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ĮŽANGA

Šios „Pokalbių knygelės“ tikslas – padėti žmonėms, gyvenantiems 
Lietuvoje, įgyti naujus kalbos įgūdžius sveikatos apsaugos srityje. Kai 
žmonės blogai jaučiasi arba suserga kokia nors liga, siekdami medicininės 
pagalbos, jie eina pas gydytoją. Tačiau nekalbant lietuviškai, gali būti 
problematiška susikalbėti su gydytoju bei kitais sveikatos priežiūros 
darbuotojais. „Pokalbių knygelė“ padės žmonėms įveikti tiek kalbines, tiek 
kultūrines kliūtis ir pagerins pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų 
tarpusavio supratimą.

Pagrindiniai „Pokalbių knygelės“ personažai yra „Take Care“ šeimos 
nariai – mama, tėtis, dukra, sūnus ir močiutė. Juos pamatysite įvairiose 
situacijose. Pavyzdžiui, pasirašant draudimo sutartį, einant pas gydytoją, 
lankantis pas odontologą, perkant vaistus vaistinėje. Jūs dalyvausite šeimos 
diskusijose apie sveiką gyvenimo būdą bei išgirsite naudingų patarimų apie 
ligų prevenciją.

Knygelė suskirstyta į 12 temų. Kiekvienoje temoje pateikti svarbiausi 
žodžiai, frazės ir dialogai. Taip pat ten rasite kūno dalių aprašymą ir 
standartinių simptomų sąrašą.

„Pokalbių knygelė“ yra pagrindinio Take Care projekto produkto „Sveikatos 
priežiūros kalbos gidas migrantams“, kurį sukūrė projekto partneriai iš 8 
Europos Sąjungos šalių – Bulgarijos, Kipro, Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, 
Portugalijos, Rumunijos ir Ispanijos, dalis. 

Į gidą taip pat įtraukti „Medicinos terminų žodynėlis“ ir „Medicinos 
paslaugos Lietuvoje“. Žodynėlyje pateikti kiekvienos temos žodžiai, kurie 
yra išversti į 17 kalbų ir gali būti naudojami kartu su „Pokalbių knygele“. 
„Medicinos paslaugose Lietuvoje“ pateikiama informacija apie šalies 
sveikatos apsaugos sistemą,  greitosios pagalbos paslaugas, sveikatos 
draudimą, šeimos gydytojus, gimdymo namus, senelių priežiūrą ir t.t.

Visą mokomąją medžiagą, padedančią sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjams bendrauti su migrantais kritinėse situacijose, kartu su 
„Pratimais savarankiškam mokymuisi“ ir „Kalbos pagrindų greitosios 
pagalbos rinkiniu“ galima rasti projekto internetinėje svetainėje 
www.takecareproject.eu.

Svarbu: Atkreipiame dėmesį, kad nei „Pokalbių knygelė“ nei kiti Take 
Care produktai NESIEKIA mokyti medicinos ir NESIEKIA teikti diagnozių ar 
gydymo patarimų. Vienintelis visų šioje knygelėje aprašytų situacijų tikslas – 
iliustruoti kalbos naudojimą tam tikrame sveikatos problemų kontekste. 
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“Take Care” šeima

Tėtis

Mama

Močiūtė

Dukra

Sūnus



“Take Care” tėtis eina į sveikatos draudimo bendrovę pasirašyti savo šeimos draudimo sutartį.

Frazės

Man reikia informacijos 
apie sveikatos draudimą.

Šeimos. Man, mano nėščiai 
žmonai ir mūsų vaikams - 
mūsų dukra yra 14, o mūsų 
sūnus yra 5 metų. Štai informacija apie mūsų 

sveikatos draudimo planus 
ir mokesčius.

Labas rytas. Kuo galiu  
jums padėti?

Individualų 
ar šeimos?

Ačiū.

Koks yra išmokamosios sumos dydis ir išmokos?

Norėčiau sudaryti draudimo sutartį.

