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PRATARMĖ
Mokomoji knyga parengta pagal aukštųjų koleginių bendrosios praktikos slau-

gos studijų programos dalyką „Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga“.
Knygoje pateikiami pagrindiniai būtinosios medicinos pagalbos aspektai. Na-

grinėjama pirmoji ir skubioji medicinos pagalba, kuri suteikiama gyvybei pavojingų 
būklių, žaizdų, traumų sužalojimų, aplinkos veiksnių sukeltų pažeidimų, apsinuo-
dijimų atvejais, apžvelgiamos dažniausiai pasitaikančios gyvybei pavojingų, ūminių 
būklių bei sužalojimų situacijos ir pirmoji pagalba. Knygoje analizuojami aneste-
zijos organizavimo principai ir slauga; išdėstoma intensyviosios slaugos savitumai, 
kurie apima visų organizmo sistemų sutrikimus, jų priežastis, gydymą bei slaugą. 
Šių būklių metu būtina greitai orientuotis, priimti sprendimus ir suteikti skubiąją 
medicinos pagalbą.

Medžiaga pateikiama sistemiškai, t. y. sąvokos, pateikiamos schemos, lentelės, 
paveikslai.

Mokomoji knyga susideda iš dviejų skyrių, kurie apima pirmosios ir skubiosios 
medicinos pagalbos bei intensyviosios slaugos aspektus. Studentai supažindinami su 
pirmąja medicinos pagalba, suteikiama gyvybei pavojingų būklių, traumų, sužalo-
jimų, aplinkos sukeltų pažeidimų ir apsinuodijimų atvejais. Knygoje analizuojami 
anestezijos organizavimo principai, gyvybei pavojingos būklės, pacientų gyvybinių 
funkcijų įvertinimas, aprašomi įvairių būklių slaugos savitumai.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiami savikontrolės klausimai ir užduotys 
savarankiškoms studijoms. Mokomoji knyga parengta remiantis Europos gaivini-
mo tarybos rekomendacijomis, tarptautiniais standartais ir moksline literatūra, kuri 
buvo išanalizuota ir apibendrinta.

Ši mokomoji knyga skiriama aukštųjų koleginių bendrosios praktikos slaugos 
studijų programos studentams, slaugytojams praktikams. Tikimės, kad knyga su-
teiks galimybę geriau įsisavinti gyvybei pavojingų būklių požymius, planuoti inten-
syviąją slaugą: įvertinti ir palaikyti įvairaus amžiaus pacientų, organizmo gyvybines 
funkcijas bei suteikti profesionalią medicinos pagalbą. 

Autorė
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1. BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir (ar) stacionarines paslau-
gas) teikiama skubioji medicinos pagalba.

Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: 
pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagal-
ba. Kai kuriais atvejais tai gali būti atliekama vienu metu.

Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų 
arba savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir (ar) kitokias prie-
mones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam (pacientui) bus pradėta teikti skubioji 
institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė normalizuosis, arba bus konsta-
tuota jo mirtis. Staigi mirtis nesirenka nei vietos, nei laiko. Įvykus nelaimei, jūs galite 
būti pirmasis arba vienintelis, galintis suteikti pagalbą. Kritinės būklės metu būtini 
neatidėliotini veiksmai, kurie gali išgelbėti žmogaus gyvybę. Kritinė būklė gali ištikti 
kiekvieną – tiek jauną, tiek seną žmogų. 

Staigus širdies sustojimas yra pagrindinė mirties priežastis Europoje, kuris iš-
tinka 350 – 700 tūkst. žmonių per metus (Atwood ir kt., 2005). Pradinio širdies 
ritmo tyrimo metu maždaug 25–30 proc., kuriems įvyko staigus širdies sustojimas, 
nustatomas skilvelių virpėjimas (SV). Per pastaruosius 20 metų ši dalis vis mažėja 
(Agarwal ir kt., 2009). Tikėtina, kad daug didesnei daliai pacientų kolapso metu pa-
sireiškia SV arba skilvelių tachikardija, tačiau iki tol, kol greitosios medicinos pagal-
bos (GMP) darbuotojai užrašo pirmąją elektrokardiogramą (EKG), jų širdies ritmas 
pereina į asistoliją (Waalewijn ir kt., 2002). Kai ritmas buvo registruojamas iškart po 
sąmonės netekimo, dažniausiai naudojant automatinį išorinį defibriliatorių (AID), 
SV dažnis buvo 59 proc. (Weisfeldt ir kt., 2010) arba net 65 proc. (van Alem ir kt., 
2003). Daug žmonių, kuriems įvyksta širdies sustojimas, galėtų išgyventi, jei aplin-
kiniai pradėtų teikti pagalbą, kol dar yra SV. Kai pasireiškia asistolija, atgaivinimo 
galimybė stipriai sumažėja. Širdies sustojimo, sukelto SV, gydymas yra neatidėlioti-
nas aplinkinių atliekamas pradinis gaivinimas (krūtinės paspaudimai ir įpūtimai) bei 
kuo anksčiau atliekama defibriliacija. Dauguma nekardialinės kilmės širdies sustoji-
mų įvyksta išnykus kvėpavimui, pvz., dėl asfiksijos arba skendimo. 

Susirgti ūmine liga arba susižeisti gali bet kas ir bet kada. Būtinosios medicinos 
pagalbos sistema negalėtų tinkamai veikti be pirmosios medicinos pagalbos teikėjų. 
Išmokę atpažinti pavojingą būklę, įvertinti ją ir pradėję neatidėliotinus veiksmus, 
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iškvietę greitąją medicinos pagalbą ir suteikę pirmąją medicinos pagalbą, kol atvyks 
medikai, jūs galite išgelbėti daugelio žmonių gyvybę.

Šio skyriaus tikslai: išvardyti pirmosios medicinos pagalbos tikslus; išdėstyti 
pradinį gaivinimą ir automatinio išorinio defibriliatoriaus naudojimą; specializuotą 
reanimacinę pagalbą pagal 2010 metų Europos gaivinimo tarybos rekomendacijas 
(Jerry P. Nolana ir kt. Resuscitation 81, 2010); išvardyti pirmosios medicinos pagal-
bos veiksmus sveikatai, gyvybei pavojingų būklių ir traumų atvejais.

1.1. PIRMOJI IR SKUBIOJI MEDICINOS PAGALBA 
Pirmoji medicinos pagalba – tai paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, ku-

riais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama 
nukentėjusio arba staiga susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi 
veiksmai. Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:

•	 Išsaugoti gyvybę.
•	 Neleisti būklei blogėti ir apsaugoti nuo komplikacijų.
•	 Užtikrinti sveikimą.

Gyvybės išsaugojimas. Svarbiausias tikslas, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, 
išsaugoti nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybę. Todėl labai svarbu at-
pažinti gyvybei pavojingą būklę, iškviesti greitąją medicinos pagalbą (skambinti tel. 
112 arba kitu numeriu), atpažinti pagrindinių gyvybinių funkcijų (sąmonės, kvė-
pavimo ir kraujotakos) netekimą ir jas nedelsiant normalizuoti, kol atvyks medikai 
(Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008). Jei nukentėjęs žmogus turi sąmonę (artikuliuodamas 
šaukiasi pagalbos arba paprasčiausiai kalba, pvz., paklausus, kas atsitiko, pacientas 
suprantamai, aiškiais sakiniais paaiškina situaciją), tai rodo, kad yra bent iš dalies 
atviri kvėpavimo takai, oras per burną ir nosį, ryklę, gerklas, trachėją ir bronchus 
patenka į plaučius, yra pakankamas kvėpavimas ir deguonies patekimas krauju į 
smegenis. Tačiau tai dar nereiškia, kad viskas gerai. Nukentėjusio žmogaus skundų 
išsiaiškinimas, tikslingas bendravimas, viso kūno apžiūra, t. y. ar yra kraujavimų, 
žaizdų, lūžių padeda įvertinti būklę ir tinkamai suteikti pirmąją medicinos pagal-
bą. „ABC“ – dažniausiai naudojama mnemonika, padedanti atsiminti svarbiausių 
sąmonės netekusio nukentėjusio žmogaus gyvybinių funkcijų įvertinimo ir užtikri-
nimo seką. 

„A“ (angl. Airway) – užtikrinti atvirus kvėpavimo takus atlosiant paciento galvą 
ir pakeliant apatinį žandikaulį, nes nesąmoningų pacientų liežuvio šaknis ir antger-
klis gali užkristi ir uždaryti kvėpavimo takus; greitai apžiūrėti burną. Jei nukentėjęs 
žmogus patyrė traumą, o šalia yra pagalbininkų, tai vienas jų, jau prieš kalbindamas 
nukentėjusį žmogų, rankomis imobilizuoja jo galvą ir kaklą. 
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„B“ (angl. Breathing) – įvertinti kvėpavimą ir prireikus atlikti įpūtimus. Reikė-
tų žinoti, kad įpūtimus gali sunkinti paciento užkritusi liežuvio šaknis (tada pakar-
totinis taisyklingas galvos atlosimas ir apatinio žandikaulio pakėlimas bus naudingi) 
ir užspringimas, t. y. svetimkūnio patekimas į kvėpavimo takus (žr. skyrių Nr. 1.2.1. 
Užspringimas.). Įtarti, kad nesąmoningas nukentėjęs žmogus užspringo, padeda ne-
sėkmingi įpūtimai, pakartotinai taisyklingai atlošus galvą ir pakėlus apatinį žandi-
kaulį. Be to, svarbu nesupainioti su agoniniu kvėpavimu (pavieniais savaiminiais 
įkvėpimais), kuris atsiranda per pirmąsias staigios mirties minutes ir gali būti pai-
niojamas su normaliu kvėpavimu. Agoninis kvėpavimas nėra veiksmingas kvėpavi-
mas. Tokiu atveju gydoma taip, lyg kvėpavimas būtų išnykęs (Vaitkaitis, Pranskūnas, 
2008). 

„C“ (angl. Circulation) reiškia įvertinti ir užtikrinti kraujotaką atliekant krūti-
nės paspaudimus, stabdyti kraujavimą. Ne medikams krūtinės paspaudimus reko-
menduojama pradėti, jei nėra kvėpavimo, o medikams – iš pradžių įvertinti pulsą 
(čiuopti ne ilgiau 10 sek.) ir, jeigu jo nėra arba neaišku, ar yra, pradėti krūtinės 
paspaudimus (žr. skyrių Nr. 1.1.4. Suaugusiųjų pradinis gaivinimas). Jei įtariama, 
kad įvyko trauma (nukentėjęs žmogus guli šalia kelio, įvykio liudininkų pasakojimai 
ir kt.), greitai apžiūrima, ar nėra išorinio kraujavimo, kuris nedelsiant stabdomas 
tiesioginiu užspaudimu (žr. skyrių Nr. 1.4. Žaizdos ir trauminiai sužalojimai).

Nustatyta, kad anksčiausiai mirtį sukelia užverti kvėpavimo takai, vėliau – kvė-
pavimo išnykimas, tokiu atveju žmogus miršta greičiau nei netekęs kraujo. Neatlikę 
„A“ ir „B“ veiksmų, negalime atmesti nesąmoningo nukentėjusio žmogaus užsprin-
gimo arba liežuvio šaknies užkritimo sukeliantį kvėpavimo sustojimą, todėl „C“ 
veiksmai pradedami tik atlikus „A“ ir „B“ veiksmus.

Svarbu žinoti, kad nesąmoningas nukentėjęs žmogus, kuris nepatyrė traumos, 
dažniausiai miršta nuo pirminio širdies sustojimo. Jį dažniausiai sukelia skilvelių 
virpėjimas – chaotiška atskirų širdies raumens skaidulų elektrinė veikla, todėl širdis 
negali susitraukti ir išstumti kraują. Dėl šios priežasties labai svarbu kuo skubiau 
atlikti elektrinę širdies defibriliaciją (elektros šoką), siekiant atkurti normalią šir-
dies elektrinę veiklą. Šis veiksmas priklauso „C“, tačiau dažnai, vertinant jo svarbą, 
išskiriamas ir žymimas raide „D“ (angl. Defibrillation). Tuo tarpu traumą patyręs 
nukentėjęs žmogus miršta dažniausiai ne nuo širdies pažeidimų, bet nuo kitų prie-
žasčių: kvėpavimo takų užkimšimo svetimkūniu, kraujavimo ir kt. Jei nesąmoningas 
nukentėjęs žmogus kvėpuoja ir nėra traumos požymių, t. y. nėra pažeisto stuburo, 
tada, siekiant apsaugoti nuo liežuvio šaknies užkritimo arba užspringimo vėmalais, 
jį galima paversti į stabilią šoninę padėtį. Jei, pavertus į tokią padėtį, kvėpavimas 
sustoja, nukentėjusįjį reikia atversti ant nugaros ir atlikti „ABC“.

Būklės stebėjimas ir apsaugojimas nuo tolesnių arba naujų pažeidimų. Būtina ži-
noti, kad nukentėjusio žmogaus būklė bet kada gali kisti, todėl labai svarbu nuolat 
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stebėti pagrindines gyvybines funkcijas: sąmonę (bendrauti su nukentėjusiu žmogu-
mi, jei jis sąmoningas), kvėpavimą (stebėti kvėpavimo dažnį ir gilumą), kraujotaką 
(čiuopti pulsą, apžiūrėti visą kūną, ar nekraujuoja), o prireikus atlikti „ABC“ veiks-
mus. Prieš pradedant gaivinimą, labai svarbu, kad gaivintojas labai greitai įvertintų 
būklę ir galimą pavojų sau, nukentėjusiam žmogui ir aplinkiniams: eismo judėjimą, 
krintančias nuolaužas, sklindančius dūminis, ugnį, dujas ir kt. ir imtis visų įmano-
mų atsargumo priemonių.

Sveikimo užtikrinimas. Įsitikinus, kad pagrindinės gyvybinės funkcijos (sąmo-
nė, kvėpavimas, kraujotaka) neišnykusios ir nukentėjęs žmogus nekraujuoja, ap-
klausiamas jis ir liudininkai. Sužinoma, kuo nukentėjusysis skundžiasi, ar alergiškas, 
kokius vartoja vaistus, kokiomis ligomis serga arba yra sirgęs, moteris ar nenėščia, 
kada paskutinį kartą valgė, kokios yra įvykio aplinkybės. Nukentėjęs žmogus apžiū-
rimas ir apčiupinėjamas nuo galvos iki kojų. Sutvarstomos žaizdos, imobilizuojamos 
lūžusios kūno vietos. Toliau stebimos gyvybinės funkcijos: sąmonė, kvėpavimas, 
kraujotaka (pulsas). Nukentėjusiajam suteikiama patogiausia padėtis. Ją dažniau-
siai pasirenka pats ligonis. Jis apklojamas, kad nesušaltų. Gerti ir valgyti be medikų 
leidimo negalima duoti, o rūkyti sužeidimo arba ūminės ligos atveju draudžiama.

Pirmosios medicinos pagalbos veiksmų sekos. Palengvinti veiksmų sekos atsimi-
nimą padeda įvairios mnemonikos, pavyzdžiui, minėta „ABC“ mnemonika. „ABC“ 
nusako pagrindines gyvybines funkcijas, t. y kvėpavimą ir kraujotaką, kurias galima 
palaikyti turimomis priemonėmis. Tačiau ji nerodo sąmonės ir aplinkos veiksnių, 
greitosios medicinos pagalbos iškvietimo, todėl atsiranda išplėstinių mnemonikų, 
kurios turi trūkstamų veiksmų, pvz., „DR ABC”. „D“ (angl. Dangerous) reiškia 
aplinkos veiksnių įvertinimą, „R“ (ang“. Response) – sąmonės įvertinimą. „C–C–
C“ (angl. Check–Call–Care) – pirmoji „C“ reiškia aplinkos veiksnių ir nukentėjusio 
žmogaus sąmonės įvertinimą, antroji „C“ – greitosios medicinos pagalbos iškvieti-
mą, trečioji „C“ – pirmosios medicinos pagalbos teikimą, kol atvyksta medikai. Lie-
tuviškas „C–C–C” atitikmuo „P–P–P“ (Patikrink–Paskambink–Padėk) (Vaitkaitis, 
Pranskūnas, 2008).
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1.1.1. PIRMOJI PAGALBA, TEIKIAMA GYVYBEI 
PAVOJINGŲ BŪKLIŲ ATVEJAIS

Ūminė liga ir sužeidimas – tai žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingos būklės, 
kurių metu privaloma teikti pirmąją medicinos pagalbą. Ūminė liga – blogėjanti 
žmogaus fizinė būklė, kai reikia neatidėliotinų medicinos veiksmų ir priemonių. 
Ūminės ligos: miokardo infarktas, alerginė reakcija, insultas ir kt. Sužeidimas – dėl 
išorinio poveikio atsiradęs žmogaus kūno struktūros arba (ir) funkcijos sutrikimas 
(pvz., lūžęs kaulas nukritus nuo aukšto objekto).

Pavojingos būklės skirstomos į pavojingas gyvybei ir pavojingas sveikatai. Žmo-
gaus gyvybei pavojingos būklės (kritinės būklės) – tai būklės, kai sutrinka kvėpa-
vimo, kraujotakos, galvos smegenų veikla ir kitos organizmo funkcijos, kai reikia 
gaivinti ir imtis kitų medicinos pagalbos priemonių, stengiantis išsaugoti žmogaus 
gyvybę. Kritinės būklės metu sutrinka organizmo gebėjimas įsotinti kraują deguo-
nies arba deguonies įsotintą kraują pernešti į visus organus. Sveikatai pavojingos 
būklės metu nebūna sutrikęs organizmo gebėjimas įsotinti kraują deguonies arba 
deguonies įsotintą kraują pernešti į visus organus, tačiau lieka medicinos pagalbos 
poreikis, nes sveikatai pavojinga būklė gali pereiti į gyvybei pavojingą būklę (Vait-
kaitis, Pranskūnas, 2008).

Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai. Pirmosios pagalbos teikėjas yra vienas 
svarbiausių būtinosios medicinos pagalbos teikimo grandinių. Jis pirmasis turi atpa-
žinti pavojingą būklę ir greitai priimti teisingus sprendimus. Pirmosios pagalbos tei-
kėjo veiksmai lemia nukentėjusiojo išgyvenamumą.

Teikiančiojo pirmąją medicinos pagalbą uždaviniai:
•	 Atpažinti pavojingą būklę.
•	 Greitai įvertinti būklę ir imtis atitinkamų veiksmų.
•	 Iškviesti greitąją medicinos pagalbą (skambinti tel. 112 ar kitu numeriu).
•	 Suteikti pirmąją medicinos pagalbą, kol atvyks medikai.

Kaip atpažinti pavojingą būklę? Pirmas žingsnis gelbstint gyvybę yra budrumas ir 
mokėjimas atpažinti pavojingą būklę. Ją nustatyti padeda išoriniai požymiai: neįprastas 
garsas, vaizdas, kvapas, išvaizda ir elgsena (žr. 1.1.1.1 lentelę).
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1.1.1.1 lentelė. Pavojingos būklės požymiai (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008)

Dažniausi 
požymiai Pavyzdžiai

Neįprastas garsas

Rėkimas, klyksmas, dejavimas arba pagalbos šauksmas
Stiklo dūžis, metalo girgždesys
Staigus ir didelis neatpažįstamas garsas
Neįprasta tyla

Neįprastas vaizdas

Kelkraštyje sustojęs automobilis, ypač neįprastai 
Sudužęs stiklas 
Išversti puodai virtuvėje 
Išberti vaistai 
Nukarę elektros laidai 
Kibirkštys, dūmai arba ugnis

Neįprasti kvapai
Stipresni nei įprasta
Sunkiai atpažįstami ir naujai atsiradę
Neįprasti toje aplinkoje

Neįprasta išvaizda 

Nesąmoningas
Sumišęs arba neįprasta elgsena
Dusulys
Apsikabinęs krūtinę arba kaklą
Padidėjęs seilėtekis, neaiški kalba
Nepaaiškinamas aktyvumas arba mieguistumas
Prakaitavimas be aiškios priežasties
Neįprasta odos spalva: išblyškusi, paraudusi arba pamėlusi
Negali pajudinti kūno dalies

Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai ir psichologinės užtvaros. Atpažinę pavo-
jingą būklę, privalote ją įvertinti (nustatyti, ar negresia pavojus jums, nukentėjėliui 
ir aplinkiniams, įvertinti nukentėjusio žmogaus būklę) ir imtis reikiamų veiksmų 
(iškviesti greitąją medicinos pagalbą, teikti pagalbą, kol atvyks medikai). Greitosios 
medicinos pagalbos iškvietimas (tel. 112) yra svarbus pirmosios pagalbos veiksmas. 
Greitai atvykusi greitoji medicinos pagalba padidina nukentėjusiojo galimybę išgy-
venti.
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Kartais žmonės neatpažįsta pavojingos būklės arba atpažinę nesiima reikiamų 
veiksmų. Jie gali turėti įvairių priežasčių, kurios vadinamos psichologine užtvara, 
todėl vengia teikti pirmąją medicinos pagalbą:

•	 Šalia daug stebėtojų.
•	 Nukentėjusysis nepažįstamas.
•	 Sužeidimas arba liga gąsdina.
•	 Bijoma užsikrėsti.
•	 Nežinoma, ką daryti, arba bijoma blogai padaryti.

Šių užtvarų suvokimas ir psichologinis pasirengimas padės jas įveikti, įgauti 
pasitikėjimo ir aktyviai veikti pavojingos būklės metu.

Šalia nukentėjusiojo esantys stebėtojai didina sumaištį. Jei būklė pavojinga ir 
šalia yra stebėtojų, privalote paklausti, ar reikia pagalbos. Tačiau turite įvertinti ir tai, 
kad aplinkiniai gali būti nusprendę, jog kažkas jau teikia pagalbą. Jūs galite jaustis 
nejaukiai, imdamasis iniciatyvos, tačiau galite būti vienintelis, žinantis ir galintis 
suteikti pirmąją medicinos pagalbą. Jei kas nors jau teikia pagalbą, reikėtų pasisiūlyti 
padėti. Pasirūpinti, kad aplinkiniai nekeltų pavojaus patys sau ir nukentėjėliui. Kar-
tais gali tekti griežtai paprašyti jų atsitraukti ir padaryti daugiau vietos nukentėjusia-
jam žmogui ir pagalbos teikėjams. Be to, stebėtojai gali būti ir geri pagalbininkai. Jūs 
galite paprašyti iškviesti greitąją medicinos pagalbą, atnešti apklotų, atlaisvinti vietą 
arba tiesiog padėti teikti pagalbą. Stebėtojai gali suteikti informacijos apie įvykį, 
atpažinti nukentėjusįjį ir žinoti jo ligas ir kitus medicininius duomenis.

Ūminė liga pasireiškia arba susižeidžiama dažniausiai namuose arba netoli jų, 
todėl nukentėjusysis gali būti jam pažįstamas arba draugas. Deja, taip būna ne visa-
da. Nukentėjęs žmogus gali būti nepažįstamas ir jūs galite jaustis nejaukiai liesdami 
ir teikdami pirmąją medicinos pagalbą. Įtaką gali turėti ir tai, jog nukentėjusysis 
daug jaunesnis arba vyresnis už jus, skirtingos lyties arba rasės, užsienietis, neįgalus. 
Nepaisant to, nereikėtų pamiršti, kad nukentėjęs žmogus yra asmuo, kuriam tik jūs 
galite padėti.

Kartais nukentėjusieji gali keistai elgtis arba nebendrauti. Sužeidimas ar ūminė 
liga, įtampa ir kiti veiksniai (pvz., alkoholio ir kitų medžiagų abstinencijos sindro-
mas) gali paversti žmones labai pažeidžiamais. Nereikėtų manyti, kad toks elgesys 
skirtas jums. Prisiminti, kad pavojinga būklė netgi ir švelniausią žmogų gali pavers-
ti suerzintu ir nemaloniu. Jeigu nukentėjusiojo elgesys ir veiksmai neleidžia teikti 
pagalbos, jūs vis dar galite jam padėti, t. y. kviesti greitąją medicinos pagalbą ir, 
kol atvyks medikai, raminti stebėtojus bei nukentėjusį žmogų. Jeigu jo elgesys kelia 
pavojų jums, turite atsitraukti.

Kartais nukentėjusiojo liga arba sužeidimai gali gąsdinti ir atrodyti nemalonūs. 
Kraujas, vėmalai, kvapai, žaizdos gali trukdyti teikti pagalbą, todėl, prieš teikdami 
ją, turite nusiraminti, susikaupti, naudoti apsaugines priemones. Jei reikia, trum-
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pam atsitraukti, padaryti keletą gilių įkvėpimų ir toliau teikti pagalbą. Jei dar toliau 
negalite susikaupti ir teikti pagalbos, prašykite pagalbos šalia esančių žmonių, kad 
iškviestų greitąją medicinos pagalbą.

Greitosios medicinos pagalbos kvietimas. Skambinant telefonu 112, jūsų skam-
butis persiunčiamas greitajai medicinos pagalbai, policijai ir priešgaisrinei tarnybai. 
Kviečiamos tarnybos operatorius pirmiausia paklausia įvykio adreso ir jūsų telefono, 
po to pateikia kitus klausimus, kad nustatytų reikiamos pagalbos apimtį ir kitų tar-
nybų (policijos, priešgaisrinės tarnybos) poreikį. Dauguma šiuolaikinių operatorių 
išmokyti instruktuoti pirmosios pagalbos teikėjus, kol atvyksta greitoji medicinos 
pagalba. Svarbu nebaigti pokalbio, kol to nelieps operatorius.

Pagalbos teikimas, kol atvyks medikai. Teikiant pirmąją medicinos pagalbą, visa-
da būtina vykdyti greitosios medicinos pagalbos operatoriaus nurodymus, kol atvyks 
medikai. Pirmosios medicinos pagalbos priemones: principai ir situacijos aptariamos 
kituose skyriuose.

1.1.2. SUAUGUSIŲJŲ PRADINIS GAIVINIMAS
Pradinis gaivinimas – tai kvėpavimo takų atvėrimas bei kvėpavimo ir kraujota-

kos palaikymas, naudojant tik apsaugines priemones (Koster ir kt., 2010).
2005 m. Europos gaivinimo tarybos rekomendacijų pakeitimų gairės. Dauguma 

rekomendacijų nepasikeitė, nes nebuvo publikuota naujų tyrimų, o pateikti nauji 
duomenys tik patvirtino esamus. Iš esmės nepasikeitę pradinio gaivinimo ir auto-
matinio išorinio defibriliatoriaus (AID) algoritmai, krūtinės paspaudimų ir įpūtimų 
svarba, AID naudojimas (įskaitant ir defibriliacijos protokolus), krūtinės paspaudi-
mų ir įpūtimų santykis – 30:2 bei užspringusio žmogaus atpažinimas ir gydymas, 
tačiau, atliktų tyrimų duomenimis pakeistos kai kurios gairių dalys. 

2005 m. pradinio gaivinimo rekomendacijų pakeitimai:
•	 Skambinančiuosius į Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotį dispečeriai 

turėtų būti mokomi apklausti pagal griežtą protokolą. Taip būtų surenkama 
reikiama informacija. Didžiausią dėmesį reikėtų skirti paciento sąmonei ir 
kvėpavimo kokybei įvertinti. Gavęs informacijos apie nesąmoningą ligonį, 
kuris nekvėpuoja arba kurio kvėpavimas nėra normalus, dispečeris turėtų 
veikti pagal įtariamos staigios mirties protokolą. Daugiausia dėmesio skiria-
ma pavieniams įkvėpimams, kurie turi būti laikomi staigios mirties požymiu.

•	 Visi apmokyti arba neapmokyti gelbėtojai turėtų atlikti krūtinės ląstos pa-
spaudimus staigios mirties ištiktiems pacientams. Pagrindinė sąlyga – krūti-
nės ląstos paspaudimų kokybė. Krūtinės ląstą reikėtų įspausti mažiausiai 5 cm 
ir atlikti mažiausiai 100 paspaudimų per minutę. Svarbu leisti krūtinės ląstai 
grįžti į pradinę padėtį ir daryti kuo mažesnes pertraukas tarp paspaudimų. 
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Apmokyti gelbėtojai turėtų kartu daryti dirbtinį kvėpavimą santykiu – 30:2 
(30 paspaudimų, 2 įpūtimai). Neapmokyti gelbėtojai turėtų būti konsultuo-
jami telefonu ir atlikti tik krūtinės ląstos paspaudimus. Siekiant kokybiškai 
atlikti pradinį gaivinimą, gelbėtojams būtina informacija apie jų veiksmų ko-
kybę. Gaivinimo metu skatinama naudoti krūtinės ląstos paspaudimų kokybę 
rodančius prietaisus – taip gelbėtojai bus informuojami, kaip vyksta gaivini-
mas. Šiuose prietaisuose išsaugoma informacija padės nustatyti, kaip vyko 
gaivinimas, ji suteiks profesionaliems gelbėtojams papildomos informacijos 
apie gaivinimo eigą.

•	 Kai gelbėtojai naudoja AID atliekant pradinį gaivinimą, nereikėtų uždelsti 
ritmo analizės ir impulso, be to, pusės prieš prijungiant ir naudojant AID, 
pertraukos tarp krūtinės paspaudimų turi būti minimalios.

•	 Skatinama toliau tobulinti automatinio išorinio defibriliatoriaus (AID) pro-
gramas ir aprūpinti defibriliatoriais viešas bei kitokias žmonių lankomas vie-
tas.

Gyvybės išsaugojimas. Teikiant medicininę pagalbą, labai svarbios pirmosios 
10 min., kurios vadinamos atominėmis minutėmis. Paprastai per tiek laiko arba 
greičiau atvyksta greitoji medicinos pagalba. Laikas ir veiksmų skubumas, teikiant 
pirmąją medicinos pagalbą, yra labai svarbūs. Jei, ištikus staigiai mirčiai, pradinis 
gaivinimas pradedamas praėjus ne daugiau kaip 4 min., yra didelė širdies veiklos 
ir kvėpavimo atkūrimo tikimybė. Po 4 min. ji labai sumažėja, prasideda smegenų 
pažeidimas. Veiksmai, teikiant pagalbą staigios mirties ištiktam žmogui, pabrėžiant 
jų svarbumą ir skubumą, nusakomi „gyvybės grandinės“ sąvoka. 

Gyvybės grandinės sąvoka apima būtinus veiksmus, kurie padeda užtikrinti sė-
kmingą gaivinimą (žr. 1.1.2.1 pav.). Dauguma gyvybės grandinės žingsnių taikytini 
žmonėms, kurie patyrė tiek širdies, tiek kvėpavimo sustojimą (Nolan ir kt., 2006).

1.1.2.1 pav. Gyvybės grandinė (Koster ir kt., 2010)
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1. Greitas širdies sustojimo atpažinimas. Svarbu atpažinti kardialinės kilmės krū-
tinės skausmą, atpažinti jau įvykusį širdies sustojimą, skubiai kviesti GMP. Atpažinti 
kardialinės kilmės krūtinės skausmą ypač svarbu, nes po ūminės miokardo išemijos 
širdies sustojimo dažnis mažiausiai yra 21–33 proc. per pirmąją valandą nuo simp-
tomų pradžios (Muller ir kt., 2006). Jei, prieš žmogui prarandant sąmonę, spėjama 
iškviesti GMP, pagalba atvyks anksčiau ir, įvykus kolapsui, išgelbėjimo galimybė bus 
didesnė (Waalewijn ir kt., 2001).

2. Liudininkų anksti pradėtas pradinis gaivinimas. Neatidėliotinas pradinis gai-
vinimas 2–3 kartus padidina išgyvenamumo galimybę po staigaus širdies sustojimo, 
sukelto SV (Waalewijn ir kt., 2001). Pradėti gaivinti, taikant tik krūtinės paspaudi-
mus, yra geriau nei visai negaivinti. Jei kviečiantysis pagalbą nemoka atlikti pradinio 
gaivinimo, GMP dispečeris turėtų paskatinti taikyti tik krūtinės paspaudimus, lau-
kiant kol atvyks profesionali pagalba (Svensson ir kt., 2010).

3. Ankstyva defibriliacija. Per pirmąsias 3–5 min. po kolapso atlikta defibrilia-
cija kartu su pradiniu gaivinimu didina išgyvenamumą iki 49–75 proc. Netaikant 
defibriliacijos, miršties rizika didėja 10–12 proc. kiekvieną minutę (Valenzuela ir 
kt., 2000).

4. Ankstyva specializuota reanimacija ir standartizuotas gydymas po gaivinimo. 
Gydymo kokybė po gaivinimo turi įtakos baigtims. Terapinė hipotermija yra pripa-
žintas gydymo būdas, kuris labai pagerina išgyvenamumą bei neurologines baigtis 
(Bernard ir kt., 2002).

Jei žmogui staiga sustoja širdis, reikia nedelsiant pradėti pirmąją pagalbą. Taip 
palaikoma nedidelė bet gyvybiškai svarbi širdies ir smegenų kraujotaka. Pradinis 
gaivinimas taip pat didina tikimybę, kad defibriliacija, esant SV, atkurs normalų 
širdies ritmą ir minutinį širdies tūrį. Krūtinės paspaudimai ypač yra svarbūs, jei defi-
briliacijos negalima atlikti per pirmąsias minutes po kolapso. Jei širdis gyvybinga, po 
defibriliacijos atsikuria natūralaus širdies ritmo vedlio veikla ir įvyksta organizuotas 
mechaninis susitraukimas. Pirmąsias minutes po sėkmingo SV nutraukimo širdies 
ritmas gali būti lėtas, o susitraukimai silpni, todėl krūtinės paspaudimus reikėtų tęsti 
tol, kol normalizuojasi širdies funkcija (Koster ir kt., 2010).

Vis dažniau viešosiose vietose galima pasinaudoti automatiniais išoriniais defi-
briliatoriais (AID), todėl neprofesionalūs gelbėtojai turėtų būti mokomi jais naudo-
tis. AID taikyti lengva, nes aparatas teikia žodines komandas. AID automatiškai nu-
stato širdies ritmą ir nurodo gelbėtojui taikyti elektros impulsą, jei yra SV (arba ST). 

Kelios studijos įrodė, kad neatidėliotinas pradinis gaivinimas didina išgyvena-
mumą, o delsimas atlikti defibriliaciją jį mažina. Nustačius SV, kiekviena uždelsta 
minutė be pradinio gaivinimo iki defibriliacijos mažina išgyvenamumą 10–12 proc. 
Liudininkams pradėjus taikyti pradinį gaivinimą, išgyvenamumas mažėja 3–4 proc. 
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per minutę. Akivaizdu, kad neatidėliotinas pradinis gaivinimas, staigios mirties atve-
ju du arba net tris kartus didina tikimybę išgyventi (Koster ir kt., 2010).

Suaugusiųjų pradinio gaivinimo algoritmas susideda iš šios veiksmų sekos (žr. 
1.1.2.2 pav.):

Suaugusiųjų pradinis gaivinimas

1.1.2.2 pav. Suaugusiųjų pradinio gaivinimo algoritmas (Koster ir kt., 2010)
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Veiksmų seka:
1. Įsitikinti, kad jūs, pacientas ir kiti liudininkai yra saugūs (mnemonikos 

veiksmų seka „D“ angl. Dangerous, kuri reiškia aplinkos veiksnių įvertinimą).
2. Ar pacientas sąmoningas? (žr. 1.1.2.3 pav.). Nukentėjusįjį švelniai papurtyti 

už pečių ir garsiai paklausti: „Kaip jaučiatės?“ „Kas atsitiko?” arba „Ar viskas gerai?“ 
(mnemonikos veiksmų seka „R“ angl. Response – sąmonės įvertinimas).

1.1.2.3 pav. Sąmonės įvertinimas (Koster ir kt., 2010)

2.1. Pacientas reaguoja: 
•	 Jeigu nėra pavojaus, nekeisti nukentėjusiojo padėties.
•	 Pabandyti išsiaiškinti, kas atsitiko, jei įmanoma, suteikti pagalbą.
•	 Reguliariai vertinti jo būklę.

2.2 Jei pacientas nereaguoja:
•	 Kviesti pagalbą arba konkrečiam asmeniui nurodyti, kad iškviestų pagalbą (žr. 

1.1.2.4 pav.).

1.1.2.4 pav. Kviesti pagalbą (Koster ir kt., 2010)
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•	 Atversti nukentėjusįjį ant nugaros ir atverti kvėpavimo takus atlošiant galvą ir 
pakeliant žandikaulį už smakro (žr. 1.1.2.5 pav.). 

1.1.2.5 pav. Galvos atlošimas ir smakro pakėlimas (Koster ir kt., 2010)

•	 Uždėti savo ranką ant nukentėjusiojo kaktos ir švelniai atlošti jo galvą atgal.
•	 Atverti kvėpavimo takus pirštais suėmus už nukentėjusiojo smakro ir pakelti 

žandikaulį (mnemonikos veiksmų seka „A“ angl. Airway – atvirų kvėpavimo 
takų užtikrinimas). 

3. Laikyti atvirus kvėpavimo takus, įvertinti kvėpavimą, žiūrėti, klausyti ir jaus-
ti (žr. 1.1.2.6 pav.):

•	 Stebėti krūtinės judesius.
•	 Klausyti kvėpavimo garsą prie paciento burnos.
•	 Jausti oro srovę ant savo skruosto.
•	 Įvertinti, ar kvėpavimas yra normalus, sutrikęs, ar pacientas visai nekvėpuoja. 

1.1.2.6 pav. Įvertinti kvėpavimą: žiūrėti, klausyti ir jausti (Koster ir kt., 2010)
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Per pirmąsias minutes po širdies sustojimo pacientas gali kvėpuoti labai silpnai 
arba nereguliariai, lėtai ir triukšmingai. Pastaba: tokio kvėpavimo negalima traktuoti 
kaip normalaus. Vertinant paciento kvėpavimą, būtina žiūrėti, klausyti ir jausti ne 
ilgiau kaip 10 sek. Jei kyla nors mažiausia abejonė, arba kvėpavimas yra normalus, 
reikėtų jį vertinti kaip sutrikusį (mnemonikos veiksmų seka „B“ angl. Breathing – 
kvėpavimo įvertinimas ir užtikrinimas atliekant įpūtimus).

3.1. Jei kvėpavimas yra normalus:
•	 Atversti pacientą ant nugaros.
•	 Siųsti ką nors arba patiems kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 

arba vietiniu GMP numeriu.
•	 Toliau stebėti ir vertinti kvėpavimą.

3.2. Jei kvėpavimas sutrikęs arba išnykęs:
•	 Siųskite ką nors kviesti pagalbos ir, jei įmanoma, atnešti AID; jei esate vienas, 

kvieskite greitąją pagalbą mobiliuoju telefonu, nukentėjusįjį palikite vieną tik 
kraštutiniu atveju.

•	 Nedelsdami atlikite krūtinės paspaudimus.
•	 Atsiklaupkite pacientui prie šono.
•	 Vienos rankos plaštakos pagrindą padėkite paciento krūtinės centre (krūtin-

kaulio apatinė dalis) (žr. 1.1.2.7 pav.).

1.1.2.7 pav. Padėti vienos rankos delno pagrindą ant paciento krūtinės vidurio (Koster 
ir kt., 2010)

•	 Antros rankos plaštakos pagrindą uždėti ant pirmosios (žr. 1.1.2.8 pav.);
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1.1.2.8 pav. Kitos rankos delno pagrindą uždėti ant pirmosios rankos (Koster ir kt., 
2010)

•	 Sukryžiuoti rankų pirštus ir įsitikinti, kad nespaudžiate paciento šonkaulių. 
Rankos turi būti tiesios (žr. 1.1.2.9 pav.). Nespauskite pilvo arba krūtinkaulio 
apatinio galo.

1.1.2.9 pav. Sukryžiuoti rankų pirštus. Rankos turi būti tiesios (Koster ir kt., 2010)

•	 Pasilenkti vertikaliai virš paciento krūtinės ir spausti krūtinkaulį žemyn ne 
mažiau kaip 5 cm (bet ne daugiau 6 cm) (žr. 1.1.2.10 pav.).
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1.1.2.10 pav. Krūtinės ląstos paspaudimai: spausti krūtinkaulį 5 cm stuburo link (Koster 
ir kt., 2010)

•	 Po kiekvieno paspaudimo leisti paciento krūtinei grįžti į pradinę padėtį, bet 
neprarasti kontakto tarp savo rankų ir nukentėjusiojo krūtinkaulio; paspaudi-
mus kartokite 100 kartų per minutę dažniu (bet ne daugiau kaip 120 k./min).

•	 Paspaudimo ir atleidimo trukmė turi būti vienoda (mnemonikos veiksmų 
seka „C“ angl. Circulation – kraujotakos įvertinimas ir užtikrinimas atliekant 
krūtinės paspaudimus).

4. Krūtinės paspaudimus derinti su įpūtimais.
•	 Po 30 paspaudimų dar kartą atverti kvėpavimo takus atlošiant nukentėjusiojo 

galvą ir pakeliant smakrą (žr. 5 pav.).
•	 Ant kaktos esančios rankos smiliumi ir nykščiu užspausti paciento nosį (spau-

džiant jos minkštąją dalį).
•	 Leisti burnai atsidaryti, tačiau išlaikyti nukentėjusiojo pakeltą smakrą.
•	 Normaliai įkvėpti ir lūpomis apžioti nukentėjusiojo burną. Stengtis, kad lū-

pos gerai priglustų prie nukentėjusiojo veido.
•	 Tolygiai pūsti į burną ir stebėti kylančią krūtinę (žr. 1.1.2.11 pav.); įpūtimas 

turėtų trukti apie vieną sekundę (kaip kvėpuojant normaliai), tai yra efekty-
vus įpūtimas.
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1.1.2.11 pav. Kvėpavimo užtikrinimas: tolygiai pūsti į burną ir stebėti kylančią krūtinės 
ląstą (Koster ir kt., 2010)

•	 Laikyti nukentėjusiojo atloštą galvą ir pakeltą smakrą, atitraukti savo burną 
nuo paciento ir stebėti kaip išeinant orui, nusileidžia paciento krūtinė (žr. 
1.1.2.12 pav.).

1.1.2.12 pav. Atitraukti savo burną nuo paciento ir stebėti kaip išeinant orui, nusileidžia 
paciento krūtinės ląsta (Koster ir kt., 2010)

•	 Atlikti du efektyvius įpūtimus, tam reikia įkvėpti ir dar kartą įpūsti nuken-
tėjusiajam į burną. Du įpūtimai neturi trukti ilgiau kaip 5 sek. Negaišdami 
rankas vėl teisingai uždėkite ant nukentėjusiojo krūtinkaulio ir atlikite 30 
krūtinės paspaudimų.

•	 Tęsti krūtinės paspaudimus ir įpūtimus santykiu – 30:2.
•	 Sustoti ir įvertinti nekentėjusiojo būklę tik tuo atveju, jei jis pradeda bus-

ti: pradeda judėti, atmerkia akis arba pradeda normaliai kvėpuoti. Priešingu 
atveju gaivinimo nenutraukite.
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•	 Jei pirmojo įpūtimo metu nekentėjusiojo krūtinė nepakankamai pakyla, 
prieš kitą įpūtimą būtina apžiūrėti jo burną ir pašalinti visas orui praeiti truk-
dančias kliūtis; patikrinti, ar pakankamai atlošta galva ir pakeltas smakras; 
kiekvieną kartą nebandyti įpūsti daugiau kaip du kartus ir vėl tęsti krūtinės 
paspaudimus.

•	 Jei gaivina keli žmonės, norint išvengti nuovargio, gelbėtojai turėtų keistis 
kas 2 min. Keičiantis gelbėtojams, pauzė tarp krūtinės paspaudimų turėtų 
būti kuo trumpesnė. Gelbėtojui, kuris atlieka krūtinės paspaudimus, reko-
menduojama garsiai skaičiuoti paspaudimus – taip paspaudimai bus atlieka-
mi reikiamu dažniu ir sutrumpės pauzės tarp krūtinės paspaudimų. Patyrę 
gelbėtojai gali atlikti dviejų gelbėtojų veiksmus. Tokiu atveju jie turėtų keistis 
vaidmenimis/vietomis kas 2 min. 

5. Pradinio gaivinimo metu, atliekant tik krūtinės paspaudimus, rekomenduo-
jamas dažnis turėtų būti ne mažiau kaip 100 k./min. (tačiau neviršyti 120 k/ min).

6. Gaivinimo negalima nutraukti, kol:
•	 atvyksta profesionalūs gelbėtojai ir pradeda teikti pagalbą;
•	 pacientas pradeda busti: pradeda judėti, atmerkia akis ar pradeda normaliai 

kvėpuoti; 
•	 arba išseko jūsų jėgos.

Kvėpavimo takų atvėrimas. Neprofesionaliems gelbėtojams nepatariama atlikti 
žandikaulio išstūmimo veiksmo, nes jį sunku išmokti ir atlikti. Atliekant šį veiksmą, 
galimas stuburo pažeidimas. Todėl neprofesionalus gelbėtojas turėtų atverti kvėpa-
vimo takus, atlošdamas galvą ir pakeldamas nukentėjusiojo smakrą tiek sužeistiems, 
tiek nesužeistiems pacientams.

Staigios mirties atpažinimas. Miego arterijos (ar kitos arterijos) pulso čiuopimas 
yra nepatikimas kraujotakos išnykimo nustatymo metodas, nesvarbu, ar jį atlieka 
profesionalūs, ar neprofesionalūs gelbėtojai (Nyman, Silvonen, 2000). Taip pat 
neįrodyta, kad judėjimas, kvėpavimas arba kosulys yra patikimi gyvybės požymiai 
(„normalios kraujotakos požymiai“).

Sveikatos priežiūros specialistai bei neprofesionalūs gelbėtojai sunkiai nusta-
to, ar nesąmoningų pacientų kvėpavimas yra pakankamas ir normalus Perkins ir 
kt., 2005). Kvėpavimo takai gali būti uždari, arba pacientas gali kvėpuoti pavieniais 
įkvėpimais (agoninis kvėpavimas). GMP dispečeriui telefonu klausiant liudininkų, 
ar nukentėjusysis kvėpuoja, būtent agoninis kvėpavimas dažnai yra laikomas nor-
maliu. Toks neteisingas būklės įvertinimas gali lemti, kad, ištikus staigiai mirčiai, 
pradinis gaivinimas pradedamas pavėluotai (Hauff, 2003). Per pirmąsias minutes po 
širdies sustojimo agoninis kvėpavimas pasireiškia 40 proc. pacientų. Jeigu toks kvė-
pavimas atpažįstamas kaip staigios mirties požymis, išgyvenamumas didėja (Bobrow 
ir kt., 2008). Agoninį kvėpavimą liudininkai apibūdina kaip paviršutinišką, sunkų, 
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triukšmingą kvėpavimą arba žiopčiojimą. Gelbėtojai turėtų būti mokomi iš karto 
pradėti pradinį gaivinimą, jei pacientas yra nesąmoningas ar jo kvėpavimas sutrikęs. 

Pradiniai įpūtimai. Įvykus pirminiam širdies sustojimui (ne dėl asfiksijos), arte-
rinis kraujas necirkuliuoja ir kelias minutes išlieka įsotintas deguonies. Per pirmąsias 
minutes, pradėjus pradinį gaivinimą, deguonies kiekis kraujyje išlieka pakankamas. 
Deguonies pristatymas miokardui ir smegenims sutrinka dėl sumažėjusio širdies mi-
nutinio tūrio, o ne dėl deguonies stygiaus plaučiuose ir arteri niame kraujyje. Todėl 
pradžioje ventiliacija yra mažiau svarbi nei krūtinės paspaudimai (Bobrow ir kt., 
2008). Dažniausia suaugusiųjų staigios mirties priežastis yra kardialinės kilmės, to-
dėl pradinį gaivinimą rekomenduojama pradėti nuo krūtinės paspaudimų o ne nuo 
pradinių įpūtimų – taip akcentuojama krūtinės paspaudimų svarba. Nereikėtų gaišti 
laiko, ieškant svetimkūnių burnoje nebent įpūtimų metu nepakyla krūtinės ląsta.

Ventiliacija. Atliekant pradinį gaivinimą, ventiliacija padeda palaikyti pakanka-
mą oksigenaciją ir pašalinti CO2. Nežinoma, koks turėtų būti optimalus kvėpavimo 
tūris, dažnis bei deguonies kiekis įkvepiamame ore. Naujausios rekomendacijos pa-
remtos šiais įrodymais:

1. Pradinio gaivinimo metu sumažėja plaučių kraujotaka, todėl pakankamą 
ventiliacijos ir perfuzijos santykį galima palaikyti su mažesniu už normą 
kvėpavimo tūriu ir kvėpavimo dažniu.

2. Hiperventiliacija yra žalinga, nes didėja intratorakalinis slėgis, sumažėja 
veninio kraujo grįžimas į širdį ir mažėja širdies minutinis tūris. Dėl to 
mažėja išgyvenamumas.

3. Išgyvenamumą mažina pauzės tarp krūtinės paspaudimų (pvz., širdies ri-
tmo arba pulso tikrinimui).

4. Esant neapsaugotiems kvėpavimo takams, vieno litro kvėpavimo tūrio žy-
miai dažniau sukelia skrandžio išsipūtimą nei 500 ml kvėpavimo tūris.

5. Pradinio gaivinimo metu maža minutinė ventiliacija (mažesnio už normą 
kvėpavimo tūrio ir kvėpavimo dažnio) užtikrina efektyvią oksigenaciją ir 
ventiliaciją. Atliekant pradinį gaivinimą suaugusiesiems rekomenduojamas 
kvėpavimo tūris yra apie 500–600 ml (6–7 ml/kg) (Koster ir kt., 2010).

Pagal naujausias rekomendacijas gelbėtojai turėtų įpūsti orą maždaug per l sek. 
– pakankamu tūriu, kad pakiltų paciento krūtinės ląsta. Reikia vengti per dažnų 
arba per stiprių įpūtimų. Du įpūtimai turėtų trukti ne ilgiau 5 sek. Šios rekomen-
dacijos taikomos visiems ventiliacijos būdams, naudojamiems pradinio gaivinimo 
metu, pvz., „burna į burną“ arba maišu su kauke (su (be) papildomu deguonimi). 
Vietoje ventiliacijos „burna į burną“ galima atlikti ventiliaciją „burna į nosį“. Šią 
alternatyvą galima rinktis, kai paciento burna yra sužalota arba ją sunku atverti, taip 
pat teikiant pagalbą vandenyje arba nesant galimybės užtikrinti pakankamo sanda-
rumo, atliekant ventiliaciją „burna į burną“.
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Krūtinės ląstos paspaudimai. Atliekant krūtinės paspaudimus, sunormalėja 
kraujotaka. Paspaudimo metu didėja intratorakalinis slėgis bei tiesiogiai suspaudžia-
ma širdis. Teisingai atliekant krūtinės paspaudimus, galima pasiekti, kad didžiausias 
sistolinis spaudimas būtų apie 60–80 mm Hg. Diastolinis spaudimas vis tiek išlie-
ka labai mažas ir vidurinis arterinis spaudimas miego arterijoje retai būna didesnis 
nei 40 mm Hg. Krūtinės paspaudimai užtikrina nedidėlę, bet gyvybiškai reikalingą 
kraujotaką miokarde bei smegenyse. Taip pat padidėja sėkmingos defibriliacijos ga-
limybė.

