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Žmogaus ryšys su žmogumi

• Neišvengiamas – žmogui reikia 

žmogaus,nes tai užprogramuota mūsų 

prigimtyje;

• Stipri jėga – kurianti, gydanti arba griaunanti;

• Ypatingas – jame gali pažinti, atskleisti save, 

mokyti(s), dalinti savo emocijomis, žiniomis, 

pažinti kitą;

• Ryšiui svarbu kokybė ir pastangos.



Iškilus sunkiai situacijai



Užduotys medicinos personalui

1. Pastebėti kas vyksta, „įgarsinti“;

2. Išgirsti reakciją ir įvertinti paciento emocinę 

situaciją;

3. Nukreipti pagalbai;

4. Pripažinti, kad prireiks laiko suprasti, kas 

vyksta;

5. Padėti numatyti kelis žingsnius į priekį, „o kas 

toliau?“

6. Padėti surasti bent vieną žmogų, kuriam būtų 

galima paskambinti ir pasidalinti, jei matot, 

kad to reikia.   



Onkologinė liga yra daugiau nei liga
Kurilionok M, Jasiulionienė I. Psichologo vaidmuo reabilitacijoje. Sveikatos 

mokslai 2004;1(32):51-55. 

1. Fiziniai simptomai (skausmas, nuovargis); 

2. Psichologiniai simptomai (baimė, liūdesys, 

nerimas, depresija);

3. Socialiniai rūpesčiai (dėl šeimos ir jos 

ateities, darbas, jo netekimas, izoliacija);

4. Dvasiniai rūpesčiai (ieškojimas patvirtinančių 

filosofinių, religinių arba dvasinių įsitikinimų);

5. Egzistenciniai rūpesčiai (ieškojimas 

gyvenimo prasmės, kentėjimas)



Kaip sau padėti?

1. Priimti kito pagalbą – tokią ir tiek, kiek 

tuo metu kitas gali;

2. Pažadėti, kad po truputį padėsiu priimti 

situaciją tokią, kokia ji yra;

3. Ieškoti žmonių, kurie galėtų dalintis 

savo sveikimo istorija ir padėtų 

nepamesti kelio;

4. Būti aktyviu savo sveikimo istorijos 

kūrėju bei komandos nariu. 



Vienas lauke – ne karys

• Remiantis visuminiu požiūriu į  sveikatą, 

pripažįstama, kad norint padėti pacientui, 

kylančios fizinės, socialinės bei psichologinės 

problemos turi būti sprendžiamos 

kompleksiškai, sutelkiant įvairių specialistų 

pajėgas ir jas apjungiant į komandinę veiklą. 

• Kiekvieno paciento gydymas turi būti 

individualus, koreguojamas pagal gydymo 

rezultatus, siekiant efektyvesnių rezultatų ir  kuo 

kokybiškiau teikiant paslaugas.



Kodėl komanda?

• Praktika rodo, kad komandoje žmonės pasiekia 

geresnių rezultatų nei pavieniai darbuotojai;

• Komandoje yra galimybė geriau panaudoti atskirų 

darbuotojų stiprybes.

• Komandai yra būdinga:

– bendradarbiavimas (suvokiamas kaip bendros 

problemos sprendimas ir bendras sprendimo 

priėmimas); 

– tarpusavio pagalba;

– vienalytiškumo ir įvairiapusiškumo pusiausvyra



Jei dirbam komandoje

• Vyrauja pozityvi psichologinė atmosfera;

• Vyksta tobulėjimas;

• Komandoje yra bendrumas;

• Sujungiamos komandos narių 

kompetencijos, patirtys;

• Komandos nariai stiprina tam tikras 

asmenines savybes: atlaidumą, atvirumą, 

sąžiningumą. 



Pacientas komandoje – ypatingas narys



Ko reikia pacientui?

• Jausmo ir veiksmų, įrodančių, kad jis 

svarbus;

• Žinojimo „Aš galiu“;

• Padrąsinimo;

• Žmonių, kurie turėtų vilties, suprastų ir 

padėtų rasti kelią išgyventi sunkius 

jausmus ir sunkias situacijas.



Ko reikia komandos nariams?

• SUDERINTŲ LŪKESČIŲ;

• ABIPUSĖS PAGARBOS;

• INDĖLIO – PASTANGŲ;

• ATVIRO BENDRAVIMO be 

apsimetinėjimo, vienas kito saugojimo, 

tačiau pagrįsto geranoriškumu;

• BENDRADARBIAVIMO 