Koks yra metinis / mėnesinis mokestis?

Kada gausiu savo sveikatos draudimo kortelę?

Kas yra mano tarpininkas / agentas?

agentas
metinis mokestis
pašalpos/išmokos
papildomas mokestis
išmokų dydis
sveikata
sveikatos priežiūros paslaugos
sveikatos draudimas
sveikatos draudimo kortelė
draudimo sutartis
draudimo bendrovė
draudimas
draudimo numeris
tarpininkai/tarpininkas
mėnesinis mokestis
slaugos paslaugos namuose
asmeninė rizika
mokėjimo indėlis
politika
papildomas draudimas

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE
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Draudimas 



Sveikas gyvenimo būdas / 
prevencija

“Take Care” močiutė turi gerų idėjų apie prevenciją.

Reguliariai tikrinkitės sveikatą.

Skirkite laiko atsipalaidavimui.

Laiku gerkite vaistus.

Būkite pozityvūs!

Mėgaukitės gyvenimu!

“Take Care” šeimos pasiūlymai kaip būti aktyvesniems.

“Take Care” šeima gavo informacinį lankstinuką apie sveikesnį gyvenimo būdą.

Lipkime laiptais.
Maudykimės.

Vaikščiokime  
pėsčiomis.

Šokime.

Važiuokime 
dviračiu. Man labiau 

patinka 
bėgioti.

Maitinkitės sveikai! Valgykite 
pusryčius ir nepraleiskite 

valgymų.

Stenkitės kuo mažiau valgyti saldumynų, 
atsisakykite greito maisto ir alkoholio.

Valgykite daugiau 
vaisių ir daržovių. Jie 

aprūpins jus reikalingais  
vitaminais.

Valgykite neperdirbtą 
maistą.

Gerkite pakankamai 
vandens. Tai svarbu mūsų 

organizmui.

Nerūkykite.aktyvus
kūno funkcija
važinėjimas dviračiu
šokiai
gerti vandenį
ankstyvas nustatymas
valgyti sveikai
pratimai
greitas maistas
vaisiai
sveikas
sveikas gyvenimo būdas
bėgiojimas
prevencija
saldumynai
plaukimas
atsipalaiduoti
neperdirbtas maistas
daržovės
vitaminai
vaikščioti
nesmulkintas/rupus

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE
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“Take Care” tėtį ištiko širdies priepuolis, ir mama skambina 112.

Manau, kad mano vyrą ištiko širdies priepuolis.

Jam skauda krūtinę, tirpsta kairė 
ranka ir jam trūksta oro. 

Ar jis sąmoningas?

Kokie simptomai?

Greitoji pagalba jau kelyje.

Taip.

Pirmosios pagalbos patarimai

Trumpos  frazės

Širdies 
priepuolis
Paguldykite ligonį patogiai. 
Skambinkite numeriu 112.

Kaulo lūžis
Stabilizuokite pažeistą 
vietą taip, kad nejudėtų,
ir laukite kol atvyks 
gydytojas. 

Karščiavimas
Kūdikiui ar vaikui pakilo 
temperatūra. Nuvilkite 
viršutinius drabužius ir 
duokite gerti daug skysčių, 
pavyzdžiui, vandens ar 
sulčių. 

Nelaimingas atsitikimas / 
kritinė būklė / sužalojimai 

Man išsivystė alerginė reakcija.

Aš nukritau nuo laiptų ir susitrenkiau galvą.

Lūžo koja / ranka.

Man reikia pagalbos.