Gauta duomenų apie krūtinės paspaudimų kokybės stebėsenos prietaisų pa-
naudojimą, gaivinant pacientus, patyrusius staigią mirtį. Šie duomenys papildo kli-
nikinių tyrimų, atliktų su gyvūnais arba manekenais duomenis (Kramer–Johansen 
ir kt., 2006). Remiantis šiais įrodymais, rekomenduojama:

1. Kiekvieną kartą atnaujinant krūtinės paspaudimus, būtina nedelsiant dėti 
rankas ant „krūtinės centro“.

2. Spausti krūtinę mažiausiai 100 k./min.
3. Stengtis atlikti pakankamo gylio paspaudimus (mažiausiai 5 cm suaugu-

siesiems).
4. Po kiekvieno paspaudimo leisti krūtinės ląstai grįžti į pradinę padėtį – į 

krūtinę nesiremti krūtinės paspaudimo atsipalaidavimo fazėje.
5. Paspaudimas turėtų trukti panašiai tiek laiko, kiek ir atsipalaidavimas.
6. Sumažinti pauzių tarp paspaudimų skaičių, kad kiekvieną minutę būtų 

atliekama mažiausiai 60 paspaudimų.
7. Krūtinės paspaudimų metu nespręskite apie arterinės kraujotakos efek-

tyvumą, čiuopdami miego arba kitos arterijos pulsą (Koster ir kt., 2010).
Rankų padėtis. Atliekant krūtinės paspaudimus suaugusiesiems, gelbėtojo ran-

kos turi būti padėtos ant apatinės krūtinkaulio dalies. Rekomenduojama šią lokali-
zaciją apibūdinti taip: „vienos savo rankos delno pagrindą dėkite ant nukentėjusiojo 
krūtinės centro, o kitą – ant pirmosios“. Pateikiant šią instrukciją, tikslią rankų už-
dėjimo vietą reikėtų pademonstruoti ant manekeno. Nerekomenduojama teisingo 
rankų uždėjimo orientyru laikyti liniją tarp spenelių (Shin ir kt., 2007; Kusoki ir 
kt., 2009).

Paspaudimų dažnis. Nustatyta teigiama priklausomybė tarp krūtinės paspaudi-
mų dažnio ir sėkmingo gaivinimo (Christenson ir kt., 2009). Krūtinės paspaudimų 
dažnis (greitis, kuriuo atliekama 30 paspaudimų iš eilės) turėtų būti mažiausiai 100 
k./min., tačiau pradinio gaivinimo metu atliekamų krūtinės paspaudimų skaičius 
per kiekvieną minutę bus mažesnis dėl pauzių, reikalingų atlikti įpūtimus, auto-
matinio išorinio defibriliatoriaus ritmo analizę ir t. t. Vieno klinikinio tyrimo metu 
tiriant gaivinimą ne ligoninėje, gelbėtojai krūtinės spaudimus atlikdavo 100–120 
k./min. dažniu, tačiau tikrasis paspaudimų skaičius dėl dažnų pertraukimų buvo 64 
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k./min. (Wik ir kt., 2005). Per kiekvieną minutę turėtų būti atlikta mažiausiai 60 
krūtinės paspaudimų (Koster ir kt., 2010).

Paspaudimų gylis. Dėl baimės sužeisti, nuovargio arba ribotos raumenų jėgos, 
gelbėtojai dažnai atlieka nepakankamai gilius krūtinės paspaudimus. Įrodyta, kad 
paspaudimų gylis didesnis arba lygus 5 cm lemia didesnį spontaninės kraujotakos 
atkūrimo dažnį bei didesnį atvežtų į ligoninę gyvų pacientų procentą nei paspaudi-
mų gylis 4 cm ir mažiau (Kramer–Johansen, ir kt., 2006; Edelson ir kt., 2006). Nėra 
pagrįstų įrodymų, kad krūtinės sužeidimai būtų susiję su krūtinės paspaudimų gyliu. 
Taip pat neatlikta tyrimų, nustatančių didžiausią saugų krūtinės paspaudimų gylį. 
Nepaisant to, rekomenduojama neviršyti 6 cm paspaudimo gylio netgi ir stambiems 
suaugusiems žmonėms. Atliekant pradinį gaivinimą, pacientas visada turėtų gulėti 
ant tvirto pagrindo. 

Krūtinės atsipalaidavimas. Po kiekvieno krūtinės paspaudimo leidžiant jai pil-
nai grįžti į pradinę padėtį, didėja veninio kraujo grįžimas į krūtinę, todėl pradinis 
gaivinimas gali būti veiksmingesnis. Optimalaus krūtinės paspaudimų metodo, ku-
ris užtikrintų krūtinės grįžimą į pradinę padėtį, tačiau neveiktų kitų paspaudimų 
aspektų, tokių kaip paspaudimų gylis vis dar nesukurta (Koster ir kt., 2010).

Paspaudimų kokybės vertinimas. Krūtinės paspaudimų kokybės stebėsenos prie-
taisai gali padėti gelbėtojams atlikti rekomenduojamą krūtinės paspaudimų dažnį 
ir gylį. Prietaisai būna įmontuoti į automatinius arba rankiniu būdu valdomus de-
fibriliatorius arba gaminami atskirai. Šių prietaisų panaudojimas gali būti bendros 
pradinio gaivinimo kokybės gerinimo strategijos dalis. Gelbėtojai turėtų įsidėmėti, 
kad tokių prietaisų fiksuojamas krūtinės paspaudimų gylis gali kisti priklausomai 
nuo pagrindo, ant kurio atliekamas pradinis gaivinimas, kietumo (pvz., grindys/čiu-
žinys). Dėl to nepakankamo gylio paspaudimas gali būti vertinamas kaip teisingas 
(Perkins ir kt., 2009).

Paspaudimų ir ventiliacijos santykis. Tyrimų duomenys rodo, kad paspaudimų 
ir ventiliacijos santykis turėtų būti >15:2 (Sanders ir kt., 2002; Dorph ir kt., 2004). 
Matematinis modelis parodė, kad santykis – 30:2 užtikrina geriausią kraujotaką ir 
deguonies pristatymą (Bubbs, Kern, 2002; Fenici ir kt., 2005). 2005 m. gaivini-
mo rekomendacijose buvo nurodyta, kad vienas gelbėtojas, atliekantis suaugusiojo 
ar vaiko gaivinimą ne ligoninėje, turėtų laikytis 30 paspaudimų ir dviejų įpūtimų 
santykio. Numatyta viena išimtis – apmokytas sveikatos priežiūros specialistas, gai-
vindamas vaiką, turėtų taikyti santykį 15:2. Šie pakeitimai sumažino pauzių tarp 
paspaudimų skaičių, sumažėjo laiko dalis be kraujotakos (Sayre ir kt., 2009; Olave-
engen ir kt., 2099) bei sumažėjo hiperventiliacijos galimybė (Bobrow ir kt., 2008; 
Aufderheide ir kt., 2004). Tačiau atliktų tyrimų, kad po šių pakeitimų padidėjo 
išgyvenamumas, neatlikta. Taip pat nėra naujų įrodymų, kuriais remiantis galima 
būtų keisti ir toliau rekomenduojamą santykį – 30:2 (Koster ir kt., 2010).
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Pradinis gaivinimas atliekant tik krūtinės paspaudimus. Kai kurie sveikatos prie-
žiūros specialistai bei atsitiktiniai gelbėtojai gali nesutikti atlikti ventiliacijos „burna 
į burną“, ypač nepažįstamiems, staigią mirtį patyrusiems pacientams. Atlikti tyrimai 
rodo, kad per pirmąsias minutes po širdies sustojimo, įvykusio ne dėl asfiksijos, pra-
dinis gaivinimas, taikant tik krūtinės paspaudimus, gali būti toks pat veiksmingas 
kaip ir kombinuotas, taikant paspaudimus ir įpūtimus (Chandra ir kt., 1994; Kern 
ir kt., 2002). Jei kvėpavimo takai atviri, pavieniai įkvėpimai arba pasyvūs krūtinės 
judesiai po paspaudimo gali sukelti nedidelę oro apykaitą, tačiau dažniausiai vyksta 
tik negyvo tarpo ventiliacija. Tyrimų metu nustatyta, kad, taikant tik krūtinės pa-
spaudimus pradinio gaivinimo metu, arterinio deguonies atsargos išsenka per 2–4 
min. (Turner ir kt., 2002; Dorph ir kt., 2004).

Suaugusiųjų baigtys staigios mirties, įvykusios ne dėl asfiksijos, atveju būna žy-
miai geresnės taikant tik krūtinės paspaudimus pradinio gaivinimo metu nei netai-
kant visiškai pradinio gaivinimo. Kelių staigios mirties tyrimų duomenimis, pradinis 
gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, yra lygiavertis pradiniam gaivi-
nimui su paspaudimais ir įpūtimais. Nė vienas tyrimas nepaneigė galimybės, kad 
pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, yra mažiau veiksmingas 
nei pradinis gaivinimas, taikant ir paspaudimus, ir ventiliaciją (Iwani ir kt., 2007; 
Bonhn ir kt., 2007) Viena studija įrodė, kad pradinis gaivinimas, kai atliekami tik 
krūtinės paspaudimai, yra efektyvesnis. Visos šios studijos turi didelių trūkumų, nes 
buvo atliktos tik retrospektyvinės analizės be kontrolinės grupės, o pradinis gaivi-
nimas buvo atliekamas ne pagal 2005 m. rekomendacijas (paspaudimų ir įpūtimų 
santykis – 30:2). Pradinis gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, gali 
pakakti tik pirmosiomis minutėmis po kolapso. Profesionali pagalba atvyksta vidu-
tiniškai per 8 min. arba daugiau po iškvietimo, todėl pradinis gaivinimas, taikant 
tik krūtinės paspaudimus, daugeliu atvejų bus nepakankamas. Nekardialinės kilmės 
(pvz., skendimas, dusimas) suaugusiųjų arba vaikų staigių mirčių atvejais pradinis 
gaivinimas, kai atliekami tik krūtinės paspaudimai, nėra toks efektyvus, kaip tradici-
nis pradinis gaivinimas (Kitamura ir kt., 2010).

Dėl šių priežasčių profesionalai arba atsitiktiniai gelbėtojai turėtų taikyti tradi-
cinio pradinio gaivinimo metodą – atlikti krūtinės paspaudimus kartu su oro įpūti-
mais. Atsitiktiniams gaivintojams, nenorintiems ar nemokantiems atlikti įpūtimų, 
GMP dispečeris turėtų rekomenduoti atlikti tik krūtinės paspaudimus (Rea ir kt., 
2010; Svensson ir kt., 2010).

Pradinis gaivinimas ankštoje erdvėje. Jei pradinį gaivinimą atlieka vienas gelbė-
tojas ankštoje erdvėje, krūtinės paspaudimus gali atlikti klūpėdamas pacientui virš 
galvos. Jei pradinį gaivinimą atlieka du gelbėtojai – pacientą galima apžergti (Han-
dley A. J., Handley J. A., 2004; Perkins ir kt. 2004).



29

Rizika nukentėjusiajam gaivinimo metu. Daug gelbėtojų laiku nepradeda pradi-
nio gaivinimo, nes mano, kad, pradėjus taikyti krūtinės paspaudimus pacientui, ku-
rio širdis nesustojusi, galimos sunkios komplikacijos. White L. ir kt. (2010) atliktas 
tyrimas parodė, kad pagal dispečerių nurodymus atsitiktinių gaivintojų atliekamo 
sąmoningų ligonių pradinio gaivinimo metu, 12 proc. pacientų jautė diskomfortą 
ir tik 2 proc. patyrė lūžius, bet nepasitaikė nei vieno vidaus organų pažeidimo. Pa-
cientams, kurių nėra ištikusi staigi mirtis, sunkesnių sužeidimų pradinio gaivinimo 
metu sukeliama labai retai. Todėl gelbėtojai neturėtų baimintis pakenkti pacientui ir 
privalo nedelsdami taikyti pradinį gaivinimą.

Paciento padėtis po gaivinimo. Yra keli paciento padėties variantai ir kiekvienas 
jų turi savo privalumus. Nėra vienos idealios pozicijos, kuri tiktų visiems pacien-
tams. Padėtis turėtų būti stabili, artima šoninei padėčiai, krūtinė neturėtų būti spau-
džiama, kad nesutriktų kvėpavimas (Koster ir kt., 2010). Rekomenduojama laikytis 
tokios veiksmų sekos:

•	 Atsiklaupti šalia paciento ir ištiesinti jo kojas.
•	 Artimiausią ranką atlenkti nuo kūno ir sulenkti per alkūnę delnu į viršų (žr. 

1.1.2.13 pav.).

1.1.2.13 pav. Artimiausią nuo jūsų ranką atlenkti nuo kūno ir sulenkti per alkūnę, delnu 
į viršų (Koster ir kt., 2010)

•	 Tolesnę ranką sulenkti per jo krūtinę ir nugariniu plaštakos paviršiumi pri-
glausti prie paciento artimesnio skruosto (žr. 1.1.2.14 pav.).
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1.1.2.14 pav. Tolesnę ranką sulenkti per jo krūtinę ir nugariniu plaštakos paviršiumi 
priglausti prie paciento artimesnio skruosto (Koster ir kt., 2010)

•	 Laisva ranka paimti už paciento tolesnės kojos vos aukščiau kelio ir kelti ją į 
viršų, pėdą išlaikant ant žemės (žr. 1.1.2.15 pav.).

1.1.2.15 pav. Laisva ranka paimti už paciento tolesnės kojos vos aukščiau kelio ir kelti ją 
į viršų, pėdą išlaikant ant žemės (Koster ir kt., 2010)

•	 Laikydami paciento tolesnę ranką, prispaustą prie skruosto, traukti už toles-
nės kojos link savęs ir paversti pacientą ant šono.

•	 Vieną koją padėti taip, kad tiek per klubo, tiek per kelio sąnarį ji būtų sulenk-
ta tinkamu kampu.

•	 Atlošti paciento galvą, kad kvėpavimo takai liktų atviri.
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•	 Jei reikia, būtina pataisyti ranką po skruostu taip, kad nukentėjusiojo galva 
būtų atlošta ir palenkta žemyn leidžiant skysčiams laisvai ištekėti iš burnos 
(žr. 1.1.2.16 pav.).

1.1.2.16 pav. Padėtis suteikta. Laikyti nukentėjusiojo atloštą galvą, kad kvėpavimo takai 
būtų atviri, galva turi būti palenkta veidu žemyn, kad skysčiai laisvai ištekėtų iš burnos 
(Koster ir kt., 2010)

•	 Reguliariai tikrinkite kvėpavimą. 
Jei pacientas tokioje padėtyje guli ilgiau nei 30 min., būtina pakeisti šoninę 

padėtį, t. y. paversti jį ant priešingo šono tam, kad nebūtų nuspausta apatinė ranka.

1.1.3. AUTOMATIONIO IŠORINIO 
DEFIBRILIATORIAUS (AID) PANAUDOJIMAS

Tais atvejais, kai nėra kraujotakos požymių, neprofesionalūs gelbėtojai ir svei-
katos priežiūros specialistai (ir ligoninėje, ir ne ligoninėje) gali saugiai ir veiksmin-
gai naudoti automatinį išorinį defibriliatorių (mnemonikos veiksmų seka „D“ angl. 
Defibrillation – defibriliacija). Dažniausia pradinio širdies sustojimo priežastis yra 
skilvelių virpėjimas, kuris šalinamas defibriliacija. Automatinis išorinis defibliriato-
rius – tai kompiuterinis prietaisas, kuris analizuoja širdies ritmą, atpažįsta ritmą, 
kurį nereikia defibriliuoti, ir rodo (balso funkcija ir (ar) šviesos signalais), kada reikia 
defibriliuoti. Jei įtariama, kad žmogaus širdis sustojo, defibriliatorių reikėtų naudoti 
tokiais atvejais: pacientas nesąmoningas, nereaguoja, nekvėpuoja, nėra pulso arba 
kitų kraujotakos požymių.

Atgabentą defibriliatorių, jei įmanoma, reikia padėti prie kairės nukentėjusiojo 
ausies. Defibriliatorių atgabenęs gaivintojas perima krūtinės ląstos paspaudimus ir 
įpūtimus, o juos atlikinėjęs – paruošia defibriliatorių. Tai suteikia galimybę defibri-
liuoti iki atvykstant profesionaliai pagalbai. Naudodami defibriliatorių, gelbėtojai 
turėtų taikyti pradinį gaivinimą su minimaliais pertrūkiais. Gelbėtojai turėtų nedels-
dami reaguoti į žodines automatinio išorinio defibriliatoriaus komandas ir atnau-
jinti pradinį gaivinimą iš karto po nurodymo. Standartiniai automatiniai išoriniai 
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defibliriatoriai tinkami naudoti vyresniems nei aštuonerių metų vaikams. 1–8 metų 
vaikams reikėtų naudoti vaikiškus elektrodus kartu su srovės susilpnintoju arba, jei 
įmanoma, įjungti vaikams nurodytą režimą. Jei šių priemonių nėra, automatinį išo-
rinį defibriliatorių naudoti nieko nekeičiant. Automatinio defibriliatoriaus nereko-
menduojama naudoti vaikams iki vienerių metų. Paskelbti keli klinikiniai atvejai, 
kai automatinis išorinis defibriliatorius buvo sėkmingai panaudotas kūdikiams iki 
1 metų amžiaus (Bar–Cohen ir kt., 2005; Diverkar, Soni, 2006). Defibriliuojamas 
ritmas kūdikiams pasireiškia labai retai, nebent jie serga širdies liga (Rodriguez–Nu-
nez, 2006). Šiais atvejais, jei vienintelis prieinamas defibriliatorius yra automatinis 
išorinis defibriliatorius, reikėtų apsvarstyti jo panaudojimą (pageidautina su impulso 
susilpnintoju).

Automatinio išorinio defibriliatoriaus panaudojimo algoritmas (žr. 1.5.3.1 pav.).
1. Būtina įsitikinti savo, paciento ir aplinkinių saugumu.
2. Taikyti suaugusiųjų pradinio gaivinimo algoritmą (1–5 žingsnius).

•	 Jei pacientas nesąmoningas arba jo kvėpavimas sutrikęs, siųsti kitą šalia esantį 
žmogų pakviesti pagalbos ir, jei įmanoma, atnešti automatinį defibriliatorių.

•	 Jei esate vienas, kviesti GMP reikia mobiliuoju telefonu, palikti pacientą vie-
ną, tik jei nėra kitos išeities.

3. Pradėti pradinį gaivinimą pagal suaugusiųjų pradinio gaivinimo algoritmą. 
Jei esate vienas ir netoliese yra automatinis defibriliatorius, pradėti nuo jo prijungi-
mo.
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Automatinė išorinė defibriliacija

1.1.3.1 pav. Automatinės išorinės defibriliacijos algoritmas (Koster ir kt., 2010)

4. Kai tik atnešamas automatinis išorinis defibriliatorius:
•	 Įjungti AID ir užklijuoti elektrodus ant nuogos paciento krūtinės (žr. 1.1.3.2 

pav.).
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1.1.3.2 pav. Elektrodų priklijavimas. Pirmąjį elektrodą klijuoti vidurinėje pažasties li-
nijoje žemiau pažasties. Antrąjį elektrodą klijuoti po dešiniuoju raktikauliu (Koster ir 
kt., 2010)

•	 Jei yra keli gelbėtojai, klijuojant elektrodus, nenutraukti pradinio gaivinimo.
•	 Nedelsiant pradėti vykdyti žodinius/vaizdinius AID nurodymus.
•	 Įsitikinti, kad niekas neliestų paciento, kol AID analizuoja ritmą (žr. 1.1.3.3 

pav.).

1.1.3.3 pav. Įsitikinti, kad niekas neliečia paciento, kol AID analizuoja ritmą (Koster ir 
kt., 2010)

5.1. Jei nustatomas defibriliuojamas ritmas:
•	 Būtina įsitikinti, kad niekas neliestų paciento (žr. 1.1.3.4 pav.).
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1.1.3.4 pav. Spaudžiant impulso mygtuką, niekas neturi liestis prie paciento (Koster ir 
kt., 2010)

•	 Pagal nurodymą paspausti impulso mygtuką (automatiniai AID atliks impul-
są automatiškai).

•	 Toliau laikytis žodinių/vaizdinių nurodymų. 
5.2. Jei ritmas yra nedefibriliuojamas:

•	 Nedelsiant tęsti pradinį gaivinimą, taikant paspaudimų ir įpūtimų santykį – 
30:2 (žr. 1.1.3.5 pav.).
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1.1.3.5 pav. Po impulso AID duoda nurodymą tęsti pradinį gaivinimą. Nedelsiant tęsti 
pradinį gaivinimą atliekant 30 krūtinės paspaudimų ir du įpūtimus (Koster ir kt., 2010)

•	 Toliau laikytis žodinių/vaizdinių nurodymų. 
6. Laikytis AID nurodymų tol, kol:

•	 Atvyksta profesionali pagalba.
•	 Pacientas pradeda busti: pradeda judėti, atmerkia akis arba pradeda normaliai 

kvėpuoti.
•	 Jūs labai pavargote, išseko fizinės jėgos.

Ypatingos aplinkybės naudojant defibriliatorių.
Vanduo. Jei nukentėjusysis guli ant šlapio paviršiaus arba šalia jo, defibriliacija 

gali sukelti nudegimus arba sužaloti elektra tiek nukentėjusįjį, tiek gaivintoją. Be 
to, šlapias paviršius gali sudaryti elektros grandinę, taigi, elektros impulsas bus sil-
pnesnis, o poveikis mažesnis. Jei įmanoma, būtina pernešti nukentėjusįjį nuo šlapio 
paviršiaus ir nusausinti krūtinę.

Implantuoti stimuliatoriai arba defibriliatoriai. Odoje matomi iškilimai bei ran-
dai gali reikšti, kad yra implantatų. Negalima dėti elektrodų tiesiai ant jų, nes gali 
sumažėti impulso efektyvumas. Juos reikia dėti bent per porą pirštų toliau.

Transdermalinės vaistų formos. Jas reikia nuplėšti, o vaistus nuvalyti, nes gali 
atsirasti nudegimų arba susilpnėti impulsas.
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1.1.4. SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTA 
REANIMACIJA 

Gaivinimas ligoninėje. Ankstyvas kritinės būklės paciento nustatymas ir pagal-
bos teikimas, siekiant išvengti staigios mirties, yra pirmasis gyvybės grandinės žiedas. 
Jei pacientą ištinka staigi mirtis ligoninėje, tik mažiau nei 20 proc. pacientų išgyvena. 
Norint išvengti staigios mirties ligoninėje, reikia mokyti personalą stebėti pacientų 
būklę, atpažinti pacientus, kurių būklė blogėja, sukurti pagalbos kvietimo ir veiks-
mingo reagavimo sistemą (Nolant ir kt., 2010).

Kai staigi mirtis įvyksta ligoninėje, riba tarp pradinio gaivinimo ir specializuo-
tos reanimacinės pagalbos yra sąlyginė.

Gaivinimo procesas vyksta nepertraukiamai. Visuomenė tikisi, kad ligoninėje 
dirbantis personalas moka atlikti pradinį gaivinimą. Visais atvejais, kai staigi mirtis 
įvyksta ligoninėje, reikia užtikrinti žemiau išvardytus sąlygos:

•	 Staigi mirtis turi būti nustatyta nedelsiant.
•	 Pagalba turi būti kviečiama standartiniu telefono numeriu.
•	 Iškart turi būti pradėtas pradinis gaivinimas, jei reikia, naudojamos priemo-

nės kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti, defibriliacija atliekama kiek 
įmanoma anksčiau, bet ne vėliau nei per 3 min.

Visuose skyriuose turi būti nedelsiant prieinama gaivinimo įranga ir vaistai, 
kad, įvykus staigiai mirčiai, būtų galima kuo greičiau pradėti gaivinimą. Būtų idea-
lu, jei gaivinimo metu naudojama įranga (įskaitant defibriliatorius), jos išdėstymas 
ir vaistai būtų standartizuoti visoje ligoninėje (Dyson, Smith, 2002; Gabbott ir kt., 
2005).

Skubiosios pagalbos komanda gali veikti kaip tradicinė gaivinimo komanda, 
kuri kviečiama tik nustačius klinikinę mirtį. Tačiau ligoninėse gali būti taikoma tak-
tika nustatyti pacientus, kuriems gresia staigi mirtis, ir kviesti pagalbą (pvz., sku-
biosios pagalbos arba greitojo reagavimo komandą) dar neįvykus klinikinei mirčiai.

Pradiniai pagalbos veiksmai, staigiai mirčiai įvykus ligoninėje (žr. 1.1.4.1 pav.):
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Gaivinimas ligoninėje

1.1.4.1 pav. Pradinės pagalbos algoritmas, kai staigi mirtis įvyksta ligoninėje (Nolant ir 
kt., 2010)

•	 Vienas asmuo pradeda gaivinti, o kitas eina kviesti gaivinimo komandos ir 
atnešti gaivinimo įrangą su defibriliatoriumi. Jei yra tik vienas darbuotojas, 
vadinasi, jis turės palikti pacientą.

•	 Atlikti 30 krūtinės ląstos paspaudimų ir du įpūtimus.
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•	 Siekti, kad pertraukos būtų kuo trumpesnės, atlikti kokybiškus krūtinės ląstos 
paspaudimus.

•	 Ilgesnį laiką atlikti krūtinės paspaudimus kokybiškai yra varginantis darbas. 
Būtina, jei yra galimybė, keisti paspaudimus atliekantį asmenį kas 2 min., 
darant kuo trumpesnes pertraukas.

•	 Užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą ir ventiliaciją pačiomis tinka-
miausiomis priemonėmis iš tų, kurios yra po ranka. Paprastai lengviausiai 
prieinama būna kišeninė kaukė, kurią galima naudoti kartu su orofaringiniu 
vamzdeliu. Kitu atveju galima įkišti viršgerklinę priemonę kvėpavimo takų 
praeinamumui užtikrinti ir naudoti savaime prisipilantį (Ambu) maišą arba 
maišą su kauke, priklausomai nuo vietos praktikos. Bandyti atlikti trachėjos 
intubaciją turėtų tik specialistai, mokantys ir turintys įgūdžių intubuoti. Kie-
kvienam pacientui turėtų būti taikoma kapnografija endotrachėjinio vamz-
delio padėčiai patvirtinti (kai atsiranda širdies veikla) ir tolesnei intubuoto 
paciento stebėsenai.

•	 Įpūtimo trukmė turi būti 1 sek., įpučiamo oro tūris toks, kad normaliai pakil-
tų krūtinės ląsta. Kuo greičiau pradėti papildomo deguonies tiekimą.

•	 Kai pacientui įkišamas endotrachėjinis vamzdelis arba viršgerklinė priemonė, 
tęsti krūtinės ląstos paspaudimus be pertraukų (išskyrus pertraukas defibrilia-
cijai arba pulso čiuopimui, kai indikuotina), mažiausiai 100 k./min. greičiu ir 
atlikti įpūtimus maždaug 10 k./min. Vengti hiperventiliacijos (tiek per dide-
lio dažnio, tiek per didelio tūrio), kuri blogina baigtis.

•	 Jei nėra priemonių kvėpavimo takų praeinamumui ir ventiliacijai užtikrinti, 
galima taikyti ventiliaciją „burna į burną“. Jei dėl klinikinių priežasčių ven-
tiliacijos „burna į burną“ reikia vengti, arba jei jūs nenorite ar negalite to 
daryti, tuomet būtina daryti krūtinės ląstos paspaudimus tol, kol bus atneštos 
priemonės kvėpavimui užtikrinti.

•	 Kai atnešamas defibriliatorius, uždėti elektrodus ir įvertinti ritmą. Jei yra pri-
klijuojami elektrodai defibriliacijai, prilipdyti juos nenutraukiant krūtinės 
ląstos paspaudimų. Naudojant priklijuojamus elektrodus arba „greito pažiū-
rėjimo“ mentelėmis būdą, galima greičiau įvertinti širdies ritmą nei prijungus 
įprastus EKG elektrodus (Perkins, Roberts, Gao, 2002). Trumpam nutraukti 
gaivinimą, siekiant įvertinti širdies ritmą. Jei turimas rankiniu būdu valdomas 
defibriliatorius ir monitoriuje registruojamas SV/ST, reikia įkrauti defibri-
liatorių, kol kitas gaivintojas tęs krūtinės ląstos paspaudimus. Kai defibrilia-
torius įsikrauna, nutraukti krūtinės ląstos paspaudimus ir patikrinti, ar visi 
gaivintojai atsitraukė nuo paciento ir atlikti vieną defibriliacijos impulsą. Jei 
naudojamas AID, klausyti aparato nurodymų. 
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•	 Po defibriliacijos nedelsiant reikia atnaujinti krūtinės ląstos paspaudimus. 
Siekti, kad pertraukos, kai neatliekami krūtinės ląstos paspaudimai, būtų kuo 
trumpesnės. Naudojant rankiniu būdu valdomą defibriliatorių, pertraukas, 
kai nutraukiami ir vėl pradedami krūtinės ląstos paspaudimai, įmanoma su-
trumpinti iki 5 sek. ir mažiau. 

•	 Tęsti gaivinimą tol, kol atvyks gaivinimo komanda arba pacientui atsiras gy-
vybės požymių. Jei naudojate AID, klausykitės jo nurodymų. Jei turite ran-
kiniu būdu valdomą defibriliatorių, vadovaukitės universaliu specializuotos 
reanimacinės pagalbos algoritmu.

•	 Kai jau vyksta gaivinimas ir susirenka pakankamai medicinos personalo, rei-
kia įkišti intraveninį kateterį ir pasiruošti vaistus, kurių gali prireikti gaivini-
mo komandai (pvz., adrenalino).

•	 Paskirti vieną asmenį, kuris bus atsakingas už paciento perdavimą gaivinimo 
komandos vadovui. Numatyti vietą paciento medicininiams dokumentams.

•	 Ligoninėje atliekamo pradinio gaivinimo metu krūtinės ląstos paspaudimai 
dažnai būna nepakankamai kokybiški. Labai svarbu paminėti nepertrau-
kiamų krūtinės ląstos paspaudimų reikšmę. Netgi trumpos pertraukos be 
paspaudimų gali turėti pražūtingų pasekmių, todėl reikia stengtis, kad viso 
gaivinimo metu būtų atliekami kokybiški krūtinės ląstos paspaudimai. Ko-
mandos vadovas turi stebėti gaivinimo kokybę. Jei kokybė pablogėja, jis turė-
tų pasakyti gaivintojams keistis vietomis. Gaivinimo kokybę galima vertinti 
nuolat stebint, tuomet tikimybė, kad atsinaujins spontaninė kraujotaka, yra 
nedidelė ir tai rodo, kad reikia gerinti krūtinės ląstos paspaudimų kokybę. Jei 
yra galimybė, krūtinės ląstos paspaudimus atliekantį žmogų reikėtų keisti kas 
2 min., bet nedaryti ilgos pertraukos be paspaudimų (Nolant ir kt., 2010).

Specializuotos reanimacinės pagalbos algoritmas. Specializuotos reanimacinės pa-
galbos algoritmas (žr. 1.1.4.2 pav.) tinka visais staigios mirties atvejais, tačiau įvykus 
širdies sustojimui specialiųjų urgentinių būklių metu gali prireikti papildomų veiks-
mų (juos aptarsime 2.2.2. skyriuje „Gyvybei grėsmingi ritmo sutrikimai“).
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Specializuota reanimacinė pagalba

1.1.4.2 pav. Specializuotos reanimacinės pagalbos algoritmas (Nolant ir kt., 2010)
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Pagrindiniai veiksmai, kurie neabejotinai pagerina išgyvenamumą ištikus stai-
giai mirčiai, yra greitai gaivintojų pradėtas efektyvus pradinis gaivinimas, nepertrau-
kiami kokybiški krūtinės ląstos paspaudimai ir SV/ST atveju ankstyva defibriliacija. 
Įrodyta, kad adrenalinas padidina spontaninės kraujotakos atkūrimo tikimybę, bet 
nei gaivinimo metu švirkščiami vaistai, nei naudojamos specializuotos priemonės 
kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti nedidina po gaivinimo išgyvenusių ir iš 
ligoninės išrašytų pacientų skaičiaus (Stiell ir kt., 2004; Holmberg M, Holmberg 
S., Herlitz, 2002). Taigi, nors tarp specializuotos reanimacinės pagalbos veiksmų vis 
dar minimi vaistai ir specializuotos priemonės kvėpavimo takų praeinamumui už-
tikrinti, jų vaidmuo tik antraeilis, lyginant su ankstyva defibriliacija ir kokybiškais, 
nepertraukiamais krūtinės ląstos paspaudimais (Nolant ir kt., 2010).

Kaip ir ankstesnėse rekomendacijose, specializuotos reanimacinės pagalbos al-
goritme išskiriamas defibriliuojamas ir nedefibriliuojamas ritmas. Kiekvienas gai-
vinimo ciklas daugmaž yra toks pats: jį sudaro 2 min. pradinio gaivinimo, ritmo 
įvertinimas ir, prireikus, pulso čiuopimas. Kol atsinaujina spontaninė kraujotaka, 
kas 3–5 min. švirkščiama adrenalino 1 mg dozė. 

Defibriliuojamas ritmas (skilvelių virpėjimas/skilvelių tachikardija be pulso). Apie 
25 proc. staigios mirties atvejų, kartu su įvykusiais ligoninėje, ir už jos ribų pirmas 
monitoriuje registruojamas ritmas yra SV/ST. Net kai pradinis dokumentuotas ri-
tmas buvo asistolija arba elektromechaninė disociacija (EMD), maždaug 25 proc. 
staigios mirties ištiktų pacientų gaivinimo metu bus registruojamas SV/ST. Nusta-
čius, kad įvyko staigi mirtis, būtina kviesti pagalbą (ir prašyti defibriliatoriaus), atlik-
ti pradinį gaivinimą pradedant nuo krūtinės ląstos paspaudimų, laikytis paspaudimų 
ir įpūtimų santykio – 30:2. Atnešus defibriliatorių, krūtinės ląstos paspaudimus tęsti 
tol, kol bus uždėtos mentelės arba prilipdyti elektrodai. Įvertinti ritmą ir skirti gydy-
mą pagal specializuotos reanimacinės pagalbos algoritmą.

•	 Jei patvirtinamas SV/ST, reikia įkrauti defibriliatorių, kol kitas gaivintojas 
tęsia krūtinės ląstos paspaudimus. Kai defibriliatorius įkrautas, nutraukti krū-
tinės ląstos paspaudimus, greitai patikrinti, ar niekas iš gaivintojų nesiliečia 
prie paciento, ir atlikti vieną defibriliacijos impulsą (360 J monofazį arba 
150–200 J bifazį).

•	 Siekti, kad pertrauka, nutraukus krūtinės ląstos paspaudimus iki defibriliaci-
jos impulso (pauzė prieš šoką), būtų kuo trumpesnė. Uždelsus bent 5–10 sek., 
sumažėja tikimybė, kad defibriliacija bus sėkminga (Edelson ir kt., 2006).

•	 Iškart po defibriliacijos, nevertinant ritmo ir nečiuopiant pulso, būtina atnau-
jinti pradinį gaivinimą (paspaudimų ir įpūtimų santykis – 30:2), pradedant 
nuo krūtinės ląstos paspaudimų. Tais atvejais, jei po defibriliacijos sėkmingai 
atkurtas perfuzinis ritmas, kraujotakai po šoko atsinaujinti reikia laiko, ir tik 
labai retais atvejais pulsas čiuopiamas po defibriliacijos. Be to, gaištant laiką 
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pulso čiuopimui, jei perfuzinis ritmas neatsinaujino, toliau pažeidžiamas mi-
okardas (Nolant ir kt., 2010).

•	 Tęsti pradinį gaivinimą 2 min., po to trumpam sustoti, siekiant įvertinti ri-
tmą. Jei išlieka SV/ST, kartoti defibriliaciją antrą kartą (360 J monofazį arba 
150–360 J bifazį impulsą). Po defibriliacijos, nevertinant ritmo ir nečiuopiant 
pulso, atnaujinti pradinį gaivinimą (paspaudimų ir įpūtimų santykis – 30:2) 
pradedant nuo krūtinės ląstos paspaudimų.

•	 Tęsti pradinį gaivinimą 2 min., po to trumpam sustoti, siekiant įvertinti ri-
tmą. Jei išlieka SV/ST, kartoti defibriliaciją trečią kartą (360 J monofazį arba 
150–360 J bifazį impulsą). Po defibriliacijos, nevertinant ritmo ir nečiuopiant 
pulso, atnaujinti pradinį gaivinimą (paspaudimų ir įpūtimų santykis – 30:2) 
pradedant nuo krūtinės ląstos paspaudimų. Jei vėl pradėjote krūtinės paspau-
dimus ir turite punktuotą veną arba kaulų čiulpus, suleiskite 1 mg adrenalino 
ir 300 mg amiodarono. Jei trečiasis defibriliacijos impulsas neatkūrė sponta-
ninės kraujotakos, adrenalinas pagerins miokardo aprūpinimą krauju ir padi-
dins sėkmės tikimybę kitos defibriliacijos metu. Tyrimų duomenimis, maksi-
mali adrenalino koncentracija kraujo plazmoje susidaro praėjus 90 sek. nuo 
injekcijos į periferinę veną (Pytee ir kt., 2006). Jei po trečiojo defibriliacijos 
impulso atsinaujino spontaninė kraujotaka, tai boliusu sušvirkšta adrenali-
no dozė gali sukelti tachikardiją, hipertenziją arba predisponuoti pakartotinį 
SV. Kita vertus, iš karto po spontaninės kraujotakos atsinaujinimo adrenalino 
koncentracija plazmoje padidėja natūraliai, kol kas netirta, kokią papildomą 
žalą sukelia egzogeninis adrenalinas. Pertrauka viduryje gaivinimo ciklo, kai 
neatliekami krūtinės ląstos paspaudimai tikrinant, ar neatsinaujino perfuzinis 
ritmas, taip pat yra žalinga. Naudojant kapnografiją ir nenutraukus krūtinės 
ląstos paspaudimų galima matyti, ar atsinaujino spontaninė kraujotaka ir taip 
išvengti adrenalino injekcijos boliusu atkūrus spontaninę kraujotaką. Tyrimų 
duomenys parodė, kad, atsinaujinus spontaninei kraujotakai, stipriai padidėja 
CO2 koncentracija iškvėpimo pabaigoje (Bhende, Thompson, 1995; Sehra, 
Underwood, Checchia, 2003). Po kiekvieno 2 min. pradinio gaivinimo ci-
klo, jei ritmas pasikeičia į asistolija arba EMD, pereiti prie nedefibriliuojamo 
ritmo algoritmo. Jei monitoriuje matomas nedefibriliuojamas organizuotas 
ritmas (QRS kompleksai ritmiški arba siauri), reikia pabandyti čiuopti pulsą. 
Ritmo patikra turi trukti trumpai, o pulsas čiuopiamas tik tuomet, kai regis-
truojamas organizuotas ritmas. Jei, esant organizuotam ritmui kyla abejonių 
dėl pulso, tęsti pradinį gaivinimą. Jei atsinaujino spontaninė kraujotaka, rei-
kia pradėti gydymą po gaivinimo.

Nepaisant pradinio ritmo, toliau kartoti 1 mg adrenalino dozę kas 3–5 min., 
kol atsinaujins spontaninė kraujotaka, dažniausiai, kas du gaivinimo algoritmo ci-
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klus. Jei gaivinimo metu atsiranda gyvybės požymių (tikslingi judesiai, normalus 
kvėpavimas ar kosulys), reikia patikrinti ritmą monitoriuje. Jei registruojamas orga-
nizuotas ritmas, reikia čiuopti pulsą. Jei pulsas užčiuopiamas, tęsti gydymą po gai-
vinimo, koreguoti gyvybei grėsmingus ritmo sutrikimus (aptarsime skyriuje 2.2.2. 
„Gyvybei grėsmingi ritmo sutrikimai“). Jei pulso nėra, tęsti pradinį gaivinimą. Pra-
dinis gaivinimas santykiu – 30:2 yra varginantis darbas, todėl būtina keisti krūtinės 
ląstos paspaudimus atliekantį gaivintoją kas 2 min., siekiant, kad pertraukos, kai 
nedaromi paspaudimai, būtų kuo trumpesnės.

Kvėpavimo takai ir ventiliacija. Gydant besitęsiantį SV, tarp defibriliacijos im-
pulsų svarbu užtikrinti kokybiškus krūtinės ląstos paspaudimus. Įvertinti šalinamas 
priežastis (4H ir 4T), jeigu jos nustatomos, skirti gydymą. Patikrinti elektrodų arba 
defibriliacijos mentelių padėtį ir kontaktus, laidininko funkciją atliekančios me-
džiagos, pvz., gelio plėvelių būklę. Patikimiausias būdas užtikrinti kvėpavimo takų 
praeinamumą yra trachėjos intubacija, bet ją atlikti gali tik kvalifikuotas ir patyręs 
sveikatos priežiūros specialistas, kuris reguliariai tokią procedūrą atlieka. Personalas, 
turintis įgūdžių užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą specializuotomis priemo-
nėmis, turėtų stengtis laringoskopiją ir intubaciją atlikti nenutraukiant krūtinės ląs-
tos paspaudimų. Trumpam nutraukti krūtinės ląstos paspaudimus reikia tik tuomet, 
kai vamzdelis praeina per balso plyšį, bet ši pertrauka neturi būti ilgesnė nei 10 
sek. Kitu atveju reikia vengti pertraukų tarp krūtinės ląstos paspaudimų ir bandymą 
intubuoti atidėti iki tol, kol atsinaujins spontaninė kraujotaka. Nė vienas tyrimas 
neįrodė, kad trachėjos intubacija didintų išgyvenamumą po klinikinės mirties. Po 
intubacijos reikia patikrinti, ar vamzdelio padėtis teisinga, ir tinkamai jį pritvirtinti. 
Atlikti įpūtimus 10 k./min. dažniu, vengti hiperventiliacijos. Kai pacientui įkišamas 
endotrachėjinis vamzdelis, tęsti krūtinės ląstos paspaudimus be pertraukų ventilia-
cijai, 100 k./min. dažniu.

Jei nėra mokančių atlikti trachėjos intubaciją, priimtina alternatyva gali būti 
viršgerklinė priemonė kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti (pvz., gerklų kau-
kė). Įkišus viršgerklinę priemonę, krūtinės ląstos paspaudimus atlikti be pertraukų 
ventiliaciją. Jei dėl per didelio oro nuosrūvio plaučių ventiliacija darosi nepakanka-
ma, krūtinės ląstos paspaudimus teks nutraukti, kad būtų galima atlikt įpūtimus 
(santykiu – 30:2).

Gaivinimo metu visuomet, kai yra galimybė, reikia tiekti deguonį. Nėra duo-
menų, koks turėtų būti optimalus arterinio kraujo įsotinimas deguonimi (SaO2) 
gaivinimo metu. Klinikinių tyrimų duomenys rodo, kad yra ryšys tarp didelio SaO2 
po spontaninės kraujotakos atkūrimo ir blogesnių baigčių (Kilgamon et al, 2010). 
Iš pradžių pulsoksimetru (SpO2) rekomenduojama tiekti didžiausios koncentracijos 
deguonį. Kai tik bus galima patikimai pamatuoti arterinio kraujo įsotinimą deguo-
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nimi arba atlikti kraujo dujų tyrimą, reikia titruoti deguonies kiekį įkvepiamame 
ore, kad arterinio kraujo įsotinimas deguonimi būtų 94–98 proc.

Būdai suleisti vaistus. Jei tai dar nepadaryta, punktuoti veną. Periferinės venos 
kateterizacija yra greitesnė, paprastesnė ir saugesnė nei centrinės venos. Suleidus vais-
to į periferinę veną, dar reikia sušvirkšti mažiausiai 20 ml skysčio. Jei punktuoti veną 
sudėtinga arba neįmanoma, vaistus galima leisti į kaulų čiulpus. Po intrakaulinės 
injekcijos vaistų koncentracija plazmoje susidaro per tiek pat laiko kaip sušvirkštus 
per centrinės venos kateterį. Atsiradus naujoms mechaninėms intrakaulinių injekci-
jų priemonėms, punktuoti kaulų čiulpus tapo dar lengviau (Shavit ir kt., 2009). Kai 
vaistai leidžiami per endotrachėjinį vamzdelį, jų koncentracija plazmoje yra sunkiai 
nuspėjama. Daugelio vaistų optimali dozė, skiriant į trachėją, nenustatyta, todėl leis-
ti vaistus į trachėją neberekomenduojama.

Vaistai
Adrenalinas. Nepaisant to, kad adrenalinas plačiai vartojamas gaivinimo metu, 

o kelių tyrimų metu buvo skiriama ir vazopresino, neatlikta placebu kontroliuoja-
mųjų tyrimų, kuriais būtų įrodyta, kad bet kurio vazopresoriaus vartojimas gaivini-
mui pagerintų atgaivintų ir iš ligoninės išrašytų pacientų neurologines baigtis. Nors 
trūksta tyrimų duomenų, atliktų su žmonėmis, adrenalino vis dar rekomenduojama 
skirti daugiausia remiantis gyvūnų tyrimų rezultatais ir duomenimis apie padidė-
jusį trumpalaikį žmonių išgyvenamumą (Holberg M., Holberg S., Herlitz, 2002). 
Optimali adrenalino dozė nenustatyta ir nėra duomenų, kuriais būtų pagrįstas pa-
kartotinių dozių skyrimas. Duomenų apie adrenalino farmakokinetiką gaivinimo 
metu yra nedaug. Nežinoma, kokia turėtų būti optimali pradinio gaivinimo trukmė 
ir defibriliacijos impulsų skaičius iki vaistų leidimo. Šiuo metu trūksta įrodymų, 
kad būtų galima rekomenduoti arba nerekomenduoti kito vazopresoriaus vartojimą 
staigios mirties atveju vietoje adrenalino arba kartu su juo, siekiant pagerinti išgy-
venamumą arba neurologines baigtis. Remiantis ekspertų sutarimu, SV/ST atveju 
rekomenduojama adrenalino švirkšti po trečiojo defibriliacijos impulso, kai vėl at-
naujinami krūtinės ląstos paspaudimai, ir toliau kartoti kas 3–5 min. viso gaivinimo 
metu (leisti kas antrą ciklą). Negalima nutraukti pradinio gaivinimo, kai švirkščiami 
vaistai (Nolant ir kt., 2010).

Antiaritminiai vaistai. Neįrodyta, kad, kiekvienam pacientui širdies sustojimo 
metu skiriant antiaritminių vaistų, padidėtų išgyvenamumas iki išrašymo iš ligoni-
nės. Palyginti su placebu (Kudenchuk ir kt., 1999) ir lidokainu (Dorian ir kt., 2002) 
po defibriliacijos tebesitęsiančio SV atveju amiodaronas pagerina išgyvenamumą iki 
patekimo į ligoninę. Remiantis ekspertų sutarimu, jei po trijų defibriliacijos impulsų 
tęsiasi SV/ST, reikia suleisti 300 mg amiodarono–boliusu. Dar vieną 150 mg dozę 
galima injekuoti, jei SV/ST pasikartoja arba išlieka per 24 val., toliau tęsiant 900 mg 
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infuziją. Jei amiodarono nėra, kaip alternatyvą galima leisti 1 mg/kg lidokaino, bet 
nešvirkšti lidokaino, jei jau buvo leista amiodarono (Nolant ir kt., 2010).

Magnio sulfatas. Magnio sulfato naudojimas klinikinės mirties atveju išgyvena-
mumo nepagerina (Alegra ir kt., 2001; Hassan, Jagger, Barnett, 2002). Gaivinimo 
metu magnio sulfatą rekomenduojama skirti tik įtarus verpstinę tachikardiją (torsa-
des de pointes) (žr. 2.2.2 skyrių „Gyvybei grėsmingi ritmo sutrikimai“). Natrio hidro-
karbonatas. Kiekvienam pacientui skirti natrio hidrokarbonato gaivinimo metu arba 
atsinaujinus spontaninei kraujotakai nerekomenduojama, Natrio hidrokarbonato 
(50 mmol) leisti tik tuo atveju, jei klinikinę mirtį sukėlė hiperkalemija arba triciklių 
antidepresantų perdozavimas. Dėl pakartotinės dozės spręsti pagal paciento būklę ir 
kraujo dujų tyrimo duomenis.

Nedefibriliuojamas ritmas (EMD ir asistolija). Elektromechanine disociacija 
(EMD) vadinamas širdies sustojimas, kai registruojama širdies elektrinė veikla, kokia 
paprastai sukelia užčiuopiamą pulsą. EMD dažniausiai sukelia priežastys, kurias nu-
stačius ir pašalinus pacientą galima atgaivinti. Jei nenustatoma ir negydoma asistolija 
arba EMD sukėlusi priežastis, tikimybė, kad pacientas išgyvens, labai nedidelė. Jei 
pradinis ritmas monitoriuje yra EMD arba asistolija, reikia pradėti gaivinti atliekant 
30 paspaudimų ir 2 įpūtimus ir suleisti 1 mg adrenalino, kai tik bus išpunktuota 
vena. Jei monitoriuje registruojama asistolija, nenutraukiant gaivinimo patikrinti, ar 
visi laidai sujungti teisingai. Kai į kvėpavimo takus įkišama specializuota priemonė, 
tęsti krūtinės ląstos paspaudimus be pertraukų ventiliacijai. Po 2 min. gaivinimo dar 
kartą įvertinti ritmą. Jei monitoriuje asistolija, reikia nedelsiant atnaujinti gaivinimą. 
Jei matomas organizuotas ritmas, reikia pabandyti užčiuopti pulsą. Jei pulso nėra 
(arba kyla abejonių dėl jo buvimo), tęsti gaivinimą. Leisti po 1 mg adrenalino (į veną 
arba kaulų čiulpus) kas antro gaivinimo ciklo metu (t. y. maždaug kas 3–5 min.), kai 
punktuojama vena. Jei pulsas yra, gydymą pradėti po gaivinimo. Jei gaivinimo metu 
atsiranda gyvybės požymių, patikrinti ritmą ir pabandyti užčiuopti pulsą.

