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Rimti vaistai
kapsulės formos perlas

Vaiko vardo
raidės karoliukai

Pirmieji
inkaro ir sraigės
perlai

Portos įstatymas
perlas su gyvūnu

Akių lašai
perlamutrinis perlas su
akimi (startinis perlas)

Tvarsčių keitimas
baltas apvalus perlas

Tolimesnės dienos,
ašaros formos perlas

Tėvai gali naudoti perlus, kad geriau paruoštų savo vaikus
būsimoms procedūroms.

Mėginio
ėmimas
iš piršto
raudonas
perlas

Antikūnų
terapijos su IL-2
imunoglobulinu pradžia

Vaizdavimo
procedūra
skaidrus perlas su
spalvota šerdimi

Įvairios intervencijos tampa „matomos“. Bet kas gali
iš grandinėlės matyti, kurioje gydymo stadijoje yra pacientas.

FVėlesnių dienų
geltoni perlai
dienoms be IL-2

Gelsvai-mėlyni perlai
dienoms su IL-2

Spindulinė
terapija
pradinis perlas
Startperle
Stebėjimas
akmeninis
perlas

Blogos
dienos
pabaisa

Chemoterapija
pradinis perlase

Karščiavimas
ir neutropenija
baltas perlas su
raudonais ruoželiais

Superdienos
šypsenėlė

Tolimesnės dienos,
mėlynai baltas perlas

Kitos dienos
žali perlai

Neupogen
pradinis
perlas
Neupoly

Plaukų
slinkimas
plika galva

Centrinis
kateteris
baltas
karoliukas su
vingiuota linija
ir dviem spalvotais
taškeliais

Neupogen
Startperle
Neupoly

Mažieji pacientai savo dažnai metrą pasiekiančias grandines
pakabina gerai matomoje vietoje ant lovos krašto arba ant
lašelinės stovo. Tai padeda lengviau pradėti pokalbį, perlai taip
pat padeda artimiesiems ir draugams suprasti, ką išgyveno
jaunasis pacientas. Pašaliniams žmonėms tai leidžia geriau
suprasti, kiek drąsos vaikui jau prireikė kovojant su liga.

Kitos dienos
mėlyni perlai

Kaulų čiulpų
punkcija
perlas su taškeliais

Daugelis pacientų saugo savo grandinę kaip lobį arba ją
pasikabina kambaryje net pasibaigus gydymui.

Juosmens punkcija
apvalus perlas
su išsikišusiais
taškeliais

Operacija
„Sėkmės vabalas“

Greitoji pagalba
„Varlių princas“

Izoliacija
karoliukas
su taškeliais

Įvairios
procedūros
įvairūs perlai

Reinfuzija
melsvai raudonas
karoliukas

Kamieninių
ląstelių paėmimas
balti ir rausvi
perlai su taškeliais

Maitinimas
maisto perlai

Tromboembolijos profilaktikos
švirkštas
Seppli

Perlamutro karoliai taip pat gali tapti brangia dovana
tėvams. Tai primena individualų ir asmeninį laiką, kurį
praleidote su savo vaiku.

Eritrocitų perpylimas
raudonas karoliukas
su spirale

Trombocitų
perpylimas
geltonas karoliukas
su spirale

Švirkštų serija
kitomis dienomis
juodas perlas su baltu tašku
(skausmingų švirkštų serija)

Kiekvienas drąsos perlas yra unikalus ir su meile
sukurtas dailininkų rankų darbo stiklo karoliukas.
Kiekviena grandinėlė yra unikali. Ji pasakoja apie
konkretaus vaiko ligos istoriją ir yra savotiškas
gydymo meto dienoraštis.

Intensyviosios
terapijos skyrius

Recidyvas
baltai juodas su
žaliais taškais

vaivorykštės
spalvos lęšis

Mukozito
liežuvio perlas

Gimtadienio
lęšis
su gyvūnėliais

Gydymo
pabaigos
angelas sargas

Gydymo metu sergantys vaikai ir paaugliai gauna
perlą kaip nedidelį atlygį už kiekvieną gydymo
procedūrą. Mažieji pacientai laukia kitų perlų, ir tai
sumažina baimę ir nerimą prieš kitą procedūrą. Dėl
numatomo „atlygio“ baimės gali išnykti.

Su Šveicarijos projektu „Drąsos perlai“ mes įgyvendinome
idėją, kuri jau egzistuoja Amerikoje. Ten ji vadinama „Drąsos karoliukais“ ir iš pradžių buvo pradėta įgyvendinti Kanadoje. Įkvėpti šios idėjos, 2012 m. mes sukūrėme Šveicarijai
prilaikytą programą, visoje vokiškai kalbančioje Šveicarijos
dalyje ji veikia nuo 2013 m.
Joje dalyvauja ligoninės su vaikų onkologijos skyriais.
Pirmą kartą patekę į onkologinę palatą, jauni vėžiu sergantys pacientai gauna virvelę su pagalbos sraige, su vardu
iš spalvotų raidžių karoliukų ir inkaro karoliuko kaip vilties
simboliu.
Vėlesniais mėnesiais, atsižvelgiant į reikalingą gydymą ir
tyrimus, ant virvelės bus užverta daug įvairiausių perlų, tokių kaip atlygis, priminimas, bendravimo priemonė

Zondo
įstatymas
rutuliukas su purpuriniais
kraštais

Maitinimo zondo
naudojimo
purpurinis perlas