Aš nusideginau ranką.

nelaimingas atsitikimas/avarija
alerginė reakcija
greitosios pagalbos automobilis
aštrus/geliantis 
kraujavimas
kraujospūdis
lūžęs
nusideginti (ranką) 
krūtinės skausmas
dusulys/dusimas
sąmoningas
kritiška padėtis
skubios pagalbos palata
bendrosios pagalbos centro 
telefono numeris
alpimas
pirmoji pagalba
lūžis
širdies priepuolis
širdies plakimas
pagalba
sužeistas
intensyvioji terapija
sustingimas
skausmas
pulsas
dusti 
insultas/priepuolis
trauma
be sąmonės 
žaizda

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE
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Apsilankymas pas šeimos 
gydytoją / pirminės asmens  
sveikatos priežiūros įstaigoje

apsilankymas 
kraujospūdis
kraujo tyrimas
nusiskundimai
apsvaigęs
šeimos gydytojas
gripas
galvos skausmas
karščiavimas
sergantis/nesveikas
liga
laboratorinių tyrimų rezultatai
ciklas (menstruacijos)
nėščia
receptas
siuntimas 
nedarbingumo pažymėjimas
mieguistas
gerklės skausmas
skrandžio skausmai
gerti
valgyti
pasninkauti / badauti
priaugti svorio
numesti svorio
miegoti
šlapimo tyrimas
vėmimas
silpnas
susirūpinęs/sunerimęs

Frazės

Turite nevalgyti / negerti.

Netekau svorio.

Man kelia nerimą...

Mane pykina / man silpna / 
man svaigsta galva. 

Nuolat jaučiuosi mieguista.

Negaliu miegoti.

Jaučiu įtampą.

“Take Care” mama eina pas gydytoją.

Pamatuosiu jūsų 
pulsą.

Pamatuosiu jūsų 
temperatūrą.

Pamatuosiu jūsų 
kraujospūdį.

Suleisiu 
jums 
injekciją.

Aptvarstysiu jūsų žaizdą.

Išsižiokite, 
sakykite “aa”.

Kuo skundžiatės?

Ar jūs karščiuojate?

Ar jums skauda galvą?

Ar jūsų ciklas reguliarus?

Aš siūlau jums atlikti nėštumo testą.

Aš blogai jaučiuosi. 
Kiekvieną rytą vemiu.

Ne, bet man svaigsta galva.

Ne.

Ne visai.13 13
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 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE



Ligoninėje
alerginė reakcija
diagnozė
virškinimas
gydytojas
skubios pagalbos skyrius
ligoninė
intensyvios terapijos palata/skyrius
vidaus ligų gydytojas
laboratorija
asmens sveikatos istorija
neurologas
slaugytoja
skausmą malšinantis
atlikti operaciją
specialistas
chirurgas
chirurgija
terapija
būti išrašytam 
sutikti
išgydyti
laikytis dietos
apžiūrėti/ištirti 
skaudėti/susižeisti
sveikti/gyti
kęsti skausmą
gydymas
laukiamasis
palata
palatos gydytojo vizitacija 

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

“Take Care” tėtis turi skrandžio problemų ir atvyko į ligoninę atlikti kai kurių tyrimų. 
Jis aptaria rezultatus su gydytoju.

Po operacijos tėtis turi praleisti porą dienų ligoninėje. 
Kasdienės apžiūros / vizitacijos metu gydytojas kalbasi su juo.

Mes paguldysime jus į intensyviosios 
terapijos skyrių. Prašome nevalgyti ir 
negerti prieš operaciją. Ar esate kam 
nors alergiškas?

Jus išrašysime po keleto dienų.

Taip. Jūs turite duoti sutikimą. 
Prašome užpildyti šią formą.

Ar man reikalinga operacija?

Ar dar ką nors man 
reikia žinoti?

Aš esu alergiškas 
penicilinui. 
Kiek laiko praleisiu 
ligoninėje?

Kaip jaučiatės šiandien?

Man vis dar skauda po operacijos. 
Aš negaliu nueiti į tualetą.

Ar miegate / galite miegoti naktimis?

Jums dar reikia laiko atsigauti.

Tik su skausmą malšinančiais vaistais.

Kada galėsiu pradėti normaliai valgyti?