Asistolijos arba EMD gydymo metu tęsti 2 min. pradinio gaivinimo ciklus. 
Jei ritmas pasikeičia ir pereina į SV, gydyti pagal defibriliuojamo ritmo algoritmą. 
Kitu atveju tęsti pradinį gaivinimą ir leisti adrenalino kas 3–5 min., jei nepavyksta 
užčiuopti pulso. Jei viduryje 2 min. gaivinimo ciklo monitoriuje atsiranda SV, baigti 
tą ciklą iki galo, tada tikrinti ritmą ir, prireikus, defibriliuoti. Taip bus sumažintos 
pertraukos, kai neatliekami krūtinės ląstos paspaudimai.

Skysčiai į veną. Hipovolemija yra viena iš potencialiai pašalinamų staigios mir-
ties priežasčių. Jei įtariama hipovolemija, būtina greitai lašinti skysčius. Neįrodyta, 
kad pradinėse gaivinimo stadijose būtų naudinga skirti koloidų, todėl reikėtų infu-
zuoti 0,9 proc. natrio chlorido arba Hartmano tirpalą. Nėra vieningos nuomonės, 
ar kiekvienam pacientui būtina lašinti skysčius gaivinimo metu. Reikia užtikrinti 
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normovolemiją, bet, nesant hipovolemijos, per didelio skysčių kiekio infuzija gali 
pakenkti (Soar, Foster, Breitkreutz, 2009).

1.1.5. VAIKŲ PRADINIS GAIVINIMAS
Veiksmų seka. Gaivintojai, kurie moka atlikti suaugusiųjų pradinio gaivinimo 

veiksmus ir neturi specialiųjų žinių apie vaikų gaivinimą, gali taikyti tą pačią veiks-
mų seką kaip gaivinant suaugusiuosius, nes blogesnės baigtys būna tik nieko neda-
rant. Nespecialistai, kurie nori išmokti gaivinti vaikus, nes yra atsakingi už vaikus 
(pvz., mokytojai, mokyklose dirbančios slaugytojos, gelbėtojai), turėtų žinoti, kad 
pradžioje suaugusiųjų gaivinimo seką reikia pakeisti: pirmiausia atlikti penkis įpū-
timus ir apie 1 min. gaivinti, po to eiti ieškoti pagalbos (žr. Suaugusiųjų pradinio 
gaivinimo nuorodas).

Veiksmų seka, kuria reikia vadovautis tiems, kas turi teikti skubiąją pagalbą 
vaikams (paprastai tai būna medikų komanda) (žr. 1.1.5.1 pav.):

1. Užtikrinti gaivintojo ir vaiko saugumą.
2. Patikrinti, ar vaikas reaguoja:

•	 atsargiai pajudinti vaiką ir garsiai paklausti: „Kaip jautiesi?“
3.1. Jei vaikas atsako arba sujuda:

•	 Palikti vaiką tokioje padėtyje, kokioje radote (jei jam negresia pavojus).
•	 Patikrinti jo būklę, jei reikia, kviesti pagalbą.
•	 Pastoviai tikrinti vaiko būklę.

3.2. Jei vaikas neatsako:
•	 Šūktelėti aplinkiniams, kad reikia pagalbos.
•	 Atsargiai paversti vaiką ant nugaros.
•	 Atverti nukentėjusiojo kvėpavimo takus atlošiant galvą ir pakeliant smakrą: 

vieną ranką uždėti ant kaktos ir švelniai atlošti vaiko galvą atgal, tuo pačiu 
metu pirštų galais kilstelėti smakrą. Nespausti po smakru esančių minkštųjų 
audinių, nes taip galima sukelti kvėpavimo takų obstrukciją. 

•	 Jei nepavyksta atverti kvėpavimo takų, pabandyti išstumti apatinį žandikaulį: 
abiejų rankų nykščiu ir smiliumi suimti apatinį žandikaulį iš šonų ir pastumti 
jį į priekį. 

Visuomet reikia būti budriems dėl galimo kaklo sužalojimo. Jei įtariate kaklo 
traumą, kvėpavimo takus geriausia atverti išstumiant apatinį žandikaulį. Jei to nepa-
kanka pakankamai atverti kvėpavimo takus, tuomet reikia dar šiek tiek atlošti vaiko 
galvą, kad kvėpavimo takai būtų praeinami. 
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Vaikų pradinis gaivinimas

Kviesti specializuotą gaivinimo komandą
1.1.5.1 pav. Vaikų pradinio gaivinimo algoritmas sveikatos priežiūros specialistams, ku-
rie teikia skubiąją medicinos pagalbą vaikams (Biarent ir kt., 2010)
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4. Atverti kvėpavimo takus, žiūrėti, klausyti ir pajusti, ar vaikas kvėpuoja nor-
maliai. Pasilenkti, kad jūsų veidas būtų arti vaiko veido ir žiūrėti į jo krūtinės ląstą:

•	 Žiūrėti, ar kilnojasi krūtinės ląsta.
•	 Klausyti, ar ties vaiko nosimi ir burna girdimi kvėpavimo garsai.
•	 Skruostu pajusti iškvepiamo oro srovę.

Per pirmąsias minutes po širdies sustojimo vaikas dar gali atlikti pavienius įkvė-
pimus. Vertinant kvėpavimą (žiūrėti, klausyti ir pajusti), užtrukti ne ilgiau 10 sek. Jei 
jums kyla abejonių, ar kvėpavimas normalus, elkitės taip, kaip esant nenormaliam 
kvėpavimui. 

5.1. Jei vaikas kvėpuoja normaliai:
•	 Paguldyti vaiką į stabilią šoninę padėtį;
•	 Ką nors siųsti arba pačiam kviesti pagalbą. Paskambinti vietos pagalbos tele-

fonu ir iškviesti greitąją medicinos pagalbą;
•	 Patikrinti, ar vaikas vis dar kvėpuoja.

5.2. Jei kvėpavimas nėra normalus arba vaikas nekvėpuoja:
•	 Atsargiai pašalinti matomą kliūtį kvėpavimo takuose.
•	 Atlikti penkis įpūtimus.
•	 Atliekant įpūtimus, žiūrėti, ar vaikas reaguodamas į jūsų pagalbos veiksmus, 

nepradeda žiaukčioti, kosėti. Tokia reakcija arba jos nebuvimas nulems, kaip 
jūs įvertinsite gyvybės požymius.

Įpūtimai vyresniam nei vienerių metų vaikui (žr. 1.1.5.2 pav.):
•	 Atlošti vaiko galvą ir pakelti smakrą.
•	 Uždėjus ranką ant kaktos, smiliumi ir nykščiu užspausti nosį.
•	 Leisti vaikui prasižioti, bet laikyti pakeltą smakrą.
•	 įkvėpti ir sandariai apžioti vaiko nosį ir burną.
•	 Ramiai įpūsti į burną ir žiūrėti, ar pakyla vaiko krūtinės ląsta. Įpūtimo trukmė 

turi būti 1–1,5 sek.
•	 Laikyti vaiko galvos padėtį ir pakeltą smakrą, pasitraukti nuo nukentėjusiojo 

burnos ir žiūrėti, kaip nusileidžia krūtinės ląsta išeinant orui.
•	 Įkvėpti ir visą veiksmų seką kartoti dar penkis kartus. Efektyvumą vertinti 

pagal tai, kad vaiko krūtinės ląsta pakyla ir nusileidžia kaip normaliai kvė-
puojant.



50

1.1.5.2 pav. Vaikui atliekama ventiliacija „burna į burną“ (Biarent ir kt., 2010)

Įpūtimai kūdikiui (žr. 1.1.5.3 pav.)
•	 Paguldyti kūdikį taip, kad jo galva būtų neutralioje padėtyje (gulint ant nu-

garos paprastai kūdikio galva būna prilenkta, ją reikės kiek atlošti) ir paketi 
smakrą.

•	 Įkvėpti ir sandariai apžioti kūdikio nosį ir burną. Jei vyresnio kūdikio nosies 
ir burnos apžioti nepavyksta, gaivintojas gali apimti tik kūdikio nosį arba tik 
burną (apžiojant nosį, sučiaupti lūpas, kad oras nepraeitų pro šalį).

•	 Pūsti į kūdikio nosį ir burną tiek, kad akivaizdžiai pakiltų krūtinės ląsta. Įpū-
timo trukmė turi būti 1–1,5 sek.

•	 Laikyti kūdikio galvos padėtį ir pakeltą smakrą, pasitraukti nuo nukentėjusio-
jo burnos ir žiūrėti, kaip nusileidžia krūtinės ląsta išeinant orui.

•	 Įkvėpti ir visą veiksmų seką kartoti dar penkis kartus.
•	 Jei kūdikiui arba vaikui nepavyksta veiksmingai atlikti dirbtinio kvėpavimo, 

gali būti kvėpavimo takų obstrukcija. Tuomet kūdikį būtina pražiodyti ir pa-
šalinti matomą kliūtį. Nebraukyti pirštu aklai.

•	 Įsitikinti, kad kūdikio galva pakankamai atlošta ir smakras pakeltas, bet ka-
klas nėra per daug atlenktas.

•	 Jei, atlošus kūdikio galvą ir pakėlus smakrą, nepavyko atverti kvėpavimo takų, 
pabandyti išstumti apatinį žandikaulį.

•	 Efektyvius įpūtimus mėginti atlikti iki penkių kartų. Jei vis tiek nepavyksta, 
pereiti prie krūtinės ląstos paspaudimų.
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1.1.5.3 pav. Kūdikiui atliekama ventiliacija į nosį ir į burną (Biarent ir kt., 2010)

6. Įvertinti kūdikio kraujotaką. Tam galima sugaišti iki 10 sek.
•	 Įvertinti gyvybės požymius: judesius, kosulį arba normalų kvėpavimą (ne pa-

vienius nereguliarius įkvėpimus).
•	 Jei tikrinate pulsą, būtina įsitikinti, kad neužtrunkate ilgiau 10 sek. Vyres-

niam nei 1 metų vaikui čiuopti miego arterijos pulsą kakle. Kūdikiui čiuopti 
žasto arterijos pulsą iš vidinės žasto pusės.

Kūdikiams ir vaikams galima čiuopti šlaunies arterijos pulsą kirkšnyje, per vi-
durį tarp priekinio viršutinio klubakaulio dyglio ir sąvaržos. 

7.1.Jei esate tikras, kad per 10 sek. atsirado gyvybės požymių:
•	 Tęsti įpūtimus, jei reikia, kol kūdikis pats pradės pakankamai kvėpuoti.
•	 Paguldyti vaiką į stabilią šoninę padėtį, jei jis neatgauna sąmonės.
•	 Dažnai vertinti kūdikio būklę iš naujo.

7.2. Jei gyvybės požymių nėra ir nesate TIKRAS, kad per 10 sek. užčiuopsite 
didesnį nei 60 k./min. pulsą:

•	 Pradėti krūtinės ląstos paspaudimus.
•	 Derinti įpūtimus su krūtinės ląstos paspaudimais.

Krūtinės ląstos paspaudimai
Visiems vaikams spausti apatinę krūtinkaulio dalį. Kad nebūtų suspausta viršu-

tinė pilvo dalis, surandama krūtinkaulio kardinė atauga ten, kur susijungia apatiniai 
šonkauliai. Krūtinkaulį reikia spausti per vieno piršto plotį aukščiau šio taško. Pa-
spaudimo metu krūtinkaulio poslinkio gylis turėtų būti mažiausiai trečdalis krūtinės 
ląstos skersmens. Nereikia bijoti spausti per stipriai: „spauskite greitai ir stipriai“. 
Tarp paspaudimų leisti krūtinės ląstai visiškai atsipalaiduoti. Paspaudimus atlikti 
100 k./min. dažniu (bet ne daugiau 120 k./min.). Po 15 paspaudimų atlošti kūdikio 
galvą, pakelti smakrą ir du kartus kokybiškai įpūsti. Tęsti paspaudimus ir įpūtimus 
santykiu 15:2. Kūdikiams ir vaikams tinkamiausi krūtinės ląstos paspaudimų būdai 
šiek tiek skiriasi.
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Krūtinės ląstos paspaudimai kūdikiams (žr. 1.1.5.4 pav.). Jei gaivintojas tik vie-
nas, jis spaudžia krūtinkaulį dviejų pirštų galais. Jei gaivintojų yra du arba daugiau, 
paspaudimus reikėtų atlikti apglėbus kūdikio krūtinės ląstą. Padėti abu nykščius 
apatinėje krūtinkaulio pusėje taip, kad pirštų galai būtų nukreipti į kūdikio galvą. 
Likusiais pirštais apglėbti kūdikio krūtinės ląstą, pirštų galais prilaikant nugarą. Tai-
kant bet kurį metodą, spausti apatinę krūtinkaulio dalį maždaug trečdalį kūdikio 
krūtinės ląstos gylio (apie 4 cm).

1.1.5.4 pav. Krūtinės ląstos paspaudimai kūdikiui (Biarent ir kt., 2010)

Krūtinės ląstos paspaudimai vyresniems nei vienerių metų vaikams (žr. 1.1.5.5 
pav.). Vienos rankos delną uždėti ant apatinės krūtinkaulio dalies. Pirštus reikia 
pakelti, kad nespaustumėte vaiko šonkaulių. Pasilenkti tiesiai virš nukentėjusiojo 
krūtinės ląstos ir ištiestomis rankomis spausti krūtinkaulį, kad jo poslinkis sudarytų 
mažiausiai vieną trečdalį krūtinės ląstos skersmens. Dideliems vaikams arba tuo atve-
ju, kai gaivintojas yra smulkaus sudėjimo, tą lengviausia padaryti spaudžiant abiem 
rankomis sunertais pirštais.
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1.1.5.5 pav. Viena ranka atliekami krūtinės ląstos paspaudimai vaikui (Biarent ir kt., 
2010)

8. Nenutraukti gaivinimo, kol:
•	 Vaikui atsiranda gyvybės požymių (pradeda atsigauti, judėti, atsimerkia arba 

ima normaliai kvėpuoti arba aiškiai užčiuopiamas pulsas daugiau nei 60 k./
min.).

•	 Atvyksta kvalifikuotų medikų pagalba ir perima gaivinimą.
•	 Jūsų jėgos išsenka.

Kada kviesti pagalbą. Jeigu vaiką ištiko staigi mirtis, labai svarbu, kad gaivinto-
jai kuo greičiau kviestų pagalbą.

•	 Jei gaivintojų yra daugiau, vienas pradeda gaivinti, o kitas eina kviesti pagal-
bos.

•	 Jei yra tik vienas gaivintojas, prieš eidamas kviesti pagalbos, jis turi gaivinti 
1 min. Siekiant, kad pradinis gaivinimas nutrūktų kuo trumpesniam laikui, 
ieškant pagalbos, kūdikį arba mažą vaiką galima neštis ant rankų.

•	 Jeigu staigi mirtis kūdikį ištinka staiga, gaivintojo akivaizdoje, o gaivintojas 
yra vienas, tai yra vienintelė išimtis, kai, prieš einant kviesti pagalbos, nerei-
kia 1 min. gaivinimo. Tokiu atveju širdies sustojimą greičiausiai sukėlė ritmo 
sutrikimas ir kūdikiui bus reikalinga defibriliacija. Jei šalia nėra kito žmogaus, 
reikia nedelsiant kviesti pagalbą pačiam.

Stabili šoninė padėtis. Nesąmoningą kūdikį, kurio kvėpavimo takai atviri ir ku-
ris normaliai kvėpuoja, reikia paguldyti į stabilią šoninę padėtį, kurios tikslas – ap-
saugoti nuo kvėpavimo takų obstrukcijos ir sumažinti tikimybę, kad į viršutinius 
kvėpavimo takus pateks seilių, sekreto arba vėmalų.

Pagrindiniai gaivinimo principai, kurių reikia laikytis:



54

•	 Paguldyti kūdikį į padėtį, kuo artimesnę tikrajai stabiliai šoninei padėčiai, 
pažiūrėti, kad per burną galėtų laisvai ištekėti skysčiai.

•	 Kūdikio padėtis turi būti stabili. Kūdikiui išilgai nugaros reikia padėti nedi-
delę pagalvėlę ar susuktą antklodę, kad jis nepasiverstų ant nugaros arba ant 
pilvo.

•	 Žiūrėti, kad niekas nespaustų kūdikio krūtinės ląstos ir netrikdytų kvėpavi-
mo.

•	 Turėtų būti įmanoma lengvai ir saugiai kūdikį paversti ant nugaros ir atgal į 
stabilią šoninę padėtį, nepamirštant apie galimą stuburo kaklinės dalies suža-
lojimą ir stengiantis stuburą išlaikyti vienoje linijoje.

•	 Reguliariai keisti pusę, ant kurios guli kūdikis, kad nesusidarytų pragulos (t. 
y, kas 30 min.).

•	 Suaugusiesiems naudojama stabili šoninė padėtis tinka ir vaikams.

1.1.6. VAIKŲ SPECIALIZUOTA REANIMACIJA
Vaikams dažniau pasitaiko antrinis širdies sustojimas, kurį sukelia kvėpavimo 

arba kraujotakos nepakankamumas, nei pirminis širdies sustojimas, sukeliamas ri-
tmo sutrikimo (Young ir kt., 2004). Taip vadinamas širdies sustojimas sukeliamas 
asfiksijos arba kvėpavimo sustojimas dažniau įvyksta ir jauno amžiaus suaugusiems 
žmonėms (pvz., dėl traumos, skendimo, apsinuodijimo). Vaikų širdies sustojimo 
baigtys yra blogos, todėl svarbiausia nustatyti prieš tai pasireiškiantį širdies arba kvė-
pavimo nepakankamumą, nes anksti suteikus reikiamą pagalbą, galima išgelbėti vai-
ko gyvybę (Biarent ir kt., 2010).

Sunkiai sergančių arba sužalotų vaikų ištyrimo ir gydymo seka atitinka mne-
monikos „ABC“ principą.

•	 „A“ – kvėpavimo takai („Ac“ – kvėpavimo takai ir kaklinės stuburo dalies 
imobilizacija įvykus traumai).

•	 „B“ – kvėpavimas.
•	 „C“ – kraujotaka (sužeistam vaikui tai reiškia ir kraujavimo stabdymą).

Kiekviename vertinimo žingsnyje nustačius sutrikimą, reikia atlikti atitinka-
mą veiksmą. Negalima pereiti prie kito vertinimo etapo, kol nepašalinta prieš tai 
nustatyta priežastis. Vaikų greitojo reagavimo komandos arba skubiosios medicinos 
pagalbos kvietimas padeda sumažinti kvėpavimo ir (ar) širdies sustojimo riziką ligo-
ninėje gydomiems vaikams, gulintiems ne intensyviosios terapijos skyriuje (Tibballs, 
Kinney, 2009). Šioje komandoje turi būti bent vienas pediatras, turintis specialiųjų 
žinių ir kvalifikuota slaugytoja. Komanda kviečiama įvertinti kritinės būklės vaiką, 
kuris neguli intensyviosios terapijos arba skubiosios pagalbos skyriuje.

Kvėpavimo nepakankamumo diagnostika: mnemonikos „A“ ir „B“ vertinimas.



55

Kritinės būklės vaiko vertinimas prasideda nuo kvėpavimo takų praeinamumo 
(„A“) ir kvėpavimo („B“) vertinimo. Jei yra sutrikęs kvėpavimo takų praeinamumas 
arba dujų apykaita plaučiuose, tai gali sukelti kvėpavimo nepakankamumą.

Kvėpavimo nepakankamumo požymiai:
•	 Kvėpavimo dažnis, kuris per retas arba per dažnas pagal vaiko amžių. Iš pra-

džių pasunkėja kvėpavimo raumenų darbas, kuris, pacientui pavargus arba 
išsekus kompensaciniams mechanizmams, gali sukelti kvėpavimo nepakan-
kamumą. Girdimi pašaliniai garsai: stridoras, švokštimas, dejavimas arba ne-
bylus alsavimas.

•	 Sumažėjęs kvėpuojamasis tūris, kurį rodo paviršutiniškas kvėpavimas, suma-
žėjusi krūtinės ląstos ekskursija arba auskultuojant nustatomas sunkus oro 
patekimas į plaučius.

•	 Hipoksemija (be papildomai tiekiamo deguonies ir su deguonimi) paprastai 
pasireiškia cianoze, bet geriausiai vertinti atliekant pulsoksimetriją.

Kitose organų sistemose taip pat gali būti požymių, susijusių su nepakankama 
ventiliacija ir oksigenacija arba su kvėpavimo sutrikimo sukeltų reiškinių kompensa-
cija. Šie požymiai nustatomi vertinant kraujotaką („C“).

•	 Didėjanti tachikardija (kompensacinė reakcija, kuri didina aprūpinimą de-
guonimi).

•	 Blyški oda.
•	 Bradikardija (požymis, kad gresia kompensacinių mechanizmų išsekimas).
•	 Sąmonės sutrikimas (ženklas, kad išseko kompensaciniai mechanizmai).

Kraujotakos nepakankamumo diagnostika – „C“ vertinimas.
Kraujotakos nepakankamumui (arba šokui) būdingas neatitikimas tarp meta-

bolinių poreikių ir audinių aprūpinimo deguonimi bei maisto medžiagomis (Carcil-
lo, 2003). Dėl fiziologinių kompensacinių mechanizmų pakinta širdies susitraukimų 
dažnis, sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas (kuris paprastai padidėja), audinių ir 
organų perfuzija, pasireiškiantys kraujotakos nepakankamumo požymiais:

•	 Padidėjęs širdies susitraukimų dažnis (bradikardija yra grėsmingas fiziologinės 
dekompensacijos požymis).

•	 Sumažėjęs sisteminis kraujospūdis.
•	 Pablogėjusi periferinė perfuzija (ilgesnis kapiliarų prisipildymo laikas, sumažė-

jusi odos temperatūra, blyški arba marmurinė oda).
•	 Silpnas arba neužčiuopiamas periferinis pulsas.
•	 Sumažėjęs arba padidėjęs intravaskulinis tūris.
•	 Sumažėjusi diurezė ir metabolinė acidozė.

Taip pat gali būti pažeistos ir kitos sistemos:
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•	 Iš pradžių kvėpavimo dažnis gali didėti, siekiant padidinti aprūpinimą de-
guonimi, vėliau jis retėja ir prisideda dekompensuotas kraujotakos nepakan-
kamumas.

•	 Dėl pablogėjusios galvos smegenų perfuzijos gali sutrikti sąmonė.
•	 Širdies sustojimo diagnostika. Širdies sustojimo požymiai.
•	 Nereaguoja į skausmą (koma).
•	 Nekvėpuoja arba yra tik pavieniai įkvėpimai.
•	 Kraujotaka išnykusi.
•	 Oda blyški, arba ryški cianozė.

Sprendžiant, ar reikia pradėti krūtinės ląstos paspaudimus, negalima pasikliauti 
vien pulso čiuopimu. Jeigu įtariamas širdies sustojimas ir nėra gyvybės požymių, 
gaivintojai (specialistai ir nespecialistai) turi pradėti gaivinimą, nebent jie įsitikinę, 
kad per 10 sek. gali užčiuopti centrinį pulsą (kūdikiams – žasto arba šlaunies arte-
rijos; vaikams – miego arterijos). Jei kyla abejonių, pradėkite gaivinimą (Biarent ir 
kt., 2010). 

Kvėpavimo ir kraujotakos nepakankamumo gydymas. Vaikams kvėpavimo ir 
kraujotakos nepakankamumas gali vystytis palaipsniui arba pasireikšti staiga, o jį 
sukelia įvairios priežastys. Iš pradžių ir kvėpavimas, ir kraujotaka gali būti kom-
pensuoti, bet, nesuteikus reikiamos pagalbos, dažniausiai prasideda dekompensaci-
ja. Negydomas dekompensuotas kvėpavimo arba kraujotakos nepakankamumas gali 
sukelti širdies sustojimą. Todėl vaikų reanimacinės pagalbos tikslas – kuo anksčiau ir 
veiksmingiau suteikti pagalbą vaikams, kuriems pasireiškia kvėpavimo ir kraujotakos 
nepakankamumas, kad jų neištiktų klinikinė mirtis.

Kvėpavimo takai ir ventiliacija. 
•	 Atverti kvėpavimo takus ir užtikrinti pakankamą ventiliaciją bei oksigenaciją. 

Srove tiekti didelės koncentracijos deguonį.
•	 Pradėti stebėti kvėpavimą (pirmiausia – pulsoksimetrija, SpO2).
•	 Siekiant užtikrinti pakankamą ventiliaciją ir oksigenacija, kartais reikia nau-

doti papildomas priemones, taikyti ventiliaciją maišu su kauke, įkišti gerklų 
kaukę, atlikti trachėjos intubaciją apsaugant kvėpavimo takus arba taikyti 
ventiliaciją teigiamu slėgiu.

•	 Labai retais atvejais kvėpavimo takus reikia atverti chirurginiu būdu.
Kraujotaka

•	 Pradėti stebėti širdies veiklą (pirmiausia – pulsoksimetrija, SpO2, EKG ir ne-
invazinis kraujospūdžio stebėsena).

•	 Užtikrinti priėjimą vaistams suleisti. Tai gali būti periferinės venos arba kaulų 
čiulpų kateterizacija. Jei yra įkištas, reikia naudoti centrinės venos kateterį.

•	 Sulašinti skysčių boliusu (20 ml/kg ) ir (ar) vaistų (pvz., inotropų, vazopreso-
rių, antiaritminių vaistų), jei reikia.
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•	 Kūdikiams ir vaikams, ištiktiems bet kokios rūšies šoko, įskaitant sepsinį šoką, 
pirmiausia rekomenduojama skirti izotoninio kristaloidų tirpalo (Upadhyay, 
2005).

•	 Pastoviai vertinti vaiko būklę, pradedant nuo kvėpavimo takų praeinamumo, 
toliau pereinant prie kvėpavimo ir kraujotakos.

•	 Kvėpavimo ir (ar) kraujotakos nepakankamumo gydymo metu reikia vado-
vautis kapnografijos, invazinio arterinio kraujospūdžio, kraujo dujų tyrimų, 
širdies minutinio tūrio stebėsenos, širdies echoskopijos ir centrinės venos 
kraujo deguonies saturacijos rodikliais.

Kvėpavimo takai. Kvėpavimo takus atverti paprastais būdais. Užtikrinti kvėpa-
vimo takų praeinamumą padeda nazofaringiniai ir orofaringiniai vamzdeliai. Oro-
faringinį vamzdelį galima naudoti tik nesąmoningam vaikui, kuriam nėra išlikusio 
ryklės reflekso. Parinkti tinkamo dydžio vamzdelį (nuo priekinių dantų iki apatinio 
žandikaulio kampo), kad nenustumtumėte liežuvio atgal ir neuždarytumėte antger-
klio arba neužspaustumėte balso plyšio. Kišant orofaringinį vamzdelį galima sužaloti 
vaiko minkštąjį gomurį. To galima išvengti, jei orofaringinį vamzdelį kišite atsargiai, 
nenaudodami jėgos. Sąmoningas arba pusiau sąmoningas vaikas (kuriam išlikęs ry-
klės refleksas) paprastai geriau toleruoja nazofaringinį vamzdelį, tačiau šio vamzdelio 
negalima naudoti, jei yra kaukolės pamato lūžis arba koaguliopatija. Vamzdelio ilgis 
matuojamas nuo nosies landų iki apatinio žandikaulio kampo, bet įkišus jį reikia dar 
kartą patikrinti. Šios priemonės neapsaugo kvėpavimo takų nuo sekreto, kraujo arba 
skrandžio turinio aspiracijos.

Gerklų kaukė. Nors ventiliacija maišu su kauke rekomenduojama kaip pirmojo 
pasirinkimo būdas užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumui ir ventiliacijai vaikams, 
apmokyti pagalbos teikėjai taip pat gali naudoti gerklų kaukę. Ji ypač naudinga tais 
atvejais, kai kvėpavimo takų obstrukciją sukelia patologija virš gerklų arba tais atve-
jais, kai nepavyksta ventiliuoti maišu su kauke. Gerklų kaukė ne visai apsaugo kvė-
pavimo takus nuo sekreto, kraujo arba skrandžio turinio aspiracijos, todėl paciento 
būklę reikia atidžiai stebėti. Mažiems vaikams gerklų kaukės naudojimas susijęs su 
didesniu komplikacijų dažniu nei suaugusiesiems (Park ir kt., 2001). Kitos viršger-
klinės priemonės kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti (pvz., gerklų vamzdelis), 
kurias sėkmingai naudoja vaikų anesteziologai, taip pat gali praversti teikiant skubią-
ją pagalbą, tačiau duomenų apie jų naudojimą vaikams urgentinėse situacijose yra 
mažai (Biarent ir kt., 2010). 

Trachėjos intubacija. Trachėjos intubacija yra pats saugiausias ir efektyviausias 
būdas užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, išvengti skrandžio pertempimo, 
apsaugoti plaučius nuo aspiracijos, užtikrinti optimalią slėgio kvėpavimo takuose 
kontrolę ir sukurti teigiamą slėgį iškvėpimo pabaigoje (PEEP). Gaivinimo metu pir-
menybė teikiama intubacijai per burną. Tokia intubacija yra greitesnė, paprastesnė 
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ir sukelia mažiau komplikacijų nei intubacija per nosį. Kad intubacija pavyktų ir 
nereikėtų kelių bandymų, sąmoningam vaikui būtina skirti anestetikų, migdomųjų 
ir miorelaksantų (Wang ir kt., 2003). 

Kvėpavimo užtikrinimas ir palaikymas. 
Oksigenacija. Gaivinimo pradžioje reikia tiekti didžiausios koncentracijos de-

guonies (t. y. 100 proc.). Kai atsinaujina spontaninė kraujotaka, tiekti deguonį, kad 
arterinio kraujo įsotinimas deguonimi (SaO2) būtų 94–98 proc. (Timbbalis, Wee-
ranatna, 2010). Neįrodyta, kad būtų naudinga vyresniems vaikams vietoje deguo-
nies tiekti aplinkos orą, todėl reikia skirti 100 proc. deguonies gaivinimo pradžioje, 
atsinaujinus spontaninei kraujotakai, titruoti įkvepiamo deguonies koncentraciją 
(FiO2), kad SaO2 būtų 94–98 proc. Tačiau apsinuodijimo smalkėmis (anglies mo-
noksidu) ir sunkios anemijos atveju reikia užtikrinti aukštą FiO2, kol bus išspręstos 
visos problemos, nes šiose situacijose ištirpęs deguonis reikalingas deguonies perne-
šimui.

Ventiliacija. Sveikatos priežiūros specialistai gaivinimo metu paprastai venti-
liuoja per daug intensyviai ir tai gali būti žalinga. Hiperventiliacija didina intratora-
kalinį spaudimą, blogina galvos smegenų ir vainikinių kraujagyslių perfuziją, mažėja 
žmonių išgyvenamumo rodikliai (O‘Neill, Deakin, 2007).

Gaivinimo metu siekiama normalios ventiliacijos, tačiau įvertinti tikslų minu-
tinį tūrį sudėtinga. Paprastas būdas nustatyti, koks kvėpuojamasis tūris yra pakan-
kamas, įvertinti krūtinės ląstos pakilimą. Atlikti 15 krūtinės ląstos paspaudimų ir 
du įpūtimus. Paspaudimų dažnis turėtų būti 100–120 k./min. (Aufderheide, Lurie, 
2004). Kai pavyksta atkurti spontaninę kraujotaką, reikia tęsti ventiliaciją nukentė-
jusiojo amžių atitinkamu dažniu ir tūriu, kuo greičiau pradėti stebėti CO2 iškvepia-
mame ore ir kraujo dujų rodiklius. Kai į kvėpavimo takus įkišamas endotrachėjinis 
vamzdelis, reikia tęsti ventiliaciją teigiamu slėgiu atliekant 10–12 įpūtimų per mi-
nutę ir nenutraukiant krūtinės ląstos paspaudimų. Patikrinti, ar krūtinės ląstos pa-
spaudimų metu pakankamai išsipučia plaučiai. Kai atkuriama kraujotaka arba išliko 
perfuzinis ritmas, reikia ventiliuoti 12–20 k./min. dažniu, kad užtikrinti normalų 
anglies dvideginio slėgį arteriniame kraujyje (PaCO2). Tiek hiperventiliacija, tiek 
hipoventiliacija yra žalinga.

Ventiliacija maišu su kauke. Ventiliacija maišu su kauke yra veiksminga ir saugi, 
jei vaikui reikalinga pagalbinė ventiliacija trumpą laiką, t. y. ikihospitaliniu metu 
arba skubiosios pagalbos skyriuje. Ventiliacijos maišu su kauke efektyvumą reikėtų 
vertinti stebint, ar pakyla krūtinės ląsta, stebėti širdies susitraukimų dažnį, deguonies 
įsotinimą (SpO2) ir auskultuoti plaučius. Kiekvienas medikas, teikiantis pagalbą vai-
kams, turi mokėti veiksmingai ventiliuoti maišu su kauke.

Ilgalaikė ventiliacija. Jei reikalinga ilgalaikė ventiliacija, privalumai, kuriuos 
turi apsaugoti kvėpavimo takai, greičiausiai nusveria potencialią riziką, susijusią su 
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trachėjos intubacija. Urgentinėje situacijoje tinka ir endotrachėjiniai vamzdeliai su 
manžete, ir be manžetės (Biarent ir kt., 2010).

Vaistų vartojimas. Kraujagyslės punkcija ir kateterizacija būtina norint suleisti 
vaistus, skysčius ir paimti kraujo tyrimams. Kūdikiui arba vaikui gaivinimo metu 
punktuoti veną yra sudėtinga. Kritinės būklės vaikui, kuriam neįstatytas kateteris į 
veną, reikia kuo anksčiau punktuoti kaulų čiulpus, ypač jei vaikas ištiktas klinikinės 
mirties ar jam yra dekompensuotas kraujotakos nepakankamumas. Bet kuriuo atve-
ju, jei vaikui, kurio būklė kritinė, per 1 min. nepavyksta punktuoti venos, vietoje to 
reikia kišti kaulų čiulpų adatą.

Vaistų leidimas į kaulų čiulpus. Intrakaulinės injekcijos yra greitas, saugus ir 
efektyvus būdas sušvirkšti vaistus, skysčius ir kraujo preparatus (Abe, Blum, Yama-
moto, 2000; Frascone, Jensen, Wwerka, Salzman, 2009). Vaistų veikimo pradžia 
ir laikas iki pakankamos vaisto koncentracijos susidarymo plazmoje nesiskiria nuo 
injekcijų į centrinę veną. Kaulų čiulpų mėginiai gali būti naudojami kraujo grupei 
sutapatinti, biocheminiams tyrimams ir kraujo dujų tyrimui (jei į čiulpų ertmę ne-
leista vaistų, kraujo dujų rodikliai atitinka centrinės venos kraujo tyrimą) (Biarent 
ir kt., 2010). Tačiau kaulų čiulpų mėginiai gali gadinti automatinius analizatorius, 
todėl tyrimą geriau atlikti kasetiniu analizatoriumi. Po kiekvieno vaisto suleiskite 
boliusą fiziologinio tirpalo, kad vaistai iš kaulų čiulpų ertmės greičiau patektų į cen-
trinę kraujotaką. Didelius skysčių kiekius boliusu injekuokite, spausdami rankomis. 
Vaistai į kaulų čiulpus leidžiami tol, kol bus kateterizuota vena. Pusiau automati-
nių intrakaulinių adatų privalumai paaiškės, tačiau preliminari patirtis rodo, kad tai 
greitas ir efektyvus būdas užtikrinti priėjimą vaistams suleisti (Benner ir kt., 2008). 

Vaistų leidimas į veną. Į periferinę veną suleistų vaistų koncentracija plazmoje ir 
klinikinis poveikis prilygsta sušvirkštų į centrinę veną arba kaulų čiulpus. Centrinės 
venos kateteris užtikrina ilgalaikę galimybę suleisti vaistus, tačiau palyginus su kaulų 
čiulpų arba periferinės venos kateterizacija, gaivinimo metu neturi jokių privalumų 
(Neufeld ir kt., 1993).

Defibriliacija. Defibriliatoriai būna automatiniai arba valdomi rankiniu būdu, 
jie gali sukelti monofazius arba bifazius impulsus. Visose ligoninėse ir kitose svei-
katos priežiūros įstaigose, kuriose teikiama pagalba vaikams, kuriems yra širdies 
sustojimo rizika, turi būti rankiniu būdu valdomų defibriliatorių, tinkamų atlikti 
defibriliaciją tinkamomis energijos dozėmis nuo naujagimių iki vyresnio amžiaus 
vaikų. Visi automatinių išorinių defibriliatorių (AID) parametrai nustatyti iš anksto, 
įskaitant ir energijos dozę.

Elektrodų ir mentelių dydis defibriliacijai. Pasirinkite didžiausius turimus elek-
trodus, kad būtų geras kontaktas su krūtinės ląstos siena. Idealus elektrodų dydis 
nenustatytas, bet svarbu, kad elektrodai nesiliestų vienas prie kito (Tibbalis ir kt., 
2010). Rekomenduojami elektrodų dydžiai:
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•	 4,5 cm skersmens – kūdikiams ir vaikams, sveriantiems iki 10 kg.
•	 8–12 cm skersmens – daugiau nei 10 kg sveriantiems vaikams (vyresniems 

nei vienerių metų).
Siekiant sumažinti odos ir krūtinės varžą, tarp odos ir mentelių reikia elektrai 

laidaus tarpininko. Galima naudoti pagamintas gelio plėveles arba priklijuojamus 
elektrodus defibriliacijai. Negalima naudoti ultragarsui skirtos želė, fiziologinio tir-
palo arba alkoholiu suvilgytų tvarstukų.

Elektrodų padėtis. Elektrodus reikia klijuoti ant nuogos krūtinės priekinėje-šo-
ninėje padėtyje taip, kad vienas elektrodas būtų žemiau dešiniojo raktikaulio, kitas 
– ties kairiąja pažastimi (žr. 1.1.6.1 pav.). 

1.1.6.1 pav. Elektrodų padėtis (Biarent ir kt., 2010)

Jei elektrodai per dideli ir tarp jų gali susidaryti elektros lankas, vieną elektrodą 
reikia klijuoti viršutinėje nugaros dalyje, žemiau kairiosios mentės, o kitą – priekyje, 
į kairę nuo krūtinkaulio. Tai yra priekinė–užpakalinė padėtis, kuri yra visiškai pri-
imtina.

Energijos dozė vaikams. Ideali energijos dozė, norint atlikti saugią ir efektyvią 
defibriliaciją, nenustatyta. Bifaziai impulsai yra tokie pat veiksmingi ir po defibrilia-
cijos, miokardo funkcijos sutrikimą sukelia rečiau nei monofaziai impulsai. Atlikti 
tyrimai rodo, kad geresnių rezultatų pasiekiama vaikams skiriant 3–4 J/kg impulsus, 
o ne mažesnės energijos (Clark ir kt., 2001) ar ba suaugusiųjų dozes (Berg ir kt., 
2005). Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad daugeliu atvejų vaikams nepakanka 2 J/
kg energijos. Naudojant rankiniu būdu valdomą defibriliatorių, reikėtų taikyti 4 J/
kg (pirmenybė teikiama bifaziui, bet tinka ir monofazis impulsas) energijos pirmąjį 
ir visus kitus impulsus. Vaikams galima naudoti AID, kuris gali nustatyti defibri-
liuojamą ritmą vaikui. Tokiame AID turėtų būti galimybė sumažinti energijos dozę 
iki tinkamos 1–8 metų vaikams (50–75 J). Jei tokio AID neturite, reikėtų naudoti 
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standartinį AID ir rinktis suaugusiesiems skirtą energijos dozę. Vyresniems nei aš-
tuonerių metų vaikams, reikėtų naudoti standartinį AID ir standartinius elektrodus. 
Nors trūksta įrodymų, patvirtinančių AID naudojimą vaikams iki vienerių metų 
(geriausiai su galimybe sumažinti dozę), galima naudoti AID, jei nėra kito pasirin-
kimo (Biarent ir kt., 2010). 

Specializuotos reanimacinės pagalbos algoritmas vaikams (žr. 1.1.6.2 pav.)
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1.1.6.2 pav. Specializuotos reanimacinės pagalbos algoritmas vaikams (Biarent ir kt., 
2010)

Vadovautis mnemonika „ABC“. Pradėti ir tęsti pradinį gaivinimą. Tiekti de-
guonies, ventiliuoti maišu su kauke.

•	 Užtikrinti ventiliaciją teigiamu slėgiu, tiekti didelės koncentracijos deguonies.
•	 Daryti įpūtimus ir krūtinės ląstos paspaudimus santykiu 15:2, tęsti ventilia-

ciją teigiamu slėgiu.
•	 Stengtis, kad gaivintojai nepavargtų, dažnai keisti gaivintoją, atliekantį krūti-

nės ląstos paspaudimus.
•	 Pradėti stebėti širdies veiklą.
•	 Įvertinti širdies ritmą ir gyvybės požymius (čiuopti centrinį pulsą ne ilgiau 

10 sek.).
Nedefibriliuojamas ritmas– asistolija, elektromechaninė disociacija (EMD). 

Leisti adrenalino į veną arba kaulų čiulpus (10 mcg/kg), dozę kartoti kas 3–5 min. 
Nustatyti ir šalinti priežastis (4 H ir 4 T).

Defibriliuojamas ritmas – SV/ST be pulso. Nedelsiant atlikti defibriliaciją (4 J/
kg kūno svorio impulsu):

•	 Defibriliatorių įkrauti, kol kitas gaivintojas daro krūtinės ląstos paspaudimus.
Kai defibriliatorius įkrautas, nutraukti krūtinės ląstos paspaudimus, patikrinti, 

ar niekas nesiliečia prie paciento. Siekti, kad pertrauka, kai nutraukiami paspaudi-
mai ir atliekama defibriliaciją, būtų kuo trumpesnė – uždelsus net 5–10 sek., su-
mažėja sėkmingos defibriliacijos tikimybė (Eftestol, Sunge, Steen, 2002;. Eftestol, 
Abella, Kramer–Johansen, 2006). Atlikti vieną defibriliacijos impulsą.

•	 Kuo greičiau atnaujinti gaivinimą nevertinant ritmo.
•	 Po 2 min. greitai patikrinti, koks širdies ritmas matomas monitoriuje.
•	 Jei tęsiasi SV/ST be pulso, taikyti defibriliaciją antrą kartą (4 J/kg).
•	 Kuo greičiau tęsti gaivinimą dar 2 min. nevertinant ritmo.
•	 Trumpam nutraukti gaivinimą, siekiant įvertinti ritmą. Jei tęsiasi SV/ST be 

pulso, taikyti trečiąjį 4 J/kg defibriliacijos impulsą.
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•	 Leisti 10 mcg/kg adrenalino ir 5 mg/kg amiodarono po trečiojo defibriliacijos 
impulso, kai atnaujinamas gaivinimas.

•	 Leisti adrenalino kas antrą gaivinimo ciklą (t. y. kas 3–5 min. gaivinimo 
metu).

•	 Pakartoti 5 mg/kg amiodarono dozę, jei po penktojo defibriliacijos impulso 
tęsiasi SV/ST be pulso (Biarent ir kt., 2010.

Jei vaikui išlieka SV/ST be pulso, reikia tęsti pradinį gaivinimą ir kas 2 min. 
kartoti 4 J/kg defibriliacijos impulsus. Jei atsiranda gyvybės požymių, patikrinti, ar 
monitoriuje matomas atsikūręs ritmas. Jei matomas, patikrinti gyvybės požymius, 
čiuopti centrinį pulsą ir įvertinti vaiko hemodinamiką (arterinį kraujospūdį, perife-
rinį pulsą, kapiliarų prisipildymo laiką).

Nustatyti ir gydyti priežastis (4 H ir 4 T), prisiminti, kad sunkiai sergantiems 
arba sužalotiems vaikams dažniausiai pasitaiko dvi pirmosios H (hipoksija ir hipo-
volemija).

Jei defibriliaciją buvo sėkminga, bet SV/ST be pulso kartojasi, reikia atnaujinti 
gaivinimą, leisti amiodarono ir dar kartą atlikti defibriliaciją 4 J/kg impulsu. Pradėti 
lašinti pastovią amiodarono infuziją.

Šalinamos širdies sustojimo priežastys. Šalinamas širdies sustojimo priežastis gali-
ma lengvai prisiminti išvardijus 4 H ir 4 T (žr. 1.1.6.1 lentelę).

1.1.6.1 lentelė. Šalinamos širdies sustojimo priežastys (Biarent ir kt., 2010)

4 H 4 T

Hipoksija Įtampos pneumotoraksas

Hipovolemija Toksinai

Hiperkalemija, hipokalemija Tamponada (vainikinių arba plaučių 
kraujagyslių)

Hipotermija Trombozė (vainikinių arba plaučių 
kraujagyslių)

Veiksmų seka širdies sustojimo atveju
•	 Jei vaikas be sąmonės ir nėra gyvybės požymių (nekvėpuoja, nekosti, nėra 

akivaizdžių judesių), reikia nedelsiant pradėti gaivinimą.
•	 Ventiliuoti maišu su kauke, tiekti 100 proc. deguonies.
•	 Pradėti stebėseną. Paprašyti, kad atneštų rankiniu būdu valdomą defibriliato-

rių arba AID ir kuo greičiau nustatyti ir gydyti defibriliuojamą ritmą.
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Retais atvejais, kai staigi mirtis įvyksta gaivintojų akivaizdoje, pirmiausia ga-
lima iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir paprašyti AID, bet kuo greičiau pradėti 
gaivinimą.

Širdies veiklos stebėsena. Kuo greičiau uždėti širdies monitoriaus elektrodus ar 
defibriliatoriaus menteles, norint įvertinti, ar ritmas yra defibriliuojamas, ar nedefi-
briliuojamas. 

Defibriliuojami ritmo sutrikimai yra ST ir SV. Šie ritmai dažniausiai būna po 
staigaus kolapso vaikams arba paaugliams, sergantiems širdies liga. Nedefibriliuo-
jami ritmai yra elektromechaninė disociacija (EMD), bradikardija (<60 k./ min., 
nesant kraujotakos požymių) ir asistolija. EMD ir bradikardija dažnai būna kartu su 
plačiais QRS kompleksais (Biarent ir kt., 2010).

Nedefibriliuojami ritmo sutrikimai. Dauguma staigios mirties vaikų ir panavikų 
atvejų įvyksta dėl kvėpavimo sustojimo (Herlitz ir kt., 2005). Todėl prieš einant 
ieškoti AID ar rankiniu būdu valdomo defibriliatoriaus, pirmiausia būtina gaivinti, 
nes greitai atneštas deflbriliatorius nepagerina baigčių sustojus kvėpavimui (Berg ir 
kt., 1999; Berg, 2000).

Įvykio liudininkų atliekamas pradinis gaivinimas susijęs su geresnėmis neuro-
loginėmis baigtimis ir suaugusiesiems, ir vaikams. Įvykus širdies sustojimui, kūdi-
kiams, vaikams ir paaugliams EKG dažniausiai registruojama asistolija arba EMD. 
EMD būdingas organizuotas, plačių arba siaurų kompleksų elektrinis aktyvumas, 
paprastai (bet ne visuomet) reto dažnio ir be pulso. Dažniausiai ji pasireiškia po 
hipoksijos arba miokardo išemijos, bet kartais galima nustatyti šalinamą priežastį 
(t. y. vieną iš 4 H ir 4 T), kuri staiga sutrikdė širdies funkciją (Biarent ir kt., 2010).

Defibriliuojami ritmo sutrikimai. Vaikams pirminis SV pasitaiko 3,8–19 proc. 
staigios mirties atvejų (Herlitz ir kt., 2005; Atkins ir kt., 2009; Tibbalis ir kt., 2010). 
Su amžiumi SV/ST be pulso dažnis didėja. Pagrindinis veiksnys, lemiantis išgyve-
namumą po širdies sustojimo dėl SV/ST be pulso, yra laikas iki defibriliacijos. Jei 
ikihospitalinėje aplinkoje defibriliacija atliekama per pirmąsias 3 min., po liudinin-
kų akivaizdoje įvykusio širdies sustojimo dėl SV išgyvena daugiau kaip 50 proc. 
pacientų. Tačiau sėkmingos defibriliacijos tikimybė laikui bėgant labai sumažėja: su 
kiekviena iki defibriliacijos uždelsta minute (negaivinant), išgyvenamumas mažėja 
7–10 proc. Daugiau nei 12 min. trukus SV išgyvena mažiau nei 5 proc. suaugusių 
pacientų. Tyrimai parodė, jog iki defibriliacijos pacientas buvo gaivinamas, baigtys 
buvo geresnės net tais atvejais, jei defibriliacija taikyta praėjus daugiau kaip 5 min. 
(Cobb ir kt., 1999; Wik ir kt., 2003). Tačiau kiti tyrimai šių duomenų nepatvirtino 
(Jakobs ir kt., 2005).

Antrinis SV pasireiškia iki 27 proc. pacientų, gaivinamų ligoninėje. Prognozė 
tokiu atveju blogesnė nei esant pirminiam SV (Samson ir kt., 2006).

Vaistai defibriliuojamo ritmo atveju.
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Adrenalinas (epinefrinas). Adrenaliną reikia leisti kas 3–5 min., pirmenybę tei-
kiant injekcijai į veną arba į kaulų čiulpus, bet ne į trachėją.

Amiodaronas SV/ST be pulso atveju. Amiodaronas indikuotinas tuomet, kai SV/
ST be pulso atveju defibriliacija neefektyvi. Eksperimentinių ir klinikinių tyrimų 
patirties skiriant vaikams amiodaroną, yra labai mažai. Tyrimu, kuriame dalyvavo 
pediatrų pacientai, įrodytas amiodarono veiksmingumas gyvybei grėsmingų skilve-
lių aritmijų atveju (Pery ir kt., 1996).
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1.1.7. ETINIAI GAIVINIMO ASPEKTAI
Staigi mirtis dažnai sukrečia šeimos narius ir draugus. Nors kai kurie bandymai 

gaivinti būna sėkmingi ir pacientų prognozė būna gera, dauguma gaivinimų baigia-
si mirtimi, nepaisant per paskutinius dešimtmečius labai patobulėjusios gaivinimo 
taktikos.

