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ĮVADAS Į MAMOS PROFESIJA

Mano mamos profesija yra slaugytojos padėjėja, tačiau ji dirba

sanatorijoje prie gydomųjų procedūrų:

Haloterapija;

Aromaterapija;

Deguonies kokteilių terapija.



HALOTERAPIJA

- Kas yra haloterapija?

- Tai yra druskų kambarys į kurį ateina žmonės kviepuoti druskos dalelių, kurios

pasiekia smulkiuosius bronchus.

- Kokia jos nauda?

- Mažina kosulį ir dusulį, lengvina atsikosijimą, stiprina imuninę sistemą,

greitina sveikimo procesą.

- O vaikams nuo kelių metų galima lankytis druskų kambaryje?

- Vaikams skiriama nuo dviejų metų.

-Kaip atlieki darbą?

- Aš nuskanuojų klientų korteles. Supažindinu su procedūra. Įjungiu specialų

druskų aparatą, kuris draską mala ir pučia į druskų kambarį. Procedūra trunka 30

min.



KAIP ATRODO HALOTERAPIJA



DEGUONIES KOKTEILIŲ TERAPIJA

- Kas yra deguonies kokteilių terapija?

- Tai yra procedūra, kurioje yra teikiamas deguonis ir vaistažolių arbata.

- O kokia nauda duoda ši procedūra?

- Ši procedūra prisotina kraują deguonimi, o vaistažolių arbatos

pagerina tam tikrų organų veiklą. Gerina nuotaiką, savijautą, virškinimą

ir miegą. Stiprina imuninę sistemą.

-Mama, o koks tavo darbas šioje procedūroje?

- Paduodu kolbelę su vaistažolių arbata, kurią paskiria gydytojas. Tada

paaiškinu kaip atlikti procedūrą tinkamai.



- O kokios yra vaistažolių arbatos ir kurią

skiria vaikams?

- Arbatų yra 4 rūšių: raminanti, imunitetą

stiprinanti, skrandžio rūgštingumą

reguliuojanti, tulžies funkcija gerinanti.

Vaikams skiriama imunitetui stiprinti.



AROMATERAPIJA

- Mama, kas yra aromoterapija?

- Tai eterinių aliejų kvapų terapija.

- Kuo ši terapija naudinga žmogui?

- Ši terapija lengvina kvėpavimą, mažina skausmus, gerina miega, gerina nuotaika ir

savijauta.

-O šioje procedūroje, koks tavo atliekamas darbas?

- Šioje procedūroje įleidžiu žmones į aromaterapijos kabinetą ir papasakoju apie tos

dienos esantį kvapą. Kiekvieną dieną būna vis skirtingas kvapas, o kvapai yra:

apelsinų žiedų, arbatmedžių, kadagių, levandų, ramunėlių ir kt.



KAIP ATRODO 

AROMOTERAPIJOS KABINETAS?



APIBENDRINIMAS

Mano mama dirba sveikatinimo įstaigoje

"Eglės sanatorijoje". Ten ji atlieka

procedūras, kurios suteikia žmogui gerą

savijautą ir pagerina sveikatą.

Aš pats esu ne vieną kartą pas mama

darbe apsilankęs. Esu jai šiek tiek ir

padėjęs. Didžiausią man pačiam įspūdį

padarė: deguonies kokteilių terapija ir

haloterapija.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