Jūs galite nutraukti savo specialią dietą tik 
tuomet, kai jūsų virškinimas susireguliuos.
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(Lėtinės) ligos
ŽIV infekcija
Alzheimerio liga
artritas
astma
aklumas
vėžys
širdies ir kraujagyslių ligos
užkrečiamas
kurtumas
diabetas
dieta
epilepsija
dažnas šlapinimasis
širdies nepakankamumas
paveldimumas
imuninė sistema
infekcija
infekcinės ligos
uždegimas
osteoporozė
skausmingas
Parkinsono liga
plaučių uždegimas
reumatas
drebulys
jaustis išsekusiam  
sirgti diabetu
auglys
opa

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

Frazės

“Take Care” močiutė jaučiasi prastai ir eina pas gydytoją.

Jaučiuosi išsekęs.

Prastai miegu.

Ar kas nors iš 
jūsų šeimos 

serga diabetu?

Man skauda kelį.

Mano rankos dreba.

Ar jūs dažnai esate pavargęs? Ar valgote daug 
saldumynų?

Ar gerai miegate?

Aš prastai jaučiuosi, 
gydytojau. Mano koja 
patinusi ir skauda. 
Man sunku vaikščioti. 
Mane nuolat troškina.

Taip, bet aš keliuosi 
keletą kartų per naktį 
į tualetą.

Aš nusiųsiu jus į laboratoriją 
atlikti šlapimo ir kraujo tyrimų 
ir išsiaiškinsime, kokia yra problema.13 13
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Pas odontologą
anestetikas
kabės
tiltas
iltinis dantis
ertmė, ėduonis
kramtyti
nulūžęs 
valymas
karūnėlė
tarpdančių siūlas
dantų rentgenas
odontologas
gręžti
plombavimas/plomba
įtrūkęs/įskilęs
implantas
krūminis dantis
burnos skalavimas 
nutirpęs
nervas
burnos higiena
plokštelė
šaknies kanalas
jautrūs šalčiui/karščiui
gelti
dantų akmenys  
dantis
dantų  vainikėlis
šepetėlis
dantų balinimas

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

Frazės

“Take Care” dukrai skauda dantį jau keletą dienų, ir ji kreipiasi į odontologą.

“Take Care” močiutė turi problemų dėl dantų tilto.

Turime pašalinti nervą.

Prašau išsižiokite.

Prašau užsičiaupkite.

Praskalaukite burną.

Jums reikia geriau valyti dantis. 

Man jau kurį laiką skauda dantį ir skausmas stiprėja. Tai vienas iš mano iltinių dantų.

Jaučiu, kad mano tiltas atsipalaidavo 
ir po juo patenka maisto. Aš negaliu 
kramtyti šia puse.

Dažniausiai, kai valgau.

Ką man galite pasiūlyti?

Aš jį atidžiai perskaitysiu ir 
susisieksiu su jumis.

Ar jį nuolat skauda?

Leiskite man apžiūrėti... 
Taip, mes turime pakeisti 
šį tiltą, jis yra pasenęs. 
Dabar galite susičiaupti.

Ar jautriai reaguoja 
į šaltį ar karštį?

Tikriausiai tai ėduonis. Prašau išsižioti. Taip, reikia užplombuoti!  
Jums suleis nuskausminančiųjų vaistų, ir tada aš sugrįšiu.

Taip, labai.

Štai informacinis lapelis apie 
įvairius variantus.13 13
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Nėštumas ir vaiko 
sveikata

pasirengimas gimdymui
maitinimas krūtimi
patikrinimas
pagimdyti
virškinimo traktas
ginekologas
karščiavimas
motinos ir vaiko sveikatos 
apsauga
motinystės atostogos
tymai
akušerė
rytinis pykinimas 
kiaulytė
pediatras
nėštumas
nėštumo testas
nėščiųjų mankšta ir mankšta po 
gimdymo
nėščiųjų medicininė apžiūra
raupai
skiepyti nuo ligos
vemti
pilvo skausmas
skiepijimas/vakcinacija
vakcina

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

“Take Care” mama žino, kad laukiasi, ir sudaro sąrašą klausimų, kuriuos užduos savo draudimo bendrovėje.