Sveikatos priežiūros specialistai privalo atlikti, tai, kas būtina, siekdami apsau-
goti ir išsaugoti gyvybę. Visuomenė, skubiosios medicinos pagalbos teikimo insti-
tucijos, ligoninės ir kitos sveikatos priežiūros institucijos turi planuoti, organizuoti 
savo darbą, kad būtų pasiektas tinkamas atsakas staigios mirties atveju. Naujos tech-
nologijos, medicinos pažanga ir didėjantys visuomenės lūkesčiai paskatino pradėti 
kalbėti apie etinius gaivinimo aspektus kaip apie svarbią gaivinimo dalį. 

Taigi, kad, sprendimas pradėti ir tęsti gaivinimą būtų teisingas ir būtų gerbia-
mas paciento orumas, reikia apsvarstyti kelis klausimus. Šie sprendimai yra sudėtingi 
ir juos gali veikti individualūs, tarptautiniai arba vietiniai kultūriniai, teisiniai, tradi-
ciniai, religiniai, socialiniai ir ekonominiai veiksniai ( Lippert ir kt., 2010).

Kartais sprendimą galima priimti iš anksto, tačiau dažniausiai šie sunkūs spren-
dimai turi būti priimami sekundžių ar minučių tikslumu, įvykus staigiai mirčiai, 
ypač už ligoninės ribų ir turint nedaug informacijos apie pacientą. Dėl to labai 
svarbu, kad sveikatos priežiūros specialistai suprastų etinius gaivinimo aspektus dar 
nesusidūrę su situacija, kai reikia priimti sprendimą pradėti ar nepradėti gaivini-
mo. Sveikatos priežiūros specialistai iš anksto turi būti mokomi priimti sprendimus 
mirties atveju ir žinoti etinius gaivinimo aspektus. Mokslinių įrodymų, padedančių 
priimti sprendimus mirties atveju nėra daug, tačiau ši tema yra labai svarbi ir dėl to 
aptariama šiose rekomendacijose.

Etikos principai. Pagrindiniai etikos principai yra autonomiškumas, geradarys-
tė, nekenkimas, teisingumas bei orumas ir sąžiningumas (Beauchamp, Childress, 
2008).

Autonomiškumas yra paciento teisė sutikti su gydymu arba jo atsisakyti. Au-
tonomiškumas reiškia, kad pacientai patys priima informuotus sprendimus, o ne 
sveikatos priežiūros specialistai. Šis principas taikomas jau 40 metų. Jis kilo iš įsta-
tyminės bazės, pirmiausia iš Helsinkio Žmogaus teisių deklaracijos ir vėlesnių jos 
pataisų. Autonomiškumo principas gali būti taikomas tik tais atvejais, kai pacientas 
yra tinkamai informuotas, kompetentingas, nepatiriantis spaudimo ir nuoseklus, 
reikšdamas savo pageidavimus. Principas yra universalus visoje medicinos praktiko-
je, tačiau staigios mirties atveju neretai sunkiai pritaikomas.

Nekenkimo principas nurodo nedaryti žalos arba tiksliau – toliau nekenkti. 
Gaivinimas neturėtų būti pradedamas akivaizdžiai beviltiškais atvejais.
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Geradarystės principas nurodo sveikatos priežiūros specialistams suteikti paslau-
gas, kurios atitinka paciento interesus, palaikant pusiausvyrą tarp naudos ir rizikos. 
Dažniausiai tai reiškia, kad reikia pradėti gaivinimą, tačiau kai kuriais atvejais tai 
reikš susilaikymą nuo pradinio gaivinimo (pradinis gaivinimas).

Teisingumo principas užtikrina, kad turimi riboti sveikatos ištekliai bus lygiai 
padalyti visiems visuomenės nariams ir bus priimamas teisingas sprendimas, kas ir 
kokį gydymą gaus (sąžiningumas ir lygybė). Jei atliekamas gaivinimas, jis turi būti 
prieinamas visiems, atsižvelgiant į turimus išteklius.

Orumas ir sąžiningumas neretai laikomi svarbiausiais etikos elementais. Pacien-
tai visuomet turi turėti teisę būti gydomi, gerbiant jų orumą, o informacija jiems turi 
būti suteikiama sąžiningai, nenuslepiant svarbių faktų. 

Staigios mirties pasekmės. Dažniausiai gaivinama ištikus staigiai mirčiai, kurios 
buvo galima išvengti. Sprendžiant, ar pradėti gaivinimą, reikėtų įvertinti sėkmės ti-
kimybę ir, jei gaivinimas bus sėkmingas, gyvenimo kokybės po gaivinimo klausimą. 
Reikalingi patikimi duomenys, kurie padėtų sveikatos priežiūros specialistams pri-
imti šiuos sprendimus. Gaivinimo veiksmai būna nesėkmingi 70–98 proc. atvejų ir 
mirtis neišvengiama.

Atliktų tyrimų duomenimis, sėkmingas gaivinimas po širdies sustojimo dauge-
liui pacientų lemia gerą gyvenimo kokybę. Nėra daug duomenų, kad išgyvenusiųjų 
po gaivinimo gyvenimo kokybė būtų bloga. Pacientai po sėkmingo gaivinimo gali 
patirti nerimą, depresiją, potrauminio streso sindromą ir pažinimo funkcijų pablo-
gėjimą bei kitų sveikatos sutrikimų. Gydytojai turi žinoti šiuos sutrikimus, jų ieškoti 
ir gydyti (Stiell ir kt., 2003; Moulert ir kt., 2009). Reikalingi tyrimai, kurių metu 
pacientai būtų ilgą laiką stebimi po gaivinimo.

Kada pradėti ir kada nutraukti gaivinimą? Visais staigios mirties atvejais sveika-
tos priežiūros specialistas turi atsakyti į du klausimus: kada pradėti ir kada nutraukti 
gaivinimą. Individualiu atveju sprendimas pradėti, tęsti ar nutraukti gaivinimą pri-
klauso nuo naudos, rizikos ir intervencijų kainos santykio, kuris svarbus pacientui, 
šeimos nariams ir sveikatos priežiūros specialistams. Turi būti įvertinta ir kaina vi-
suomenei, ir sveikatos priežiūros sistemai. Greitas pradinio gaivinimo pradėjimas 
lieka standartu. Vis dėlto kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į etikos principus: 
geradarystę, nekenkimą, autonomiškumą ir teisingumą. Medikai turi įvertinti pra-
dinio gaivinimo veiksmingumą, potencialią riziką ir paciento norus (Horsted ir kt., 
2004).

Gaivinimas neturi būti taikomas, jei yra aiškūs požymiai, kad jis bus bepras-
miškas arba jei yra išreikštas paciento nenoras būti gaivinamam. Reikalingos siste-
mos, pagal kurias bus galima priimti šiuos sprendimus ir paprasti algoritmai, kurie 
padėtų gelbėtojams netaikyti beprasmiško ir nereikalingo gydymo. Vieno prospek-
tyviojo tyrimo nustatyta, kad taisyklė, leidžianti nutraukti pradinį gaivinimą (nėra 
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defibriliuojamo ritmo, staigi mirtis įvyko ne GMP personalo akivaizdoje ir nesugrįž-
tamoji spontaninė kraujotaka) tikrai patvirtino mirtį, kai ja naudojosi tik defibrilia-
ciją taikyti išmokytas personalas (Marrison ir kt., 2006). Rekomenduojama naudoti 
patvirtintas gaivinimo nutraukimo taisykles, ypač gaivinant suaugusius pacientus už 
ligoninės ribų. Kitos taisyklės, skirtos įvairiems paslaugų teikimo lygiams, gali padėti 
suvienodinti sprendimų priėmimo taktiką, tačiau visos taisyklės turi būti patvir-
tintos prieš jas taikant. Gaivinimo nutraukimo taisyklės taikymas turi būti nuolat 
peržiūrimas, nes sukuriami nauji gydymo metodai (Lippert ir kt., 2010).

Gaivinimo protokoluose arba standartinėse procedūrose turi būti apibrėžta, kas 
turi teisę ir atsakomybę priimti sprendimą nepradėti gaivinimo arba jį nutraukti. 
Tai svarbu tiek ligonėje, tiek už jos ribų ir gali skirtis priklausomai nuo įstatyminės 
bazės, kultūros arba tradicijų.

Ligoninėje po atitinkamų konsultaciją sprendimą dažniausiai priima vyresnysis 
gydytojas, pacientą gydantis gydytojas ar gaivinimo komandos vadovas. Skubiosios 
pagalbos komandos, kurios iškviečiamos pablogėjus paciento būklei palatoje, gali 
priimti sprendimą nepradėti gaivinimo (Hillman ir kt., 2001; Hillman ir kt., 2005). 
Už ligoninės ribų, nesant gydytojų, sprendimą galima priimti pagal standartinį pro-
tokolą arba pasitarus su gydytoju.

Teisiniai aktai, nurodantys, kas turi priimti šiuos sprendimus, skiriasi. Daugu-
ma staigios mirties atvejų už ligoninės ribų yra gaivinami GMP personalo arba para-
medikų. Jie nuolat susiduria su panašiomis dilemomis, kaip nuspręsti, ar gaivinimas 
yra beviltiškas, ar jį reikia nutraukti. Taigi, įvykus staigiai mirčiai už ligoninės ribų, 
būtina pradėti gaivinimą, nebent yra patvirtintas paciento pareiškimas būti negaivi-
namam arba yra aišku, kad gaivinimas bus beprasmis (mirtinų traumų, pavyzdžiui, 
dekapitacijos atveju, esant lavoniniam sustingimui, lavondėmėms ir lavoninei mace-
racijai). Tokiais atvejais mirtį nustato ne gydytojas, tačiau daugelyje šalių gydytojas 
ją turi patvirtinti.

Beviltiškais laikomi atvejai. Beviltiškais atvejais laikomi atvejai, kai, pradėjus 
gaivinimą, nebus pratęstas kokybiškas gyvenimas. Tai nuspręsti sunku. Nors veiks-
niai, kurie lemia, kad po gaivinimo pacientas neišgyvens, žinomi, nė vienas iš šių 
veiksnių nepatvirtintas tyrimais su nepriklausoma pacientų imtimi ir pakankama 
prognostine verte. Išimtis yra dauginis organų nepakankamumas, kai nėra jokios 
grįžtamosios priežasties (Danciu ir kt., 2004; Herlitz ir kt., 2005). Gaivinimo ty-
rimai dar daugiau priklauso nuo sistemos veiksnių (nuo to, kada pradėtas pradinis 
gaivinimas, kada pradėta defibriliacija ir kt.). Laikas iki pradinio gaivinimo arba 
defibriliacijos pradžios studijose neretai pratęsiamas, tačiau realioje situacijoje tą pa-
daryti neįmanoma. Sprendimą neišvengiamai teks priimti ir bus sričių, kuriose bus 
vadovaujamasi subjektyvia nuomone, pavyzdžiui, sunkios širdies ligos, kvėpavimo 
funkcijos nepakankamumo, asfiksijos, sunkios traumos, galvos traumos ir neurolo-
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ginės ligos atveju. Paciento amžius gali turėti įtakos sprendimui, tačiau pats amžius 
nėra patikimas prognostinis veiksnys (Herlitz ir kt., 2005). Vis dėlto vyresnis amžius 
neretai susijęs su gretutinėmis ligomis, kurios turi įtakos prognozei. Dauguma gydy-
tojų, gaivindami vaikus, nesivadovauja šiais principais. Taip yra dėl emocinių prie-
žasčių, nors vaikų prognozė dažnai yra blogesnė už suaugusiųjų. Medikams svarbu 
žinoti veiksnius, kurie turi įtakos gaivinimo sėkmei.

Gaivinimo nutraukimas. Dauguma gaivinimo atvejų būna nesėkmingi, todėl 
juos tenka nutraukti. Šiam sprendimui įtakos turi keli veiksniai. Tai tokie prognosti-
niai veiksniai, kaip laikas nuo širdies sustojimo ir pradinio gaivinimo pradžios, pra-
dinis ritmas, laikas iki defibriliacijos ir specializuotos reanimacinės pagalbos teikimo, 
asistolijos trukmė pašalinus grįžtamąsias priežastis, nesugebėjimas atkurti spontani-
nės kraujotakos (Larkin ir kt., 2010).

Dauguma atvejų, ypač gaivinant už ligoninės ribų, širdies sustojimo priežastis 
gali būti nežinoma arba tik spėjama ir nusprendžiama taikyti pradinį gaivinimą, kol 
bus surinkta daugiau informacijos. Jei paaiškėjo, kad dėl tam tikros mirties prie-
žasties situacija yra beviltiška, gaivinimą galima nutraukti. Prieš tai reikia įsitikinti, 
kad pacientui tęsiasi asistolija ir taikomos visos specializuotos reanimacinės pagalbos 
priemonės. Jei gaunama informacijos apie išreikštą ligonio valią, gaivinimo nutrau-
kimas etiniu požiūriu yra korektiškas (Lippert ir kt., 2010).

Gaivinimas turi būti tęsiamas, tol, kol tęsiasi SV. Jei daugiau 20 min. tęsia-
si asistolija, nesant grįžtamosios priežasties ir taikant visas specializuoto gaivinimo 
priemones, gaivinimas gali būti nutraukiamas. Žinoma atvejų, kai bendra taisyklė 
negali būti taikoma, dėl to kiekvienas atvejis turi būti sprendžiamas individualiai. 
Sprendimas grindžiamas klinikiniu vertinimu – pacientas nereaguoja į taikomas re-
animacines priemones. Įvykus širdies sustojimui už ligoninės ribų, dėl širdies ligos 
ir esant širdies ritmo atsikūrimo galimybei, dažniausiai jis atsikuria įvykio vietoje. 
Pacientai, kuriems įvyko pirminis širdies sustojimas ir kuriems reikia tęsti pradinį 
gaivinimą transportavimo į ligoninę metu, retai išgyvena be neurologinio pažeidimo 
(Olasveenge, Wik, Steen, 2008).

Kai pacientas yra vaikas, dauguma gelbėtojų ilgiau tęsia gaivinimą. Šis sprendi-
mas nėra pagrįstas moksliniais įrodymas, tačiau naujausių tyrimų duomenys teikia 
vilčių (Nadkarni ir kt., 2006). Noras tęsti gaivinimą vaiko mirties atveju yra supran-
tamas, tuo labiau, kad iki šiol nepakankamai ištirtas fenomenas, kai po išeminio 
insulto nustatytas intensyvesnis naujų ląstelių formavimasis vaiko smegenyse. Jei 
gaivinamas naujagimis, kuriam diagnozuota asistolija, po 10 min. neatsikūrus širdies 
veiklai, gaivinimą reikėtų nutraukti (Wyllie, Richmond, 2010).

Organų donorystė. Diskutuojama, ar tikslinga tęsti gyvybę palaikomąjį gydymą 
arba gaivinimą, siekiant išsaugoti organus donorystei. Etikos principai, kalbant apie 
organų donorystę, skiriasi tarp valstybių ir kultūrų. Taigi, bendro sutarimo kol kas 
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nėra. Jei nusprendžiate tęsti gaivinimą ir kitas gaivinimo priemones, norėdami išsau-
goti organus donorystei, galite taikyti mechanines priemones, atliekančias krūtinės 
ląstos paspaudimus (Lippert ir kt., 2010).

1.1.8. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išvardykite pirmosios medicinos pagalbos tikslus.
•	 Pagrindinės gyvybinės funkcijos:

•	sąmonė, kvėpavimas, kraujotaka, virškinimas;
•	sąmonė, kvėpavimas, kraujotaka;
•	kvėpavimas ir kraujotaka;
•	atviri kvėpavimo takai ir kraujotaka.

•	 Nurodykite neįprastos išvaizdos požymius.
•	 Kaip iškviesite greitąją medicinos pagalbą?
•	 Apibūdinkite „Gyvybės grandinės“ sąvoką.
•	 Išvardykite pradinio gaivinimo algoritmo veiksmų seką.
•	 Kaip atversite kvėpavimo takus ir atliksite pradinius įpūtimus bei krūtinės 

ląstos paspaudimus?
•	 Kokią suteiksite padėtį nukentėjusiajam po pradinio gaivinimo, jei nukentė-

jusysis atgavo sąmonę?
•	 Kada naudosite defibriliatorių?
•	 Išvardykite pagalbos veiksmus, jei mirtis įvyksta ligoninėje.
•	 Kaip atliksite krūtinės ląstos paspaudimus kūdikiui?
•	 Išvardykite vaikų kvėpavimo nepakankamumo požymius.
•	 Išvardykite etikos principus, kuriais vadovaujatės gaivinimo metu.

1.1.9. SAVARANKIŠJAS DARBAS
Situacija
Jūs vežate pacientą koridoriumi iš operacinės kalbatės. Staiga jis giliai įkvėpė ir 

prarado sąmonę.
Kokie bus jūsų veiksmai?



71

1.2. KVĖPAVIMO SUTRIKIMO SUKELTA GYVYBEI 
PAVOJINGA BŪKLĖ

Deguonis – tai gyvybiškai svarbi normalaus organizmo funkcionavimo sąlyga. 
Kvėpuojant oras kvėpavimo takais (trachėja, bronchais) patenka į plaučius, kuriuose 
kraujas įsotinamas deguonies. Toliau tekėdamas kraujas deguonį išnešioja į visus or-
ganizmo audinius. Deguonies kelias „Oras – kvėpavimo takai – plaučiai – kraujas – 
organizmo audiniai“ yra būtinas, kad deguonis normaliai patektų į audinius. Iškritus 
bent vienai deguonies perdavimo grandinės daliai, sutrinka organizmo aprūpinimas 
deguonimi, atsiranda jo stygius, vadinamas hipoksija. 

Hipoksijos požymiai: dažnas kvėpavimas; melsvai pilka veido spalva; dėl dusulio 
žmogus kalba pavieniais žodžiais, frazėmis; sujaudinimas arba mieguistumas; galvos 
skausmas.

Užsitęsus hipoksijai, žūva organizmo ląstelės, organizmas miršta (smegenų ląs-
telės pradeda žūti po 3 min.). Nustačius priežastį (žr. 1.2.1 lentelę), kuri trukdo 
deguoniui patekti į audinius, galima veiksmingai ją šalinti ir taip išgelbėti paciento 
gyvybę. Teikiant pagalbą, reikia prisiminti DR ABCD. 

1.2.1 lentelė. Deguonies stygių organizme sukeliančios priežastys (Vaitkaitis, 
Pranskūnas, 2008)

Deguonies kelio dalis 
(pažeidimo lygmuo) 

Priežastys 

Deguonies stygius ore Uždaros patalpos, pilnos dūmų arba dujų 
Atmosferos slėgio pokyčiai, dėl kurių retėja oras: 
kopimas į aukštumas, lėktuvo nesandarumas

Kvėpavimo takų 
užsikimšimas arba ob-
strukcija (susiaurėjimas) 

Paciento, kuris neteko sąmonės, liežuvio 
užkritimas
Svetimkūnis burnoje, nosyje, balso klostėse, 
trachėjoje arba bronchuose
Smaugimas arba kaklo užveržimas kilpa
Uždegimo sukeltas trachėjos arba bronchų 
gleivinės patinimas
Anafilaksinė reakcija
Astmos priepuolis

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Krūtinės ląstos 
sužalojimai 

Sunkių daiktų užkritimas ir krūtinės suspaudi-
mas
Dauginiai šonkaulių lūžiai
Durtinės žaizdos
Platus krūtinės sienos uždegimas 

Smegenų veiklos ir 
kvėpavimo raumenų 
inervacijos sutrikimai 

Galvos trauma
Insultas
Stuburo ir nugaros smegenų pažeidimas
Apsinuodijimas tam tikromis medžiagomis

Sutrikęs deguonies perda-
vimas į audinius 

Mažakraujystė
Apsinuodijimas smalkėmis
Šokas

1.2.1. UŽSPRINGIMAS
Kiekvienais metais nuo užspringimo miršta apie 3800 žmonių. Žmogus už-

springsta, kai svetimkūnis (maistas, smulkios žaislų dalys) užkemša kvėpavimo takus 
siauriausioje jų dalyje – balso klostėse. Laiku atpažinus ir veiksmingai teikiant pradi-
nę pagalbą, dalį užspingusiųjų galima išgelbėti. 

Priežastys. Užspringimas gali būti visiškas ir dalinis. Visiško užspringimo metu 
svetimkūnis aklinai užkemša kvėpavimo takus. Dalinio užspringimo metu lieka 
tarpelis kvėpavimo takuose, todėl pacientas gali kvėpuoti. Dažniausiai žmogus už-
springsta valgydamas. Didelių blogai sukramtytų maisto gabalų rijimas, girtumas, 
žaidimas, verkimas, juokimasis arba kalbėjimas, kai maistas arba svetimkūnis yra 
burnoje, didina šią riziką. Suaugusieji dažniausiai užspringsta mėsa. 

Vaikai gali užspringti gana įvairiais maisto produktais ir svetimkūniais. 

Suaugusiųjų kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu (užspringimas)
Kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu (KTOS) yra pakankamai reta, tačiau 

potencialiai išgydoma (Fingerhut ir kt., 1998). Dauguma užspringimo atvejų įvyks-
ta valgant, dažniausiai liudininkų akivaizdoje. Reikia kuo greičiau pradėti taikyti 
atitinkamas gelbėjimo priemones, kol nukentėjusysis dar neprarado sąmonės.
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Požymiai. Teisingai atpažinus kvėpavimo obstrukciją, padidėja sėkmingos in-
tervencijos galimybė. Dėl to svarbu šios situacijos nepainioti su alpimu, miokardo 
infarktu, traukuliais arba kitu sindromu, sukeliančiu ūminį kvėpavimo nepakanka-
mumą, cianozę arba sąmonės praradimą. Svetimkūniai gali sukelti dalinę arba visiš-
ką kvėpavimo takų obstrukciją (žr. 1.2.1 lentelę). Visada labai svarbu nukentėjusio 
paklausti: „Ar jūs užspringote?“

1.2.1.1 lentelė. Diferencinė dalinės ir pilnos kvėpavimo takų obstrukcijos 
svetimkūniu (KTOS) diagnostika* (Koster ir kt., 2010)

Požymis Dalinė obstrukcija Visiška obstrukcija

„Ar jūs užspringote?“ „Taip“ Kalbėti negali
Gali linksėti galva

Kiti požymiai Gali kalbėti, kosėti, kvėpuoti

Nekvėpuoja
Švilpiantys įkvėpimai
Tylios pastangos kosėti 
Nesąmoningas

*KTOS įvyksta valgant, užspringęs asmuo susiima rankomis už kaklo

Suaugusiųjų kvėpavimo takų obstrukcijos gydymo algoritmas
Suaugusiųjų kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu (užspringimo) gydymo 

algoritmas (šis algoritmas tinka ir vyresniems nei vienerių metų vaikams) (žr. 1.2.1.1 
pav.)
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Suaugusiųjų kvėpavimo takų obstrukcijos gydymo algoritmas

1.2.1.1 pav. Suaugusiųjų kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu algoritmas (Koster ir 
kt., 2010)

1. Jei pacientui yra dalinės kvėpavimo takų obstrukcijos požymių, jį reikia ska-
tinti kosėti ir daugiau nieko nedaryti.

2. Jei vyrauja visiškos kvėpavimo takų obstrukcijos simptomai ir pacientas yra 
sąmoningas: 

•	 Būtina penkis kartus suduoti per nugarą: atsistoti šone paciento, šiek tiek 
iš nugaros. Viena ranka laikyti už nukentėjusio krūtinės ir stipriai lenkti jį į 
priekį taip, kad atsipalaidavęs svetimkūnis iškristų per burną lauk, bet nenu-
slinktų giliau į kvėpavimo takus. Kitos rankos delno pagrindu suduoti penkis 
staigius smūgius tarp menčių.

•	 Jei šie penki smūgiai per nugarą nepašalina svetimkūnio, tuomet atlikti pen-
kis pilvo spustelėjimus: atsistoti pacientui už nugaros ir abiem rankomis ap-
kabinti per jo viršutinę pilvo dalį. Palenkti nukentėjusįjį į priekį, suspausti 
vieną ranką į kumštį ir padėti jį tarp paciento bambos ir šonkaulių lanko, o 
kita ranka suimti kumštį ir staigiai traukti į save ir į viršų. Šį veiksmą kartoti 
penkis kartus.

•	 Jei obstrukcija vis tiek išlieka, kartoti penkis smūgius per nugarą kaitaliojant 
su penkiais pilvo spustelėjimais.
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3. Jei pacientas praranda sąmonę:
•	 Atsargiai paguldyti jį ant žemės.
•	 Nedelsiant kviesti GMP.
•	 Pradėti pradinį gaivinimą taikant krūtinės paspaudimus.

Dalinė kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu. Kosėjimo metu susidaro aukš-
tas ir pastovus slėgis kvėpavimo takuose, kuris gali išstumti svetimkūnį. Agresyvus 
gydymas, taikant smūgius per nugarą, pilvo spustelėjimus ir krūtinės paspaudimus, 
gali sukelti sunkias komplikacijas bei padidinti kvėpavimo takų obstrukciją. Šie 
veiksmai turėtų būti taikomi tik pacientams, kuriems yra visiškos kvėpavimo takų 
obstrukcijos požymių. Pacientai, kurių yra dalinė kvėpavimo takų obstrukcija, tu-
rėtų būti pastoviai stebimi, kol būklė pagerės, nes palaipsniui gali išsivystyti visiška 
kvėpavimo takų obstrukcija.

Pilna kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu. Klinikiniai užspringimo duo-
menys dažniausiai yra retrospektyvūs bei subjektyvūs. Suaugusiųjų ir vyresnių nei 
vienerių metų vaikų visiškos KTOS tyrimai rodo, kad smūgiai į nugarą bei pilvo 
arba krūtinės spustelėjimai yra veiksmingi. Maždaug 50 proc. atvejų vienos gydymo 
metodikos nepakanka. Didesnė galimybė pašalinti svetimkūnį – taikyti kombinuotą 
metodiką, t. y. smūgiai per nugarą bei pilvo ir krūtinės spustelėjimai. Atliktų tyrimų 
duomenimis, taikant krūtinės spustelėjimus, slėgis kvėpavimo takuose būna dides-
nis nei atliekant pilvo spustelėjimus. Kadangi krūtinės spustelėjimai beveik nesiski-
ria nuo krūtinės paspaudimų, gelbėtojus reikia išmokyti nedelsiant pradėti pradinį 
gaivinimą, jei pacientas, kuriam įvyko KTOS, praranda sąmonę. Pirmas krūtinės 
paspaudimų tikslas – pašalinti svetimkūnį nesąmoningam ant nugaros gulinčiam 
pacientui, antras – atkurti kraujotaką. Todėl krūtinės paspaudimus reikia atlikti, net 
jei profesionalus gelbėtojas čiuopia paciento pulsą. Nepašalinus obstrukcijos, atsi-
randa bradikardija ir asistolija. Taikant pradinį gaivinimą užspringusiam pacientui, 
kiekvieną kartą atveriant kvėpavimo takus, reikia greitai patikrinti jo burną, ar nėra 
dalinai pasišalinusio svetimkūnio. Atliekant pradinį gaivinimą dėl kitų priežasčių, 
įprasta paciento burnos patikra dėl svetimkūnių nereikalinga (Koster ir kt., 2010).

Patikrinimas pirštu. Neatlikta tyrimų, kurie įvertintų piršto naudojimą kvėpa-
vimo takams išvalyti, nesant matomos kvėpavimo takų obstrukcijos. Taip pat pa-
skelbti keturi klinikiniai atvejai, kurių metu užfiksuoti paciento ir gelbėtojo sužaloji-
mai atliekant šį veiksmą. Todėl kvėpavimo takų praeinamumo aklo tikrinimo pirštu 
reikėtų vengti, o kieti svetimkūniai turėtų būti šalinami iš kvėpavimo takų tik juos 
matant (Hartrey, Bingham, 1995).

Priežiūra po obstrukcijos pašalinimo ir siuntimas tolesniam ištyrimui. Po sėkmin-
go KTOS pašalinimo, svetimkūnis vis tiek gali likti viršutiniuose arba apatiniuose 
kvėpavimo takuose ir sukelti komplikacijas. Pacientai, kuriems išlieka kosulys, riji-
mo sutrikimas arba svetimkūnio jutimas gerklėje, turėtų būti siunčiami ištirti. Pilvo 
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spustelėjimai ir krūtinės paspaudimai gali sukelti vidaus organų pažeidimus, todėl 
po gydymo pacientai turėtų būti tiriami.

Vaikų kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu (užspringimas)
Šia tema naujų pagrindinių gaivinimo pakeitimų nepateikta. Visi pagalbos 

veiksmai (smūgiai į tarpumentę, krūtinės ląstos ir pilvo spustelėjimai) didina in-
tratorakalinį spaudimą ir gali išstumti svetimkūnį iš kvėpavimo takų. Pusei atvejų 
prireikia daugiau nei vieno pagalbos būdo obstrukcijai pašalinti. Nėra duomenų, 
patvirtinančių, nuo kurio būdo reikėtų pradėti arba kokia eilės tvarka juos taikyti. Jei 
vienas būdas nepadeda, reikia bandyti kitą, kol svetimkūnis bus pašalintas.

2005 m. rekomendacijose Vaikų KTOS algoritmas buvo supaprastintas ir su-
vienodintas su suaugusiųjų. Rekomenduojama veiksmų seka KTOS atveju išlieka ta 
pati (žr. 1.2.1.2 pav.).

Pats svarbiausias skirtumas nuo suaugusiųjų algoritmo yra tai, jog kūdikiams 
negalima atlikti pilvo spustelėjimų. Nors pilvo spustelėjimai gali sukelti sužaloji-
mų bet kokio amžiaus žmonėms, jie ypač pavojingi kūdikiams ir mažiems vaikams. 
Kadangi tokio amžiaus vaikų šonkaulių padėtis yra horizontali, traumos atveju su-
žalojami viršutinės pilvo dalies organai. Dėl šios priežasties skiriasi KTOS gydymo 
rekomendacijos kūdikiams ir vaikams (Biarent ir kt., 2010).
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Vaikų kvėpavimo takų obstrukcijos gydymo algoritmas

1.2.1.2 pav. Vaikų kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu algoritmas (Biarent ir kt., 
2010)

Vaikų kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu nustatymas 
Kai į kvėpavimo takus patenka svetimkūnis, vaikas iškart pradeda kosėti, kad 

jį pašalintų. Spontaniškas kosulys yra veiksmingesnis ir saugesnis nei bet koks veiks-
mas, kurį gali atlikti pagalbą teikiantis asmuo. Jei vaikas nekosėja arba kosulys nee-
fektyvus, o svetimkūnis visiškai užkemša kvėpavimo takus, vaikas gali greitai uždus-
ti. Taigi, KTOS atveju aktyvių veiksmų reikia imtis tik tuomet, kai kosulys pasidaro 
neefektyvus, bet tada jie turi būti atliekami greitai ir užtikrintai. Dauguma springi-
mo epizodų kūdikiams ir vaikams įvyksta žaidžiant arba valgant, kai šalia būna vaiką 
prižiūrintis asmuo. Todėl dažniausiai užspringimas įvyksta liudininkų akivaizdoje ir 
pagalba pradedama teikti, kai vaikas dar sąmoningas.

Kvėpavimo takų obstrukcijai svetimkūniu būdingas staiga atsiradęs kvėpavimo 
distresas, kai kartu pasireiškia kosulys, žiaukčiojimas arba stridoras (žr. 1.2.1.2 lente-
lę). Panašūs požymiai ir simptomai gali būti susiję su kitomis kvėpavimo takų obs-
trukciją sukeliančiomis priežastimis, pvz., laringitu arba epiglotitu. Šių ligų atveju 
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gydymas skirsis nuo KTOS. Reikėtų įtarti KTOS, jei pradžia buvo labai staigi, nėra 
kitų ligos požymių, jei anamnezėje yra kitų gaivintojui įtarimą keliančių veiksnių, 
pvz., prieš atsirandant simptomams, vaikas valgė arba žaidė su smulkiais daiktais.

1.2.1.2 lentelė. Kvėpavimo takų obstrukcijos svetimkūniu požymiai (Biarent ir 
kt., 2010)

Bendrųjų KTOS požymių atsirado liudininkų akivaizdoje
Kosulys, springimas
Staigi pradžia
Ką tik valgė arba žaidė su smulkiais daiktais

Neefektyvus kosulys Efektyvus kosulys

Negali kalbėti Verkia arba atsako į klausimus
Nebylus kosulys Garsiai kosėja
Negali kvėpuoti Prieš kosėdamas gali įkvėpti

Cianozė Sąmoningas
Trinkanti sąmonė

Pagalba KTOS atveju (žr. 1.2.1.2 pav.).
1. Saugumas ir pagalbos kvietimas.
Svarbiausia yra saugumas: gaivintojai neturi rizikuoti savo gyvybe, jie turėtų 

rinktis saugiausią būdą suteikti pagalbą užspringusiam vaikui. 
Jei vaikas veiksmingai kosėja, nereikia jokių išorinių veiksmų. Reikia skatinti 

vaiką kosėti ir stebėti jo būklę.
Jei vaiko kosulys yra (arba tampa) neefektyvus, iš karto šūktelti, kad reikia pa-

galbos ir įvertinti vaiko sąmonės lygį.

2. Sąmoningas vaikas, kuriam yra KTOS.
Jei vaikas dar sąmoningas, bet nekosti arba kosulys neefektyvus, būtina atlikti 

smūgius į tarpumentę
Jei smūgiai į tarpumentę nepalengvina KTOS, reikia atlikti krūtinės ląstos 

spustelėjimus kūdikiui arba pilvo spustelėjimus vyresniems vaikams. Šie veiksmai 
sukelia kosulį, padidina intratorakalinį spaudimą ir padeda iššokti svetimkūniui.

Smūgiai į tarpumentę kūdikiams.
•	 Laikyti kūdikį galva žemyn, pilvu į apačią, kad gravitacijos jėga padėtų sve-

timkūniui pasišalinti.
•	 Pagalbą teikiantis asmuo turi atsisėsti arba atsiklaupti, kad galėtų saugiai pa-

guldyti kūdikį sau ant kelių.
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•	 Prilaikyti kūdikio galvą, vienos rankos nykštį uždedant ant apatinio žandikau-
lio kampo, dar vienu ar dviem tos pačios rankos pirštais suimant kitą apatinio 
žandikaulio kampą.

•	 Nespausti minkštųjų audinių po žandikauliu, nes taip tik padidės kvėpavimo 
takų obstrukcija.

•	 Vienos rankos delno pakyla suduoti penkis staigius smūgius į tarpumentę.
•	 Tikslas – ne suduoti visus penkis smūgius, bet tai, kad su kiekvienu smūgiu 

sumažinti obstrukciją.
Smūgiai į tarpumentę vyresniems nei vienerių metų vaikams.

•	 Smūgiai į tarpumentę būna efektyvesni, jei vaikas laikomas galva žemyn.
•	 Mažą vaiką galima pasiguldyti ant kelių kaip kūdikį.
•	 Jei to padaryti neįmanoma, reikia prilaikyti vaiką, kad jis būtų palinkęs į prie-

kį, ir suduoti smūgius į tarpumentę iš nugaros.
•	 Jei smūgiai į tarpumentę nepadėjo pašalinti svetimkūnio, o vaikas vis dar yra 

sąmoningas, atlikti krūtinės ląstos spustelėjimus kūdikiams arba pilvo spus-
telėjimus vaikams. Nedaryti pilvo spustelėjimų (Heimlicho veiksmo) kūdi-
kiams.

Krūtinės lestos spustelėjimai kūdikiams.
•	 Paguldyti kūdikį ant nugaros galva žemyn. Saugus būdas tą padaryti – pagul-

džius kūdikį ant laisvosios rankos ir pirštais suėmus jo pakaušį.
•	 Prilaikyti kūdikį, padedant ranką išilgai (arba skersai) šlaunies.
•	 Nustatyti vietą krūtinės ląstos paspaudimams atlikti (apatinėje krūtinkaulio 

dalyje, per vieną pirštą virš kardinės krūtinkaulio ataugos).
•	 Atlikti penkis krūtinės ląstos spustelėjimus, kurie panašūs į krūtinės ląstos 

paspaudimus, bet jie turi būti staigesni ir rečiau atliekami.
Pilvo spustelėjimai vyresniems nei vienerių metų vaikams.

•	 Atsistoti arba atsiklaupti vaikui iš nugaros, apkabinti rankomis jo liemenį.
•	 Sugniaužti kumštį ir uždėti jį tarp bambos ir krūtinkaulio kardinės ataugos.
•	 Kumštį glėbti kita ranka ir staigiai spustelėti gilyn ir į viršų.
•	 Šį veiksmą kartoti iki penkių kartų.
•	 Nespausti kardinės ataugos arba šonkaulių, nes taip galima sužaloti pilvo or-

ganus.
Atlikus krūtinės ląstos arba pilvo spustelėjimus, pakartotinai įvertinti vaiko bū-

klę. Jei svetimkūnis nepasišalino, o nukentėjusysis yra sąmoningas, tęsti smūgius į 
tarpumentę ir krūtinės ląstos (kūdikiui) arba pilvo (vaikams) spustelėjimus. Šauktis 
pagalbos arba prašyti, kad kas nors pakviestų pagalbą, jei ji dar neatvyko. Šiame 
etape nepalikti vaiko vieno. Jei svetimkūnį pavyko sėkmingai pašalinti, reikia įver-
tinti vaiko klinikinę būklę. Dalis svetimkūnio gali likti kvėpavimo takuose ir sukelti 
komplikacijų. Jei kyla abejonių, būtina kreiptis į medikus. Pilvo spustelėjimai gali 
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sužaloti vidaus organus, todėl visi nukentėjusieji, kuriems buvo taikyti pilvo spuste-
lėjimai, turi būti apžiūrėti gydytojo (Biarent ir kt., 2010).

3. Nesąmoningas vaikas, kuriam yra KTOS.
Jei vaikas, kuriam įvyko KTOS, yra nesąmoningas arba prarado sąmonę, jį 

reikia paguldyti ant kieto, lygaus paviršiaus. Šauktis pagalbos arba paprašyti, kad 
kas nors pakviestų pagalbą, jei ji dar neatvyko. Nepalikti vaiko vieno, imtis toliau 
išvardytų veiksmų.

Kvėpavimo takų atvėrimas. Nukentėjusįjį pražiodyti ir pažiūrėti, ar nieko nesi-
mato burnoje. Jei kas nors matosi, pabandyti svetimkūnį pašalinti vienu piršto jude-
siu. Nebandyti to daryti aklai arba daug kartų braukyti pirštu, nes taip svetimkūnis 
nusistums dar giliau į ryklę ir ją sužalos.

Įpūtimai. Atverti kvėpavimo takus atlošiant vaiko galvą ir pakelianti smakrą, 
tuomet atlikti penkis įpūtimus. Įvertinti kiekvieno įpūtimo efektyvumą. Jei po įpū-
timo krūtinės ląsta nepakyla, pakeisti vaiko galvos padėtį ir bandyti dar kartą.

Krūtinės ląstos paspaudimai ir pradinis gaivinimas.
•	 Atlikti penkis įpūtimus, jei nėra reakcijos (vaikas nepradeda judėti, kosėti, 

pats kvėpuoti), pereiti prie krūtinės ląstos paspaudimų nevertinant kraujo-
takos.

•	 Gaivinti apie 1 min. gaivinti, laikantis veiksmų sekos, kai yra vienas gaivinto-
jas (po to kviesti GMP (jei to dar nepadarė kas nors kitas).

•	 Kai atversite kvėpavimo takus, norėdami atlikti įpūtimus, pažiūrėkite, ar bur-
noje nesimato svetimkūnio.

•	 Jei matosi svetimkūnis, jį bandyti pašalinti vienu piršto judesiu.
•	 Jei kliūtį pavyko pašalinti, atverti ir patikrinti kvėpavimo takus taip, kaip 

aprašyta aukščiau. Jei vaikas nekvėpuoja, tęsti įpūtimus.
•	 Jei vaikas atgauna sąmonę ir pats pradeda pakankamai kvėpuoti, paguldyti jį 

į stabilią šoninę padėtį ir stebėti kvėpavimą, bei sąmonės lygį tol, kol atvyks 
GMP.

1.2.2. ASTMA 
Astma – bronchų liga, kuri sukelia priepuolinio pobūdžio kvėpavimo pasunkė-

jimą (dusulį) ar kosulį. Dusulio priepuoliai gali būti įvairaus sunkumo.
Kvėpavimo takų uždegimas yra pagrindinė astmos pasireiškimo priežastis. Dėl 

uždegimo pakitusi bronchų sienelė skatina mėšlungišką sienelės struktūroje esantį 
lygiųjų raumenų susitraukimą (spazmą), todėl bronchai siaurėja oras negali laisvai 
tekėti ir sukelia dusulį. Bronchų gleivinė pabrinksta, iš bronchų sienelių dažnai išsi-
skiria tąsios gleivės, taigi, kvėpavimo takai dar daugiau susiaurėja (žr. 1.2.2.1 pav.).
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Astma dažniau serga vaikai ir jauni žmonės. Priepuolį gali sukelti žinomi aler-
giniai veiksniai: šaltis, cigarečių dūmai, vaistai, emocinė įtampa ir kt. Kartais astmos 
priepuolį sukeliančios priežastys išlieka nežinomos.

1.2.2.1 pav. Bronchų pokyčiai astmos priepuolio metu

Astmos priepuolio metu susitraukia bronchų raumenys ir pabrinksta gleivinė, 
dėl to jų spindis susiaurėja, ir žmogus pradeda dusti. 

Priežastys. Astmos priepuolį gali sukelti žinomi alerginiai veiksniai: šaltis, ci-
garečių dūmai, vaistai ir kt. Kartais astmos priepuolį sukeliančios priežastys išlieka 
nežinomos. 

Požymiai. Astmos priepuolis dažniausiai prasideda naktį. Pasidaro sunkiau kvė-
puoti, žmogus jaučia dusulį, kvėpuojant girdisi švokšiantis garsas. Žmogus, sergantis 
astma, pats imasi priemonių kvėpavimui palengvinti, įsipurškia vaistų (tai aiškiau-
sias astmos priepuolio požymis). Tokie pacientai turi dvejopų vaistų. Purškiamieji 
vaistai mėlynu dangteliu palengvina kvėpavimą ir nutraukia astmos priepuolį, rudu 
arba baltu – skirti dusulio priepuolių profilaktikai. Šie vaistai nevartotini priepuolio 
metu. Kvėpavimą veiksmingai lengvina vaistai mėlynu dangteliu.

Pirmosios pagalbos tikslai:
1. Nuraminti pacientą, padėti jam susirasti reikiamų vaistų.
2. Nutraukti astmos priepuolį. 
Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Nepanikuoti, nuraminti dūstantįjį, prašyti kvėpuoti rečiau ir giliau.
2. Padėti susirasti vaistų, lengvinančių kvėpavimą (mėlynu dangteliu), pa-

raginti įsipurkšti. Poveikis turėtų pasireikšti po 5 min. Jei poveikio nėra, 
medikamentą purkšite pakartotinai.

       Normalios bronchiolės        Pakitusios bronchiolės
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3. Neguldyti paciento, leisti susirasti jam patogią padėtį.
Pastabos. Greitąją medicinos pagalbą reikėtų kviesti, jei: astma pasireiškė pirmą 

kartą; inhaliavus vaistų, po 5 min. nėra pagerėjimo; dėl dusulio žmogus negali kal-
bėti; būklė blogėja. 

1.2.3. BRONCHITAS IR PLAUČIŲ EMFIZEMA
Bronchitas – bronchų gleivinės uždegimas. Dažnai šio uždegimo priežastis yra viru-

sinė infekcija. Dėl uždegimo bronchuose gleivinė išburksta, padidėja sekreto gamyba ir 
sutrinka jo šalinimas, todėl bronchai užsikemša ir sutrinka oro patekimas į alveolę.

Lėtinis bronchitas yra lėtai progresuojantis bronchų gleivinės uždegimas, kuriam 
būdingi nuolat pasikartojantys simptomai: kosulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 
skrepliavimas. Ligai progresavus, atsiranda ir struktūrinių, ir funkcinių pokyčių plau-
čiuose, simptomai sunkėja ir tampa nuolatiniais. Asmenį, sergantį lėtiniu bronchi-
tu, nuolat kamuoja dusulys, atsiranda hipoksija, plaučiai negali veiksmingai pašalinti 
anglies dvideginio, todėl jo kiekis kraujyje padidėja. Dėl šių priežasčių gali sutrikti 
sąmonė, sustoti kvėpavimas ir širdies veikla. Dažnesnės lėtinio bronchito priežastys 
– rūkymas, dažnas peršalimas, nuolatinis sąlytis su dulkėmis arba dūmais ir kt.

Plaučių emfizema – liga, kurios metu toliau nuo galutinių bronchiolių esančios 
oro ertmės visam laikui padidėja dėl sienelės negrįžtamųjų pokyčių, todėl pažeistose 
alveolėse sutrinka dujų (deguonies ir anglies dvideginio) apykaita ir difuzija per alve-
olės sienelę. Emfizema yra lėtinė, nuolat progresuojanti liga. Dažniausias emfizemos 
požymis – dusulys. Labai sunku iškvėpti orą, todėl tokių pacientų krūtinės ląsta yra 
statinės formos, jie kvėpuoja suspaustomis lūpomis, kvėpavimo metu sumažėja skir-
tumas tarp krūtinės apimties iškvepiant ir įkvepiant. Ligai progresuojant, kvėpuoti 
darosi vis sunkiau, dėl hipoksijos pacientas neramus arba mieguistas, po to sustoja 
kvėpavimas ir širdies veikla.

Ir sergant bronchitu, ir plaučių emfizema pirmosios pagalbos tikslai ir veiksmai 
yra tokie patys.

Pirmosios medicinos pagalbos tikslas – išvengti kvėpavimo sustojimo. 
Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai:

•	 Nepanikuoti, nuraminti dūstantį žmogų.
•	 Padėti susirasti medikamentų, lengvinančių kvėpavimą, paraginti jų įsipurkš-

ti. 
•	 Neguldyti dūstančiojo, leisti jam rasti patogią padėtį.
•	 Duoti kvėpuoti deguonies, tačiau jo kiekis neturi būti didesnis kaip 2–3 1/min.

Atidžiai stebėti nukentėjusiojo sąmonę, jam kvėpuojant deguonimi, nes dėl pa-
didėjusio deguonies kiekio kraujyje gali staiga suretėti kvėpavimas. Tuomet pablogėja 
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anglies dvideginio šalinimas, jo kiekis kraujyje didėja ir sukelia sąmonės sutrikimą, todėl 
asmuo gali nustoti kvėpuoti.

Greitąją medicinos pagalbą reikėtų kviesti šiais atvejais:
•	 Dėl dusulio žmogus negali kalbėti.
•	 Dusulys sutrikdo sąmonę.
•	 Nukentėjusysis karščiuoja.
•	 Būklė blogėja.

1.2.4. LARINGITAS
Laringitas –tai viršutinių kvėpavimo takų virusinė infekcinė liga, kurios metu 

patinsta balso klostės, todėl susiaurėja balso plyšys, žmogui sunkiau įkvėpti. Kvė-
pavimo nepakankamumą infekcija dažniausiai sukelia mažesniems kaip trejų metų 
vaikams (jų balso plyšys yra santykinai siauresnis nei suaugusiųjų, po balso klostėmis 
esančioje ertmėje yra gausiai išvešėjęs purusis jungiamasis audinys, kuris greitai tins-
ta). Atpažinti laringito požymius nesunku. Šiai ligai būdingi šie požymiai: prikimęs 
balsas, į lojimą panašus kosulys, kvėpavimo metu girdimas šalutinis garsas, panašus 
į gaidžio giedojimą. Ligai progresuojant, atsiranda ir kvėpavimo nepakankamumo 
požymių, viskas gali baigtis kvėpavimo sustojimu ir mirtimi. Tokiems žmonėms drė-
gname ore (garų pilnoje vonioje, vartojant specialias priemones, garinančias vande-
nį) kvėpuoti būna lengviau. Atsiradus nepakankamo kvėpavimo požymių, laikytis 
mnemonikos „P–P–P“.

1.2.5. EPIGLOTAS
Epiglotitas – tai viršutinių kvėpavimo takų bakterinė infekcinė liga. Dažniausiai 

ja serga vyresni nei trejų metų vaikai, tačiau gali sirgti suaugusieji. Jos metu patinsta 
antgerklis ir aplinkiniai audiniai. Padidėjęs antgerklis užgožia balso plyšį ir blokuoja 
oro patekimą į trachėją, kvėpavimas sunkėja ir gali visiškai sustoti. Sergant epiglo-
titu, kvėpavimas gali sustoti ir vaikams, ir suaugusiesiems. Nuo kitų viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcinių ligų ji skiriasi tokiais požymiais: vaikas sėdi palinkęs į priekį ir 
rankomis įsikabinęs į kėdės pagrindą, negali ryti, nes ryjant skauda, todėl seilės teka 
iš burnos, balso prikimimo nėra. Tokia priverstinė sėdimoji padėtis padeda nukentė-
jusiajam įkvėpti ir pašalinti susikaupusias seiles. Specifinių kvėpavimą lengvinančių 
priemonių nėra. Laikytis mnemonikos „P–P–P“. Leisti nukentėjusiajam pasirinkti 
patogią padėtį. Draudžiama daryti bet kokias procedūras burnoje. Burnos ir gerklės 
apžiūra galima tik ligoninės sąlygomis (reanimacijoje arba operacinėje), nes apžiūros 
metu gali sustoti kvėpavimas.



84

1.2.6. ANAFILAKSINĖ REAKCIJA
Anafilaksija – staiga atsirandanti sunki alerginė reakcija. Laiku nesuteikus tin-

kamos pagalbos, nukentėjusįjį gali ištikti mirtis nuo kvėpavimo arba kraujotakos 
nepakankamumo (anafilaksinio šoko).

Anafilaksijos priežastys labai įvairios: vaistai, vabzdžių nuodai, maistas, latek-
sas, vakcinos, šaltis, fizinis krūvis. Suaugę žmonės dažniausiai yra alergiški vabzdžių 
įgėlimams, o vaikai – maisto produktams. Pastebėta, jog maisto produktai linkę 
dažniau sukelti kvėpavimo sistemos sutrikimą, vabzdžių įgėlimai – kraujotakos sis-
temos ūminį sutrikimą (Reingardienė, 2006; Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008). Anafi-
laksijos metu pažeidžiamos įvairios organų sistemos, tačiau dažniausiai odos, kvė-
pavimo, virškinimo ir kraujotakos. Šios alerginės reakcijos metu iš putliųjų ląstelių 
išsiskyrusios aktyviosios medžiagos (pvz., histaminas) išplečia kraujagysles, padidina 
jų pralaidumą ir sukelia gleivinių paburkimą, todėl patinsta ir bronchai, ir burnos 
organai (liežuvio šaknis, antgerklis, balso klostės). Dėl atsiradusių struktūrinių po-
kyčių galima ir viršutinių, ir apatinių kvėpavimo takų obstrukcija, sukelianti didelį 
kvėpavimo nepakankamumą, nuo kurio nukentėjusysis miršta. Taip pat gali atsirasti 
aiškiai matomas dilgėlinis išbėrimas (žr. 1.2.6.1 pav.), galimas anafilaksinis šokas 
(arterinis kraujo spaudimas mažesnis nei 90 mm Hg), sutrikti virškinimas, atsirasti 
pilvo skausmų. Pirmieji ligos požymiai dažniausiai atsiranda praėjus kelioms sekun-
dėms arba minutėms po sąlyčio su alergenu (pvz., vabzdžio įgėlimo), tačiau gali 
atsirasti ir vėliau (per keletą valandų).

