikai.

Prieš kurį laiką nusprendžiau, kad jau laikas kažką su tuo šlapimo nelaikymu daryti. Įklotus naudoju kasdien, jau būna dienų, kai 
pasikeičiu į antrą. Paskaičiavus išleidžiamus įklotams pinigus, supratau, kad suma nemaža gaunasi. Čia jūsų tinklalapyje atradau 
gerų straipsnių, supratau, kad jei gaučiau tokią diagnozę, galėčiau gauti ir kompensaciją priemonėms. Be to, jau ir atsirado toks 
nedidelis noras pasikalbėti su kokiu mediku, gal pasiūlytų kokių vaistų ar kažko efektyvesnio nei Kėgelio pratimai. Juolab, kad 
panašu, jog tas šlapimo nelaikymas progresuoja ir man jau reikia pagalbos. 

Užsirašiau pas šeimos gydytoją, ji turėjo būti pirma, kuriai papasakosiu. Atidarau jos kabineto duris, o ten gydytoja, seselė ir dar 
studentė, rezidentė, matyt. Šiek tiek išmušė iš pusiausvyros, bet buvau kupina ryžto atskleisti savo paslaptį, tai nusprendžiau ne-
dvejoti. Aišku, buvo sunku atvirauti tegul ir nedidelei, bet grupelei žmonių. Šeimos gydytoja įrašė diagnozę, gavau kompensacijai 
receptą. Ir ji dar išrašė siuntimus pas reabilitologą ir gydytoją urologą. Sakė, kad su jais galėsiu pasikonsultuoti dėl gydymo vais-
tais ar kokių nors nemedikamentinių būdų.

Na pirminis tikslas – gauti diagnozę ir kompensaciją šlapimą sugeriantiems įklotams – pasiektas. Tikėjausi, aišku, kad šeimos 
gydytoja duos man kokių vaistų ar tų nemedikamentinių būdų patarimų. Pasakiau sau, kad tai lyg koks kompiuterinis žaidimas – 
pirmą lygį įveikiau. Dabar laukia dar du – kai juos įveiksiu, būsiu nugalėtoją, gausiu apdovanojimą. 

Reabilitologė kabinete buvo viena, šnekėti buvo lengviau, bet čia ji pradėjo pildyti kažkokį klausimyną ir uždavinėti įvairius klau-
simus. Bėrė tokia beveik greitakalbe ir man kaip kokioj viktorinoj buvo skirta labai nedaug laiko atsakyti. Vienas klausimas ypač 
suglumino ir užplūdo daug minčių, kai supratau, ką ji nori paklausti. Sako „ar jums yra nutikę nelaimingų nutikimų?“. Mintys gal-
voje skriejo žaibo greičiu: kokie nelaimingi nutikimai? Kojos lūžis? Bet mes gi apie šlapimo nelaikymą lyg kalbam. Ai, tai čia ji taip 
vadina šlapimo ištekėjimus! 

Nieko labai naujo iš jos neišgirdau, kaip supratau, mano skundai buvo sudokumentuoti dar vieno mediko, šį kartą tokia klausi-
myno forma. Išėjusi iš jos kabineto vis galvojau, kaip čia gydytoja tokias formuluotes vartoja? Kodėl ji negalėjo pasakyti – ar jums 
nebuvo stipresnių šlapimo ištekėjimų? O dabar – nelaimingi atsitikimai... Galėjau taip greitai jos nesuprasti, likti prie suvokimo 
apie lūžusią koją ir atsakyti ne, nebuvo. Tai kaip čia mes būtume susišnekėjusios? 

Vėliau daug galvojau apie tai, kas nutiko tos gydytojos kabinete. Klausiau savęs, ar čia ta pati stigma, kuri mane vertė tylėti du me-
tus? Medikai irgi jaučia kažkokią stigmą kalbėti su pacientais apie šlapimo nelaikymą? Ar tas mūsų tylėjimas sukėlė tokią baimę 
kalbėti apie tai, kad stigma tapo dviguba? Ir niekam jau nedrąsu apie tai prabilti ir kalbėti normaliais žodžiais?..

Pas gydytoją urologą ėjau jau su kitokia nuotaika. Man vis dar nebuvo smagu šnekėti. Nebuvo smagu, kad prie kabineto durų 
sėdėjau vyrų būrelyje, kad visi sėdintys galėjo nesunkiai girdėti pokalbių nuotrupas iš gydytojo kabineto – tokios plonos ten, pasi-
rodo, durys. Na ne sveikieji čia susirinko. Jie turi šlapimo problemų dėl vienų priežasčių, aš – dėl kitų. Todėl ryžtingai atidariau duris 
ir sutikau vėl pasakoti savo paslaptį medikui vyrui ir dar trims vyrams, kurie liko koridoriuje. 

Urologas paskyrė vaistų, priminė, kad Kėgelio pratimai turi tapti kasdiene „malda“ lyg Tėve mūsų. Kad verta užsirašyti į kokias 
dubens dugno mankštas. Gavau dar daug kitų patarimų, kuriuos puoliau įgyvendinti. 

Pasišnekėti su specialistais buvo naudinga, gal ne su visais norėjosi kalbėti, ne visi pokalbiai davė naudos, tačiau „praėjau trys ly-
gius“, tapau stipresnė ir drąsesnė. Turiu kompensaciją priemonėms, sumažėjo išlaidos. Žodžiu, nors nebuvo lengva, tačiau vertėjo 
prabilti apie savo šlapimo nelaikymą. Noriu ir kitiems, tyliai skaitantiems straipsnius internete ir niekam apie tai nekalbantiems, 
pasakyti, kad verta prabilti. Kaip sunku tai bebūtų. Dėl savo geresnio gyvenimo visi galime įveikti bet kokio žaidimo tris lygius. 