“Take Care” sūnui skauda pilvą, jis vėmė visą naktį. Jo mama užsiregistruoja pas pediatrą.

Ar yra prevencinė kūdikių apžiūra?
Kur galėčiau gimdyti?
Kur galėčiau lankyti nėščiųjų ir atstatomąją mankštą?
Kur galėčiau lankyti pasirengimo gimdymui užsiėmimus?
Ar yra teikiamos akušerio paslaugos? Kokios?
Ar aš turiu teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas?
Ar aš turiu teisę į vaiko priežiūros atostogas?

Labas rytas. Kuo galiu padėti 
šiam vaikinui?

Jis vėmė visą naktį ir negali nieko valgyti.

Ar jis taip pat vemia išgėręs 
skysčių?

Ne, jis gali išgerti šiek tiek arbatos.

Taip, šį rytą jo temperatūra buvo 38o C.

Tai gana aukšta temperatūra ryte. Jis turėtų likti lovoje. 
Pasirūpinkite, kad jis gertų pakankamai skysčių. Paskirsiu 
vaistų, kurie sumažins karščiavimą ir padės stabilizuoti 
virškinamąjį traktą. Jei jis rytoj nesijaus geriau, prašome 
atvykti dar kartą.

Ar jis karščiuoja?
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Psichikos sveikata
turintis priklausomybę
neramus
apetitas
smegenų veiklos sutrikimas
sukelti
smegenų sukrėtimas
prislėgtas
depresija
valgymo sutrikimai
emociniai sutrikimai
tyrimas
nuovargis
svaiginantis
irzlumas
paskaita
nervų/susinervinęs
nervų sistema
obsesinis
panikos priepuolis
bendraamžių/kolegų spaudimas
psichiatras
psichologinė trauma
psichologas
smūgis/priepuolis
pasitikintis savimi
stresas
simptomas
pakenkti/susižaloti
nustatyti
pailsėti

Frazės

“Take Care” mama apsilanko pas neurologą, nes ji nerimauja dėl savo sūnaus.

“Take Care” tėvai eina į paskaitą apie alkoholio vartojimą paauglių tarpe. Jie klausinėja lektorių.

Mane slegia įtampa.

Jaučiu didelį nerimą.

Mane ištinka dažni panikos priepuoliai.

Aš neturiu apetito.

Aš dažnai noriu pabūti vienas/a.

Aš neturiu energijos.

Turėtumėte pailsėti.

Turėtumėte atsikratyti įkyrių minčių.

Turėtumėte labiau pasitikėti savimi.

Turėtumėte daryti tai, kas jums
patinka/teikia malonumo.

Turėtumėte apsilankyti pas specialistą.

Galėtumėte prisijungti prie paramos grupės.

Daktare, praėjusią naktį miego metu mano vaiką ištiko priepuolis/traukuliai.  

Ne. Ar manote, kad jam yra smegenų sutrikimas?

Kodėl paaugliai pradeda gerti?

Ar tai jau buvo įvykę/atsitikę anksčiau?

Alkoholis yra svaiginanti medžiaga, kuri gali 
pažeisti kepenis ir nervų sistemą.

Jie dažnai pradeda gerti, nes jaučia bendraamžių 
spaudimą. Jie geria, nes jų draugai geria.

Atlikime keletą tyrimų, kad galėtume nustatyti 
priepuolio priežastis.

Tėvai turėtų palaikyti juos ir 
būti budrūs.

Kaip alkoholis paveikia žmogų?