Anafilaksija galima bet kokio amžiaus žmogui. Pacientai dažniausiai išsiaiškina 
ją sukeliančius veiksnius ir jų vengia. Tačiau tokių veiksnių, kaip vabzdžių įgėlimas, 
ne visada galima išvengti, todėl, kilus anafilaksinei reakcijai, pacientai ir šalia jų esan-
tys žmonės privalo mokėti teikti pagalbą.
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1.2.6.1 pav. Dilgėlinis išbėrimas

Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:
1. Nuraminti nukentėjusįjį, padėti jam susirasti tinkamų vaistų.
2. Nutraukti alerginę reakciją.
Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai:
1. Nepanikuoti, nuraminti nukentėjusįjį.
2. Apsaugoti nuo pakartotinio sąlyčio su alergenu. Nukentėjusįjį, kuriam aler-

ginę reakciją sukėlė ore esantis alergenas (pvz., dezinfekcijos medžiagos, 
dūmai), išvesti į gryną orą. Jei alerginė reakcija prasidėjo įgėlus vabzdžiui, 
vesti nukentėjusįjį reikia vesti į patalpą, siekiant apsaugoti nuo pakartoti-
nio įgėlimo.

3. Padėti susirasti vaisto, nutraukti alerginę reakciją, t. y. specialiai paruoš-
to adrenalino (epinefrino) (pvz., EpiPen automatinis švirkštas (žr. 1.2.6.2 
pav.), paraginti jį vartoti, jei nukentėjusysis yra sutrikęs. Poveikis turėtų 
pasireikšti po 5 min.

4. Nukentėjusiam žmogui leisti susirasti patogią padėtį.
5. Greitąją medicinos pagalbą reikia kviesti visada, jei alerginė reakcija sukėlė 

sunkesnį kvėpavimą, sutriko kraujotaka arba išbėrė.
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1.2.6.2 pav. EpiPen automatiniai suaugusiojo ir vaiko švirkštai (http://www.mydr.com.
au/medicines/cmis/epipen–auto–injector) 

EpiPen – priemonė, kurią dažniausiai turi nukentėjusieji, jei jiems anksčiau buvo 
kilusi anafilaksinė reakcija. Tai specialus, naudoti paruoštas švirkštas, kuriame yra 
viena adrenalino (epinefrino) dozė. Pastebėjus alerginei reakcijai būdingą dilgėlinį 
išbėrimą ir atsiradus kvėpavimo ir (ar) kraujotakos nepakankamumo požymių, ją 
reikėtų suleisti į raumenis (žr. 1.2.6.2 pav.).

1.2.7. HIPERVENTILIACIJA
Per dažnas kvėpavimas, sukeltas psichologinių problemų, psichikos ligų, gal-

vos smegenų ligos arba traumos, stipraus kraujavimo, karščiavimo, skausmo, cukri-
nio diabeto komplikacijų, plaučių ligų arba širdies nepakankamumo, gali sutrikdyti 
deguonies ir anglies dvideginio pusiausvyrą kraujyje. Sumažėjus anglies dvideginio 
kiekiui, trinka smegenų kraujotaka, todėl nukentėjusiajam gali atsirasti mieguistu-
mas, galvos svaigimas, pykinimas, pacientas gali netekti sąmonės. Nors nukentėjusieji 
kvėpuoja dažnai ir giliai, jie skundžiasi oro stygiumi, dusuliu, negalėjimu įkvėpti. 
Jie būna susijaudinę, blaškosi, tačiau ilgainiui nurimsta, tampa mieguisti. Dažnas 
skundžiasi galūnių, veido, lūpų tirpimu. Jei dažnas kvėpavimas susijęs su emocinės 
būklės sutrikimu, paprastai jis praeina savaime.

Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:
1. Nuraminti nukentėjusįjį.
2. Padidinti anglies dvideginio kiekį kraujyje. 
Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai:
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Jei esate tikri, kad dažną kvėpavimą sukėlė emocinė būsena, tuomet:
1. Nepanikuoti, nuraminti nukentėjusįjį, paprašyti kvėpuoti rečiau.
2. Duoti kvėpuoti į uždarą rezervuarą (pvz., polietileninį maišelį), paprašyti 

nukentėjusįjį rezervuaru apimti burną ir nosį, apie 10 kartų iškvėpti ir 
įkvėpti, po to kvėpuoti be rezervuaro, minėtas veiksmas, jei reikia, gali būti 
kartojamas kelis kartus kvėpuojant 15 sek. be rezervuaro – tai didina anglies 
dvideginio kiekį kraujyje ir greitina hiperventiliacijos požymių silpnėjimą.

Greitąją medicinos pagalbą reikėtų kviesti šiais atvejais:
•	 Hiperventiliacija nesusijusi su psichikos sutrikimu;
•	 Pirmosios pagalbos veiksmai nepadeda, hiperventiliacijos požymiai neišnyks-

ta.

1.2.8. KORIMASIS
Pasikorimas – kaklo užveržimas kilpa. Tai dažnas savižudybės būdas (Lietuva sa-

vižudžių skaičiumi pirmauja tarp ES valstybių). Laiku pradėjus gelbėti, daugelio 
bandančių kartis žmonių gyvybę galima išgelbėti (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008).

Klasifikacija ir priežastys:
•	 Korimasis.
•	 Kriminaliniai įvykiai (nužudoma užveržiant kilpą ant kaklo).
•	 Nelaimingi atsitikimai (pvz., kaklaskarės, šaliko įtraukimas į sukamuosius me-

chanizmus ir t. t.).
•	 Uždusinimas.

Mechanizmai. Nesvarbu, kaip kaklas bus suspaustas, galimi mirties mechaniz-
mai yra tokie patys. Žmogus mirs nuo vienos arba kelių nurodytų priežasčių:

1. Užspaudus kaklą, sutrinka galvos kraujotaka. Lengviau užspaudžiamos venos, 
todėl pabrinksta smegenys, sutrinka sąmonė, atsipalaiduoja kūno raume-
nys, kilpa dar stipriau užveržiama, taip smegenų kraujotaka sutrinka ir jos 
žūva.

2. Užspaudus kaklą, užspaudžiami viršutiniai kvėpavimo takai, žmogus negali 
įkvėpti oro ir miršta nuo hipoksijos.

3. Korimosi metu gali lūžti kaklinė stuburo dalis (dažniausiai antrasis stubu-
ro slankstelis), pažeidžiamos stuburo smegenys.

4. Korimosi metu gali būti stipriai spaudžiamas miego arterijos antis, todėl dirgi-
namas klajoklis nervas, retėja ir nutrūksta širdies veikla.

Požymiai. Apie korimąsi dažnai papasakoja nukentėjusįjį radę ir pagalbą iškvietę 
žmonės. Jei jokios informacijos apie jį nėra, korimosi ar uždusinimo faktą padės nu-
statyti šie požymiai:

1. Cirkuliarinė virvės vaga ant kaklo.
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2. Pirštų žymės, atsiradusios dėl smaugimo ant nukentėjusiojo kaklo, veido.
3. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, tai jo kvėpavimas pasunkėja, jis garsus, daž-

nas.
4. Įvairaus sunkumo sąmonės sutrikimas.
5. Veidas pilkšvai mėlynas, veido odoje ir (ar) akių obuolių junginėse (baltojoje 

akies obuolio dalyje) matomos nedidelės taškinės kraujosruvos.
Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:
1. Atnaujinti kvėpavimo takų praeinamumą.
2. Užtikrinti nukentėjusiojo kaklo stabilumą, kad lūžę kaklinės dalies slanks-

teliai nesužalotų stuburo smegenų.
3. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, reikia pradėti pradinį gaivinimą.
Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai:
1. Greitai ištraukti nukentėjusįjį iš kilpos. Jei kūnas kabo, kilstelėti jį į viršų, 

kad kilpos veržimas nebūtų toks stiprus.
2. Paguldyti nukentėjusįjį ant nugaros.
3. Kviesti greitąją medicinos pagalbą.
4. Pradėti pradinį gaivinimą.
5. Nukentėjusiajam gali būti lūžę stuburo kaklinės dalies slanksteliai, todėl 

būtina stengtis rankomis palaikyti galvos ir kaklo stabilumą (tai atlieka vie-
nas žmogus), nukentėjusįjį judinti reikia labai atsargiai.

6. Jei kaklo stabilizavimas trukdo gaivinti, pirmenybė skiriama gaivinimui.
Pastaba. Neišmesti virvės ar kito daikto, kuris buvo užveržęs kaklą, neardyti 

mazgo, nes tai gali būti svarbu įvykio aplinkybėms tirti.

1.2.9. SKENDIMAS
Lietuvoje kasmet nuskęsta daugiau kaip 300 žmonių, tokių įvykių vis daugėja 

(Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008). 60 proc. skendimo atvejų būna vasarą, ypač savaitga-
liais. Vyrai skęsta tris kartus dažniau nei moterys, dažniausiai 25–40 metų. Maždaug 
60 proc. moka plaukti (Rengardienė, Stasiukynienė, 2003). 

Skendimo priežastys:
•	 Neblaivi būklė.
•	 Vaistų poveikis.
•	 Savaiminė hiperventiliacija.
•	 Traukuliai.
•	 Nelaimingi atsitikimai, plaukiojant valtimi.
•	 Vandens sportas.
•	 Nepakankama vaikų priežiūra.
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Skęstant šiek tiek vandens patenka į kvėpavimo takus – tai sukelia balso klos-
čių spazmą, todėl žmogus negali įkvėpti, netenka sąmonės ir skęsta. Plačiai paplitęs 
posakis, jog skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas, dažnai yra teisinga, 
nes veiksmingiausia priemonė, kuri gali apsaugoti nuo skendimo – geri plaukimo 
įgūdžiai. Plaukti nemokantiems žmonėms rekomenduotini specialūs kursai, jų metu 
mokoma elgesio taisyklių vandenyje ir plaukimo. 

Pateikiame bendrojo pobūdžio taisykles, kurios padės sumažinanti skendimo ri-
ziką. Jų privalu laikytis maudantis įvairiuose vandens telkiniuose: ežere, jūroje, baseine 
(Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008).

1. Plaukti su draugais, stengtis nebūti vandenyje vienam, ypač tuo atveju, jei 
vandens telkinys jums nežinomas.

2. Perskaityti taisykles ar bet kokią informaciją, esančią prie vandens telkinio.
3. Maudytis tik specialiai tam skirtose vietose, kurios yra prižiūrimos gelbėtojų.
4. Vaikams ir nemokantiems plaukti žmonėms naudoti priemones, kurios pa-

deda išsilaikyti plaukiančiajam vandens paviršiuje.
5. Nesimaudyti, jei:

•	 Esate pavargęs.
•	 Tik baigėte aktyvią fizinę veiklą (dirbote, sportavote, žaidėte).
•	 Yra šalta.
•	 Esate perkaitęs.
•	 Maudymosi vieta atrodo nesaugi (nežinote gylio, dugno ypatybių, povandeni-

nių srovių ir t. t.).
6. Įsiminti nelaimės signalus vandenyje ir pagalbos būdus, mokėti teikti pirmąją 

medicinos pagalbą skendusiajam.
7. Pirmiausia sušlapinti pėdas, tik po to visą kūną.
8. Žemyn galva į vandenį nerti tik specialiose nardymo vietose.
9.  Nevartoti alkoholio, nes jis:

•	 mažina budrumą ir savisaugos instinktus;
•	 blogina plaukimo įgūdžius;
•	 mažina koordinaciją ir fizines jėgas;
•	 gerina šilumos atidavimą aplinkai, todėl organizmas greičiau atšąla.

Pavojaus signalai vandenyje.
Anksti pastebėjus skestantįjį, galima laiku organizuoti pagalbą, padėti skęstan-

čiam žmogui ir išvengti mirties. Skęsdami dažnai žmonės nešaukia arba negali šaukti, 
nes springsta vandeniu, visos jų pastangos skiriamos galvai išlaikyti virš vandens. nes kie-
kvienas panirimas po vandeniu gali būti paskutinis. Pavojaus signalų gali būti įvairių:

1. Perspėjantys apie galimą skendimą. Žmogus bando plaukti, sugeba išsilai-
kyti vandens paviršiuje ir gali šauktis pagalbos.
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2. Rodantys, kad žmogus skęsta. Jis sunkiai išsilaiko vandens paviršiuje, žmogus 
dažnai paneria po vandeniu, nesugeba šauktis pagalbos.

3. Rodantys, kad žmogus yra nuskendęs. Jis plūduriuoja vandenyje veidu že-
myn.

Pateikiame plaukiko ir nelaimės signalus vandenyje rodančio žmogaus (žr. 
1.2.9.1 lentelę) palyginimą.

1.2.9.1 lentelė. Plaukiko ir nelaimės signalus vandenyje rodančio žmogaus 
palyginimas (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008)

Požymis Plaukikas Pavargęs 
plaukikas

Skęstantis 
žmogus

Skenduo-
lis

Kvėpavimas Reguliarus Gali kvėpuoti ir 
garsiai šaukti

Iš visų jėgų 
bando įkvėpti, 
negali garsiai 
šaukti, kalba 
pavieniais 
žodžiais

Nekvėpuoja

Galūnių 
judesiai

Koordinu-
oti, pasi-
kartojantys, 
ritmiški

Sunkiai, 
triukšmingai 
iriasi rankomis, 
rankų judesiai 
neritmiški, gali 
mojuoti rankomis 
virš vandens, 
šauktis pagalbos

Plūduriuoja 
toje pačioje 
vietoje. Kelia 
ranką į viršų ir 
leidžia žemyn, 
bando išlaikyti 
galvą virš 
vandens

Nejuda

Kūno 
padėtis Horizontali

Horizontali 
arba verti-
kali (priklauso 
nuo gebėjimo 
atlikti bent 
kiek koordinu-
otus plaukimo 
judesius)

Vertikali

Horizontali 
(guli ant 
nugaros 
arba pilvo) 
arba verti-
kali, galva 
po vandeniu

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Kūno 
judėjimas 
vandens 
paviršiumi

Aiškiai 
matomas 
judėjimas į 
priekį

Nereikšmingos 
pastangos judėti į 
priekį

Nejuda 
(dažniausiai 
tai požymis, 
kad žmogus 
tuoj panirs). 
Tai trunka 
20–60 sek. 
prieš paneriant

Kūnas 
plūduriuoja

Pirmosios medicinos pagalbos tikslai:
1. Organizuoti pagalbą.
2. Padėti saugiai pasiekti krantą. 
Pirmosios pagalbos veiksmai: 
Laikytis mnemonikos „P–P–P“ (P – patikrink, P – paskambink, P – padėk).
Jei apsisprendėte plaukti prie skęstančio žmogaus, būtina įvertinti galimus 

pavojus, kurie sunkins gelbėjimo pastangas: oro sąlygas, vandens temperatūrą, savo 
jėgas ir pasirengimą atlikti tokį veiksmą. Neturint tinkamų įgūdžių, prie skęstančio 
žmogaus plaukti nerekomenduojama. Prisiminkite, kad gyvi krante galite padaryti 
daugiau nei bejėgiai šalia nukentėjusiojo. Būtų dar blogiau, jei, išsekus jėgoms, patys 
pradėtumėte skęsti.

Pirmoji medicinos pagalba krante:
1. Kalbėti su nukentėjusiuoju. Paaiškinti, kad pagalba jau iškviesta ir skęstan-

čio žmogaus pastangos išlikti virš vandens nėra beprasmės. Žodinis ben-
dravimas labai svarbus, nes didina ištvermę, taip skęstantis žmogus ilgiau 
išlieka virš vandens, kartais sugeba susikaupti ir pats išplaukti.

2. Jei negalima susikalbėti, reikėtų naudoti gestus.
3. Apžvelgti vandens paviršių: gal šalia skęstančio žmogaus pamatysite neskęs-

tančių daiktų, kurių jis nemato. Tuomet nurodyti jų kryptį.
4. Jei žmogus skęsta arti kranto, pabandyti paduoti ilgą medžio šaką, irklą, 

specialų gelbėjimo graibštą arba numesti gelbėjimo plūdurą, pripučiamąjį 
žaislą, virvę. Šios priemonės padės žmogui išlikti virš vandens. Prieš me-
tant gelbėjimo priemonę įbristi į vandenį kuo giliau, taip sumažės atstu-
mas iki skęstančio žmogaus.

Jei žmogus skęsta baseine, galima laikyti ranką už baseino sienos ir leisti nuken-
tėjusiajam įsikabinti į jūsų koją arba ranką.
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Pirmoji medicinos pagalba vandenyje:
1. Prieš lipant į vandenį, būtinai apsidairyti, gal šalia yra gelbėtojai. Jei nėra, 

tuomet skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir kviesti pagalbą.
2. Jei yra galimybė pasiimti priemonių (gelbėjimo plūdurą, pripučiamąjį ratą 

ar kt.), kurios jums ir skęstančiajam žmogui padės išsilaikyti vandenyje.
3. Jei įmanoma, pasinaudoti valtimi, vandens dviračiu arba kitokia plaukimo 

priemone.
4. Plaukti prie nukentėjusiojo, neleisti įsikabinti į jus. Nuraminti ir trumpai 

paaiškinti tolesnį gelbėjimo planą. Naudoti tarp skęstančiojo ir savęs tarpi-
nes priemones (virvę, plūdurą, marškinius ir pan.). Būtina aiškiai pasakyti, 
kad jūs neteiksite pagalbos, jei nukentėjusysis nevykdys nurodymų.

Stuburo imobilizacija. Jei yra bent menkiausias įtarimas, kad nukentėjusysis 
patyrė stuburo traumą (žinoma, kad nėrė į vandenį) arba jei skendimo aplinkybės 
nežinomos, būtina imobilizuoti nukentėjusiojo stuburą. Sužeistasis skundžiasi skaus-
mu stuburo srityje, slankstelio lūžgaliams pažeidus stuburo smegenis, sutrinka rankų 
ir kojų judesiai, žmogus negali plaukti ir pradeda skęsti. Tokiais atvejais, traukiant 
iš vandens nukentėjusįjį, reikia stengtis kuo mažiau judinti kūną, galvą laikyti virš 
vandens, kad žmogus galėtų kvėpuoti.

Pirmosios medicinos pagalbos skendusiajam tikslai krante:
1. Atkurti kvėpavimą ir kraujotaką.
2. Sušildyti nukentėjusįjį.
3. Užtikrinti, kad po skendimo 24 val. nukentėjusįjį prižiūrės medikai.
Pirmosios medicinos pagalbos skendusiajam veiksmai krante:
1. Iškelti nukentėjusįjį į krantą. Jei yra bent menkiausias įtarimas, kad nuken-

tėjusysis patyrė stuburo traumą, stengtis kuo mažiau judinti kūną, rankomis 
imobilizuoti galvą ir kaklą.

2. Įvertinti nukentėjusiojo kvėpavimą ir kraujotaką. Jei nukentėjusysis ne-
kvėpuoja, pradėti pradinį gaivinimą.

3. Pirmiausia būtina teikti pagalbą 2 min., tik po to kviesti greitąją medicinos 
pagalbą telefonu 112 arba kitu numeriu.

4. Skendusysis dėl ilgo buvimo vandenyje būna atšalęs, todėl atgaivinus reikia 
stengtis, kad jis dar daugiau neatšaltų:

•	 nuvilkti šlapius drabužius;
•	 apkloti sausa antklode;
•	 sąmoningam žmogui, jei yra galimybė, reikia duoti gerti šiltų skysčių.

Pastabos. Nesąmoningam nukentėjusiajam įpūtimus reikia atlikti jau vande-
nyje, kai tik kojomis pradedate siekti dugną. Skendusiojo kūno temperatūra dažnai 
būna per žema. Tokiomis sąlygomis žmogaus biologiniai procesai sulėtėja, todėl sme-
genų ląstelės ilgiau išlieka gyvybingos hipoksijos sąlygomis. Nereikia stengtis pašalinti 
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vandenį iš nukentėjusiojo kūno spaudžiant pilvą arba laikant žemyn galva (Smyrnios, 
Irvin, 2001).

Jei esate vienas, pradėti gaivinti įpūtimais ir krūtinės paspaudimais (jei esate 
krante): gaivinti 1–2 min. ir tik po to kviesti pagalbą.

1.2.10. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išvardykite hipoksijos požymius.
•	 Nurodykite pirmosios pagalbos veiksmus springimo atveju, esant visiškai obs-

trukcijai.
•	 Kaip atliksite smūgius į tarpumentę kūdikiams, springimo atveju?
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus astmos priepuolio metu.
•	 Išvardykite pirmosios medicinos pagalbos tikslus anafilaksinės reakcijos atve-

ju.
•	 Nurodykite hiperventiliacijos priežastis.
•	 Išvardykite korimosi požymius. 
•	 Apibūdinkite pirmosios medicinos pagalbos veiksmus krante skendusiajam.

1.2.11. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Kelios vienos grupės slaugos specialybės studentės valgė priešpiečius. Valgyda-

mos bendravo, juokėsi. Staiga viena iš jų griebėsi už kaklo ir pradėjo kosėti. Kvėpa-
vimas garsus. Į klausimą: „Ar užspringai?“ – atsakė. 

Įvertinkite savo kolegės būklę. Kokie bus jūsų veiksmai.
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1.3. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ PATOLOGIJOS 
SUKELTA GYVYBEI PAVOJINGA BŪKLĖ

1.3.1. KRŪTINĖS ANGINA
Krūtinės angina yra trumpalaikis skausmas, atsirandantis dėl sumažėjusio šir-

dies raumens aprūpinimo krauju (dar kitaip vadinama krūtinės suspaudimu).
Priežastys. Krūtinės angina atsiranda, susiaurėjus vainikinėms arterijoms, aprū-

pinančioms širdies raumenį krauju. Padidėjus deguonies poreikiui didesnio fizinio 
krūvio metu arba susijaudinus, į širdies raumenį patenka mažiau kraujo. Skausmas 
krūtinėje priverčia pailsėti, po to skausmas nurimsta. 

Požymiai. Spaudžiantis skausmas krūtinėje, kuris plinta į apatinį žandikaulį, 
vieną arba abi rankas. Skausmas palengvėja pailsėjus, stinga oro, silpnumas dažnai 
būna staigus, atsiranda nerimas.

Pirmosios pagalbos tikslas: palengvinti skausmą ir būtinai leisti nukentėjusiajam 
pailsėti. Prireikus, iškviesti medicinos pagalbą. Padėti nukentėjusiajam išgerti vaistų.

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Padėti nukentėjusiajam atsisėsti. Paklausti, ar jam patogu, nuraminti jį. Šie 

veiksmai padės jam lengviau kvėpuoti.
2. Jei nukentėjusysis turi vaistų nuo krūtinės anginos (tabletę arba purškiklį), 

leisti jam pačiam juos pavartoti. Jei reikia, padėti.
3. Paraginti nukentėjusįjį pailsėti ir apsaugoti nuo pašalinių žmonių. Skaus-

mas turėtų palengvėti per kelias minutes. 
Pastabos. Besitęsiantis arba pasikartojantis skausmas gali būti miokardo in-

farkto simptomas, todėl kvieskite medicinos pagalbą telefonu 03, 112. Duokite 
sukramtyti visą aspirino tabletę. Nuolat stebėkite ir užsirašykite gyvybinius požy-
mius: sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, atverkite 
kvėpavimo takus ir patikrinkite kvėpavimą. Būkite pasirengęs atlikti krūtinės ląstos 
paspaudimus ir įpūtimus. 

1.3.2. MIOKARDO INFARKTAS
Miokardo infarktas yra negrįžtamasis tam tikros širdies raumens dalies (mio-

kardo) pažeidimas, kuris atsiranda dėl ilgai užtrukusio deguonies stygiaus toje srityje.
Priežastys. Miokardo infarktas dažniausiai ištinka dėl staigaus tam tikros širdies 

raumens dalies aprūpinimo krauju nutrūkimo, pvz., vainikinės arterijos užsikimši-
mo trombu (trombozės). Krešulys dažniausiai būna jau susidaręs dėl aterosklerozės 
susiaurėjusioje vainikinėje arterijoje. Sritis, kuri negauna kraujo, nesusitraukia. Pa-
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grindinis pavojus – širdies sustojimas. Tolesnė eiga priklauso nuo pažeisto raumens 
ploto. Kartais nukentėjusysis gali visiškai pasveikti. 

Požymiai. Besitęsiantis (ilgiau nei 20 min.) spaudžiančio, plėšiančio, deginan-
čio pobūdžio, skausmas, plintantis iš krūtinės į apatinį žandikaulį, vieną arba abi 
rankas (žr. 1.3.2.1 pav.). Skirtingai nuo krūtinės anginos skausmas nerimsta pail-
sėjus arba pavartojus nitroglicerino. Oro stygius, oro gaudymas („oro troškulys”). 
Viršutinėje pilvo dalyje jaučiamas diskomfortas, kuris gali būti panašus į virškinimo 
sutrikimą. Staigus silpnumas, galvos svaigimas. Baimė. Išbalusi (pelenų spalvos) oda, 
pamėlusios lūpos. Greitas, silpnas arba netaisyklingas pulsas. Gausus prakaitavimas, 
pykinimas ir vėmimas.

1.3.2.1 pav. Krūtinės skausmo plitimas

Pirmosios pagalbos tikslas: būtina leisti nukentėjusiajam pailsėti. Organizuoti 
skubų nukentėjusiojo transportavimą į ligoninę.

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Padėti nukentėjusiajam rasti patogią padėtį, kad palengvėtų spaudimas 

krūtinėje. Tinkamiausia – pusiau sėdima padėtis, gerai atrėmus galvą ir 
pečius, kojas sulenkus per kelius.

2. Kviesti medicinos pagalbą telefonu 03, 112. Pasakyti, jog ištiko miokardo 
infarktas. Jei nukentėjusysis prašo, paskambinti jo gydytojui.

3. Jei nukentėjusysis yra sąmoningas, duoti jam aspirino tabletę ir liepti ją 
lėtai sukramtyti. 

4. Jei nukentėjusysis turi savo vaistų nuo krūtinės anginos (nitroglicerino 
tabletę, purškiklį), padėti juos pavartoti. Nukentėjusiajam leisti pailsėti 
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ir atsipalaiduoti. Jeigu skausmas nerimsta pailsėjus ar praėjus 3 min. po 
nitroglicerino sučiulpimo, kviesti medicinos pagalbą.

5. Iki atvyks pagalba, nuolat stebėti ir tikrinti gyvybines funkcijas: sąmonę, 
pulsą ir kvėpavimą. 

Pastabos. Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros. Negalima laukti, kol skaus-
mas išnyks. Neduoti nukentėjusiajam valgyti arba gerti išskyrus vaistus. Nitroglice-
rino neduoti, jei sistolinis kraujospūdis yra mažesnis kaip 90 mm Hg (mažesnis nei 
30 mm Hg bazinio lygmens), yra bradikardija (širdis susitraukia rečiau kaip 50 kartų 
per minutę). Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir pati-
krinti kvėpavimą. Būti pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus 

1.3.3. ŪMINIS ŠIRDIES NEPAKANKAMUMAS
Ūminis širdies nepakankamumas – tai būklė, pasireiškianti staigių požymių 

ir simptomų atsiradimu dėl naujai atsiradusio ar jau buvusio širdies pažeidimo ir 
sutrikusios širdies funkcijos.

Priežastys. Esant širdies nepakankamumui, širdies raumuo yra pažeistas arba 
pertemptas ir negali „išpumpuoti” pakankamai kraujo į audinius. Skystis kaupia-
si plaučiuose ir sunkina kvėpavimą. Širdies nepakankamumo priežastis gali būti ir 
miokardo infarktas. Ūminis širdies nepakankamumas pasireiškia labai greitai, daž-
niausiai naktį.

Požymiai. Sunkus, dažnas kvėpavimas, oro stygius, gargiamas kvėpavimas, ko-
sulys, priverstinė sėdima padėtis (dėl dusulio negali atsigulti). Dažnai simptomai ir 
požymiai būdingi miokardo infarktui.

Pirmosios pagalbos tikslas: palengvinti kvėpavimą ir skausmą, priverčiant nuken-
tėjusįjį pailsėti. Iškviesti medicinos pagalbą. Padėti nukentėjusiajam išgerti vaistų.

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Padėti nukentėjusiajam atsisėsti. Paklausti, ar jam patogu, nuraminti jį. Šie 

veiksmai padeda nukentėjusiajam lengviau kvėpuoti.
2. Jei nukentėjusysis turi nuo krūtinės anginos vaistų, pvz., tabletę arba 

įpurškiklį, leisti jam pačiam juos pavartoti. Prireikus padėti.
3. Skatinti nukentėjusįjį pailsėti ir apsaugoti nuo pašalinių žmonių.
4. Kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 ar kt. 
Pastabos. Nuolat stebėti ir užrašyti gyvybinius požymius: sąmonę, pulsą ir kvė-

pavimą. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir patikrinti 
kvėpavimą. Būti pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus.
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1.3.4. ŠOKAS
Šokas yra gyvybei pavojinga būklė, ištinkanti sutrikus kraujotakai. Jei kraujo-

taka sutrinka, į gyvybiškai reikšmingus organus, pvz., smegenis ir širdį, patenka per 
mažai deguonies.

Požymiai. Pradžioje: greitas pulsas, pilkšva, šalta oda; prakaitavimas. Šokui pa-
sunkėjus: melsvai pilka oda, ypač vidiniame lūpų paviršiuje. Paspaudus ir atleidus 
piršto nago guolį arba ausies kaušelį, buvusi spalva negreitai atgaunama; silpnumas ir 
galvos svaigimas; pykinimas, galimas ir vėmimas; troškulys; dažnas ir paviršinis kvė-
pavimas; silpnas „siūlinis” pulsas (ties riešu pulsas, išnyksta, kai netenkama apie pu-
sės kraujo tūrio). Sumažėjus smegenų aprūpinimui deguonimi, pasireiškia: neramu-
mas ir agresyvumas; žiovulys ir žiobčiojimas („oro gaudymas”); sąmonės praradimas. 
Galiausiai išnyksta širdies veikla – tai organizmo reakcija į sumažėjusį kraujo kiekį.

Pirmosios pagalbos tikslai:
1. Atpažinti šoko požymius.
2. Gydyti numanomą šoko priežastį.
3. Gerinti smegenų, širdies ir plaučių kraujotaką.
4. Organizuoti skubų transportavimą į ligoninę. 
Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Gydyti galimą šoko priežastį (pvz., sunkų kraujavimą, sunkų nudegimą).
2. Paguldyti nukentėjusįjį ant antklodės, siekiant apsaugoti nuo šaltos žemės 

ar grindų.
3. Nuraminti nukentėjusįjį.
4. Jei pacientas nepatyrė traumos (nepažeista galva, kaklas, stuburas, kojos), 

pakelti ir palaikyti nukentėjusiojo kojas, kad pagerėtų gyvybei svarbių or-
ganų aprūpinimas krauju. Jei įtariate, kad yra lūžis, imobilizuoti. Nuken-
tėjusiojo kojas pakelti tiek, kad jos būtų aukščiau nei širdis.

5. Atlaisvinti arba nukirpti drabužius aptempiančius kaklą, krūtinę ir juos-
menį, kad šios vietos būtų laisvos.

6. Apkloti nukentėjusiojo kūną ir kojas.
7. Kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 arba kitais numeriais.
8. Jei nukentėjusysis vemia ar jam teka seilės, pasukti galvą į šoną tiek, kad 

nedustų. Jei įtariamas ar nustatomas stuburo pažeidimas, pasukti nukentė-
jusįjį visu kūnu (galva, kaklas ir nugara turi būti vienoje linijoje).

9. Stebėti pulsą ir kvėpavimą. Pulsą matuoti ties riešu. Jei nukentėjusysis 
praranda sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą. Būti 
pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus. 

Pastabos. Neleisti nukentėjusiam valgyti, gerti, rūkyti arba judėti. Jei jis skun-
džiasi troškuliu, suvilgyti jo lūpas nedideliu vandens kiekiu. Nepalikti nukentėjusio-
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jo be priežiūros, ypač kai kviesite pagalbą. Nebandyti sušildyti jo karštu vandeniu ar 
kitais tiesioginiais karščio šaltiniais.

1.3.5. KRAUJAVIMAS 
Kraujas – organizmo skystis, pernešantis deguonį ir maisto medžiagas į visus 

organizmo audinius ir organus. Tik cirkuliuojant pakankamam kraujo kiekiui, or-
ganizmas gali būti gyvas. Kraujavimas – kraujo nutekėjimas pažeidus kraujagysles. 
Nukraujavus gali sutrikti gyvybiškai svarbių organų veikla, ištikti šokas. Netekęs 
daug kraujo, žmogus gali mirti. 

Priežastys. Kraujavimas gali būti išorinis ir vidinis. Išorinis kraujavimas – tai 
kraujavimas iš akimi matomos žaizdos, kurią mes galime užspausti. Vidinis kraujavi-
mas – tai nematomas kraujavimas į vidines kūno dalis. 

Požymiai. Išorinis kraujavimas matomas (žr. 1.3.5.1 pav.)

1.3.5.1 pav. Kapiliarinis, veninis ir arterinis kraujavimas (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008)

Išorinio kraujavimo pirmosios pagalbos tikslai: sustabdyti kraujavimą; išvengti 
šoko arba jį gydyti; išvengti infekcijos; organizuoti nukentėjusiojo transportavimą 
į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Jei turite, užsimaukite pirštines.
2. Reikia nurengti drabužius arba perkirpti, kad būtų matoma kraujuojanti 

vieta.
3. Kraujuojančią vietą reikia užspausti tamponu arba spausti rankomis. Ga-

lima paprašyti, kad nukentėjusysis pats savo rankomis užspaustų kraujuo-
jančią žaizdą.

4. Marlės tamponu užspaustą žaizdą sutvarstyti paprastu arba elastiniu bintu.
5. Padaryti spaudžiamąjį tvarstį iš tvirtai susukto tvarsčio ir paprasto tvarsčio.
6. Prireikus galima naudoti pagalbinius būdus: pakelti galūnę, spausti bū-

dingus taškus. 
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Pastabos. Veržimu kraujavimo stabdyti nerekomenduojama! 
Vidinis kraujavimas nematomas, kraujuoja į vidines kūno ertmes. Įtarti, jog gali 

būti vidinis kraujavimas galima, jei yra didelės energijos sukelta buka trauma (povei-
kio vietoje dažniausiai būna mėlynė arba nubrozdinimas); šautinė ar durtinė žaizda; 
šoko požymių: pacientas sudirgęs arba vangus, oda šalta ir išblyškusi, dažnas pulsas. 

Vidinis kraujavimas yra kraujo patekimas į kūno ertmes iš nematomo židinio, 
kurio negalima iš karto tiesiogiai užspausti. 

Priežastys. Kraujuoti į kūno ertmes gali dėl sužeidimo (lūžio, žaizdų, didelės 
kinetinės energijos, sukeltos uždaros traumos) arba savaime (iš skrandžio opos). Pa-
grindinė vidinio kraujavimo komplikacija yra šokas. Be to, kraujas gali tvenktis apie 
organus, pvz., plaučius, smegenis ir sukleti jų spaudimą. Įtarti, kad yra vidinis krau-
javimas, reikėtų tuo atveju, jei yra šoko požymių, tačiau nėra akivaizdžios išorinės 
kraujo netekimo priežasties arba išorinis kraujavimas sustabdytas. Tuomet reikėtų 
patikrinti visas galimas kraujo pasirodymo vietas: ausis, burną, šlaplę, išangę. 

Požymiai:
•	 Pradžioje oda pasidaro balkšva, šalta, drėgna, melsvai pilko atspalvio.
•	 Dažnas,,silpnas“ pulsas.
•	 Troškulys.
•	 Dažnas ir paviršinis kvėpavimas.
•	 Sumišimas, neramumas ir irzlumas.
•	 Galimas sąmonės netekimas.
•	 Kraujingos išskyros iš natūralių kūno angų.
•	 Didelio smūgio sukelta uždara (buka) trauma. Dažnai poveikio vietoje būna 

mėlynė arba nubrozdinimas. 
•	 Dažnos kraujosruvos, atitinkančios spaudusį arba veržusį daiktą (pvz., auto-

mobilio sėdynes diržo) formą.
•	 Skausmas.
•	 Iš nukentėjusiojo gauta informacija, kuri gali rodyti pažeidimą; anksčiau buvę 

panašūs vidinio kraujavimo atvejai, vaistų vartojimas trombozei (krešulių for-
mavimuisi kraujagyslėse) gydyti ir jos profilaktikai.

•	 Kraujavimo požymiai priklauso nuo kraujavimo vietos. 
•	 Vienas svarbiausių požymių yra kraujingų išskyrų išsiskyrimas pro natūralias 

kūno angas. 
Pirmosios pagalbos tikslas kaip šoko atveju.
Pirmosios pagalbos veiksmai:

•	 Tokie pat kaip šoko atveju.
•	 Papildomi veiksmai, jei turima specialių medicininių priemonių (sveikatos 

priežiūros specialistams).



100

•	 Negalima traukti iš žaizdos daiktų, nes taip galima pabloginti nukentėjusiojo 
būklę. 

1.3.6. APALPIMAS
Apalpimas yra trumpalaikis sąmonės netekimas, pasireiškiantis dėl laikino 

kraujo tėkmės į smegenis sumažėjimo.
Priežastys. Apalpimas gali būti reakcija į skausmą, nuovargį, maisto stoką, stre-

są. Gali būti nejudant tam tikrą laikotarpį: ilgai stovint, sėdint, ypač karštoje aplin-
koje. Toks aktyvumo nebuvimas sukelia kraujo sąstovį kojose, sumažindamas kraujo 
patekimą į smegenis. Galima nualpti ir šlapinantis, kosint, stanginantis, išgėrus arte-
rinį kraujo spaudimą mažinamųjų vaistų. Žmogui nualpus, pulsas labai sulėtėja, ta-
čiau greitai vėl sunormalėja. Apalpęs žmogus dažniausiai greitai ir visiškai atsigauna.

Požymiai. Trumpalaikis sąmonės netekimas, dėl kurio nukentėjusysis nukrenta 
ant žemės. Lėtas pulsas, blyški, šalta oda ir prakaitavimas.

Pirmosios pagalbos tikslas – pagerinti kraujotaką smegenyse. Raminti nukentė-
jusįjį, kol jis visiškai atsigaus, ir suteikti tinkamą priežiūrą.

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Jei nukentėjusysis pajunta silpnumą arba galvos svaigimą, patarti atsigulti. 

Atsiklaupti šalia nukentėjusiojo, pakelti jo kojas ir padėti jo čiurnas sau 
ant pečių – tai padės pagerinti kraujotaką į smegenis. Jei nukentėjusysis 
nenori gulti, galima pasodinti jį ir patarti pasilenkti, nuleisti galvą ant ke-
lių. Jei nėščia moteris staiga pajunta silpnumą, reikia ją pasodinti, nuleisti 
jos galvą arba paguldyti. Atidaryti langą, liepti giliai kvėpuoti. Atlaisvinti 
veržiančius drabužius.

2. Pasirūpinti, kad nukentėjusysis gautų pakankamai gaivaus oro. Paprašyti 
ko nors atidaryti langą. Atlaisvinti aplink kaklą drabužius. 

3. Kai nukentėjusysis atgauna sąmonę, nuraminti jį, liepti pagulėti 10–15 
min. ir padėti iš lėto sėstis. Jei nukentėjusysis vėl pajunta silpnumą, iš lėto 
paguldyti, padėti jo kojas sau ant pečių ir laikyti tol, kol jis visiškai atgaus 
sąmonę.

4. Jeigu pradėjo vemti, pasukti jo galvą į šoną, kad nedustų. 
Pastabos. Jei nukentėjusysis greitai sąmonės neatgauna, būtina atverti kvėpa-

vimo takus ir patikrinti kvėpavimą. Būti pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos pa-
spaudimus ir įpūtimus, kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 arba 03. 
Kviesti greitąją medicinos pagalbą, jei: per kelias minutes nukentėjusysis neatgauna 
sąmonės, nors yra kvėpavimas ir širdies veikla; moteris yra nėščia; žmogus vyresnis 
nei 50 metų; serga cukriniu diabetu; jaučia skausmą krūtinėje; sutriko kalba arba 
negali judinti rankos ar kojos; prasideda traukuliai. 
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1.3.7. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išvardykite krūtinės anginos požymius.
•	 Apibūdinkite pirmosios pagalbos veiksmus miokardo infarkto atveju.
•	 Suformuluokite ūminio širdies nepakankamumo apibrėžimą.
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus šoko atveju.
•	 Išdėstykite vidinio kraujavimo požymius.
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus apalpimo atveju.

1.3.8. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Po paskaitų su drauge užėjote į parduotuvę. Ilgai stovite, laukiate eilės. Ji pasi-

guodžia, kad jaučia silpnumą ir jūsų akyse praranda sąmonę. Objektyviai: sulėtėjęs 
pulsas, blyški, šalta oda, išpilta prakaito. Įvertinkite situaciją. 

Kokią pirmąją pagalbą suteiksite draugei?
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1.4. ŽAIZDOS IR TRAUMINIAI SUŽALOJIMAI 
Traumos – dažniausia mirties priežastis. Patyrusiajam traumą, svarbu laiku ir 

tinkamai suteikti pirmąją pagalbą: 
•	 Įvertinti ir suteikti patogią padėtį, nuraminti.
•	 Laikytis higienos taisyklių.
•	 Stabdyti kraujavimą (užspausti žaizdą).
•	 Atpažinti ir gydyti šoką.
•	 Kviesti greitąją medicinos pagalbą. 
•	 Stebėti nukentėjusiojo būklę. 

1.4.1. Į KŪNĄ ĮSMEIGTI DAIKTAI 
Tai trauma, kurią sukelia į žmogaus kūną įsmigę įvairūs daiktai. 
Pirmosios pagalbos tikslas – išvengti tolesnės traumos.
Pirmosios pagalbos veiksmai: stengtis išlaikyti stabilią nukentėjusiojo padėtį, ne-

sistengti ištraukti įsmigusio daikto, nes gali sustiprėti vidinis kraujavimas. Tai atlieka 
sveikatos priežiūros specialistai, turintys specialių medicininių priemonių. 

Pastabos. Neleisti nukentėjusiajam gerti, valgyti arba rūkyti!

1.4.2. GALŪNĖS NUTRAUKIMAS ARBA 
NUPJOVIMAS 

Nutrauktą arba nupjautą galūnę dažniausiai sėkmingai prisiuva mikrochirur-
gai. 

Pirmosios pagalbos tikslas – stengtis, kad nukentėjusysis kiek galima mažiau 
prarastų kraujo. Užtikrinti, kad nukentėjusysis greitai patektų į ligoninę. Išsaugoti 
nutrauktą arba nupjautą galūnę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: 
1. Stengtis, kad nukentėjusysis prarastų kuo mažiau kraujo, spausti kraujuo-

jančią vietą (žr. 1.4.2.1 pav.). 
2. Švarius drabužius arba švarius paklotus galima panaudoti kaip tvarsliavą. 
3. Stengtis išvengti šoko arba jį gydyti. 
4. Stebėti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas: sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. 
5. Saugoti nutrauktą arba nupjautą galūnę: jos neplauti, neleisti tiesiogiai 

liestis prie ledo. Įdėti amputuotą galūnę į vandeniui atsparų plastikinį mai-
šelį, tik po to į indą, kuriame yra ledo gabaliukų. Ant indo būtinai užrašyti 
nukentėjusiojo vardą, pavardę bei traumos laiką. 
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1.4.2.1 pav. Spaudžiamasis tvarstis 

Pastabos: operuojant būtina bendroji anestezija. Nukentėjusiajam neduoti ger-
ti, valgyti arba rūkyti. Kuo greičiau vežti jį ir amputuotą galūnę į ligoninę arba 
kviesti greitąją medicinos pagalbą.

1.4.3. CRUSH SINDROMAS
Crush sindromas yra pažeidimas, kai kūno dalis stipriai suspaudžia du sunkūs 

daiktai. 
Priežastys. Crush sindromas dažniausiai ištinka intensyvaus eismo vietose ir 

statybos aikštelėse, tačiau tokia trauma ištinka įvykus sprogimui, žemės drebėjimui 
arba geležinkelio katastrofai. Tokių traumų padariniai: plėštinės žaizdos, lūžiai, krau-
josruvos, vidinis kraujavimas ir (ar) Crush sindromas. Stiprūs sužalojimai gali sukelti 
kraujo apytakos sutrikimus, todėl žemiau žaizdos esančios kūno dalys gali nutirpti. 

Pirmosios pagalbos tikslas – nedelsiant užtikrinti kvalifikuotą medicinos pagalbą. 
Pirmosios pagalbos veiksmai: kiek galima greičiau išlaisvinti nukentėjusįjį, kon-

troliuoti išorinį kraujavimą, sutvarstyti žaizdas, palaikyti stabilią nukentėjusiojo pa-
dėtį. Įmobilizuoti lūžius. Stengtis, kad nukentėjusiojo neištiktų šokas. Užfiksuoti 
įvykio detales. Stebėti nukentėjusiojo sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. 

Pastabos. Sunkiausias pažeidimas – Crush sindromas. Ilgai spaudžiant daug 
raumenų grupių, atsiranda daugybė rūgščių ir elektrolitų, ypač kalio kompleksų 
(pažeistame audinyje apie sužeidimo vietą). Išlaisvinus nukentėjusįjį, į kraujotaką 
staiga patenka daug toksinių medžiagų. Jos gali sukelti ne tik komplikacijų (pvz., 
inkstų funkcijos nepakankamumą), bet ir staigią mirtį.

Crush sindromas pasireiškia, jei: veikiama daug raumenų grupių; spaudimas 
išlieka ilgai; cirkuliuojančio skysčio kiekis nepakankamas. 
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1.4.4. NUBROZDINIMAI IR ĮDRĖSKIMAI
Mažų nubrozdinimų arba įdrėskimų sukeltas kraujavimas stabdomas uždedant 

švarų tvarstį ir pakeliant, jei yra galimybė, sužeistą kūno dalį. Užgyja per kelias die-
nas. Specialios medikų pagalbos reikia, jei:

•	 Nenustoja kraujuoti.
•	 Yra įstrigęs svetimkūnis.
•	 Didelė tikimybė, kad pateko infekcija.
•	 Žaizda neužgyja, paraudusi, paburkusi (tai reiškia, kad atsirado infekcija). 

Pirmosios pagalbos tikslas – neleisti infekcijai patekti į žaizdą. 
Pirmosios pagalbos veiksmai: būtina švariai nusiplauti rankas ir, jei yra galimy-

bė, užsimauti pirštines. Nešvarią žaizdą plauti tekančiu vandeniu ir uždengti steriliu 
tvarsčiu. Jei yra galimybė, pakelti sužeistą kūno dalį virš širdies lygio ir stengtis ne-
liesti žaizdos. Ranka prilaikyti sužeistą galūnę. Švariu tamponu, muilu ir vandeniu 
nuplauti aplink žaizdą esančią vietą bei nusausinti. Jei yra infekcijos tikimybė, nu-
kentėjusiajam patarti kreiptis į specialistą. 

Pastabos. Būtina paklausti, ar nukentėjusysis skiepytas nuo stabligės. Patarti ieš-
koti specialios medicinos pagalbos, jei nukentėjusysis: niekada nebuvo skiepytas; ne-
žino, ar buvo kada skiepytas; paskutinį kartą skiepytas daugiau kaip prieš 10 metų.

Stabligė yra pavojinga infekcinė liga, kurią sukelia Clostridium tetani bakterijos, 
esančios žemėse kaip spora. Joms patekus į žaizdą, patinsta audiniai ir atsiranda tok-
sinių medžiagų, kurios pasklinda po nervų sistemą, sukeldamos raumenų spazmus ir 
paralyžių. To galima išvengti pasiskiepijus (skiepytis būtina kas tam tikrą laikotarpį). 

1.4.5. KAULŲ SĄNARIŲ IR RAUMENŲ PAŽEIDIMAI
Pagrindiniai aspektai: įvertinti nukentėjusiojo būklę, nuraminti nukentėjusįjį, 

tvarsčiais, įtvarais sutvarstyti traumuotą galūnės sritį, suteikti reikiamą pagalbą. Jei 
įtariate sunkų sužalojimą, kvieskite greitąją medicinos pagalbą. 

Kaulų lūžiai. Kaulo lūžis – tai kaulo vientisumo suardymas. 
Klasifikacija. Kaulai lūžta nuo:

•	 Tiesioginio traumuojančios jėgos poveikio – lūžta traumuota kaulo vieta.
•	 Netiesioginio traumuojančios jėgos poveikio – kaulas lūžta toliau nuo po-

veikio vietos (pvz., raktikaulis lūžta, pargriuvus ant šono ir atsitrenkus peties 
sąnariu).
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Atvirasis kaulų lūžis: lūžio vietoje pažeidžiama oda, atsiveria žaizda, iš kurios 
dažnai kyšo kaulų galai. Atvirasis lūžis pavojingesnis nei uždarasis, nes į žaizdą gali 
patekti infekcija.

Uždarasis lūžis – oda lūžio vietoje nepažeista. Lūžusio kaulo fragmentai gali 
pažeisti kraujagysles ir nervus. 

Požymiai. Lūžio vietoje gali atsirasti patinimas, kraujosruvų, galūnės deforma-
cija, skausmas, galūnės judrumas neįprastoje vietoje. Galūnė gali būti sutrumpėjusi 
arba neįprastai pakreipta, persukta, sulenkta. Lūžio vietoje jaučiamas arba girdimas 
traškėjimas. Dėl kai kurių lūžių pvz., šlaunikaulio, dubens kaulų gali ištikti šokas. 
Gali sutrikti pažeistos galūnės funkcija.

Sužeidimo vietoje, esant atvirajam lūžiui, gali būti matomi kaulo fragmentai 
(žr. 1.4.5.1 pav.).