Simona
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Klausimas

Sveiki,
mano vyras buvo pas urologą ir jam diagnozavo prostatos vėžį. Kaip sakė gydytojas, 
vėžys yra neagresyvus ir kol kas jis nebus operuojamas. Mums buvo paaiškinta, kad 
vyras bus aktyviai stebimas, surašė, kada turi vėl apsilankyti ir kokius tyrimus pasida-
ryti. Nebus operacijos sakė gydytojas vyrui, nebus po to šlapimo nelaikymo ir erekcija 
išliks. Vyras išėjo iš gydytojo kaip ir patenkintas tuo, kad nereikės operuotis ir dar ne-
bus tokių pašalinių operacijos pasekmių. Tačiau aš matau, kad jis jaučia vidinę įtam-
pą, kad turi vėžį ir niekas su tuo nedaroma. Tikiuosi, gal kažkaip ilgainiui susigyvens 
su ta mintimi ir nurims. 
Mane labiau neramina, kad jam išlieka nestiprus šlapimo nelaikymas, dažnesni ėji-
mai į tualetą naktį. Jis iš esmės dėl to kreipėsi į urologą, ieškojo sprendimų būtent 
toms problemoms. Skalbiu rūbus ir man atrodo, kad jam tas šlapimo ištekėjimas pa-
sidarė stipresnis. Patarkite, prašau, ką daryti su šlapimo ištekėjimu. 

Ilona, Kaunas

Atsako VUL Santaros klinikų ir Gerovės klinikosurologas, med.dr. Arnas Bakavičius

Net trečdaliu atvejų nustačius prostatos karcinomą, skiriamas ne chirurginis ar medikamentinis gydymas, o aktyvus stebėjimas. 
Savo klinikinėje praktikoje turiu ligonių, kuriems prostatos karcinoma sėkmingai stebima daugiau nei 10 metų ir šiuo metu liga 
nerodo jokių agresyvumo pokyčių. Didelė dalis šiuo metu diagnozuojamų prostatos navikų pasižymi mažo agresyvumo biolo-
gine elgsena. Kadangi prostatos vėžio aktyvus gydymas susijęs su didele gyvenimo kokybę pabloginančių komplikacijų rizika, 
tokių kaip erektilinė disfunkcija ar šlapimo nelaikymas, buvo inicijuota daugybė klinikinių studijų, kurios pateikė stipraus lygio 
mokslinius įrodymus, kad tam tikrus mažos rizikos prostatos navikus galima saugiai stebėti.

Aktyvus stebėjimas reiškia, kad ligonis kas 3-6 mėnesius turi atvykti gydytojo urologo konsultacijai. Jos metu vertinamas kraujo 
PSA pokytis bei objektyvūs pakitimai prostatoje. 

Prostatos magnetinis rezonansas ir biopsija kartojama bent vieną kartą per 3 metus, siekiant įvertinti, ar neatsirado naujų radi-
ologinių ir histologinių ligos agresyvumo požymių.

Apie 10 procentų aktyviai stebimų ligonių patys pageidauja nutraukti aktyvų stebėjimą dėl jaučiamo nerimo, kuris susijęs su 
žinojimu, kad jiems nustatyta onkologinė liga, nors ligos agresyvumo pokyčių ir nebūna nustatyta. Tokiems pacientams labai 
svarbi psichologinė pagalba.

Atsako VšĮ Inkocentras vadovė, gydytoja Jurga Misevičienė
Didžiausia vertė aktyvaus stebėjimo, mano manymu, yra ta, kad žmogus apsaugomas nuo chirurginio gydymo nulemtos gan 
dažnos pasekmės – šlapimo nelaikymo. 

Svarbu suprasti, kad nesvarbu kokio jis yra dydžio, tačiau esantis prostatos vėžys duoda tokį simptomą kaip šlapimo nelaikymas 
ar kitus šlapinimosi sutrikimus. Kol auglys nedidelis, šlapimo ištekėjimai bus neryškūs. Tačiau auglys jau yra ir jis nesumažės. Tad 
ir šlapimo ištekėjimai ar kiti skundai, susiję su šlapinimusi, liks.  

Didėjanti prostata pradeda spausti šlaplę ir todėl gali pradėti vystytis kokio nors tipo (pavyzdžiui, persipildymo) šlapimo ne-
laikymas. Todėl kelnaitėse dienos pabaigoje vyras gali matyti šlapimo lašus. Tam, kad žmogus nesijaustų dėl to blogai, siūlau 
pasidomėti esamomis rinkoje slaugos priemonėmis. Net ir tie keli išlašėję lašai gali kelti diskomfortą. Kad nebūtų šlapių kelnai-
čių pojūčio, kad nebūtų baimės dėl šlapimo kvapo, verta pradėti naudoti šlapimą sugeriančius gaminius. Jūsų atveju, manau, 
pradėkite nuo mažiausio sugėrimo įklotų. Kai kurie šlapimą sugeriančių gaminių gamintojai turi atskiras linijas vyrams. Vyriški 
įklotai būna juodos spalvos, kad derėtų prie apatinio trikotažo. 

Patarčiau su vyru pasišnekėti apie gyvenimo būdo pokyčius. Jūsų vyro kasdienybėje turėtų atsirasti įprotis gerti daugiau van-
dens, vartoti maisto papildus (mažinantys uždegimą ir prostatos funkcijai pagerinti), naudinga būtų užsiimti lengva mankšta ar 
įprasti daugiau vaikščioti vakarais. Nenumokite ranka į vyro psichinę sveikatą, nepalikite visko savieigai. Kreipkitės į organizaci-
ją POLA, joje yra daugybė stiprinančių veiklų, nemokamų konsultacijų susidūrusiems su onkologine diagnoze. 