Kaip mes galime padėti 
savo vaikams?
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 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE



ZOUT

ZOUT

Geriatrinė priežiūra
ortodontinė plokštelė
lūžusi ranka 
lūžusi koja
gipso tvarstis 
praturtintas kalciu
vidurių užkietėjimas
dehidratacija
išprotėti/suvaikėti
senatvės demencija
svaigulys
lūžis
sulūžęs/sulaužytas
vyresnio amžiaus žmonių 
sveikatos priežiūra
klausos techninės pagalbos 
priemonės
hipertenzija
pusiausvyros praradimas
atminties praradimas
fizinis aktyvumas
fizioterapeutas
reabilitacijos centras
mankštintis
užkirsti kelią
rentgeno kabinetas 

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

“Take Care” močiutė prarado pusiausvyrą ir pargriuvo namuose.

“Take Care” močiutė turi klausos problemų ir apsilanko pas specialistą.

Plakatas senjorams su patarimais apie sveikatą.

Man labai skaudą visą ranką, gydytojau.

Ar jūs dažnai jaučiat šį skausmą?

Ne, aš pargriuvau ir susimušiau.

Eime į rentgeno kabinetą ir pažiūrėsime, ar ji nelūžo.

Vėliau

Hmm, deja, lūžo. Jūs turėtumėte nešioti įtvarą ar gipsą.

Ar ilgai mano ranka bus sugipsuota? Mažiausiai mėnesį. Vėliau 
jums gali tekti apsilankyti 
pas fizioterapeutą.

Aš patikrinsiu jūsų ausis. Gali būti, kad 
jums reikės nešioti klausos aparatą.

Aš blogai girdžiu. Aš neišgirstu, ką sako 
žmonės, ir juokinu juos savo atsakymais. 
Aš per daug pasigarsinu televizorių.

Jūs turėtumėte valgyti daugiau 
šviežių vaisių ir daržovių, kad 

išvengtumėte vidurių užkietėjimo.

Daugiau laiko leiskite gamtoje 
ir valgykite kalciu praturtintą 
maistą. Tai apsaugo kaulus ir 

padeda išvengti lūžių.

Jūs turėtumėte  
gerti daug vandens, 
kad išvengtumėte 

dehidratacijos.

Užsiimkite veikla, kuri lavina 
jūsų protą: skirkite laiko 

skaitymui, piešimui.

Vartokite kuo mažiau 
druskos, tai padės  

užkirsti kelią hipertenzijai.

Prisijunkite prie  
vietinės vyresnio 
amžiaus žmonių 

grupės.
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Fizioterapija
atgal
pirmyn
masažas
judrumas
raumenys
stiprumas, jėga
aktyvinti
lenktis, sulenkti, lankstyti
stiprinti raumenis
skaudėti/sukelti skausmą
judėti, judinti
atsipalaiduoti
sumažinti įtampą
(iš)tempti
atlikti pratimus
įtempti

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

“Take Care” tėtis turi nugaros problemų ir apsilanko pas fizioterapeutą. Fizioterapeutas pasako jam, ką daryti.

Lenkitės į kairę.

Atsigulkite ant pilvo. Aš 
padarysiu jums masažą.

Lenkitės į priekį.

Judėkite lėtai.

Apsisukite.

Lenkitės į dešinę.

Ištieskite rankas.

Prašau pasakykite, 
jei skaudės.

13 13

14 14



Vaistinėje
tvarstis
prieš/po valgio/valgio metu
kapsulė
nereceptinis 
kremas
paros dozė
dezinfekcijos priemonė
tvarsčiai
lašai
vaistininkas
putojančios tabletės
galiojimo data
homeopatiniai
užkrėstas, užsikrėtęs
imuninė sistema
 informacinis lapelis apie vaisto 
vartojimą
vaistas
tepalas
skausmą malšinantis
vaistininkas
piliulė
pleistras
receptas
jautrus (kam?)
šalutinis poveikis
sirupas
tabletės
sustiprinti imunitetą
pūliuoti 
gerai toleruojamas

 ŽODŽIAI 

ŽODYNĖLYJE

Frazės

“Take Care” mama jaučia, kad peršalo ir eina į vaistinę.

“Take Care” sūnui reikia gydomojo tepalo, ir tėtis eina į vaistinę.