1.2.4.5.1 pav. Uždarasis ir atvirasis kaulo lūžis

Uždarasis kaulų lūžis 
Pirmosios pagalbos tikslai: neleisti nukentėjusiajam judėti, siekiant išvengti kitų 

sužalojimų. Organizuoti nukentėjusiojo transportavimą į gydymo įstaigą. 
Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Informuoti nukentėjusįjį, kad jis stengtųsi nejudinti pažeidimo vietos. Pri-

laikyti sužalotą vietą savo rankomis, paklausti kuo galima nukentėjusiajam 
padėti, kol galūnė bus imobilizuota.

2. Imobilizuoti pažeistą vietą, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeidimo vie-
tos nejudėtų; naudoti standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lentelės, suriš-
tos medžių šakelės, kartonas, standžiai susukti laikraščiai arba žurnalai) ir 
minkštus paklotus, kad neatsirastų pragulų.

3. Imobilizuoti pažeistą vietą: įtvarą pritvirtinti prie sužeistos kūno dalies 
tvarsčiu arba skarele; įtvaro negalima dėti ant žaizdos; pažeistą galūnę pri-
tvirtinti prie šalia esančios sveikos kūno dalies arba galūnės.
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4. Kviesti greitąją pagalbą, kad nukentėjusįjį nugabentų į gydymo įstaigą.
5. Įtarus šoką, pakelti sveikąją nukentėjusiojo koją, sužeistosios galūnės ne-

judinti dėl skausmo.
6. Kas 10 min. stebėti traumuotos galūnės kraujotaką. Jeigu galūnė vėsi, 

melsvos spalvos, sunku apčiuopti kraujagyslių pulsaciją, būtina atlaisvinti 
tvarsčius. 

Pastabos. Nejudinti nukentėjusiojo, išskyrus tuos atvejus, kai jam gresia pavo-
jus. Tokiu atveju perkeliant nukentėjusįjį į saugią vietą, būtina prilaikyti sužeistą 
kūno dalį. Neleisti nukentėjusiajam valgyti, gerti, rūkyti. 

Atvirasis kaulų lūžis 
Pirmosios pagalbos tikslai: apsaugoti nukentėjusįjį, kad nenukraujuotų, į trau-

muotus minkštuosius audinius nepatektų infekcija. Organizuoti nukentėjusiojo 
transportavimą į gydymo įstaigą. 

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Užsimauti pirštines. Plačiai uždengti žaizdą steriliu tvarsčiu arba švaria ne-

pūkuota medžiaga.
2. Spaudžiamuoju tvarsčiu stabdyti kraujavimą, tačiau nepabloginti kraujo-

takos. Nespausti išsikišusių kaulų fragmentų.
3. Imobilizuoti traumuotą galūnę taip pat, kaip ir esant uždarajam lūžiui. 

Kviesti greitąją pagalbą, kad nukentėjusįjį nugabentų į gydymo įstaigą.
4. Stebėti, ar neatsiranda šoko požymių. Stebėti nukentėjusiojo gyvybines 

funkcijas: sąmonę, kvėpavimą, kraujotaką. Tikrinti galūnės kraujotaką. 
Pastabos. Neleisti nukentėjusiajam judėti tol, kol sužeista vieta nėra saugiai pri-

laikoma, išskyrus atvejus, kai gresia pavojus. Tokiu atveju perkeliant nukentėjusįjį į 
saugią vietą, prilaikyti sužeistą galūnę. Neleisti nukentėjusiajam valgyti, gerti, rūkyti. 
Draudžiama atstatyti galūnės ašį ir taip grąžinti lūžusius kaulus arba jų fragmentus 
į vietą. 

Apatinio žandikaulio sužalojimas 
Priežastys: apatinio žandikaulio sužalojimus sukelia tiesioginis stiprus smūgis. 

Nuo smūgio į vieną pusę gali lūžti ir kita žandikaulio pusė. Kartais apatinis žandi-
kaulis gali išsinarinti netgi žiovaujant. 

Požymiai. Sunku kalbėti, kramtyti, judinti žandikaulį. Judinant žandikaulį, 
jaučiamas skausmas, pykinimas. Burnoje gali būti išmuštų, klibančių arba defor-
muotų dantų, patinimas ir kraujosruvos vidinėje arba išorinėje burnos pusėje. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: palenkti nukentėjusiojo galvą į priekį, kad iš bur-
nos ištekėtų visi skysčiai. Skatinti nukatėjusįjį išspjauti dantis, juos pristatyti į gydy-
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mo įstaigą. Paprašyti nukentėjusįjį laikyti sulankstytą minkštą audinį prie žandikau-
lio. Vežant nukentėjusįjį į ligoninę, prilaikyti apatinį žandikaulį. 

Pastabos. Nefiksuoti tvarsčiu apatinio žandikaulio nukentėjusiajam vemiant 
arba esant sunkiam kvėpavimui. 

Raktikaulio lūžis 
Priežastys: raktikaulis lūžta dažniausiai dėl netiesioginio poveikio, pvz., nukri-

tus ant ištiestos rankos. Smūgio poveikis per ranką persiduoda raktikauliui. Daž-
niausiai raktikaulių lūžiai pasitaiko sportininkams. 

Požymiai. Skausmas prisilietus, kuris sustiprėja judesio metu. Patinimas, defor-
muotas petys. Nukentėjusysis stengiasi prilaikyti ranką lūžio pusėje. Palenkia galvą 
į sužalojimo pusę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: padėti nukentėjusiajam pakelti sužeistą ranką, kad 
pirštų galai siektų petį kitoje pusėje. Aprišti ranką pakeliamuoju tvarsčiu. Kad nu-
kentėjusiajam būtų patogiau, tarp rankos ir krūtinės padėti minkštą įklotą, pvz., su-
lankstytą rankšluostį. Pritvirtinti sužeistą ranką prie nukentėjusiojo krūtinės, aplink 
apvyniojant plačiai sulenktą bintą. Vežti nukentėjusįjį į ligoninę sėdimoje padėtyje. 

Peties sąnario sužalojimas 
Priežastys: peties sąnario sužalojimai dažniausiai pasitaiko nukritus ant ištiestos 

rankos. Kai kuriems žmonėms nuolat kartojasi peties sąnario išnirimus. 
Požymiai. Aštrus skausmas, stiprėjantis judesio metu. Nukentėjusysis negali 

pajudinti rankos per peties sąnarį. Nukentėjusysis norėdamas sumažinti skausmą, 
prilaiko ranką ir būna palinkęs į sužeistąją pusę. Peties sąnarys deformuotas. 

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Padėti nukentėjusiajam atsisėsti. Atsargiai prilaikant ranką, padėti ją į pa-

togią padėtį skersai kūno, kad sužeistos rankos plaštaka liestų priešingos 
pusės petį.

2. Įdėti trikampio formos tvarstį tarp rankos ir krūtinės ląstos.
3. Įterpti, minkštą įklotą, pvz., sulankstytą rankšluostį tarp rankos ir krūtinės 

ląstos.
4. Parišti ranką tvarsčiu.
5. Tvirtai parišti ranką plačiu tvarsčiu aplink nukentėjusiojo krūtinės ląstą.
6. Vežti nukentėjusįjį j ligoninę sėdimoje padėtyje. 

Žasto sužalojimas 
Požymiai. Skausmas, kuris didėja judesio metu. Skausmingumas ir deformacija 

lūžio vietoje.
Stiprus patinimas, kraujosruvos, kurių gali atsirasti iš lėto. 
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Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Padėti nukentėjusiajam atsisėsti. Sulenkti nukentėjusiojo ranką per alkū-

nę, kad dilbis atsidurtų prie krūtinės.
2. Tarp lūžio vietos ir kūno įdėti minkštą įklotą.
3. Ranką parišti. Pritvirtinti ją prie kūno plačiai sulenktu tvarsčiu, stengiantis 

nevynioti ant lūžio vietos. 
4. Nukentėjusįjį vežti į ligoninę.

Dilbio kaulų ir riešo sąnario sužalojimai 
Požymiai. Skausmas, didėjantis judesio metu, patinimas, kraujosruvos, defor-

macija. Atviras lūžis, kraujuojanti žaizda. 
Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Padėti nukentėjusiajam atsisėsti. Atsargiai, prilaikant sužalotą dilbį, padėti 

ranką skersai kūno. Jei yra žaizda, teikiant pagalbą, reikia mūvėti vienkar-
tines pirštines.

2. Dėti trikampio formos tvarstį tarp krūtinės ląstos ir sužalotos rankos. Po 
dilbiu padėti minkštą audeklą, rankšluostį ir aprišti.

3. Fiksuoti ranką plačiu tvarsčiu, kuris uždengtų alkūnės sąnarį. 
4. Vežti nukentėjusįjį į ligoninę. 

Šonkaulių lūžiai 
Požymiai. Stiprus skausmas lūžio vietoje. Skausmas sustiprėja giliai įkvėpus. 

Paviršutiniškas kvėpavimas. Žaizda virš lūžio, gali būti girdimas oro siurbimas į krū-
tinės ląstos ertmę. Gali matytis vidinio kraujavo, šoko požymiai. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: lūžus šonkauliams, reikia prilaikyti ir parišti ranką 
traumos pusėje, nukentėjusįjį vežti į ligoninę. Skverbiantis orui per krūtinės ląstoje 
esančią žaizdą, palenkite nukentėjusįjį į sužalotąją pusę. Žaizdą skubiai uždengti orui 
nepralaidžia medžiaga. Jos plotas turi būti didesnis už žaizdos plotą ir dengti kraštus. 
Hermetiška medžiaga uždengtą žaizdą standžiai sutvarstyti vieną kampą paliekant 
laisvą. Pasirūpinti, kad nukentėjusiajam būtų patogu pasisukti į sužalotąją pusę. 
Ranką traumos pusėje aprišti parišamuoju tvarsčiu. Skambinti 112 ir 03, kviesti 
greitąją pagalbą. 

Pastabos. Prireikus esant paguldyti nukentėjusįjį ant šono, guldyti į sužalotąją 
pusę. Ši padėtis nesumažins plaučių tūrio, bet pagerins plaučių funkciją.
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Stuburo sužalojimai 
Sužalojus nugarą arba kaklą sužalojimas gali būti sužalotas ir stuburas. Nekrei-

piant į tai dėmesio, gali atsirasti sunkių komplikacijų, t. y. stuburo smegenų pažeidi-
mas, kuris lemia pacientų neįgalumą. 

Priežastys. Traumos metu gali lūžti ne tik slankstelio kūnas, bet ir kitos kaulinės 
struktūros, taip pat gali būti pažeistos aplinkinės struktūros (raiščiai, kraujagyslės, 
tarpslanksteliniai diskai ir kt.), kurios sąlygoja stuburo nestabilumą ir didesnį pa-
žeidimą. Pagrindinės priežastys – nelaimingi atsitikimai nukritus iš aukštai, ypač 
autoįvykių metu. 

Požymiai. Skausmas kaklo arba nugaros srityje: iškrypimas arba išsigaubimas nuo 
normalios stuburo ašies, patinimas pažeidimo vietoje. Pažeistų nugaros smegenų po-
žymiai: išnykusi judesių kontrolė galūnėse žemiau pažeidimo, išnykę ar nenormalūs 
jutimai (deginimas, dilgčiojimas), galūnė nejudri, sunki arba suglebusi, išnykusi šla-
pinimosi ir tuštinimosi kontrolė, sunku kvėpuoti. 

Pirmosios pagalbos tikslai: apsaugoti nukentėjusįjį nuo nereikalingų judesių. 
Užtikrinti skubų nukentėjusiojo transportavimą į gydymo įstaigą. 

Pirmosios pagalbos veiksmai, jei nukentėjusysis sąmoningas:
1. Neleisti nukentėjusiajam judėti ir kviesti greitąją medicinos pagalbą 112 

ir kt.
2. Galvą fiksuoti rankomis neutralioje pozicijoje.
3. Fiksuoti nukentėjusiojo galvą, kol atvyks pagalba, stebėti gyvybines funk-

cijas. 
4. Galvos fiksavimas neutralioje padėtyje 
Pastabos. Įtarus kaklo traumą, pagalbininkų paprašyti padaryti iš drabužių, au-

deklo arba rankšluosčio volelius ir jais fiksuoti galvą neutralioje padėtyje. 

Dubens kaulų lūžis 
Tai netiesioginis jėgos sukeltas, dažniausiai autoįvykio metu, dubens pažeidi-

mas, kurio metu dažniausiai būna gausus vidinis kraujavimas. 
Požymiai Negalėjimas vaikščioti arba atsistoti po sužalojimo. Skausmas ir pati-

nimas lūžio vietoje kirkšnyje, klube arba nugaroje ir stiprėjantis su judesiais. Šlapi-
mas su kraujo priemaiša ypač vyrams. Šoko požymiai. 

Pirmosios pagalbos tikslai – sumažinti šoko riziką, kuo skubiau transportuoti į 
gydymo įstaigą. 

Pirmosios pagalbos veiksmai:
1. Paguldyti nukentėjusįjį į kuo patogesnę padėtį, ant nugaros. Kojas kiek 

sulenkti per kelius, pakišti volelius po kojomis ir tarp kojų.
2. Skarelėmis surišti kelius ir pėdas.



110

3. Skambinti 112, kviesti pagalbą.
4. Stebėti ir vertinti gyvybines funkcijas kol atvyks pagalba. 
5. Pastabos. Nefiksuoti kojos prie kojos, tokie veiksmai sukels daugiau skaus-

mo. 

Klubo sąnario ir šlaunies sužalojimai 
Šlaunikaulio lūžį sukelia didelės jėgos poveikis į šlaunikaulį. Lūžio metu būna 

gausus kraujavimas iš stambiųjų kraujagyslių, tai gali sukelti šoką. Pagyvenusio am-
žiaus pacientams būdingi šlaunikaulio kaklelio lūžiai. 

Požymiai. Skausmas pažeidimo pusėje, negalėjimas vaikščioti, šokas, sutrumpė-
jusi galūnė lyginant su kita. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: pagalbininkui prilaikant pažeistą galūnę, paguldyti 
pacientą. Kviesti pagalbą 112 ir kt. Fiksuoti galūnę rankomis. Jei pagalba atvyks vė-
liau, galūnę fiksuoti prie galūnės. Sumažinti šoko galimybę, sušildyti nukentėjusįjį. 

Blauzdos sužalojimas 
Sužalojimai siejami ne tik su kaulinėmis struktūromis, bet ir su raumenimis, 

raiščiais ir sausgyslėmis.
Priežastys: dažniausia priežastis – tiesioginė trauma, t. y. autoįvykis. Dažnai 

būna atviri lūžiai. 
Požymiai: skausmas, patinimas, kraujosruvos ir deformuota galūnė, atvira žaiz-

da. 
Pirmosios pagalbos veiksmai: paguldyti pacientą ir švelniai fiksuoti galūnę ran-

komis. Kviesti pagalbą 112 ir kt. Jei pagalba užtrunka, imobilizuoti galūnę ir apžiū-
rėti šlaunį, blauzdą, čiurnos sąnarį bei pėdą. 

1.4.6. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus galūnės amputavimo atveju.
•	 Pirmosios pagalbos tikslas nubrozdinimų ir įdrėskimų atveju?
•	 Apibūdinkite atvirojo lūžio požymius.
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus uždarojo kaulų lūžio atveju.
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus stuburo sužalojimo metu, kai nu-

kentėjusysis yra sąmoningas.
•	 Nurodykite dubens kaulų lūžio požymius.
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1.4.7. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Vaikinas nėrė į vandenį nuo liepto. Tvenkinys buvo negilus, todėl vaikino galva 

atsitrenkė į tvenkinio dugną. Draugai ištraukė sužeistąjį iš vandens. Nuo menkiausio 
judesio vargina stiprus skausmas kaklinėje stuburo dalyje, išnykęs galūnių jautru-
mas, vaikinas negali pajudinti pirštų. Jūs esate netoliese. 

Kokią patologinę būseną įtariate? Kaip organizuosite ir suteiksite pirmąją pa-
galbą nukentėjusiąjam?

1.5. APLINKOS VEIKSNIŲ SUKELTI PAŽEIDIMAI 
Esminiai dalykai: būtina žinoti, kad aukšta ir žema temperatūra, elektra, che-

mikalai dažniausiai būna labai pavojingi gyvybei ir sveikatai. Nenukentėti pačiam, 
įvertinti situaciją ir imtis reikiamų saugumo priemonių. Pašalinti sužalojimą sukė-
lusį šaltinį arba išnešti nukentėjusįjį iš sužalojimą sukėlusios aplinkos bei sustabdyti 
tolesnį audinių žalojimą. Įvertinti nukentėjusiojo būklę ir teikti pagalbą vadovau-
jantis „ABCD“ principu. Iškviesti pagalbą ir apžiūrėti, ar nėra daugiau sužalojimų. 

1.5.1. NUDEGIMAS
Nudegimą gali sukelti tiesioginis sąlytis su ugnimi arba įkaitusiais daiktais, sau-

sas karštis, trintis, karšti skysčiai bei garai, korozinės medžiagos (rūgštys, šarmai), 
elektros srovė, radiacija. Karštų skysčių arba garų sukeltas nudegimas dar vadinamas 
nuplikymu. 

Priežastys. Nudegimai skirstomi atsižvelgiant į juos sukėlusią priežastį, t. y. nu-
degimo gylį, vietą ir sunkumą. 

Terminis nudegimas. Jį sukelia tiesioginis sąlytis su ugnimi, įkaitę objektai, ga-
rai, dujos, karšti skysčiai. Terminiai nudegimai skirstomi į sauso karščio sukeltus 
nudegimus ir nuplikymus, kuriuos sukelia garai ir karšti skysčiai: verdantis vanduo, 
kava, riebalai.

Elektrinis nudegimas. Jį sukelia elektros srovė ar žaibas. 
Cheminis nudegimas. Jis atsiranda paveikus odą arba gleivinę korozinėmis me-

džiagomis: šarmais arba rūgštimis. 
Radiacinis nudegimas. Jį sukelia saulės spinduliai, per ilgas švitinimas ultravio-

letinėmis („kvarco” lempomis, radioaktyvieji spinduliai). 
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Nudegimo gylis. 
Paviršinis (pirmojo laipsnio) nudegimas. Pažeidžiamas viršutinis odos sluoksnis 

epidermis (geriausias pavyzdys – pernelyg ilgas deginimasis saulėje, kai ultravioleti-
nių spindulių paveikta oda parausta, tampa jautri bei skausminga). 

Vidutinio gylio (antrojo laipsnio) nudegimas. Atsiranda pūslių (pvz., nusiplikiu-
sį verdančiu vandeniu). 

Gilus (trečiojo laipsnio) nudegimas. Pažeidžiami visi odos sluoksniai, poodis, 
raumenys bei kaulai. 

Nudegimo plotas. Labai svarbu bent apytiksliai nustatyti nudegimo plotą. Jį 
galima apskaičiuoti pagal vadinamąją devyniukių taisyklę. Pagal šią taisyklę visas 
suaugusio žmogaus kūnas padalijamas į sritis, kurių kiekviena sudaro 9 proc. su-
augusio žmogaus kūno paviršiaus ploto. Nudegimo vieta: išorinis (odos) ir vidinis 
(gleivinės). 

Nudegimo sunkumas. 
Kritiniai nudegimai: gilūs nudegimai, apimantys plaštakas, pėdas, veidą, viršu-

tinius kvėpavimo: takus ir lyties organus; gilūs nudegimai, apimantys daugiau kaip 
10 proc. kūno paviršiaus; vidutinio gylio nudegimai, apimantys daugiau kaip 30 
proc. kūno paviršiaus; nudegimai susiję su kvėpavimo takų nudegimu (dūmų įkvė-
pimas); nudegimai kartu su kaulų lūžiais; vidutinio sunkumo nudegimai vaikams iki 
penkerių metų ir vyresniems kaip 55 metų pacientams. 

Vidutinio sunkumo nudegimai: gilūs nudegimai, apimantys nuo 2 iki 10 proc. 
kūno paviršiaus ploto (išskyrus plaštakas, pėdas, veidą, viršutinius kvėpavimo takus 
ir lyties organus); vidutinio gylio nudegimai, apimantys 15–30 proc. kūno pavir-
šiaus ploto; paviršiniai nudegimai, apimantys daugiau kaip 50 proc. kūno paviršiaus 
ploto. 

Lengvi nudegimai: gilūs nudegimai, apimantys mažiau kaip 2 proc. kūno pa-
viršiaus ploto; vidutinio gylio nudegimai, apimantys mažiau kaip 15 proc. kūno 
paviršiaus ploto; paviršiniai nudegimai, apimantys mažiau kaip 50 proc. kūno pa-
viršiaus ploto. 

Požymiai. Įtarti, kad yra nudegimas, dažniausiai galima dėl akivaizdžiai mato-
mos priežasties: gaisro; netoliese esančio indo, iš kurio išbėgęs skystis galėjo nupli-
kyti; įjungtos buitinės viryklės; šalia esančio chemikalų indo, paties nukentėjusiojo 
pasakojimo. Bet kokiam nudegimui būdingas stiprus skausmas (išskyrus gilų nude-
gimą, kai dėl odoje esančių nervų galūnių pažeidimo skausmas būna silpnesnis arba 
visiškai išnyksta). Paviršiniam nudegimui būdingas greitas odos paraudimas, aplin-
kiniai audiniai dažniausiai būna patinę. Vidutinio gylio nudegimui būdingos pūslės. 
Jei nudegimas gilus, oda būna pilka ir apanglėjusi. Jei nudegimas gilus ir jo plotas 
didelis, dėl sumažėjusio skysčio kiekio kraujagyslėse gali ištikti šokas. Dažnai tam 
pačiam nukentėjusiajam būna įvairaus gylio nudegimai. Elektros nudegimams yra 
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būdingos rusvos, vario spalvos nuosėdos ant odos, yra nudegimo požymių elektros 
srovės įėjimo ir išėjimo vietose. 

Pirmosios pagalbos veiksmai. Teikiančiajam pirmąją medicinos pagalbą dažnai 
kyla tam tikra grėsmė (gaisras, elektros tampa) todėl ją rėkia pašalinti arba jos iš-
vengti. Ilgesnį laiką išbuvęs patalpoje, kurioje buvo gaisras, nukentėjusysis gali būti 
apsinuodijęs įvairiomis toksinėmis medžiagomis, kurių esama dūmuose. Nukentėju-
siam žmogui dažnai būna kitokių gyvybei grėsmingų sužalojimų. Jeigu jų yra, teikti 
pagalbą vadovaujantis „ABCD“ principu. 

1.5.2. NUŠALIMAS
Nušalimas atsiranda dėl šalčio poveikio. Jis priklauso nuo aplinkos temperatū-

ros, drėgmės, vėjo, laiko, kurį žmogus praleidžia toje aplinkoje. Dažniausiai žmogus 
nušąla, jeigu oras yra šaltas, drėgnas ir vėjuotas. 

Paprastai nušalimo galima išvengti, nušalama tik labai nepalankiomis aplinky-
bėmis, kurios priklauso arba nepriklauso nuo paties žmogaus. 

Priežastys.
Klimatinės sąlygos: temperatūra, drėgmė, krituliai, vėjas, ypač drėgni drabužiai 

didina sušalimo tikimybę. Žemesnė nei 0° C temperatūra bei drėgmė (sausa ir šalta) 
didina nušalimo riziką. Nulinė ir aukštesnė už 0° temperatūra bei drėgmė didina 
apkasų pėdos ir imersinės (panardytos) pėdos atsiradimo tikimybę (kūno dalis, daž-
niausiai kojos, ilgą laiką būna šlapios). Garavimas, pučiant menkiausiam vėjeliui, 
labai pagreitina kūno šilumos praradimą ir gali didinti nušalimą. 

Palyginti stacionari veikla, pvz., budėjimas stebėjimo poste didina nušalimo ti-
kimybę. Be to, greičiau galima sušalti, jeigu žmogus:

•	 Liečiasi prie žemės (guli, sėdi, šliaužia); 
•	 Priverstas nejudėti tam tikrą laiką (pvz., važiuoja nešildoma arba atvira trans-

porto priemone); 
•	 Stovi vandens apsemtame apkase. 
•	 Turi išbūti šaltyje kelias dienas ir neturi galimybės sušilti. 
•	 Nenormaliai maitinasi ir nepailsi. 
•	 Neturi sąlygų asmens higienai. 

Fizinis nuovargis sukelia apatiją, kuri lemia neveiklumą, nesirūpinimą savimi, 
todėl sumažėja šilumos gamyba. Visa tai didina nušalimo riziką. 

Apranga ir avalynė taip pat turi tam didelės įtakos. 
Nesaikingas alkoholio ir apskritai bet kokių narkotinių medžiagų vartojimas di-

dina riziką ne tik priimti blogus sprendimus, bet prarasti sąmonę šaltoje aplinkoje. 
Tokiu atveju atsiranda sąlygos nušalti. 
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Lokalūs šalčio sukelti pažeidimai skirstomi į tris pagrindines grupes.
Nuožvarba – tai nesunkus šalčio sukeltas pažeidimas, dėl kurio neapsaugota 

oda, ypač ilgesnį laiką, t. y. kelias valandas, būdama šaltyje, sutrūkinėja. Sutrūkusias 
odos vietas niežti, jos būna jautrios. Daugiausia nuožvarbos atsiradimą skatina odos 
sausumas ir nešvarumas. 

Apkasų pėda, imersinė pėda pasireiškia tuo atveju, jeigu ilgai ji būna drėgnoje 
pliusinėje temperatūroje. Nejudrios pėdos, jei kojinės sudrėkusios ir spaudžia batai 
(tai blogina kraujotaką), yra labai pažeidžiamos. Tai sunkus pažeidimas, gresiantis 
net kojų pirštų arba pėdų netekimu. Vandenyje labai ilgai išbuvusios pėdos, gali 
ištinti tiek, kad gali užspausti kraujagysles ir sustabdyti kraujotaką. 

Nušalimas – tai odos audinių pažeidimas, kurį sukelia buvimas šaltoje, papras-
tai minusinėje temperatūroje. Be to, jis priklauso nuo vėjo, buvimo trukmės tokioje 
aplinkoje ir aprangos. Labiausiai nušalti gali skruostai, nosis, ausys, smakras, kakta, 
riešai, rankos ir pėdos. Nušalimas gali pažeisti odą (paviršinis) arba ir gilesnius au-
dinius (gilus). Gilus nušalimas – labai sunkus pažeidimas ir tik tinkama pirmoji pa-
galba gali padėti išvengti rankų ir kojų pirštų, plaštakų, pėdų arba jų dalių netekimo 
pavojaus arba jį sumažinti. 

Požymiai.
Nuožvarbą galima atpažinti iš pažeistoje vietoje esančios patinusios, raudonos, 

jautrios ir niežtinčios odos. Nors negydoma nuožvarba nėra labai grėsminga, tačiau 
besitęsiantis pažeidimas gali virsti užkrėstomis, išopėjusiomis ir kraujuojančiomis 
žaizdomis. 

„Apkasų pėdai” būdinga tai, kad pažeistų pėdų dalys būna šaltos ir beskausmės, 
kartais sustingusios, pulsas silpnas, jose gali būti jaučiamas karštis, gali atsirasti de-
ginantis skausmas. Vėliau oda išblykšta, ant jos atsiranda melsvų dėmių, pulsas sil-
pnėja. Gali atsirasti pūslių, patinimas, paraudimas, karštis, kraujavimas ir gangrena. 

Nušalimo požymiai: kūno dalies jautrumo netekimas (sustingimas); staigus pa-
žeistos dalies odos pabalimas, virpėjimas; odos paraudimas (šviesiaodžių) arba papil-
kėjimas (tamsiaodžių); pūslės; tinimas arba jautrumas; pažeistų vietų nejautrumas 
skausmui; išbalusi, pageltusi, vašką primenanti oda; kietai sušalę audiniai. 

Pirmosios pagalbos tikslai – užtikrinti saugumą. Nutraukti šalčio poveikį ir atšil-
dyti. Įvertinti nukentėjusiojo būklę, suteikti pagalbą vadovaujantis ABCD principu 
bei malšinti skausmą. Kviesti pagalbą. Užtikrinti savo saugumą (jeigu jums gresia 
tiesioginis pavojus, prie nukentėjusiojo nereikėtų artintis). 

Jei yra nuožvarba. Palaikyti pažeistą vietą prie savo kūno kelias minutes, kad 
ji apšiltų, šildyti pažeistą kūno dalį stipriai spaudžiant rankomis arba glaudžiant jį 
pažastyse, arba prie kitos kūno dalies. Jokiu būdu negalima trinti ir masažuoti! 

Jeigu yra apkasų pėda: atsargiai nuvilkti spaudžiančius drabužius, nuauti batus, 
nuimti papuošalus ir bet kokius kitus spaudžiančius daiktus. Šildyti pažeistas kūno 



115

dalis rankomis arba savo, arba nukentėjusiojo pažastyje. Apsaugoti pažeistas kūno 
dalis nuo traumos ir gresiančios infekcijos. Nukentėjusįjį perrengti (jeigu yra galimy-
bė) sausais laisvais drabužiais ir apkloti keliais šiltais apklotais. Kuo greičiau perkelti 
nukentėjusįjį į šiltą patalpą ir kuo skubiau organizuoti nukentėjusiojo transportavi-
mą į gydymo įstaigą. Kai pažeistos dalys atšyla, nukentėjusysis gali jausti deginantį 
skausmą. Simptomai gali neišnykti dar kelias dienas arba savaites. 

Jeigu yra nušalimas: šildyti pažeistą vietą spaudžiant delnu, laikyti pažastyse arba 
prie pilvo. Ant veido, ausų ir nosies uždėti paties nukentėjusiojo delnus arba kito 
žmogaus. Jei nušalo rankos, atsegti drabužius ir nukentėjusiojo rankas priglausti prie 
jo kūno, po to užsegti drabužius, kad jis neprarastų kūno šilumos. Jei nušalo pėdos, 
nuauti nukentėjusiojo batus ir kojines, jo pėdas padėti ant kito žmogaus kūno. Šil-
dymas lauke didina infekcijos, gangrenos ir kitų pažeidimų riziką. Nušalusią kūno 
dalį įkišti į 38–40° C temperatūros vandenį. Atsargiai nusausinti ir uždėti tvarstį. 
Pakelti pažeistas kūno dalis, kad sumažėtų tinimas. Organizuoti transportavimą į 
gydymo įstaigą. 

Pastabos. Gilus nušalimas yra labai sunkus pažeidimas ir tik laiku suteikta pir-
moji pagalba ir tinkamas gydymas padės išvengti kūno dalių praradimo. Negalima: 
šildyti kūno dalį masažuojant arba laikant arti atviros ugnies, nes sušalusios dalys, 
būdamos nejautrios, gali nudegti; trinti pažeistą dalį sniegu arba įkišti į šaltą van-
denį; tepti tepalu; duoti gerti alkoholinio gėrimo arba rūkyti, nes tai mažina kūno 
atsparumą šalčiui. 

1.5.3. PERKAITIMAS 
Kai oro temperatūra susivienodina su kūno temperatūra, kūnas negali išspin-

duliuoti ir išgarinti savo šilumos į aplinką. Jei aplinka labai drėgna, šis procesas dar 
pasunkėja. Tokiais atvejais, ypač kai žmogus sunkiai fiziškai dirba arba sportuoja, 
galimas perkaitimas, kuris dar vadinamas hipertermija. 

Priežastys. 
Šilumos traukuliai (mėšlungis, spazmai) daugeliu atvejų (apie 60 proc.)atsi-

randa kartu su šiluminiu išsekimu. Dažniausiai jie prasideda žmonėms, kurie dar 
nepakankamai adaptuotųsi prie karštos aplinkos. Traukulių priežastis – cheminių 
elementų (elektrolitų, t. y. kalio ir natrio) ir vandens balanso organizme sutrikimas, 
atsiradęs dėl per didelio prakaitavimo. Dėl to atsiranda galūnių (rankų ir kojų) mėš-
lungis, skrandžio spazmai bei didelis prakaitavimas. 

Šiluminis išsekimas – tą sukelia pernelyg didelis skysčių ir druskų netekimas iš 
organizmo prakaituojant ir nepakankamai geriant skysčių, kai nukentėjusysis ilgą 
laiką (keletą dienų) buvo karštoje aplinkoje. 
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Šiluminis smūgis ištinka tada, kai kūnas jau nepajėgia išgarinti šilumos į aplin-
ką, nors ir prakaituoja. Jis gresia tiems žmonėms, kurie ilgai dirba karštyje, dėvi 
apsauginius drabužius, nepraleidžiančius drėgmės (ypač dirbančiųjų su kenksmin-
gomis medžiagomis apsauginiai kostiumai) bei dirba sunkų fizinį darbą. 

Požymiai. 
Šiluminių traukulių (mėšlungio, spazmų) požymiai: apatinių galūnių, nugaros, 

pilvo ar rankų raumenų traukuliai, didelis prakaitavimas. 
Šiluminio išsekimo požymiai: galvos skausmas, silpnumas, svaigulys. apetito 

praradimas, pykinimas, šleikštulys (gali būti vėmimas), spazmai, euforija, nerimas 
ar apatija, mieguistumas, odos blyškumas, šaltumas ir drėgnumas. Didelis prakaita-
vimas. Dažnas kvėpavimas ir pulsas. Noras tuštintis. Drebulys (odos pašiurpimas). 
Rankų ir (ar) kojų virpėjimas. Šiek tiek pakilusi kūno temperatūra. 

Šiluminio smūgio požymiai: galvos skausmas, svaigimas. Silpnumas, galvos svai-
gimas. Nemalonūs pojūčiai. Pykinimas, šleikštulys (gali būti vėmimas). Paraudusi, 
sausa ir karšta oda. Prakaitavimas nebūdingas. Dažnas ir stiprus pulsas. Didesnė kaip 
40° C kūno temperatūra. Greitas sąmonės blogėjimas. 

Pirmosios pagalbos veiksmai.
Šiluminis išsekimas. Nukentėjusįjį reikia pernešti į vėsią vietą, pavėsį padaryti 

pavėsį, jei jo nėra. Nukentėjusįjį patogiai paguldyti. Atpalaiduoti arba nuvilkti dra-
bužius ir nuauti batus. Suvilgyti kūną vėsiu vandeniu, vėdinti nukentėjusįjį. Duoti 
nukentėjusiajam gerti daug pasūdyto vandens. Pakelti kojas aukščiau jo širdies lygio. 
Kviesti greitąją medicinos pagalbą. Stebėti nukentėjusįjį, kol simptomai išnyks arba 
atvyks medicinos pagalba. Patikrinti, ar nėra šiluminio smūgio simptomų. 

Šiluminis smūgis. Šiluminis smūgis yra gyvybei grėsminga būklė, todėl pagalbą 
būtina teikti nedelsiant. Būtina skubiai vėsinti nukentėjusįjį. Pernešti nukentėjusįjį į 
vėsią vietą, pavėsį arba padaryti pavėsį, jei jo nėra, patogiai paguldyti nukentėjusįjį. 
Kuo skubiau kviesti pagalbą, pasinaudodami kitų, jeigu yra šalia, žmonių paslaugo-
mis. Atlaisvinti arba nuvilkti drabužius. Jeigu turite, suvynioti nukentėjusįjį į šaltą, 
drėgną antklodę, purkšti ir lieti vandenį ant jo, aktyviai vėdinti. Nuolat kalbinti 
nukentėjusįjį. Būklei blogėjant, arba nukentėjusiajam netekus sąmonės vertinti bū-
klę vadovaujantis „ABCD“ principu ir teikti reikiamą pagalbą. Masažuoti galūnes ir 
odą nes tada gerėja kraujotaka ir greitėja vėsimas. Nukentėjusiojo kojas reikia pakelti 
aukščiau jo širdies lygio. Jeigu nukentėjusysis sąmoningas, duoti lėtai išgerti bent 
stiklinę vandens. Organizuoti nukentėjusiojo transportavimą į gydymo įstaigą. 

Pastabos. Šilumos smūgis yra gyvybei grėsminga būklė, todėl būtina skubiai 
pradėti nukentėjusiojo vėsinimą ir neatidėlioti medicinos pagalbos kvietimo. 
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1.5.4. SUŠALIMAS
Šerdinės kūno temperatūros nukritimas iki 35° C ir žemiau vadinamas ben-

druoju kūno sušalimu arba hipotermija. 
Priežastys. Hipotermija paprastai atsiranda ilgai būnant šaltame, drėgname ir 

vėjuotame ore arba permirkus vėsiame vandenyje, kai organizmas šilumą praranda 
greičiau, nei ją natūraliai išskiria. Didelės įtakos turi ir fizinis pasirengimas, užsigrū-
dinimas, šilta apranga, kaloringas maistas ir pakankamas skysčių vartojimas. Hipo-
termija dažniau ištinka vaikus ir vyresniojo amžiaus žmones, taip pat sergančiuosius 
įvairiomis ligomis arba vartojusius alkoholinius gėrimus bei narkotikus. Labai daug 
lemia laiko veiksnys, pvz., permirkęs šaltame vandenyje, netgi puikios fizinės būklės 
žmogus gali mirti per kelias minutes. Vandenyje kūnas netenka šilumos 30 kartų 
greičiau nei sausame šaltame ore. 

Hipotermijos laipsniai:
I lengvas, kai kūno temperatūra yra 32–35°C. 
II vidutinis, kai temperatūra yra 30–32°C. 
III sunkus – mažiau 30° C. 
Požymiai. Krečia drebulys, oda išblyškusi ir šalta. Kūno temperatūra mažesnė 

kaip 35° C. Nejudrumas, apatija. Sąmonės pokyčiai: sumišimas, neaiški kalba, irz-
lumas, dezorientacija, visiškas sąmonės praradimas. Nekoordinuoti judesiai, retas ir 
paviršutinis kvėpavimas, silpnas pulsas. 

Pirmosios pagalbos tikslai – užtikrinti savo saugumą. Sustabdyti tolesnį kūno 
šilumos netekimą ir sušildyti nukentėjusįjį. Įvertinti nukentėjusiojo būklę, suteikti 
pagalbą, vadovaujantis ABCD principu. Skubiai kviesti greitąją medicinos pagalbą 
arba organizuoti nukentėjusiojo transportavimą į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: užtikrinti savo paties saugumą (jeigu jums gresia 
tiesioginis pavojus, nesiartinti prie nukentėjusiojo). Apsaugoti nukentėjusįjį nuo to-
lesnio šalčio poveikio. Įnešti nukentėjusįjį į šiltą patalpą. Jeigu tokios galimybės nėra, 
padaryti užuovėją arba priedangą nuo vėjo, lietaus ar sniego. Labai svarbu pakloti 
ką nors po nukentėjusiuoju, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su žeme. Apvynioti nu-
kentėjusįjį antklode arba paguldyti į miegmaišį. Panaudoti termoizoliacines plėveles. 
Nuvilkti drėgnus drabužius ir apvilkti sausais. Jei nukentėjusysis sąmoningas, duoti 
jam gerti šilto gėrimo: arbatos, kavos, pieno, sultinio. Jeigu pastebėjote nušalimo 
požymius, teikti pagalbą kaip nušalimo atveju. Kuo greičiau kviesti medicinos pa-
galbą ir (arba) organizuoti nukentėjusiojo transportavimą į ligoninę. Sušildyti kūną 
vienodai ir nedelsiant. Būti pasirengusiam imtis gaivinimo veiksmų. 

Pastabos. Atsiminkite, kad hipotermija – tai kritinė būklė, todėl būtina tinkama 
medicininė pagalba. Sušalęs žmogus nėra negyvas, kol jis neatšildytas ir tikrai mirs! 
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Nešildyti nukentėjusiojo elektriniu šildymo prietaisu arba karšto vandens pūs-
le. Neduoti nukentėjusiajam gerti alkoholinių gėrimų.

1.5.5. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Apibūdinkite nudegimų rūšis.
•	 Išvardykite kritinio nudegimo požymius.
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus nušalimo atveju.
•	 Suformuluokite pirmosios pagalbos tikslus sušalimo atveju.

1.5.6. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija 
Kaimynas kreipėsi į jus, nes užsipylė ant rankų plaštakų koncentruotos sieros 

rūgšties. Pažeistos vietos skausmingos, patinusios, matomos pūslės. 
Įvertinkite situaciją. Suteikite pirmąją pagalbą.

1.6. APSINUODIJIMAI, NUODŲ PATEKIMO 
BŪDAI,PIRMOJI PAGALBA

Esminiai skyriaus aspektai. Įvertinti apsinuodijusiojo būklę ir teikti pagalbą va-
dovaujantis „DRABCD“ principu. Nebandyti sukelti vėmimo, išskyrus specialisto 
rekomendacijas. Jei apsinuodijusiajam reikalinga medicinos pagalba, kviesti tel. 112 
ir kt. greitąją medicinos pagalbą. Jei kyla neaiškumų dėl galimo apsinuodijimo, kon-
sultuotis su Apsinuodijimų centru tel. (8–5) 236 20 52 (visą parą). Jei apsinuodijęs 
žmogus yra nesąmoningas, bet kvėpuoja, reikia paguldyti ant šono. Jei nesąmonin-
gas ir nekvėpuoja, nedelsiant pradėti gaivinti. Nepalikti nesąmoningo apsinuodi-
jusio žmogaus be priežiūros. Sąmoningo apsinuodijusiojo paklausti, ko, kiek, kada 
ir kaip jis vartojo. Išsaugoti šalia nukentėjusiojo rastas tuščias pakuotes ar, galbūt, 
apsinuodijimą sukėlusios medžiagos pavyzdį. 

Nuodai, jų patekimo būdai. Nuodai yra medžiaga, kurios tam tikras kiekis, pa-
tekęs į organizmą, gali sukelti trumpalaikį arba nuolatinį audinių pažeidimą. Tikslus 
apsinuodijimų skaičius nežinomas, nes dažnai apie lengvą apsinuodijimą nepraneša-
ma. Gyvybei grėsmingas apsinuodijimas sudaro apie dešimtadalį visų apsinuodijimo 
atvejų, o mirštamumas yra mažiau nei 1 proc. Apsinuodijamai atsitiktinai (panaudo-
jus įvairių medžiagų, apsirikus ir kt.) arba tyčia (savižudybės arba kriminaliniu tiks-
lu, piktnaudžiaujant alkoholiniais gėrimais, narkotikais arba kitomis medžiagomis). 
Lietuvoje apie 50 proc. sunkaus apsinuodijimo atvejų susiję su nesaikingu alkoho-
linių gėrimų vartojimu. Nuodų poveikis priklauso nuo jų rūšies bei kiekio. Jis gali 
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pasireikšti per kelias sekundes arba po kelių dienų. Kai kurie nuodai organizme gali 
kauptis lėtai ir po daugelio metų sukelti onkologines arba kitokias ligas. Apsinuodi-
jus dažnai reikalinga medicinos pagalba (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008). 

Klasifikacija. Yra įvairių apsinuodijimo klasifikacijų, viena jų – pagal patekimo 
į organizmą būdą. Galima apsinuodyti: per burną (nurijus), per odą, įkvėpus, per 
akis ir injekciniu būdu (suleidus vaistų arba įgėlus gyvatei). 

Pirmoji pagalba išgėrus nuodų.
Išgerti nuodai gali pažeisti virškinamąjį traktą. Patekę į kraują, jie išplinta po 

visą organizmą ir pažeidžia vairius organus. Išgėrus buitinio baliklio, indų ploviklio, 
dažų valiklio, skalbimo, sodininkystės ir daržininkystės priemonės, kokios nors rūgš-
ties, audinius galima stipriai pažeisti. Galima apsinuodyti įvairiais medikamentais, 
viršijus leistinas dozes, bei nuodingaisiais augalais ir grybais. 

Požymiai. Šalia nukentėjusiojo būna tuščių pakuočių, galbūt, apsinuodijimą 
sukėlusios medžiagos. Iš apsinuodijusiojo ar kitų žmonių sužinoma, kada, kiek ir ko 
gerta. Simptomai gali būti labai įvairūs (priklauso nuo išgertos medžiagos). Dažnai 
būna pykinimas ir vėmimas. 

Pirmosios pagalbos tikslai: užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą 
ir kraujotaką (reikia vadovautis DRABCD principu). Jei įmanoma, nustatyti kuo 
nukentėjusysis apsinuodijo. Pasirūpinti, kad nukentėjusysis kuo greičiau patektų į 
ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai. Jei nukentėjusysis sąmoningas, paklausti, ko, kiek, 
kada jis išgėrė ir nuraminti jį. Kviesti greitąją medicinos pagalbą. Informacija apie 
išgertus nuodus padės medikams suteikti pirmąją pagalbą, kol nukentėjusysis pateks 
į ligoninę. Jei matomas lūpų nudegimas, pvz., išgėrus korozinės medžiagos, kol at-
vyks GMP, būtina nukentėjusiam duoti išgerti mažais gurkšneliais šalto vandens (ne 
daugiau 250 ml). 

Pastabos. Nebandyti sukelti vėmimo, nebent žmogus ką tik apsinuodijo, yra 
sąmoningas ir tą daryti rekomendavo specialistas. Tokiu atveju reikia duoti išgerti 
stiklinę šilto vandens, patarti kišti pirštus į burną tol, kol prasidės vėmimas. Tokius 
veiksmus reikėtų kartoti tol, kol iš skrandžio pradės tekėti švarus vanduo. 

Vėmimo sukelti negalima: apsinuodijus korozine medžiaga (rūgštimi, šarmu, 
oksidatoriumi, jodo preparatu ir kt.); apsinuodijus lakiąja medžiaga (benzinu, žiba-
lu ar kt.); apsinuodijus kai kuriais medikamentais (digoksinu, beta adrenoblokato-
riumi, strichninu ir kt.); įtarus, jog ištiko širdies infarktas; prasidėjus traukuliams; 
nesąmoningam žmogui; jaunesniam kaip šešerių metų vaikui; per paskutinius tris 
nėštumo mėnesius. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, būtina atverti kvėpavimo 
takus ir patikrinti, ar nukentėjusysis kvėpuoja. Jei nekvėpuoja, būtina daryti krū-
tinės paspaudimus ir įpūtimus. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, reikia jį paguldyti ant 
šono. Nekvėpuojančiam apsinuodijusiam žmogui įpūsti oro burna burną pavojinga, 
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nes gali apsinuodyti gelbėtojas. Saugiau įpūsti naudojantis kauke su maišu (jei yra 
galimybė). 

Pirmoji pagalba, kai nuodai pateko per odą 
Pavojinga cheminė medžiaga, patekusi ant odos, gali ją sudirginti arba nude-

ginti. Kai kurias medžiagas oda absorbuoja ir jos patenka į organizmą, sukeldamos 
daugelio organų pažeidimą. Pavojingiausios cheminės medžiagos yra naudojamos 
pramonėje, tačiau ir buitinis ploviklis, valiklis, dažų tirpiklis yra gana pavojingi. 
Cheminės medžiagos sukeltą nudegimą dažnai reikia gydyti ligoninėje. 

Požymiai. Gali būti įvairaus pobūdžiu skausmas. Šalia nukentėjusiojo būna 
cheminių medžiagų arba jų pakuočių. Iš karto ar truputį vėliau atsiranda pažeistos 
vietos paraudimas, patinimas, pūslių. 

Pirmosios pagalbos tikslas – užtikrinti savo ir nukentėjusiojo saugumą. Atskiesti 
ir nuplauti pavojingą cheminę medžiagą. Pasirūpinti, kad nukentėjusysis patektų į 
ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: patikrinti, ar aplinka šalia nukentėjusiojo yra saugi, 
teikti pagalbą. Jei ji nesaugi (pvz., yra išsiliejusios cheminės medžiagos), jei įmano-
ma, perkelti arba nuvesti nukentėjusįjį į kitą vietą. Mūvėti apsaugines pirštines. Pa-
žeistą vietą plauti dideliu kiekiu tekančio vandens mažiausiai 20 min., kad cheminė 
medžiaga atsiskiestų ir išsiplautų – tai sumažina pažeidimą. Jei nukentėjusysis guli, 
patikrinti, ar plaunant vanduo nesirenka po juo. Jei nukentėjusiojo drabužiai labai 
užteršti, prieš plaunant reikia atsargiai juos nuvilkti. Biriąsias chemines medžiagas 
prieš plaunant ranka (būtinos apsauginės pirštinės!) arba drabužių kraštu nubraukti. 
Ant nudegimo žaizdų uždėti sausą švarų (jei turite sterilų) tvarstį ir atsargiai sutvars-
tyti. Kviesti greitąją medicinos pagalbą arba, suteikus pirmąją pagalbą ir įvertinus 
gyvybinius požymius, vežti nukentėjusįjį į ligoninę. 

Pastabos. Nebandyti neutralizuoti rūgščių arba šarmų, nes tai gali sukelti dar 
didesnį audinių pažeidimą. 

Pirmoji pagalba, kai nukentėjusysis įkvėpė nuodingųjų medžiagų 
Apsinuodyti galima dujomis, aerozoliu (smalkėmis, gamtinėmis dujomis, amo-

niako garais, anglies dvideginiu, sieros vandeniliu, pesticidais ir kt.). Jų įkvėpus, gali 
sutrikti kvėpavimas, sąmonė. Dūmais dažniausiai apsinuodijama gaisro metu. Smal-
kėmis – apsinuodijama gyvenamosiose patalpose arba garažuose, kur kūrenamos 
krosnys. Pavojingų dujų gali išsiskirti ir įvykus cheminei reakcijai, pvz., tuo pačiu 
metu naudojant skirtingas valymo priemones: baliklį ir dezinfekuojamąją medžiagą. 

Požymiai. Požymiai priklauso nuo įkvėptos medžiagos rūšies, tačiau gali būti:
•	 Bendrasis silpnumas.
•	 Galvos skausmas.
•	 Triukšmingas ir pasunkėjęs kvėpavimas.
•	 Odos ir gleivinės spalvos pokyčių.
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•	 Pykinimas, vėmimas.
•	 Sąmonės sutrikimas. 

Pirmosios pagalbos tikslas – užtikrinti pakankamą kvėpavimą, kviesti greitąją 
medicinos pagalbą, prireikus, kitas gelbėjimo tarnybas. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: gaisro atveju nedelsiant skambinti tel. 112 ir kvies-
ti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bei greitąją medicinos pagalbą. Jei nėra pavojaus 
jūsų saugumui, kuo greičiau išvesti nukentėjusįjį iš apnuodytos patalpos, atsagstyti 
jo apykaklę, pasirūpinti, kad patektų daugiau gryno oro. Jei žmogus apsinuodijo 
automobilio išmetamosiomis dujomis uždaroje patalpoje, prieš einant į tokią pa-
talpą, plačiai atverti duris, kad nuodingosios dujos išsisklaidytų ir jų koncentracija 
ore sumažėtų. Jei radote nesąmoningą žmogų šulinyje, duobėje, cisternoje, neban-
dykite leistis žemyn patys, nes galite sunkiai apsinuodyti ir netekti sąmonės. Tokiu 
atveju reikia kviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir greitąją medicinos pagalbą. 
Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir nustatyti, ar žmogus 
kvėpuoja. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti krūtinės ląstos paspaudimus ir įpū-
timus, jei – kvėpuoja, paguldyti ant šono. 