Ar tai turės 
įtakos kitų vaistų 
vartojimui?

Jums nereikia 
recepto šiems 
vaistams.

Prašome atkreipti 
dėmesį į galiojimo 
datą.

Aš jaučiu, kad peršalau. Man reikia stiprinti organizmo atsparumą.

Mano sūnui yra žaizda ant kojos piršto. Yra užkrėtimas. 
Mums reikia gydomojo tepalo.

Ar jis gali sukelti šalutinį poveikį?

Jam penkeri.

Norėčiau rekomenduoti šį vaistą. Tai nereceptinis vaistas.

Tai homeopatinis vaistas, tinka jūsų 
imuniteto stiprinimui. 

Norėčiau rekomenduoti šį. Jis yra dezinfekuojantis.

Kiek metų jūsų sūnui?

Ne, jokio šalutinio poveikio.

Ko norėtumėte, lašų ar tablečių?

Čia yra keletas mažų tvarsčių. 
Ar jums reikia ir pleistro?

Jūsų sūnus turėtų 
kreiptis į gydytoją, jei 
nepagerės.

Man tinka. Perku.

Gerai, kas tai?

Prašau lašų. Kaip dažnai turėčiau juos vartoti?

Taip. Aš pirksiu abu. Ar reikėtų dar ką nors daryti?

Puiku. Man taip pat reikia tvarsčių. 

Ačiū, viso gero.

Gerai, ačiū.

Ačiū jums už pagalbą!

Paros dozė yra 20 lašų ryte ir 20 
– vakare. Turėtumėte juos vartoti  
valgio metu.

Laikykite pirštą sausai. Taigi,  
jokio dušo per ateinančias 
keletą dienų.
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Kūno dalys
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burna

delnas
ranka

pirštas

nosis

akis
akies vokas 

blakstienos
antakis

ausis
skruostas

smakras
šnervė

gerklė

galva

pėda

kaklas

galva

liemuo

krūtinė

koja

kaulai

tulžies pūslė
žarnynas

kepenys

kulkšnispėda

kulnas

kelis

pirštasnagas

koja

kakta

ranka

sėdmenys

klubas

petys

nugara

skrandis

šlapimo 
pūslė

smegenys

širdis

inkstas

plaučiai

oda

dantenos

lūpa
dantys

liežuvis

alkūnė

ranka 
(plaštaka)



Bendri simptomai
Skausmo pobūdis 

bukas
aštrus 
veriantis/duriantis 
deginantis 
diegliai 

Širdies ir 
kraujagyslių

krūtinės skausmas 
palpitacija  
krūtinės angina 
spaudimo pojūtis krūtinėje
apsvaigimas  

Odos

bėrimas  
guzas/patinimas 
niežulys 
randas 
mėlynė 
spuogeliai 
apgamas 
patinimas 
paraudimas 
(saulės) nudegimas 
įpjovimas 
pūslė/pūslelė 
įgėlimas  

Bendrieji simptomai

karščiavimas 
pykinimas 
silpnumas 
nuovargis 
svaigulys 
mieguistumas 
prakaitavimas 
drebulys 
svorio kritimas 
svorio padidėjimas 
troškulys 
kraujavimas 
kraujavimas iš nosies 
apetito praradimas 
patinimas  

Virškinimo trakto

pykinimas 
vėmimas 
viduriavimas 
vidurių užkietėjimas 
hemorojus 

Kvėpavimo takų 

kosulys 
atsikosėti krauju 
skrepliai 
sloga 
gerklės skausmas 
oro trūkumas/dusulys 
čiaudulys 

Nervų sistema /
psichologinio 
pobūdžio

migrena 
priepuolis 
paralyžius 
nerišli kalba 
tirpimas 
alpimas
jautrumas šviesai 
amnezija 
nerimas
depresija 
miego 
nemiga 
sumišimas/sutrikimas 
kliedėjimas 
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos 
Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi 
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą.

www.takecareproject.eu