Pastabos. Jei apsinuodijimas dujomis ne buitinis (pramoninė avarija, didelis 
gaisras, panaudota kovinių nuodingųjų medžiagų, nežinoma, kokios nuodingosios 
dujos), nukentėjusįjį išnešti iš užnuodytos aplinkos gali tik gelbėtojai, turintys spe-
cialiųjų apsaugos priemonių. Daugelis nuodingųjų dujų sudaro sprogius mišinius. 
Jei nežinote, ar dujų mišinys sprogus, nejunkite apšvietimo, nenaudoti kitų elektros 
prietaisų. 

Pirmoji pagalba, kai nuodų pateko per akis 
Tiek skystosios, tiek purškiamosios cheminės medžiagos, patekusios į akis, gali 

jas pažeisti per kelias minutes, nes greitai rezorbuojasi. Kietosios dalelės gali pažeisti 
akies rageną ir visam laikui sutrikdyti regą arba sukelti aklumą, todėl labai svarbu 
nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą: plauti akį dideliu tekančio vandens kiekiu, po to 
vežti nukentėjusįjį į ligoninę. 

Požymiai. Stiprus akies skausmas, akį sunku atmerkti, akies arba vokų paraudi-
mas ir patinimas, ašarojimas. 

Pirmosios pagalbos tikslai: atskiesti ir išplauti į akį patekusią cheminę medžiagą 
ir taip sumažinti pažeidimą, pasirūpinti, kad nukentėjusysis patektų į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: jei yra galimybė, užsimauti apsaugines pirštines, 
padėti nukentėjusiajam plauti pažeistą akį mažiausiai 20 min. nestipria, tačiau didele 
šalto vandens srove. Galima plauti, palenkus nukentėjusiojo galvą po vandens čiau-
pu, pilant vandenį stikline arba naudojant kitokias priemones. Jei nukentėjusysis dėl 
skausmo negali atsimerkti, reikia švelniai, bet tvirtai pramerkti pažeistos akies vo-
kus, kad būtų galima gerai išplauti. Saugoti sveikąją akį, kad į ją nepatektų užteršto 
vandens. Ant pažeistos akies uždėti tvarstį (geriausiai sterilų) arba švarią medžiagą ir 
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sutvarstyti abi akis, nes sutvarstyta tik pažeista akis dėl sveikos akies judesių taip pat 
judės, tai gali sukelti skausmą. 

1.6.1. APSINUODIJIMAS MEDIKAMENTAIS
Medikamentais apsinuodijama perdozavus arba dėl nepageidaujamos vaistų 

sąveikos. Apsinuodijimo požymiai priklauso nuo preparato, kuriuo apsinuodyta, ir 
nuo būdo, kuriuo jis pateko į organizmą. Kviesdami greitąją medicinos pagalbą, 
suteikite medikams kuo daugiau informacijos apie galimą apsinuodijimo priežastį. 
Apžiūrėkite aplinką – gal rasite tuščių pakuočių, pagal kurias galima nustatyti apsi-
nuodijimą sukėlusį medikamentą. Jei įmanoma, surinkite informaciją apie vaistus, 
kuriuos nuolat vartojo nukentėjusysis arba kartu su juo gyvenantys žmonės. 

Požymiai. Šalia nukentėjusiojo yra tuščių pakuočių arba, galbūt, apsinuodijimą 
sukėlęs medikamentas. Iš apsinuodijusiojo arba kitų žmonių sužinoma, kada, kiek ir 
ką vartojo. Simptomai labai įvairūs (priklauso nuo išgerto medikamento). 

Pirmosios pagalbos tikslai – užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavi-
mą ir kraujotaką (reikia vadovautis „DRABCD“ principu). Pasirūpinti, kad nuken-
tėjusysis patektų į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: jei nukentėjusysis yra sąmoningas, suteikti jam 
patogią padėtį. Paklausti, ką, kiek ir kada jis gėrė. Kalbantis su nukentėjusiuoju, 
stebėti jo būklę. Kviesti greitąją medicinos pagalbą. Vertinti gyvybinius požymius: 
sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką, kol atvyks GMP. Apžiūrėti, ar aplink nukentėjusįjį 
nėra tuščių vaistų pakuočių. Radus jas būtina išsaugoti. Informacija apie, galbūt, 
apsinuodijimą sukėlusį medikamentą gali padėti medikams skirti tinkamą gydymą. 

Pastabos. Nebandyti sukelti vėmimo, nebent žmogus ką tik apsinuodijo, yra 
sąmoningas ir tą daryti rekomendavo specialistas. Tokiu atveju duoti išgerti stiklinę 
šilto vandens, patarti kišti pirštus burną, kol prasidės vėmimas. Tokius veiksmus 
reikėtų kartoti tol, kol iš skrandžio pradės tekėti švarus vanduo. Jei nukentėjusysis 
prarado sąmonę, būtina atverti kvėpavimo takus ir patikrinti, ar žmogus kvėpuoja. 
Jei nekvėpuoja, daryti krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus. Jei nukentėjusysis 
kvėpuoja, paguldyti jį ant šono. Kuo greičiau kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

1.6.2. APSINUODIJIMAS ALKOHOLIU
Alkoholis slopina centrinės nervų sistemos, ypač smegenų, aktyvumą. Ilgas 

arba per didelis alkoholinių gėrimų vartojimas gali stipriai sutrikdyti įvairias orga-
nizmo funkcijas, tarp jų ir psichikos, o žmogus gali prarasti sąmonę. Yra keletas 
pavojų, kurie gresia nesąmoningam alkoholiu apsinuodijusiam žmogui:

•	 Gali įkvėpti vėmalų masės j kvėpavimo takus ir uždusti.
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•	 Gali sušalti, nes dėl alkoholio poveikio išsiplečia kraujagyslės ir žmogus grei-
čiau netenka šilumos.

•	 Neblaivumas gali suklaidinti ir sutrukdyti laiku nustatyti kitokią ūminę būklę 
arba sąmonės netekimo priežastį: galvos traumą, insultą, infarktą ir kt. 

Požymiai. Gali būti: alkoholio kvapas (kartais nebūna arba labai silpnas); tuščia 
alkoholinių gėrimų tara; sutrikusi sąmonė: pažadintas žmogus gali trumpai atsakyti, 
tačiau tuoj pat giliai įminga; paraudusi drėgna veido oda; sutrikęs kvėpavimas; sutri-
kusi rega; nerišli kalba ir kt. 

Pirmosios pagalbos tikslai: atverti ir užtikrinti atvirus kvėpavimo takus, nusta-
tyti, ar nėra apsinuodijusiajam alkoholiu ir kitos sąmonę sutrukdžiusios priežasties, 
pvz., galvos traumos požymių. Prireikus kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: užkloti nukentėjusįjį ir saugoti, kad nesušaltų. Ap-
žiūrėti, ar nėra traumos, ypač galvos traumos, ar kitų ūminės būklės požymių. Jei 
yra, kuo skubiau kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Stebėti ir vertinti gyvybinius požymius: sąmonę, kvėpavimą ir pulsą, kol nu-
kentėjusysis atsigaus arba atvyks GMP. Jei nukentėjusysis nesąmoningas, atverti 
kvėpavimo takus ir nustatyti, ar jis kvėpuoja. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti 
krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, paguldyti jį 
ant šono. Nebandyti sukelti vėmimo. 

1.6.3. APSINUODIJIMAS MAISTU
Paprastai apsinuodijama bakterijomis ir virusais užterštu maistu. Kai kuriais 

atvejais apsinuodijimą sukelia nuodai (toksinai), kuriuos išskiria maiste esančios 
bakterijos. Dažniausiai apsinuodijimą maistu sukelia Salmonella ar E. coli grupės 
bakterijos, kuriomis užsikrečiama valgant netinkamai termiškai paruoštus mėsos ir 
pieno produktus. Apsinuodijimo požymiai dažniausiai atsiranda staiga, praėjus ke-
lioms arba keliolikai valandų po valgio. Apsinuodijimas maistu yra pavojingas, nes jo 
metu iš organizmo išsiskiria daug skysčių ir pasireiškia dehidratacija, pavojingiausia 
mažiems vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms. 

Požymiai. Būdingiausi požymiai: pykinimas ir vėmimas; spazminiai raižan-
tys pilvo skausmai; stiprus viduriavimas (gali būti net kraujo priemaišų); skausmas 
skrandžio plote (duobutėje). Galimas galvos skausmas arba trumpalaikis karščiavi-
mas; ligai užsitęsus, dėl didelio organizmo skysčių išsiskyrimo gali atsirasti šoko po-
žymių, sutrikti sąmonė. 

Pirmosios pagalbos tikslas – patarti ilsėtis, duoti gerti daug skaidrių skysčių, jei 
reikia, vežti nukentėjusįjį į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: pasiūlyti apsinuodijusiam žmogui gultis ir ilsėtis. 
Užkloti jį ir padėti jam. Duoti gerti daug skaidrių skysčių (negazuoto mineralinio 
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arba kitokio vandens, silpnos juodosios arbatos) ir dubenį, jei žmogus vemia. Jei ap-
sinuodijusysis (ypač vaikas arba senyvo amžiaus žmogus) neteko daug skysčių ir dėl 
pykinimo ir vėmimo negali gerti, pasirūpinti, kad jis patektų į ligoninę. 

Pastabos. Jei apsinuodijusiojo būklė blogėja, kviesti greitąją medicinos pagalbą. 

1.6.4. APSINUODIJIMAS NUODINGAISIAIS 
GRYBAIS

Apsinuodijimas grybais dažniausiai nustatomas pagal vyraujančius simptomus 
bei slaptojo laikotarpio trukmę. Jei apsinuodijimo požymių atsiranda daugiau kaip 
po 6 val. (ilgas slaptasis laikotarpis), visada įtariamas sunkus gyvybei pavojingas ap-
sinuodijimas (pvz., apsinuodijus žalsvąja musmire, nuodinguoju nuosėdžiu, bobau-
siu). Trumpas slaptasis laikotarpis, kai apsinuodijimo požymių atsiranda greičiau nei 
po 6 val., po valgio, būdingas apsinuodijimui paprastąja musmire, rašaliniu mėšla-
grybiu ir kt. Visais atvejais grybais apsinuodijęs žmogus turi kuo skubiau patekti į 
ligoninę. 

Požymiai. Grybų valgyta 1–2 parų laikotarpiu. Simptomai įvairūs (priklauso 
nuo grybo rūšies), tačiau gali būti pykinimas ir vėmimas; gausus vandeningas vidu-
riavimas; pilvo skausmas; mieguistumas; galvos svaigimas; koordinacijos sutrikimas; 
traukuliai; ašarojimas; gausus prakaitavimas ir kt. 

Pirmosios pagalbos tikslai: užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą 
ir kraujotaką (reikia vadovautis „DRABCD“ principu). Pasirūpinti, kad apsinuodi-
jęs žmogus kuo greičiau patektų į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: jei apsinuodijęs žmogus yra sąmoningas, paklausti, 
ko, kiek ir kada jis valgė. Jei simptomai atsirado po trumpojo slaptojo laikotarpio 
(žmogus ką tik valgė grybų), sąmoningam žmogui galima sukelti vėmimą. Jei simp-
tomai atsirado po ilgojo slaptojo laikotarpio (praėjo daugiau nei 1 val., nedelsiant 
kviesti greitąją medicinos pagalbą arba kuo skubiau vežti apsinuodijusįjį į ligoninę. 

Pastabos. Jei nukentėjusysis nesąmoningas, būtina atverti kvėpavimo takus ir 
nustatyti, ar jis kvėpuoja. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti krūtinės ląstos pa-
spaudimus ir įpūtimus. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, paguldyti jį ant šono. Kviesti 
greitąją medicinos pagalbą. 
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1.6.5. APSINUODIJIMAS, SUKELTAS VABZDŽIO 
ĮGĖLIMO

Vabzdžių įgėlimas
Vabzdžių įgėlimas dažniausiai būna labiau skausmingas nei pavojingas, tačiau 

dauginiai įgėlimai gali sukelti stiprią organizmo reakciją. Jei vabzdys įgelia į burną 
ar ryklę, gali staiga sutinti kvėpavimo takai ir žmogus gali uždusti. Įgėlus vabzdžiui, 
visada reikia stebėti, ar kyla alerginė reakcija, kuri gali progresuoti iki anafilaksinio 
šoko.

Požymiai. Stiprus aštrus skausmas įgėlimo vietoje, įgeltos vietos paraudimas ir 
patinimas. Sunkėjant alerginei reakcijai, gali atsirasti:

•	 Dusulys, švokštimas ir sunkus kvėpavimas.
•	 Veido tinimas.
•	 Dilgėlinis viso kūno išbėrimas ir kt.

Pirmosios pagalbos tikslai: mažinti skausmą ir patinimą, prireikus pasirūpinti, 
kad nukentėjęs žmogus patektų į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: įvertinti nukentėjusiojo būklę, jei įgėlimo vietoje 
yra likęs geluonis, atsargiai jį nubraukti nagu ar bukąja peilio geležties dalimi. Ne-
naudoti pinceto, nes, suspaudus geluonį, dar daugiau nuodų gali patekti į nukentė-
jusiojo organizmą. Jei įmanoma, pakelti įgeltą galūnę, uždėti įkandimo vietoje ledo, 
šaldytuvo kameroje sušaldytą maisto produktą arba šaltą kompresą ir laikyti mažiau-
siai 10 min. Tai sumažina skausmą ir tinimą. Jei patinimas plinta arba simptomai 
sunkėja, nukentėjusįjį vežti į artimiausią ligoninę arba tel. 112 ir kt. kviesti greitąją 
medicinos pagalbą. Jei nukentėjusysis turi su savimi adrenalino automatinį švirkštą 
arba kitą šio vaisto formą, skirtą gydytojo, padėti jam pasinaudoti juo.

Erkės įsisiurbimas
Erkės platina įvairią infekciją, plintančią krauju, todėl įsisiurbusias erkes reikia 

kuo greičiau pašalinti. Įsisiurbus užsikrėtusiai erkei, galima susirgti Laimo liga arba 
erkiniu encefalitu.

Požymiai. Kraujo prisisiurbusi erkė padidėja iki žirnio dydžio, todėl nesunku ją 
pastebėti (žr. 1.6.5.1 pav.).
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1.6.5.1 pav. Įsisiurbusi erkė

Pirmosios pagalbos tikslas – ištraukti erkę. 
Pirmosios pagalbos veiksmai: netepti erkės riebalais, o atsargiai suimti erkę pin-

cetu arba pirštais (galima panaudoti marlę arba minkštą popierių) kuo arčiau galvos 
ir sukamuoju judesiu iš lėto traukti (žr. 1.6.5.2 pav.). Stenkitės erkės nesuspausti 
ir nesutraiškyti, nes tokiu atveju padidėja tikimybė, kad infekcinis užkratas pateks 
į kraują. Ištraukus erkę, įsiurbimo vietą nuplauti vandeniu ir muilu, patepti de-
zinfekuojamuoju tirpalu. Pašalintos erkės vežti tirti nereikia, nes erkinio encefalito 
virusas iš ištrauktos erkės neišskiriamas, o erkėje nustačius Laimo ligos sukėlėjų dar 
nereiškia, kad jais spėjo užsikrėsti žmogus. Po erkės įsisiurbimo patariama stebė-
ti nukentėjusiojo sveikatos būklę. Jei per 3–30 dienų pakyla temperatūra, pykina, 
prasideda vėmimas, skauda galvą arba erkės įsisiurbimo vietoje atsiranda didėjantis 
paraudimas, būtina kreiptis į gydytoją

1.6.5.2 pav. Erkės ištraukimas pincetu

Gyvatės įkandimas
Vienintelė nuodinga Lietuvoje gyvenanti gyvatė yra angis (žr. 1.6.5.3 pav.), ta-

čiau ir jos įkandimas retai būna mirtinas. Tačiau yra žmonių, auginančių nuodingas 
gyvates namuose. Gyvatės įkandimas paprastai nėra sunkus sužalojimas, tačiau jis 
gali išgąsdinti, todėl labai svarbu nuraminti nukentėjusįjį, nes kuo jis mažiau judės 
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ir blaškysis, tuo lėčiau organizme plis nuodai. Gyvatės nuodai organizme iš pradžių 
plinta limfa, retai jų patenka tiesiai į kraujotaką. Pirmosios pagalbos tikslas – sulė-
tinti nuodų patekimą į kraujotaką, todėl labai svarbu pažeistą galūnę sutvarstyti ir 
imobilizuoti.

1.6.5.3 pav. Angis

Požymiai. Atsižvelgiant į gyvatės rūšį, gali būti:
•	 Pora taškinių dantų žymių (žr. 1.6.5.4 pav.).
•	 Stiprus skausmas, paraudimas ir patinimas įkandimo vietoje.
•	 Pykinimas ir vėmimas.
•	 Sutrikusi rega.
•	 Seilėtekis ir padidėjęs prakaitavimas.
•	 Pasunkėjęs kvėpavimas, netgi jo sustojimas.

1.6.5.4 pav. Gyvatės įkandimo žymės (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008)
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Pirmosios pagalbos tikslai: sustabdyti nuodų plitimą organizme; pasirūpinti, kad 
nukentėjusysis kuo greičiau patektų į ligoninę.

Pirmosios pagalbos veiksmai: atsargiai paguldyti gyvatės įgeltą žmogų; nuraminti 
jį ir paprašyti nejudėti; numauti nuo įgeltos galūnės žiedus, nusegti laikrodį, nes 
vėliau dėl tinimo tą padaryti gali būti neįmanoma. Jei yra galimybė, reikia atsargiai 
nuplauti įkandimo vietą ir nusausinti švaria medžiaga arba tvarsčiu. Sutvarstyti įkąs-
tą galūnę pakankamai stipriai, kad po tvarsčiu sunkiai galima būtų užkišti pirštą. 
Pradėti tvarstyti nuo įgėlimo vietos galvos link. Sutvarsčius imobilizuoti, apimant 
sąnarius aplink žaizdą, kad įgelta galūnė nejudėtų.

Pasirūpinti, kad nukentėjusysis kuo greičiau patektų į artimiausią ligoninę, t.y. 
kviesti greitąją medicinos pagalbą arba vežti patiems.

Pastabos. Nedėti ant pažeistos galūnės timpos, nepjauti įkandimo vietos, nes tai 
neveiksminga. Nečiulpti žaizdos, nes tai gali būti pavojinga jūsų sveikatai, o nuodų 
pašalinsite labai mažai. Nekelti įgeltos galūnės aukščiau širdies lygio, nes tai gali 
pagreitinti nuodų plitimą. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverti kvėpavimo 
takus ir nustatyti, ar jis kvėpuoja. Jei nekvėpuoja, atlikti krūtinės ląstos paspaudimus 
ir įpūtimus.

Gyvūno ir žmogaus įkandimas
Aštrūs gyvūnų dantys padaro gilias žaizdas, per kurias įvairūs mikroorganizmai 

gali patekti giliai į audinius ir sukelti infekciją. Žmogaus dantys taip pat sutraiško 
audinius. Jei įkandimo metu pažeidžiama oda, reikia skubiai suteikti pirmąją pa-
galbą ir nukentėjusįjį vežti į ligoninę, nes kyla didelis infekcijos pavojus. Pasiutligė 
yra pavojingiausia virusinė infekcinė liga, kuria galima susirgti po įkandimo. Ji yra 
mirtina, todėl įkąstam žmogui ligoninėje leidžiama specialaus serumo. Įkandus gy-
vūnui, galima susirgti ir stablige. Hepatito B, C, ŽIV (AIDS) tikimybė, įkandus 
žmogui, yra labai maža, vis dėlto, jei kyla įtarimų, reikia kreiptis į gydytoją.

Pirmosios pagalbos tikslai: stabdyti kraujavimą; sumažinti nukentėjusiojo ir savo 
infekcijos riziką; prireikus nukentėjusįjį vežti į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos veiksmai: jei turite, pirmiausia užsimaukite apsaugines pirš-
tines. Kruopščiai nuplauti įkandimo žaizdą muilu ir vandeniu – tai sumažins žaizdos 
užkrėtimo tikimybę. Nusausinti žaizdą švaria medžiaga arba tvarsčiu, po to užklijuo-
ti pleistru arba sutvarstyti. Jei žaizda didelė arba gili, pasirūpinti, kad nukentėjusysis 
patektų į ligoninę.

Pastabos. Jei yra nors mažiausia pasiutligės tikimybė (pvz., gyvūnas nežinomas, 
pasikeitęs gyvūno elgesys ir t. t.), nukentėjusįjį nedelsiant vežti į artimiausią ligoninę.
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Visada būtina paklausti, ar nukentėjęs žmogus skiepytas nuo stabligės. Jei ne-
skiepytas, praėjo daugiau kaip 10 metų po skiepų arba neprisimena, kada skiepytas, 
jį būtina vežti į artimiausią ligoninę paskiepyti.

1.6.6. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus nuodams patekus per burną.
•	 Nurodykite apsinuodijimo alkoholiu požymius.
•	 Išvardykite pirmosios pagalbos veiksmus, jei apsinuodijo žmogus nuodingai-

siais grybais.

1.6.7. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Grybaudama su drauge, išgirdote, kad ji staiga pradėjo šaukti, blaškytis, skųstis 

deginančiu skausmu rankoje. Skausmo vietoje matėsi dvi viena šalia kitos nedidelės 
žaizdelės. Galūnė pradėjo tinti, o žaizdos vieta mėlynuoti. Draugę pradėjo krėsti 
šaltis, kankino troškulys, atsirado galvos skausmas. 

Kas atsitiko draugei ir kokią pirmąją pagalbą teiksite?



130

2. INTENSYVIOJI SLAUGA

Aptarsime pacientų slaugos prieš anesteziją, anestezijos metu ir po jos planavi-
mą ir organizavimą; gyvybinių funkcijų vertinimą ir palaikymą, numatant slaugos 
apimtis pagal jo funkcinę būklę; intensyviosios slaugos savitumus. 

Intensyvioji slauga – tai nuolatinė, kvalifikuota paciento būklės kontrolė (arte-
rinio kraujo spaudimo, pulso, kvėpavimo dažnio, kūno masės, temperatūros, diure-
zės, centrinio veninio spaudimo, elektrolitų stebėsena ir registravimas.

Intensyvioji terapija – tai staiga sutrikusių gyvybinių funkcijų, kurių organiz-
mas pats negali kompensuoti, normalizavimas ir palaikymas vaistais. 

Svarbiausias intensyviosios terapijos uždavinys – neatidėliotinai likviduoti la-
biausiai gyvybei pavojingą sindromą (–us), bet ne gydyti pačią ligą arba stengtis 
pašalinti jos priežastį.

Šio skyriaus tikslai: išvardyti anestezijos organizavimo principus, slaugos pla-
navimą ir organizavimą, išdėstyti gyvybei pavojingas būkles, pacientų gyvybinių 
funkcijų vertinimą ir palaikymą; homeostazės sutrikimus ir jų korekciją, pacientų 
dirbtinio maitinimo, kvėpavimo funkcijos palaikymo aspektus, aptarti infuzinius 
įrenginius, naudojamus intensyviojoje terapijoje.

2.1. ANASTEZIJOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
Pacientų pasiruošimas anestezijai
Skausmo jutimo fiziologija. Skausmas (lot. poena – atlygis arba bausmė). Tai 

nemalonus subjektyvus emocinis atsakas, sužalojus audinį. Skausmas priklauso nuo 
žmogaus psichologinės būsenos, ankstesnio patyrimo. Atsakas į skausminį impulsą 
ne visada gali būti adekvatus. Skausmas gali būti lokalizuotas arba išplitęs. Tai apsau-
ginis veiksnys, perspėjantis organizmą apie pavojų. Yra ūminis ir lėtinis (>3 mėn.) 
skausmas.

Paciento būklės įvertinimas prieš operaciją. Amerikos anesteziologų draugijos 
(ASA) paciento fizinės būklės vertinimo klasifikacija. 

Anestezinė pagalba prasideda apsilankymu prieš operaciją: anesteziologas su-
sipažįsta su pacientu, aptaria jo ligos istorijoje esančią informaciją, kuri gali lemti 
anestezijos būdo arba anestetiko pasirinkimą, surenka specifinę anamnezę, įvertina 
paciento fizinę būklę.

Anamnezė. Buvusios anestezijos ir operacijos (pacientų prašoma papasakoti 
apie buvusių anestezijų eigą, kilusias komplikacijas, ponarkozinę būklę: pykinimą, 
vėmimą, sunkų pabudimą ir kt.). Esamos ir buvusios ligos: kvėpavimo sistemos (as-
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tma, plaučių tuberkuliozė, obstrukcinės ligos, ūminės kvėpavimo takų ligos ir kt.); 
širdies ir kraujagyslių sistemos (arterinė hipertenzija, persirgtas miokardo infarktas, 
širdies nepakankamumas, ritmo sutrikimai ir kt.); kitos ligos: cukrinis diabetas, 
inkstų ligos, epilepsija, gelta. Rūkymas, alkoholinių gėrimų, narkotikų vartojimas 
(būdinga tolerancija anestetikams), alergija (ypač vaistams). Šeiminė anamnezė: pa-
veldimos ligos (miastenija, miotonija ir kt.), neaiškios priežasties mirtis ant operaci-
nio stalo (nuo piktybinės hipertermijos). Vartojami vaistai (anestezijos eigai įtakos 
gali turėti steroidai, antihipertenziniai vaistai, inhibitoriai, tricikliai antidepresantai, 
diuretikai, insulinas). Produktyvaus amžiaus moterų paskutinių mėnesinių diena ir 
kontraceptinių vaistų vartojimas. Paskutinio valgymo ir gėrimo laikas (skubioms 
procedūroms).

Fizinis tyrimas.
Įvertinti: kvėpavimo takus; širdį ir plaučius; neurologinį tyrimą. 
Gyvybiškai svarbūs požymiai: ūgio ir kūno masės rodikliai, AKS, pulsas, kvėpa-

vimo gylis, dažnumas, pobūdis; galva ir kaklas, širdies auskultacija, plaučiai, pilvas; 
galūnės, nugara ir neurologinis tyrimas. 

Apžiūra. Būtina nustatyti individualius anatomines savybes ir patologinius po-
kyčius, kurie gali sunkinti intubaciją. Išsiaiškinama, ar pacientas gali pakankamai 
išsižioti, kokia jo dantų būklė ir sukandimas, liežuvio dydis, kaklo paslankumas. 
Kvėpavimo sistema – įvertinamas kvėpavimo dažnis, kvėpavimo raumenų darbas, 
pagalbinių raumenų dalyvavimas kvėpavime, veido ir lūpų cianozė. Auskultuojant 
nustatomi kvėpavimo garsai, karkalai, jų pobūdis, lokalizacija. Širdies ir kraujagyslių 
sistema: įvertinamas periferinis pulsas, kraujo spaudimas (pacientui gulint ir sto-
vint), gleivinių spalva, periferinės edemos, širdies auskultacijos duomenys. CNS: 
įvertinama sąmonės būklė, psichinė ir emocinė būklė, periferinių jutimų arba skele-
to raumenų disfunkcijos požymiai. 

Bendravimas su pacientu. Priešoperacinio laikotarpio emocinis stresas (dėl ope-
racijos, pvz., vėžio, fizinio subjaurojimo, pooperacinio skausmo, netgi mirties) ir 
anestezijos (pvz., kontrolės praradimo, pooperacinio pykinimo, sumišimo, paraly-
žiaus arba galvos skausmo) baimės.

Informacija apie perioperacinį laikotarpį: laiką, kada pacientas privalo nevalgyti 
ir negerti (neimti nieko į burną); numatomą operacijos trukmę; apie raminamosios 
premedikacijos poreikį, ar reikia tęsti kasdienių vaistų vartojimą; autologinio krau-
jo donorystės poreikį. Gydymą aspirinu bei nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo 
(NVNU). Veiksmus, atliekamus operacijos dieną (pvz., intraveninio, arterinio ar 
epidūrinio kateterio įkišimą, įprastų stebėsenos prietaisų prijungimą), kartu patiki-
nama, kad, prireikus, šių procedūrų metu bus taikoma papildoma intraveninė se-
dacija ir analgezija; pabudimą poanestezinės priežiūros palatoje arba intensyviosios 
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terapijos skyriuje, kad būtų atidesnė priežiūra; pooperacinio skausmo malšinimo 
planą. 

Priešoperacinės paciento būklės įvertinimas (ASA klasės) 
1 klasė: normalus sveikas pacientas.
2 klasė: pacientas, kuris serga nesunkia sistemine liga, kuri nesukelia jokių 

funkcijos apribojimų, pvz., hipertenzija, CD, lėtinis bronchitas, nutukimas.
3 klasė: pacientas, sergantis sunkia sistemine liga, kuri sukelia funkcijos sutriki-

mus, pvz., vaistams atspari arterinė hipertenzija, CD su komplikacijomis, stenokar-
dija, buvęs MI, fizinį aktyvumą ribojanti plaučių liga.

4 klasė: pacientas, sergantis sunkia, nuolat grėsmę gyvybei keliančia sistemine 
liga, pvz., stazinis širdies nepakankamumas, nestabili stenokardija, progresuojanti 
plaučių, kepenų arba inkstų disfunkcija.

5 klasė: mirštantis pacientas, kai nesitikima, kad jis išgyvens nepriklausomai 
nuo to, ar bus operuotas, pvz., plyšusi aortos aneurizma, galvos smegenų trauma 
esant padidėjusiam intrakranijiniam spaudimui.

6 klasė: pacientas, kuriam konstatuota smegenų mirtis ir imami organai trans-
plantacijai.

E: pacientas, kuriam atliekama skubi operacija (e pridedama prie klasifikacijos 
numerio). 

Anestezijos rizika: operacijos pobūdis ir trukmė; paciento būklė; veiksniai, su-
siję su padidėjusia rizika; amžius > 60 metų; lytis: vyrai > moterys. Bloga paciento 
fizinė būklė; daug gretutinių ligų arba būklių (MI < 6 mėn.; CD; inkstų ligos;). 
Kompleksinis operacijos pobūdis: intrakranijinė, stambiųjų kraujagyslių, intratora-
kalinė. Ilga operacijos trukmė (> 2 val.). Skubi operacija.

Būtini tyrimai prieš operaciją: EKG, laboratoriniai tyrimai: bendrasis kraujo ty-
rimas (RBC, Hb, Ht, WBC ir t. t.); biocheminis kraujo tyrimas (Gl, šlapalas, kreati-
ninas, elektrolitai (būtinai K+), bilirubinas); kraujo krešėjimo rodikliai (protrombino 
laikas, dalinis tromboplastino laikas); šlapimo tyrimas; pacientams, sergantiems pul-
monologinėmis ligomis: kvėpavimo funkcijos tyrimai.

„Nieko į burną”. Po vidurnakčio nevalgyti kieto maisto; skysčių gerti likus 2 val. 
iki operacijos. Kūdikiams ir vaikams galima duoti pieno, mišinių, maitinti krūtimi 
likus 6 val. iki operacijos ir gerti skysčių likus 2 val. iki operacijos. Griežtesni ap-
ribojimai pacientams, turintiems aktyvų refliuksą, arba operuojamas virškinamasis 
traktas.

Premedikacijos tikslai: 
•	 Paciento nuraminimas prieš operaciją.
•	 Nerimo slopinimas.
•	 Analgezija.
•	 Amnezija.
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•	 Seilių sekrecijos sumažėjimas.
•	 Skrandžio pH padidėjimas ir skrandžio tūrio sumažėjimas.
•	 Simpatinės NS refleksinio atsako sumažėjimas.
•	 Alerginių reakcijų profilaktika.

Analgetikų ir raminamųjų dozes reikėtų sumažinti arba jų iš viso nevartoti: 
•	 Vyresnio amžiaus žmonėms, išsekusiems, sunkiai intoksikuotiems.
•	 Esant viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijai. 
•	 Traumai, centrinės kilmės apnėjai, neurologiniam sutrikimui.
•	 Sunkiai plaučių arba širdies vožtuvų ligai.

Premedikacija pacientams, piktnaudžiaujantiems narkotikais arba barbitūratais. 
Premedikacija turėtų būti pakankama norint išvengti jų nutraukimo sindromo ope-
racijos metu arba netrukus po jos. 

Vartojami vaistai. 
Benzodiazepinai – slopina nerimą ir sukelia miegą.
Diazepamas retai stipriai slopina širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemas. 

Paprastai pakanka 5–10 mg geriamojo diazepamo dozės 1–2 val. prieš operaciją. 
Diazepamo neturėtų būti leidžiama į raumenis, nes jo injekcija skausminga ir re-
zorbcija nenuspėjama. 

Lorazepamo gali būti skiriama (1–2 mg, geriamojo), tačiau paprastai sukelia 
didesnę amneziją ir ilgesnį paciento slopinimą po operacijos;

Midazolamo 1–3 mg į veną ar į raumenis. dažniausiai skiriama priešoperacinėje 
patalpoje. Tai papildomas premedikacijos vaistas, užtikrinantis puikią amneziją ir 
sedaciją. 

Opioidai – būdingas stiprus analgetinis ir raminamasis veikimas. Tačiau gali pa-
kenkti kvėpavimui, nes didina krūtinės ląstos rigidiškumą, silpnina kosulio refleksą 
ir mažina ventiliaciją. Taip pat gali sukelti ortostatinę hipotenziją, pykinimą, vėmi-
mą, sulėtėjusią evakuaciją iš skrandžio, gali susilaikyti šlapimas. Opioidai dažniausiai 
skiriami prieš operaciją skausmui palengvinti (pvz., pacientams skausmingo šlauni-
kaulio kaklelio lūžio atveju), retkarčiais, kai planuojama taikyti išplėstinio invazinio 
stebėsenos priemones.

Morfinas – tai pagrindinis pasirenkamas opioidas dėl savo analgetinių ir seda-
cinių savybių. Suaugusiesiems skiriama 5–l0 mg dozė į raumenis. 60–90 min. prieš 
atvežant į operacinę. 

Fenotiazinai (antipsichoziniai vaistai chlorpromazinas, tioridazinas, flufenazi-
nas) – didesnės dozės pasižymi sedaciniu ir migdomuoju poveikiu, taip pat būdingas 
antiemetinis (vėmimą sukeliantis) poveikis. Dažnai vartojami kartu su opioidais, nes 
sustiprina opioidų sedacinį poveikį ir slopina pykinimą.
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Anticholinerginiai vaistai: jų skiriama prieš operaciją bradikardijos profilaktikai, 
seilių sekrecijai mažinti, nuraminti ir amnezijai sukelti. Glikopirolatas (0,2–0,4 mg į 
veną suaugusiesiems ir 10–20 µg/kg vaikams) arba atropinas (0,4–0,6 mg suaugusie-
siems ir 0,02 mg/kg vaikams) skiriami į veną indukcijos ketaminu, taip pat burnos 
ir dantų operacijų atvejais seilėjimuisi mažinti.

Skopolaminą galima skirti kartu su morfinu į raumenis prieš širdies operacijas 
sukelti papildomai amnezijai ir sedacijai. Suaugusiajam skiriama 0,3–0,4 mg dozė 
į raumenis. 

ASA rekomenduojamos aspiracijos profilaktikos rekomendacijos gali būti nau-
dingos pacientams, turintiems didelę aspiracinės pneumonijos riziką (pvz., refliukso 
simptomams, sunkiems kvėpavimo takams, žarnyno nepraeinamumui, nutukusie-
siems ir centrinės nervų sistemos slopinimui). 

Histamino receptorių (H2) antagonistai sukelia nuo dozės priklausomą skrandžio 
sulčių gamybos sumažėjimą. Skyrus geriamojo, į raumenis arba į veną 200–400 mg 
cimetidino arba 150–300 mg geriamojo arba 50–100 mg į raumenis arba į veną 
ranitidino labai sumažėja skrandžio sulčių kiekis ir rūgštingumas. 

Šie vaistai ypač veiksmingi, kai vartojami išvakarėse ir rytą prieš operaciją, beje, 
norint, kad jie greitai pradėtų veikti (< l val.), jų galima skirti parenteraliai. Įrodyta, 
kad cimetidinas ilgina daugelio vaistų (teofilino, diazepamo, propranololio bei lido-
kaino) išsiskyrimą ir kartu didina jų toksiškumą. 

Metoklopramidas yra dopamino antagonistas, kuris skatina skrandžio išsituštini-
mą, didindamas apatinio stemplės rauko tonusą ir kartu atpalaiduodamas prievartį. 
Geriamoji 10 mg dozė skiriama 1–2 val. prieš anesteziją arba anestezijos indukcijos 
metu, kai tik įkišamas intraveninis kateteris. Reikėtų jį švirkšti į veną lėtai norint iš-
vengti pilvo dieglių. Metoklopramidas kontraindikuotinas žarnyno nepraeinamumo 
atveju, nes gali sustiprinti atgalinę peristaltiką. 

2.1.2. BENDROJI ANESTEZIJA
Bendroji anestezija, atsižvelgiant į anestetikų patekimo į kraują būdus:

•	 Inhaliacinė anestezija, kai vaistai patenka į kraują.
•	 Patenka iš kvėpavimo takų.
•	 Ir neinhaliacinė, kai vaistai susvirkščiami tiesiai į kraują (veninė), į raumenis 

(raumeninė) ir (tiesiąją žarną (rektalinė). 
Bendrosios anestezijos klinika. Klasikinė bendrosios anestezijos stadijų klasifika-

cija priimta 1937 m., remiantis A. Guedel pasiūlyta eterio anestezijos klinika. Skiria-
mos keturios bendrosios anestezijos stadijos. Jos nustatomos, atsižvelgiant į sąmonės 
būklę, kvėpavimą, vyzdžių, akių, kvėpavimo takų refleksus, raumenų tonusą. 
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Pirmoji stadija (analgezijos). Prasideda nuo eterio inhaliacijos pradžios ir tęsiasi 
iki sąmonės netekimo. Vyzdžiai normalaus dydžio, reaguoja į šviesą, raumenų tonu-
sas normalus, kvėpuoja tarpšonkauliniais ir diafragmos raumenimis. Stadijos pabai-
goje sumažėja skausmo jutimas (analgezija). Šios stadijos metu galima atlikti mažai 
skausmingas, labai trumpas operacijas arba diagnostines procedūras.

Antroji stadija (sujaudinimo). Jos metu pacientas nesąmoningas, sujaudintas, 
kvėpavimas triukšmingas, vyzdžiai išsiplėtę, reaguojantys į šviesą, blakstienų reflek-
sai išnykę. Raumenų tonusas padidėjęs. Pacientas neramus, blaškosi ant operacinio 
stalo, todėl narkozę, reikia kuo greičiau pagilinti.

Trečioji stadija (chirurginė). Šią stadiją sudaro keturi laipsniai: III1, III2, III3, 
III4. 

Gilinant narkozę, po buvusio sujaudinimo pacientas nusiramina, užmiega. 
Kvėpavimas ramus, ritmiškas, akys nejudrios (III1), vyzdžiai susiaurėja, bet dar re-
aguoja į šviesą, pamažu išnyksta blakstienų refleksai, mažėja raumenų tonusas, iš-
nyksta reakcija į skausmą (III2). Toliau gilinant anesteziją, vyzdžiai pradeda plėstis, 
išnyksta ragenos refleksai, kvėpavimo takų refleksai (III3), palengva paralyžiuojami 
tarpšonkauliniai ir diafragmos raumenys, paralyžiuojamas kvėpavimo centras (III4). 
Tokios gilios narkozės reikėtų vengti. 

Ketvirtoji stadija (agonijos arba perdozavimo). Nėra jokių refleksų, vyzdžiai išsi-
plėtę, nėra kvėpavimo, kraujotakos. Nutraukiamas eterio garų tiekimas, pradedama 
kraujotakos ir kvėpavimo reanimacija. 

Bendroji anestezija pakankama, kai yra trys dalys (narkozės triada): narkozė 
(miegas), analgezija ir raumenų relaksacija. 

Inhaliacinę anesteziją sukeliantys vaistai. Anesteziją sukeliančios medžiagos į 
kraują, patenka per kvėpavimo takus. Jos įkvepiamos kartu su oru arba deguonimi. 
Susidarius minimaliai anestezinės medžiagos alveolinei koncentracijai (MAK), pra-
sideda difuzija per alveolinę –kapiliarinę membraną į kraują (plautinė plitimo orga-
nizme fazė). Su krauju anestezinės medžiagos plinta organizme ir patenka į galvos 
smegenis (cirkuliacine fazė). 

Plautinės fazės trukmė ir stiprumas priklauso nuo šių veiksnių: anesteziją suke-
liančių dujų arba garų koncentracijos įkvepiamajame ore arba deguonyje; alveolinės 
ventiliacijos; anestetiko parcialinio slėgio kraujyje, kuris grįžta į plaučius didžiuoju 
kraujo apytakos ratu; kraujotakos plaučiuose; ventiliacijos ir perfuzijos santykio; 
dujų garų mišinio (pvz., fluoretano, N2O) ir alveolines membranos būklės. 

Cirkuliacine fazė priklauso nuo šių veiksnių: minutinio širdies tūrio, smegenų 
kraujotakos ir audinių perfuzijos skirtumo tarp įvairių organų. 

Veiksniai, lėtinantys indukcijos (užmigimo) greitį: įkvepiamojo anestetiko kon-
centracijos mažėjimas; kvėpavimo takų obstrukcija. Kvėpavimo funkcijos (centro) 
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slopinimas; sustiprėjusi kraujotaka gyvybiškai nesvarbiuose organuose (pvz., dėl su-
jaudinimo, tireotoksikozės, nutukimo). Hipoventiliacija. 

Veiksniai, greitinantys indukciją. Didelė įkvepiamojo anestetiko koncentracija, 
hiperventiliacija, bloga periferinė kraujotaka (šokas, senyvas amžius, išsekimas).

Kvėpavimo takų palaikymas. Paciento kvėpavimo takų praeinamumas yra bū-
tina saugios anestezijos sąlyga, jei nukentėjusysis kvėpuoja spontaniškai ir taikoma 
dirbtinė plaučių ventiliacija. Tai turi būti pirmasis praktinis veiksmas, kurį aneste-
ziologas privalo atlikti. Gaivinimo metu kvėpavimo takai paprastai yra nepraeinami, 
nes nukentėjusiajam netekus sąmonės, suglemba liežuvio šaknis. 

Trachėjos intubacija – pats veiksmingiausias kvėpavimo takų praeinamumo 
atkūrimo ir palaikymo metodas anestezijos ir gaivinimo metu, kuris užtikrina pa-
tikimą kvėpavimo takų praeinamumą; 50 proc. sumažėja anatominis žalingas oro 
tarpas. Palengvėja kvėpavimo (ventiliacijos) kontrolė. Palengvėja sekreto pašalinimas 
iš kvėpavimo takų, galima taikyti spaudimą iškvėpimo metu ir nesibaiminti skran-
džio išpūtimo. Paciento padėtis nesutrikdo takų praeinamumo. Anesteziologas gali 
kontroliuoti ventiliaciją, nebūdamas prie paciento galvos. 

Bendrosios anestezijos komplikacijos. 
Ūminis kvėpavimo takų nepraeinamumas. Tai gana dažna bendrosios anestezijos 

arba pooperacinio laikotarpio komplikacija, įvykstanti indukcijos, anestezijos metu 
arba poanesteziniu laikotarpiu, kai paciento sąmonė dar ne visiškai aiški. 

Dažniausios priežastys:
•	 Nepraeinamumas ties lūpomis (kai nėra dantų) – įkrinta lūpos;
•	 Suglebusi liežuvio šaknis.
•	 Kliūtis prieš antgerklį (marlės tamponai, dantys arba jų protezai, įvairūs sve-

timkūniai, seilės, kraujo krešuliai, gerklų edema, navikai). 
•	 Kliūtis už antgerklio (laringospazmas, antgerklio įspaudimas į balso plyšį la-

ringoskopu, skrandžio zondu po porelaksantų sušvirkštimo).
•	 Bronchospazmas. 
•	 Ūminio kvėpavimo takų nepraeinamumo požymiai:
•	 Neadekvatus kvėpavimo tūrio kitimas.
•	 Triukšmingas kvėpavimas.
•	 Pagalbinių kvėpavimo raumenų įtaka kvėpavimo metu.
•	 Cianozė.
•	 Papildomi pilvo judesiai kvėpuojant. 

Laringospazmas gali būti dalinis arba visiškas. Jo priežastis dažniausiai yra pe-
riferinis dirginimas operuojant tiesiąją žarną, gimdos kaklelį, kai anestezija netinka. 
Jei oksigenacija neveiksminga ir stiprėja hipoksija, į veną skubiai švirkščiama epolia-
rizuojamųjų raumenų relaksantų ir į trachėją įkišamas vamzdelis. 
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Bronchospazmas – tai bronchiolių lygiųjų raumenų spazmas, kuris gali būti taip 
pat dalinis arba visiškas. 

Jo priežastys dažniausiai yra vaistai, sukeliantys histamino išsiskyrimą (anafilak-
sinė reakcija), skrandžio turinio aspiracija, intubacija, kai narkozė paviršinė, trachė-
jos dirginimas vamzdeliu ties išsišakojimu, kvėpavimo takų ūminė infekcija. 

Bronchospazmas būdingesnis astma sergantiems pacientams. 
Klinikiniai požymiai:

•	 Pasunkėjęs švokščiantis iškvėpimas
•	 Sausi karkalai. 
•	 Spartėjanti cianozė.
•	 Tachikardija. 
•	 Jei pacientas intubuotas, didėja slėgis kvėpavimo kontūre, atliekant dirbtinę 

plaučių ventiliaciją. 
Reikia skubiai nustatyti priežastį ir ją šalinti, išlaikyti laisvus kvėpavimo takus 

ir didinti deguonies koncentraciją kvėpavimo mišinyje. Anesteziją reikia gilinti ha-
lotanu arba ketaminu. Būtina skubiai pradėti gydyti inhaliaciniais ir intraveniniais 
bronchodilatatoriais. 

Gerklų edema prasideda po trachėjos intubacijos (dažniau vaikams) ir gali su-
kelti ūminį kvėpavimo takų nepraeinamumą. Gydymas priklauso nuo klinikinių 
reiškinių, sunkiais atvejais pacientas intubuojamas ir gydomas tol, kol sumažėja ede-
ma. 

Hipoksemija. Tai dažniausia ir pavojingiausia komplikacija tiek anestezijos 
metu, tiek poanesteziniu laikotarpiu. Ji gali sukelti lemtingų pasekmių, jeigu laiku 
nebus pastebėta ir gydoma. Dažniausiai prasideda pabundant po anestezijos ir nu-
statoma atsiradus cianozei. Tačiau cianozė yra gana vėlyvas, nepakankamai patiki-
mas ir objektyvus rodiklis. 

Hipoksemiją gali sukelti šie veiksniai:
•	 Maža deguonies koncentracija kvėpavimo mišinyje ar ore.
•	 Alveolinė hipoventiliacija.
•	 Ventiliacijos ir perfuzijos santykio sutrikimas plaučiuose.
•	 Difuzinė hipoksija. 

Alveolinė hipoventiliacija yra dažniausia poanestezinio laikotarpio komplikaci-
ja, kai pacientas kvėpuoja jau spontaniškai. Ją gali sukelti:

•	 Kvėpavimo takų praeinamumo sutrikimas, suglebus liežuvio šakniai: 
•	Dėl obstrukcijos svetimkūniais, krauju ir t. t.
•	Dėl laringito sukelto spazmo, dėl gerklų edemos arba kraujosruvos.

•	 Centrinis kvėpavimo slopinimas:
•	Liekamasis inhaliacinių ir intraveninių anestezinių medžiagų poveikis. 
•	Narkotiniai analgetikai. 
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•	Hipokapnija.
•	Hipotermija. 
•	CNS patologija. 

•	 Centrinis kvėpavimo slopinimas:
•	Pablogėjusi kvėpavimo funkcija. 
•	Liekamasis raumenų relaksantų poveikis. 
•	Skausmas. 
•	Pneumotoraksas. 
•	Diafragmos relaksacija. 
•	Nutukimas.

Mechaninės ventiliacijos atvejais hipoventiliacijos priežastis gali būti dirbtinės 
ventiliacijos aparato išsijungimas arba gedimas. 

Skausmas, ypač po pilvo operacijų, sunkina kvėpavimą ir atsikosėjimą, sukel-
damas sekreto susilaikymą ir apatinių plaučių dalių atelektazę. Tai labai pavojinga 
rūkantiesiems, nutukusiesiems, sergantiesiems plaučių ligomis, senyvo amžiaus paci-
entams. Veiksmingas pooperacinis skausmo malšinimas mažina tokių komplikacijų 
galimybę. 

Vožtuvinis pneumotoraksas. Pneumotoraksas atsiranda, kai pleuros ertmėje kau-
piasi dujos. Plautis subliūkšta (kolapsas), prasideda hipoksemija dėl ventiliacijos ir 
perfuzijos mažėjimo (V/Q mažiau už 1), nes plaučių perfuzija krauju vyksta norma-
liai, mažėjant ventiliacijai. Jeigu dujų kaupimasis pleuroje tęsiasi, tai labai padidėja 
intrapleurinis spaudimas. Prasideda tarpusienio dislokacija, mažėja veninis tekėjimas 
į širdį, minutinis širdies tūris. Tai labai greitai sukelia kraujotakos nepakankamumą 
ir mirtį. 

Vožtuvinio pneumotorakso požymiai: dažnėjantis kvėpavimas; retėjantys kvėpa-
vimo judesiai; hiperrezonansas stuksenant; poodinė emfizema; tachikardija, hipo-
tenzija; trachėjos palinkimas į priešingą nuo pažeidimo pusę; išpūstos kaklo venos. 

Jeigu pacientas dirbtinai ventiliuojamas, tai labai didėja kvėpavimo slėgis esant 
tam pačiam tūriui.

Vožtuvinis pneumotoraksas anestezijos metu susidaro šiais atvejais: punktuojant 
pleuros ertmę ir pažeidus visceralinę pleurą; pradėjus teigiamo spaudimo ventiliaciją 
ir staigiai įpūtus oro į pleuros ertmę per defektą visceralinėje pleuroje.

Visceralinę pleurą galima pažeisti šiais atvejais: krūtinės ląstos traumų atveju, 
lūžus šonkauliams; punktuojant centrinę veną, ypač taikant viršraktikaulinį būdą; 
ventiliuojant pacientus, kuriems yra plaučių emfizema (barotrauma). 

Uždaras pneumotoraksas gali labai didėti, kai narkozei sukelti vartojamas N2O 
(azoto suboksidas). N2O į pleuros ertmę plinta greičiau nei pasišalina azotas – tai 
sukelia intrapleurinio spaudimo didėjimą ir plaučio kolapsą. 
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Skubioji pagalba ir gydymas: būtina nutraukti N2O vartojimą, padidinti deguo-
nies koncentraciją įkvėpimo mišinyje iki 100 proc. Nedelsiant reikia įkišti 14–16 
mm skersmens kaniulę į pleuros ertmę II tarpšonkauliniame tarpe, vidurinėje rak-
tikaulinėje linijoje. Jeigu tai pavyksta sėkmingai atlikti, dujos pradeda pasišalinti iš 
pleuros ertmės su spaudimu, mažėja kvėpavimo nepakankamumas ir didėja minu-
tinis širdies tūris. Pleuros ertmės drenuojamos V tarpšonkauliniame tarpe, pažeistos 
pusės vidinėje pažastinėje linijoje, daroma krūtinės rentgenograma. 

Hipotenzija. Arterinis kraujo spaudimas priklauso nuo minutinio tūrio ir peri-
ferinio kraujagyslių pasipriešinimo. Vieno iš jų arba abiejų kartu mažėjimas sukelia 
hipotenziją.

Širdies minutinio tūrio mažėjimo priežastys: sumažėjęs veninio kraujo grįžimas į 
širdį dėl hipovolemijos (nukraujavimas, dehidratacija); mechaninė venų obstrukcija 
(netaisyklinga paciento padėtis ant operacinio stalo; plaučių arterijos embolija; vož-
tuvų pneumotoraksas; širdies tamponada); pablogėjusi miokardo geba susitraukti 
dėl neigiamo inotropinio intraveninių ar inhaliacinių anestetikų poveikio; išeminės 
širdies ligos; hipoksijos, acidozės.

Širdies susitraukimo dažnio pokyčiai. Bradikardija, retesnė nei 40 k./min., gali 
taip sumažinti minutinį širdies tūrį, kad jo nebegali kompensuoti didėjanti susitrau-
kimų jėga, pradeda mažėti arterinis kraujo spaudimas. Tachikardija, didesnė nei 160 
k./min., labai sumažina širdies prisipildymą ir minutinį tūrį. 

Periferinio kraujagyslių tonuso mažėjimo priežastys:
•	 Anesteziją sukeliantys vaistai gali sukelti vazodilataciją, veikdami arteriolių 

tonusą, išlaisvindami histaminą arba mažindami simpatinės nervų sistemos 
tonusą.

•	 Sepsio metu išsiskiriantys toksinai gali pažeisti prekapiliarų tonusą ir sukelti 
visų kraujagyslių išsiplėtimą.

•	 Nugaros smegenų pažeidimas viršutinėje dalyje mažina simpatinės nervų sis-
temos tonusą ir sukelia vazodilataciją, o T5 pažeidimas gali sukelti ryškią bra-
dikardiją dėl širdies simpatinių nervų tonuso sutrikimo.

•	 Hiperkapnija ir hipertermija sukelia vazodilataciją. 
Esant hipovolemijai, arterinis kraujo spaudimas gali būti ir normalus dėl pa-

didėjusio periferinio kraujagyslių pasipriešinimo, prasidėjus kompensacinei vazo-
konstrikcijai. Arterinį kraujo spaudimą šiuo atveju reikia vertinti kartu su centriniu 
veniniu spaudimu. Pradedant hipotenzijos gydymą, svarbu žinoti normalų buvusį 
paciento kraujo spaudimą. Hipotenziją koreguoti reikia, kai paciento kraujo spaudi-
mas yra 20–30 proc. mažesnis nei jo normalus vidutinis. Pradedant skysčių infuziją 
prieš anesteziją ir atsargiai vartojant anestetikus, galima išvengti gilios hipotenzijos. 
Prasidėjusi hipotenzija koreguojama skysčių infuzija arba vazopresoriais – tai pri-
klauso nuo priežasties. 
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Hipertenzija. Ją dažniausiai sukelia hipoksemija, hiperkapnija, skausmas. La-
biau būdinga pacientams, linkusiems į hipertenziją. Pirmiausia šalinama priežas-
tis, sukėlusi hipertenziją. Jeigu kraujo spaudimas ir toliau išlieka labai padidėjęs, 
taikomas gydymas vaistais. Hipertenzija didina deguonies sunaudojimą ir poreikį 
miokardui, po to gali prasidėti išemija, aritmijos ir kairiojo skilvelio nepakanka-
mumas. Hipertenzijos korekcijai galima vartoti įvairius vaistus (kalcio antagonistus, 
β-blokatorius, nitratus, klofeliną, natrio nitroprusidą ir kt.). Jie parenkami individu-
aliai. Būtina nustatyti pooperacinio skausmo stiprumą ir jį malšinti. 

Širdies aritmijos. Jos neretai ištinka anestezijos, operacijos metu arba pacientui 
atsibundant ir dažniausiai susijusios šiais veiksniais:

•	 Hipoksija, hiperkapnija, toksemija.
•	 Vandens ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimu.
•	 Miokardo išemija.

Specialūs aritmijų gydymo metodai dažniausiai taikomi, kai aritmijos sukelia 
širdies veiklos pablogėjimą ir hipotenziją. 

Vėmimas ir regurgitacija. Skrandžio turinys į kvėpavimo takus gali patekti (as-
piracija) indukcijos, palaikomosios anestezijos metu ir ankstyvuoju laikotarpiu po 
anestezijos, kai kvėpavimo takai nėra apsaugoti nuo aspiracijos (t. y. pacientas ne-
intubuotas). 

Vėmimas. Tai aktyvus procesas, kai skrandžio, netgi žarnų turinys spazmiškai 
susitraukiant pilvo raumenims, išstumiamas į burną. Prieš vėmimą paprastai būna 
pykinimas, seilėtekis, padažnėjus kvėpavimas, tachikardija. Vėmimo metu antgerklis 
spazmiškai susitraukia, uždarydamas balso plyšį, todėl skrandžio turinys retai paten-
ka į trachėją ir tik nesąmoningiems pacientams. 

Vėmimas nepageidautinas dėl šių priežasčių: 
•	 Jis nemalonus.
•	 Galimos sunkios pasekmės.
•	 Gali pažeisti operuotas akis, lūpas, veidą ir kt. 
•	 Gali padidinti akispūdį ar vidinį pilvo spaudimą. 

Regurgitacija. Tai pasyvus skrandžio turinio išsiliejimas į ryklę be vėmimo jude-
sių. Regurgitacija dažniausiai yra „tyli“, todėl vėlai pastebima, taigi, ji pavojingesnė 
už vėmimą. Skrandžio turinys yra labai rūgštus – pH < 2,5, todėl tos plaučių da-
lys, į kurias patenka rūgštus skrandžio turinys, chemiškai pažeidžiamos, prasideda 
pneumonitas, sutrinka dujų difuzija, kartais pacientas miršta nuo progresuojančios 
hipoksemijos. Mirtingumas, taikant ankstyvą ir šiuolaikinį gydymą, sudaro 25–40 
proc., tai priklauso nuo plaučių pažeidimo ploto.

Kliniškai būdingi bronchospazmo požymiai: sunkus švokščiantis kvėpavimas, ci-
anozė, tachikardija. 
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Intensyviai gydant, šie požymiai gali iš dalies išnykti, tačiau po 4–6 val. pradeda 
ryškėti kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, prasideda hipoksemija ir hiperka-
pnija, tiriant rentgenologiškai matomi infiltraciniai pokyčiai. 

Veiksniai, skatinantys vėmimą ir regurgitaciją. Pacientų skrandis yra pilnas. Jame 
gali būti maisto, kraujo, stazinio žarnų turinio (žarnų nepraeinamumas, peritonitas).

Ilgesnis pasišalinimo iš skrandžio laikas: nėščios moterys, sunkios būklės paci-
entai, pacientai, patyrę galvos traumą, vartojantys opioidus, skrandžio prievarčio 
susiaurėjimas. 

Padidėjęs vidinis pilvo spaudimas: nutukimas, nėštumas, ascitas, pilvo ertmės 
navikai, padėtis ant operacinio stalo (galva žemiau už liemenį).

Stemplės rauko nepakankamumas; anatominiai defektai (hernia hiatus), nuolat 
esantis skrandžio zondas. 

Regurgitacijos ir vėmimo profilaktika.
Reikia ištuštinti skrandį, t. y. nevalgyti prieš operaciją 6 val.
Jeigu pacientas pavalgęs, o operacija neatidėliotina, būtina zonduoti skrandį. 

Skrandžio plauti negalima.
Rengiant operacijai reikia slopinti skrandžio sulčių sekreciją, H2 receptorių blo-

katoriais.
Reikia intubuoti pacientą, taikant vietinę gerklų anesteziją arba greitą įvadinę 

anesteziją ir intubaciją. 
Vėmimas arba regurgitacija dažniausiai prasideda intubuojant po indukcijos 

arba bendrosios anestezijos metu pacientui kvėpuojant spontaniškai per kaukę. No-
siaryklėje pasirodo skrandžio turinio, po to prasideda kosulys, intensyvus bronchos-
pazmas, didelė atelektazė, cianozė, šokas. Tačiau dažnai aspiracija nedideliu skran-
džio turinio kiekiu (30–40 ml) gali būti „tyli“, bet ne mažiau pavojinga. Laikotarpis 
nuo aspiracijos iki klinikinių aspiracinio pneumonito simptomų atsiradimo (cia-
nozė, tachikardija, hipotenzija, Sp02 sumažėjimas) yra labai trumpas, t. y. 6–8 val. 

Neatidėliotina pagalba ir gydymas. Jeigu anestezijos metu pacientas pradeda 
vemti arba regurgituoti, todėl nedelsiant reikia:

•	 Pasukti paciento galvą į šoną ir nuleisti žemyn galvūgalį.
•	 Išsiurbti nosiaryklėje esantį skrandžio turinį. 

Jeigu įvyko aspiracija, nedelsiant būtina:
•	 Pacientą greitai intubuoti.
•	 Į skrandį įkišti zondą.
•	 Išsiurbti steriliu kateteriu iš trachėjos ir bronchų aspiruotą turinį.
•	 Duoti kvėpuoti 100 proc. deguonies.
•	 Bronchoskopija atliekama, tik įtarus aspiraciją kietomis ir stambiomis maisto 

dalelėmis.
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•	 Dirbtinė plaučių ventiliacija 100 proc. deguonimi su teigiamu spaudimu iš-
kvėpimo gale (PEEP). 

•	 Jeigu yra bronchospazmo požymių, reikia skirti bronchodilatatorių, kortikos-
teroidų.

•	 Koreguoti homeostazės sutrikimus.
•	 Stebėti kraujo dujų pokyčius, rentgenologinę plaučių vaizdo dinamiką. 
•	 Planinė operacija atidedama, pacientas guldomas į intensyviosios terapijos 

skyrių. 
Ūminė anafilaksinė ir anafilaktoidinė reakcija. Anafilaksinės reakcijos kyla jau 

imunizuotam pacientui, kurio kraujyje gaminasi imunoglobulino E antikūnai prieš 
anksčiau vartotą antigeną. Dėl antikūnų ir antigeno sąveikos išsiskiria daug farma-
kologiškai aktyvių medžiagų: histaminas, leukotrienai, prostaglandinai, kininai ir kt. 
Anafilaktoidinių reakcijų klinikiniai požymiai tokie patys kaip anafilaksinių. 

Pirmoji pagalba. Nutraukti visų anestezinių medžiagų vartojimą, net inhaliaci-
nių. Būtina sudaryti kvėpavimo takų praeinamumą. Sudaryti tinkamą plaučių venti-
liaciją. Intubacija daroma, kai spontaninis kvėpavimas nepakankamas arba pacientas 
labai silpnas. Jeigu yra labai ryški gerklų edema, trikdanti kvėpavimo takų praei-
namumą, daroma krikotomija arba tracheostomija. Koreguoti hipotenziją intrave-
niniais kristaloidų tirpalais (1–5 1), pakelti paciento kojas. Būtina skubiai į veną 
sušvirkšti 50–100 µg adrenalino. Jei kraujo spaudimas neišmatuojamas (kolapsas), 
į veną reikia sušvirkšti 0,5–1 mg adrenalino; jei nepadeda, būtina pakartoti. Stebėti 
EKG, SpO2, arterinį kraujo spaudimą, iškvepiamojo oro CO2, centrinį veninį spau-
dimą, diurezę. Tolesniam gydymui skiriama: solbutamolio 2,5–5 mg/kg; 6 mg/kg 
aminofilino infuzija per 20 min.; antihistamininių vaistų (4–8 mg chlorfeniramino, 
50 mg rantidino), steroidų (500 mg hidrokortizono arba į veną 2 g metilprednizo-
lono).

Pacientą būtina skubiai perkelti į intensyviosios terapijos skyrių gydymui ir 
stebėsenai. 

2.1.2. VIETINĖ IR REGIONINĖ ANESTEZIJA
Vietine anestezija 
Vietine anestezija vadinama nedidelės kūno srities anestezija vietiniu anestetiku. 
Jos rūšys: 

•	 Vietinė paviršinė (gleivinių) anestezija. 
•	 Vietinė infiltracinė anestezija. 

Regionine anestezija vadinamas atskiros kūno dalies (pvz., plaštakos, rankos, ko-
jos) skausmo malšinimas vietiniais anestetikais, kurie veikia nervų kamienus, pluoš-
tus, rezginius, nugaros smegenis. 
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Jos rūšys: 
•	 Laidinė nervų kamienų bei rezginių anestezija (blokada).
•	 Intraveninė anestezija, naudojant turniketus.
•	 Spinalinė bei epidūrinė anestezija. 

Vietinę ir regioninę anesteziją sukelia vietiniai anestetikai. Jie, tiesiogiai veikda-
mi nervinį audinį, kažkuriam laikui nutraukia nervinio impulso perdavimą iš dirgi-
nimo židinio į centrinę nervų sistemą. 

Periferinės nervų blokados. Sušvirkštus vietinį anestetiką šalia nervų, nervų ka-
mieno arba nervų rezginių, užtveriamas kelias nerviniam impulsui plisti nervų skai-
dulomis. Paprastai jos atliekamos operuojant viršutines arba apatines galūnes, taip 
pat traumų ir lūžių atvejais (pvz., paravertebralinė, tarpšonkaulinių nervų blokada). 
Dažniausiai taikoma viršutinės galūnės nervų rezginių bei kamienų blokada, nes 
ranka labiausiai tinka laidinei anestezijai atlikti. Viena injekcija galima numalšinti 
skausmą visoje rankoje. Norint numalšinti skausmą apatinėje galūnėje, reikia atlikti 
2–3 vietinių anestetikų injekcijas. Dažniau taikoma spinalinė arba epidūrinė bloka-
da. 

Peties rezginio blokada. Jei daroma rankos operacija, dažniausiai skausmui mal-
šinti atliekama peties rezginio blokada, nes ji sukelia pakankamai gerą analgeziją ir 
raumenų relaksaciją. Peties rezginys sudarytas iš C5-8–T1 nugaros smegenų šaknelių. 
Jos, persipindamos ties raktikauliu ir pirmuoju šonkauliu, sudaro atskirus kamienus, 
o pažasties duobėje – jau 3 atskirus nervus (medianus, radialis, ulnaris). Analge-
zija sukeliama visoje rankoje viena injekcija užtveriant peties rezginį šiais būdais: 
tarplaiptiniu, viršraktikauliniu, pažastiniu. Mažiausiai pavojingas (pleuros viršūnės 
punkcijos tikimybė) būdas yra rezginio blokada pažastinėje duobėje. 

Komplikacijos: 
•	 Atsitiktinai įdūrus į arteriją gali susidaryti kraujosruva, kuri mažina blokados 

veiksmingumą. 
•	 Vietinio anestetiko perdozavimas (bendrinis poveikis). 
•	 Alerginės reakcijos. 

Spinalinė anestezija (SA).
Anatomija. Nugaros smegenų kanalas prasideda nuo didžiosios kaukolės angos 

ir tęsiasi iki kryžmens (sakralinio plyšio). Kaulinio kanalo priekinė siena sudaryta iš 
slankstelių kūnų, šoninės – iš slankstelių lanko kojyčių, o užpakalinė – iš slankstelių 
keterinių ataugų ir užpakalinių plokštelių. Spinalinės anestezijos metu yra blokuoja-
mos priekinės ir užpakalinės nugaros smegenų šaknelės. Sensorinių nervų skaidulų 
skersmuo siauresnis (jos plonesnės) nei motorinių, todėl jos pirmiausia blokuoja-
mos. Pacientas tiriamas prieš operaciją ir jo būklė vertinama taip, kaip prieš bendrąją 
anesteziją. 
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Papildomi tyrimai: nustatomi neurologiniai defektai, stuburo anatominės ypa-
tybės bei punkcijos vieta, išsiaiškinama, ar pacientas linkęs kraujuoti. Šiuo atveju 
būtinas kruopštus kraujo krešumo sistemos tyrimas. Pacientui reikia papasakoti apie 
anestezijos metodus ir pooperacinio laikotarpio ypatybes. 

Anestezijos metu būtina stebėti:
•	 Kvėpavimo dažnį.
•	 Arterinį kraujo spaudimą. 
•	 EKG. 
•	 Pulsinę oksimetriją. 

Reikia parengti visas priemones kvėpavimo ir kraujotakos funkcijoms palaikyti 
(priemones intubacijai, oksigenoterapijai, dirbtinei plaučių ventiliacijai, vaistus). 

Indikacijos: apatinių galūnių, lyties organų, šlapimo pūslės, priešinės liaukos, 
cezario pjūvio, tiesiosios žarnos, tarpvietės operacijos. 

Kontraindikacijos. Absoliučios: paciento nesutikimas; vietinė infekcija odos 
punkcijos vietoje; išplitęs sepsis; koaguliopatija; alergija anestetikui; padidėjęs in-
trakranialinis spaudimas. Reliatyvios: vietinė infekcija kitoje vietoje; hipovolemija; 
centrinės nervų sistemos ligos; lėtiniai nugaros skausmai. 

Aspirino bei nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimas nėra kontraindika-
cija SA. 

Šoninė paciento padėtis: pacientas guldomas ant šono. Jei anestezijai vartojamas 
hipobarinis tirpalas, operuojamas šonas (pusė) yra viršuje, jei hiperbarinis – apačioje. 

Stuburo linija horizontali, keliai sulenkti ir pritraukti prie krūtinės, smakras 
prilenktas prie krūtinės, nugara sulenkta.

Sėdima paciento padėtis. Ši padėtis dažniausiai tinka juosmeninės dalies bloka-
dai ir nutukusiems žmonėms. Pacientas sėdi. Jo kojos, sulenktos per kelius, užke-
liamos ant taburetės. Galva ir pečiai palenkti žemyn, smakras prie krūtinės, nugara 
sulenkta.

Epidūrinė anestezija (EA). Sušvirkščiama vietinio anestetiko į epidūrinį tarpą. 
Nervų blokada. Vietinis anestetikas, sušvirkštas į epidūrinį tarpą, veikia nervų 

šakneles ir sukelia jų inervacijos srityje sensorinę, motorinę ir simpatinę blokadas. 
Šios anestezijos eiga tokia pati kaip spinalinės anestezijos: pirmiausia išnyksta skaus-
mo, po to temperatūros ir taktiliniai pojūčiai, vėliausiai – visceraliniai pojūčiai. EA 
blokados pradžia yra lėtesnė negu SA, mažesnis ir sensorinės bei motorinės bloka-
dos stiprumas. Į epidūrinį tarpą sušvirkštas anestetikas turi prasiskverbti per kietąjį 
smegenų dangalą, kuris gaubia šakneles, todėl anestezijos poveikis prasideda tik po 
20–30 min. 

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Dėl simpatinių nervų blokados ir vazo-
dilatacijos kaip ir spinalinės anestezijos metu atsiranda hipotenzija. Jei anestetikas su 
adrenalinu švirkščiamas į epidūrinę veną, gali pasireikšti tachikardija ir hipertenzija. 



145

Įrodyta, kad EA mažina veninių trombozių ir plaučių arterijų embolijų skaičių pa-
cientams, kuriems daryta galūnių operacijų, pooperaciniu laikotarpiu, nes mažėja 
trombocitų agregacija ir gerėja fibrinolizinė funkcija. 

Indikacijos: Taikomas kaip savarankiškos centrinės nervų blokados metodas (jo 
indikacijos tokios pačios kaip spinalinės anestezijos). Kaip analgezijos dalis bendro-
sios anestezijos metu, atliekant sudėtingas kraujagyslių, žarnyno, plaučių operacijas. 
Natūralaus gimdymo skausmams malšinti.

Pooperaciniam skausmui malšinti. 
Spinalinės ir epidūrinės anestezijos komplikacijos. 
Hipotenzija ir bradikardija. Hipotenzija dažniausiai pasitaiko nugarinės ir epi-

dūrinės anestezijos metu, ypač esant hipovolemijai. Jos priežastis – simpatinė bloka-
da ir vazodilatacija.

Gydymas: į veną skiriamos infuzijos (500–1000 ml Ringerio tirpalo) pirmąsias 
20 min., kojų pakėlimas, oksigenoterapija, efedrino (5–10 mg į veną). Per didelė in-
fuzinė terapija yra pavojinga tiems pacientams, kurių širdies ir kraujagyslių sistemos 
atsargos yra išsekusios. Pasibaigus anestetiko veikimui, dėl sisteminės hipervolemijos 
gali prasidėti plaučių edema. 

Bradikardija, kurios priežastis yra širdies simpatinių skaidulų blokada (ypač 
aukščiau T.), gydoma 0,4–1,2 mg atropino į veną. 

Spinalinės ir epidūrinės anestezijos komplikacijos (ūminės) 
Parestezija (pacientas staiga pajunta lyg elektros šoką punkcijos metu). Jos prie-

žastis – spinalinio nervo trauma. Būtina patraukti adatą, kol išnyks parestezija.
Kraujas adatoje pasirodo, kai praduriama epidūrinė vena, prieš praduriant kie-

tąjį smegenų dangalą. Jei po punkcijos smegenų skystis negreitai tampa skaidrus, 
adatą reikia ištraukti ir durti į kitą segmentą. 

Dusulys. Jis atsiranda dėl aukštai daromos anestezijos, kai blokuojamos aferen-
tinės skaidulos, nuo kurių priklauso krūtinės ir pilvo sienos judesiai. Jei progresuoja 
hipoventiliacija, reikia taikyti pagalbinę ventiliaciją.

Apnėja. Kvėpavimas gali sustoti, pablogėjus kraujotakai pailgosiose smegenyse 
dėl ryškios hipotenzijos arba dėl tiesioginės C3–C5 blokados (visiška spinalinė bloka-
da). Būtina nedelsiant atlikti intubaciją ir pradėti dirbtinę plaučių ventiliaciją. 

Pykinimas ir vėmimas. Jis atsiranda dėl hipotenzijos arba n. vagus dirginimo.
Gydymas: reikia koreguoti arterinį kraujo spaudimą, taikyti O2 inhaliaciją, į 

veną leisti atropino. 
Spinalinės ir epidūrinės anestezijos komplikacijos (pooperacinės) 
Galvos skausmas. Jis stipresnis sėdint, silpnesnis gulint. Dažniausiai prasideda 

pakaušio srityje, pereina į kaklą; skausmui stiprėjant, galimos haliucinacijos ir dve-
jinimasis akyse. Paprastai skausmas prasideda praėjus 24–48 val. po operacijos. Jo 
priežastis – smegenų skysčio nutekėjimas per skylutę kietajame dangale, kuri atsi-
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randa po punkcijos. Sumažėjus smegenų skysčio slėgiui, pasislenka stuburo smegenų 
kraujo indai ir nervai. Galvos skausmai būdingi 5–10 proc. pacientų, dažniau jau-
niems, kai naudojamos didesnio skersmens adatos arba atliekama keletas punkcijų 
(pvz., nesėkmės atveju) tam pačiam ligoniui. 

Nugaros skausmas toks pat kaip po bendrosios anestezijos. Prasidėjus raumenų 
relaksacijai, išnyksta juosmeninė lordozė, todėl tempiami raiščiai, sąnarių kapsulės ir 
raumenys. Gydoma anestetikais.

Šlapimo susilaikymas. Blokuojant eferentinius nervus nuo T5 iki L4, didėja rau-
ko tonusas, todėl susilaiko šlapimas. 

2.1.3. SLAUGA ANESTEZIJOS METU
Stebėsena. Pagrindinis uždavinys – apsaugoti pacientą nuo komplikacijų, kurių 

gali rastis anestezijos ir operacijos metu. Todėl monitoriuje būtina stebėti gyvybines 
organizmo funkcijas ir anestezijos eigą. Naudojami specialūs monitoriai ir vertinami 
pagrindinių organizmo sistemų funkcijų rodikliai. Tai didina anestezijos saugumą, 
nes monitoriai nedelsiant signalizuoja apie anestezijos eigos ir paciento gyvybinių 
funkcijų sutrikimus. 

Stebėsena monitoriumi priklauso nuo šių veiksnių:
•	 Paciento būklės.
•	 Operacijos rūšies ir jos technikos.
•	 Anestezijos metodo.
•	 Turimų priemonių stebėti.
•	 Anesteziologo kvalifikacijos. 

Standartinė paciento stebėsena monitoriumi. Operacijos metu taikant bendrąją 
anesteziją, stebima:

•	 Arterinis kraujo spaudimas (neinvazinis), 
•	 Kvėpavimo dažnis. 
•	 Pulsinė oksimetrija (HbO2).
•	 Kapnometrija ir kapnografįja.
•	 Įkvepiamojo deguonies koncentracija (FiO2). 
•	 EKG, arterinis kraujo spaudimas, kvėpavimo dažnis.

Papildomai stebima: arterinis kraujo spaudimas invaziniu būdu; spaudimas 
plaučių arterijoje; centrinis veninis spaudimas; nervo-raumens jungties funkcija, tai-
kant periferinę nervų stimuliaciją, centrinė ir periferinė kūno temperatūra, diurezė. 

Širdies ir kraujagyslių sistema. 
Pulsas. Paprastai čiuopiamas riešo arba žasto arterijos pulsas, nustatomas jo daž-

nis, reguliarumas. Normalus pulso dažnis – 50–90 k./min. Pulsą reikia tikrinti kas 5 
min., o silpniems pacientams jis tikrinamas dažniau. 



147

Arterinis kraujo spaudimas. Jis matuojamas tiesioginiu ir netiesioginiu būdais.
Netiesioginis (neinvazinis) arterinio kraujo spaudimo matavimas. Jis gali būti 

atliekamas apčiuopos, klausymo, oscilometriniu būdais. Matavimo tikslumas pri-
klauso nuo movos pločio. Mova turi dengti 2/3 žasto (15 cm suaugusio žmogaus 
žasto). Apčiuopos metodas yra tik orientacinis ir netikslus esant vazokonstrikcijai. 
Klausant sfigmomanometru Korotkovo metodu, nustatomi sistolinio ir diastolinio 
arterinio kraujo spaudimo dydžiai. Pastaruoju metu dažnai naudojamas automatinis 
arterinio kraujo spaudimo matavimo oscilometru būdas. Mova automatiškai išsi-
pučia nustačius intervalus. Doplerio ultragarsinis daviklis užrašo arterijos sienelės 
vibraciją, kai, lėtai krintant spaudimui movoje, atsikuria kraujotaka žasto arterijoje. 
Duomenys perduodami į monitorių, analizuojami ir pateikiami kaip sistolinio, dias-
tolinio ir vidutinio (apskaičiuoto) arterinio kraujo spaudimo dydžiai.

Tiesioginis (invazinis) arterinio kraujo spaudimo matavimas. Šis būdas naudoja-
mas, jei operacijos metu galimi dažni ir ligoniui pavojingi arterinio kraujo spaudimo 
svyravimai: širdies ir stambiųjų kraujagyslių operacijos; didelės apimties pilvo orga-
nų operacijos, kurių metu galima staigus ir didėjantis kraujo netekimas (pvz., kepe-
nų rezekcija, transplantacija ir kt.); sudėtingos neurochirurginės operacijos (krauja-
gyslių aneurizmos, navikai); pacientams, turintiems nestabilią hemodinamiką; kai 
būtinas dažnas arterinio kraujo dujų stebėjimas. 

Dažniausiai invaziniu būdu arterinis kraujo spaudimas matuojamas stipininėje 
arterijoje (a. radialis), rečiau – žasto (a. brachialis) arba šlaunies (a. femoralis) arteri-
jose. 

Elektrokardiograma (EKG). EKG stebima monitoriumi visiems operuojamiems 
pacientams. Vertinamas širdies susitraukimų dažnis, širdies ritmas, miokardo išemija 
(ST segmento pokyčiai). Pagal pokyčius EKG nustatoma: širdies ritmo sutrikimai, 
miokardo išemija, elektrolitų pusiausvyros sutrikimai. Paprastai stebima II deriva-
cija (ji naudinga aritmijų diagnostikai), o sergantiesiems išemine širdies liga – V5 
derivacija. Naudojama trijų elektrodų sistema: dešinė ranka (RA), kairė ranka (LA) 
ir kairė koja (LL). Atsižvelgiant į Europos standartą kiekvienas elektrodas nudažytas 
tam tikra spalva: dešinės rankos (RA) – raudonas, kairės rankos (LA) – geltonas, 
kairės kojos (LL) – žalias. Stengiantis, kad būtų patogu, elektrodai fiksuojami že-
miau dešiniojo (RA) ir kairiojo (LA) raktikaulių ir krūtinės ląstos apačioje iš kairės 
(LL – žemė).

Centrinis veninis spaudimas (CVS). CVS – tai spaudimas į dešinįjį prieširdį at-
siveriančiose tuščiosiose venose. Jis matuojamas, įkišus į jas specialų kateterį per ran-
kos, poraktikaulinę, jungo arba šlaunies veną. Kateteris paprastai prijungiamas prie 
vandens manometro arba sujungiamas per daviklį (kaip ir tiesioginis arterinis kraujo 
spaudimas) su spaudimo monitoriumi. Normalus CVS – 8–10 cm H2O arba 6–8 
mm Hg CVS vertinimas tikslingas, nustatant skysčių ir kraujo netekimą operacijos 
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metu. Jei CVS mažesnis nei 8 cm H2O, tai hipovolemija, koreguojama atitinkama 
infuzine terapija.

Hipotenzija, esant padidėjusiam centriniam veniniam spaudimui (daugiau 
kaip 18–20 cm H20), būdinga širdies nepakankamumui. 

Centrinis veninis spaudimas didėja ir dėl per gausios infuzinės terapijos (hi-
pervolemija); esant plautinei hipertenzijai, perikardo tamponadai, trivarčio vožtuvo 
ydoms, dirbtinės plaučių ventiliacijos metu. 

Indikacijos CVS stebėti monitoriumi:
•	 Traumatologinės ir ortopedinės operacijos, kurioms būdingas didelis nukrau-

javimas.
•	 Širdies ir krūtinės ląstos operacijos.
•	 Neurochirurginės operacijos (galimas didelis nukraujavimas arba vartojami 

diuretikai).
•	 Šokas (kardiogeninis, hipovoleminis, sepsinis, neurogeninis).

Prieš matuojant CVS, būtina nustatyti vadinamąją „nulinę” daviklio padėtį. Ji 
turi būti ties dešiniuoju prieširdžiu (vidurinė pažasties linija). 

Centrinių venų kateterizacijos komplikacijos: 
•	 Arterijos pradūrimas (hematoma, arterinė– veninė fistulė). 
•	 Pneumotoraksas.
•	 Oro embolija. 
•	 Širdies arba stambiųjų kraujagyslių perforacija. 
•	 Bakteremija. 

Plaučių arterijos spaudimo stebėsena. Plaučių arterijai kateterizuoti naudojami 
specialūs Swan–Ganz kateteriai, kurie įkišami per centrines venas į plaučių arteriją. 
Apie kateterio padėtį sprendžiama iš būdingų spaudimo kreivių ir jų dydžių moni-
toriuje 

Plaučių arterijos spaudimo stebėsena.
•	 Dešiniajame prieširdyje (RA) – 0–8 mm Hg. 
•	 Dešiniajame skilvelyje (RV) – sistolinis 14–30 mm Hg. 
•	 Plaučių arterijoje (PA) – sistolinis 15–30 mm Hg. 
•	 Plaučių kapiliarų (PAWP) – 5–15 mm Hg. 

Kardialinės. Širdies ligos (ryškus širdies nepakankamumas dėl išeminės širdies 
ligos, vožtuvų patologijos ir kt.).

Nekardialinės. Patologinė disfunkcija (šokas, sepsis, inkstų funkcijos nepakan-
kamumas).

Chirurginės (kepenų, plaučių transplantacija, torakalinė abdominalinė aneu-
rizma). 
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Kvėpavimo sistema. Pagrindinis kvėpavimo sistemos stebėjimo tikslas – sudaryti 
tinkamą organizmo oksigenaciją ir O2 išsiskyrimą ir taip išvengti hipoksemijos ir 
hiperkapnijos.

Stebima kūno dangų spalva, krūtinės judesiai, kvėpavimo dažnis ir gylis, klau-
somi plaučiai. 

Deguonies koncentracijos stebėsena. Būtina stengtis, kad operacijai būtų taikoma 
bendroji anestezija, kad deguonies tiekimas nenutrūktų. Anestezijos aparato kvėpa-
vimo sistemoje deguonies koncentracija stebima specialiais davikliais įkvėpimo ir 
iškvėpimo fazių metu.

Sutrikus arba nutrūkus deguonies tiekimui, įsijungia aliarmo signalas. Deguo-
nies analizatorius rodo, ar ligoniui tiekiama pakankama O2 koncentracija, tačiau jis 
nekoreliuoja su arterinės oksigenacijos adekvatumu. 

Pulsinė oksimetrija (SpO2). Tai standartinis metodas, kuriuo nustatomas arte-
rinio kraujo įsotinimas deguonimi. Nedidelis gaviklis yra uždedamas ant piršto, au-
sies spenelio arba nosies nugarėlės ir sujungiamas su oksimetru. Normalus arterinio 
kraujo įsotinimas deguonimi SpO2 yra 96–98 proc. Pulsinė oksimetrija yra patogus 
metodas audinių oksigenacijai nustatyti anestezijos metu ir pooperaciniu laikotar-
piu. 

Kapnometrija ir kapnografija. Kapnometrija – CO2 koncentracijos matavimas 
kvėpavimo mišinyje kvėpavimo fazių metu. Kapnografija – minėtas CO2 koncen-
tracijos grafinis vaizdas (laiko atžvilgiu). Kapnografija svarbi nustatant optimalią 
minutinę ventiliaciją, diagnozuojant hipoventiliaciją (DPV aparato gedimus, kvėpa-
vimo takų arba kontūro užkimšimą); stemplės intubaciją; įkvėpimo arba iškvėpimo 
vožtuvų gedimus; neveiklų CO2 adsorbentą. Kapnografija naudinga diagnozuojant 
piktybinę hipertermiją, vertinant gaivinimo veiksmingumą. 

Temperatūra. Anestezijos metu pacientui gali sumažėti kūno temperatūra dėl 
žemos aplinkos temperatūros, šaltų tirpalų, infuzijų, nepašildytų kvėpuojamųjų 
dujų inhaliacijos. Hipotermija būdingesnė naujagimiams arba ilgai trunkančių er-
tminių operacijų metu. 

Indikacijos temperatūrai stebėti:
•	 Galima piktybinė hipertermija.
•	 Kūdikiai ir maži vaikai.
•	 Suaugusieji, kuriems dėl operacijos ypatumų susidaro dideli temperatūros 

nuostoliai (nudegimai, pilvo organų, krūtinės ląstos operacijos).
•	 Operuojama naudojant dirbtinę kraujotaką.
•	 Karščiuojantieji. 

Temperatūra matuojama stemplėje arba tiesiojoje žarnoje specialiu elektroni-
niu įtaisu. 
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Matavimo rodmenys fiksuojami monitoriuje (galima tik stebėti monitoriuje, 
bet nerašyti ant popieriaus). 

2.1.4. SLAUGA POANESTEZINIU LAIKOTARPIU
Daugelis pacientų po operacijos ir anestezijos atsigauna be komplikacijų. Kar-

tais poanesteziniu laikotarpiu galimos sveikatai, netgi gyvybei grėsmingos kompli-
kacijos, todėl visus pacientus po anestezijos turi nuolat stebėti kvalifikuotas persona-
las poanestezinėse palatose arba skyriuose, kur laiku ir tinkamai jiems galima būtų 
padėti. Gerai apšviestas poanestezinis skyrius arba palata turi būti netoli ar greta 
operacinės ir intensyviosios terapijos skyriaus.

Pacientai, kol visiškai pabunda, guli ant specialių vežimėlių. Jei numatoma juos 
laikyti šiame skyriuje ilgiau, jie guldomi į lovą.

Greta kiekvienos lovos turi būti:
•	 Deguonies tiekimo šaltinis.
•	 Išsiurbimo įrenginys.
•	 EKG monitorius.
•	 Pulsinis oksimetras.
•	 Neinvazinis arterinio kraujo spaudimo monitorius.

Palatoje turi būti:
•	 Kvėpavimo takų praeinamumo atkūrimo ir palaikymo priemonės (laringos-

kopas, intubacinių vamzdelių rinkinys, burnos–ryklės ir nosiaryklės vamzde-
liai, bronchoskopas, instrumentai krikotomijai arba tracheostomijai atlikti).

•	 Dirbtinio kvėpavimo ir plaučių ventiliacijos priemonės (rankinis dirbtinio 
kvėpavimo aparatas, automatinis ventiliatorius, pleuros ertmės drenavimo 
priemonės).

•	 Kraujotakos atkūrimo ir palaikymo priemonės (defibriliatorius, širdį ir krau-
jagysles veikiantys vaistai, įvairūs infuziniai tirpalai).

•	 Anglies dioksido monitorius.
•	 Termometras kūno temperatūrai matuoti.

Privaloma stebėti: širdies susitraukimų dažnį; arterinį kraujo spaudimą; kvėpa-
vimo dažnį; sąmonės būseną; periferinę kraujotaką, plaučių ventiliacijos atitikimą; 
oksihemometriją.

Poanestezinius pacientus stebi anestezijos ir intensyviosios slaugos slaugytojai 
ir gydytojas anesteziologas. Ligoniai, kurie negali patys palaikyti kvėpavimo takų 
praeinamumo, nepaliekami vieni netgi trumpam laikui. Ligonio stebėjimo poanes-
tezinėse palatose laikas priklauso nuo operacijos pobūdžio ir trukmės, anestezijos 
metodo, įvykusių komplikacijų anestezijos metu.
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Dažniausiai jie stebimi keletą valandų, tačiau sunkesni ligoniai gali būti stebimi 
24 val. Pagrindiniai požymiai, pagal kuriuos galima perkelti pacientus į bendrąją 
palatą:

•	 Visiškai grįžusi sąmonė.
•	 Pacientai patys gali palaikyti kvėpavimo takų praeinamumą.
•	 Adekvatiškas spontaninis kvėpavimas.
•	 Stabili kraujotaka.
•	 Minimalus kraujavimas iš operacijos vietos.
•	 Adekvatus skausmo malšinimas.
•	 Normali kūno temperatūra.

Pacientai, kuriuos reikia ilgiau stebėti ir gydyti (dirbtinė plaučių ventiliacija, 
homeostazės korekcija, kraujotakos palaikymas ir t. t.), tiesiai iš operacinės perkelia-
mi į intensyviosios terapijos skyrių.

Dažniausiai pasitaikančios komplikacijos poanesteziniu laikotarpiu:
1. Užsitęsęs narkozės sukeltas miegas: dalis ligonių į poanestezinę palatą perkelia-

mi dar nesąmoningi dėl liekamojo anestetikų poveikio šiais atvejais: 
a)anestezijai vartojami gariniai anestetikai, turintys didelį tirpumo kraujyje ko-
eficientą; 
b)didelės barbitūratų dozės;
c)benzodiazepinai;
d)didelės fentanilio dozės.

Nesąmoningi ligoniai po anestezijos gali likti ir dėl CNS patologijos: smegenų 
išemijos, intrakranialinės kraujosruvos, trombozės, epilepsijos arba oro embolijos. 
Sąmonė gali išlikti sutrikusi ir dėl hipoksemijos, hiperkapnijos (pCO2 60 mm Hg) 
hipotenzijos, hipotireozės, kepenų ir inkstų funkcijos nepakankamumo. Esant są-
monės sutrikimui, dažnai būna ir kvėpavimo funkcijos sutrikimas.

2. Hipoventiliacija. Ji dažniausia poanestezinio laikotarpio komplikacija, kurią 
gali sukelti: 

a) kvėpavimo takų praeinamumo sutrikimas; 
b) centrinis kvėpavimo slopinimas: liekamasis intraveninių anestezinių medžia-
gų, narkotinių analgetikų poveikis; hipokapnija; hipotermija; CNS patologija;
c) pablogėjusi kvėpavimo funkcija: liekamasis relaksantų poveikis; skausmas, 
pneumotoraksas, hemotoraksas; diafragmos relaksacija; nutukimas. 

Alveolinės hipoventiliacijos atveju mažėja parcialinis deguonies slėgis alveolėse 
ir arteriniame kraujyje ir didėja anglies dvideginio kiekis.

Narkotiniai analgetikai, vartojami skausmui malšinti operacijos metu ir poo-
peraciniu laikotarpiu, gali slopinti kvėpavimą. Būdingas retas, paviršinis kvėpavimas 
(10 k./min.), kuris kartais gali sustoti. Narkotiniai analgetikai mažina kvėpavimo 
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centro dirglumą hiperkapnijai. Gydyti vartojamas centrinio veikimo analgetikas na-
loksonas iki 1 mg į veną.

Liekamoji raumenų relaksacija kartais lemia kvėpavimo funkcijos sutrikimą 
ponarkoziniu laikotarpiu. Kvėpavimas yra paviršinis, dažnas, matyti nekoordinuoti 
diafragmos ir tarpšonkaulinių raumenų susitraukimai. Ligoniai neramūs, prasideda 
tachikardija, hipertenzija. Ligoniai yra sąmoningi, tačiau iš dalies paralyžiuoti. Dia-
gnozė tiksliai nustatoma stebint motorinį periferinių nervų atsaką į elektrinį dirgiklį. 
Yra ir subjektyvūs klinikiniai mėginiai, pvz., gebėjimas laikyti galvą, pakeltą nuo 
pagalvės, 5 sek., laikyti stipriai suspaustą plaštaką ir kt. Jeigu po dekurarizacijos pro-
zerinu ar neostigminu kvėpavimo funkcija ir raumenų tonusas neatkuriami, tęsiama 
dirbtinė plaučių ventiliacija iki visiško raumenų tonuso atkūrimo.

Pilvo ištempimas dujomis, skysčiais, maistu ar vaisiumi kelia diafragmą krūti-
nės ląstos link ir sunkina kvėpavimą. Jeigu kvėpavimą dar sunkina raumenų silpnu-
mas, skausmas arba vartoti analgetikai, hipovolemija neišvengiama. Tokiems pacien-
tams galima padėti, juos pasodinus. Tai sumažina gravitacijos jėgą, žarnų spaudimą 
ir diafragmos pakilimą. Hipotermija taip gali sumažinti plaučių ventiliaciją, tačiau 
jeigu nėra kitų veiksnių, bloginančių ventiliaciją, tai patenkina organizmo deguo-
nies poreikius ramybės metu tam tikram laikotarpiui. Pacientus reikia kuo greičiau 
sušildyti.

3. Hipotenzija. Tai dažniausiai pasitaikanti širdies ir kraujagyslių sistemos kom-
plikacija poanesteziniu laikotarpiu, kurią gali sukelti daug veiksnių (vienas arba keli 
vienu metu):

•	 Hipovolemija.
•	 Pablogėjusi miokardo geba susitraukti.
•	 Vazodilatacija.
•	 Širdies ritmo sutrikimai.

Hipovolemija pooperaciniu laikotarpiu dažniausiai prasideda kartojantis arba 
besitęsiant kraujavimui iš operacinės vietos į pleuros arba pilvo ertmes, arba per 
drenus. Cirkuliuojančio kraujo kiekis gali mažėti gausiai prakaituojant, vemiant, 
gausiai šlapinantis. Hipovolemiją rodo šie veiksniai:

•	 Šalta ir drėgna oda.
•	 Pulso padažnėjimas > 100 k./min.
•	 Diurezės sumažėjimas < 30 ml/val.
•	 Periferinės temperatūros mažėjimas dėl kompensacinės periferinės vazokons-

trikcijos.
Hipovolemijos korekcija:

•	 100 proc. deguonies inhaliacija per kaukę.
•	 Didinamas tekėjimas į širdį, nuleidus galvūgalį žemyn arba pakėlus paciento 

kojas.
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•	 Nedelsiant lašinama skysčių į veną, iš pradžių lašinami kristaloidai arba ko-
loidiniai tirpalai, netekus daugiau nei 30 proc. cirkuliuojančio kraujo tūrio, 
lašinamo kraujo.

•	 Chirurginės kraujavimo stabdymo priemonės: užspaudimas, turniketai, žaiz-
dos apžiūra ir sutvarkymas.

Miokardo gebą susitraukti blogina liekamasis anesteziją sukeliančių medžiagų 
poveikis. Kairiojo skilvelio nepakankamumas gali prasidėti, kai vartojama per daug 
skysčių. Lengvai formai būdinga pablogėjusi periferinė kraujotaka, tachikardija, ta-
chipnėja. Progresuojant nepakankamumui, prasideda dusinimas su stipriu kosuliu, 
kaklo venos prisipildo apatinėse plaučių dalyse girdimi drėgni karkalai.

Gydymo pradžioje pacientai sodinami, duodama kvėpuoti 100 proc. deguo-
nies. Būtina stebėti EKG, pulsinę oksimetriją. Iš pradžių, kol diagnozė dar neaiški, 
ribojami skysčiai ir skiriama diuretikų. Norint tiksliai koreguoti gydymą, būtina 
stebėti centrinį veninį spaudimą ir valandinę diurezę. Pacientams, kai jų širdies ir 
inkstų funkcija normali, sukelti kairiojo širdies skilvelio nepakankamumą, perpilant 
daug skysčių, beveik neįmanoma.

Vazodilatacija labai dažnai pasitaiko po spinalinės arba epidūrinės anestezijos 
dėl simpatinės nervų sistemos blokados. Širdies susitraukimų dažnis paprastai išlieka 
normalus. Hipovolemija kompensuojama skysčiais arba vazopresoriais (efedrinu).

Sinusinė bradikardija < 60 k./min. prasideda po dekurarizacijos prozerinu, 
vartojant per mažas atropino dozes, įvykus ūminiam miokardo infarktui, vartojant 
β-blokatorius prieš operaciją arba jos metu. 

Sinusinė tachikardija > 100 k./min. atsiranda pooperaciniu laikotarpiu kaip 
reakcija į skausmą dėl hipovolemijos arba pakilus kūno temperatūrai. Daugelis pa-
cientų, ypač jauni žmonės, gerai toleruoja tachikardiją. Tačiau ji gali būti pavojinga 
pacientui sergant išemine širdies liga, hipertenzija.

1. Pykinimas ir vėmimas yra dažnos komplikacijos po operacijos ir anestezijos, 
pasitaikančios 20–30 proc. pacientų, dažniau moterims ir vaikams. 

Juos sukelia šie veiksniai:
•	 Operacijos vieta: dažniau po pilvo, vidinės ausies, užpakalinės kaukolės duo-

bės operacijų.
•	 Narkotinių analgetikų vartojimas operacijos metu ir po jų.
•	 Anestezinės medžiagos, kaip etomidatas, halotanas, azoto suboksidas.
•	 Hipotenzija po epidūrinės ir spinalinės anestezijų.
•	 Polinkis sirgti jūros liga.
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Pooperacinio skausmo malšinimas
Atitinkamas pooperacinis skausmo malšinimas būtinas visiems ligoniams. 

Skausmas ne tik veikia centrinę nervų sistemą, sukeldamas nemalonų pojūtį, neri-
mą, baimę, bet neigiamai veikia visas organizmo funkcijas ir skatina (sudaro pagrin-
dą) pooperacinių komplikacijų atsiradimą. 

Veiksniai, turintys įtakos pooperaciniam skausmui ir analgezijai: 
1. Operacijos vieta. Po krūtinės ląstos ir viršutinės pilvo ertmės organų opera-

cijų skausmas yra stiprus ir ilgiau trunka nei po galūnių arba paviršinių neertminių 
operacijų.

2. Paciento psichinė būsena. Anesteziologas, prieš operaciją apžiūrėdamas pa-
cientą, turi įvertinti jo psichinę būseną ir skirti atitinkamą premedikaciją. Baimė, 
nerimas stiprina skausmo pojūtį ir didina analgetikų poreikį. 

3. Amžius ir lytis. Vyresnio amžiaus pacientams pakanka mažesnių analgetikų 
dozių, nes dėl amžiaus ir gretutinių ligų yra sulėtėjęs vaistų pasiskirstymas ir meta-
bolizmas. Paciento lytis neturi įtakos skausmo pojūčiui ir malšinimui. 

4. Skausmo malšinimas operacijos metu. Jei analgezijai buvo skirta opioidų ar 
regioninė anestezija, po operacijos keletą valandų skausmo malšinti nereikia, nes dar 
išlieka vartotų analgetikų poveikis. 

5. Kūno svoris. Jį būtina nustatyti apskaičiuojant analgetikų dozę.
Skausmo stiprumo nustatymas. Yra keletas metodų skausmo stiprumui nusta-

tyti. Vienas jų – 10 taškų linijinė skalė: 0 taškų – nėra skausmo; 5 taškai – dar 
pakenčiamas skausmas, 10 taškų – stiprus nepakeliamas skausmas. Pacientas pats 
apibūdina skausmo stiprumą balais. Paprastesnė yra 3 balų skalė: 0 – nėra skausmo, 
1 – nestiprus skausmas, 2 – vidutinio stiprumo skausmas, 3 – labai stiprus skaus-
mas. Jei skausmas yra vidutinis arba labai stiprus (2 ar 3 balai), jį būtina veiksmingai 
malšinti. Deja, nėra objektyvių kriterijų skausmo stiprumui nustatyti kūdikiams, 
labai silpniems, senyvo amžiaus arba ventiliuojamiems ligoniams. Pulso dažnėjimas 
ir kraujo spaudimo pakilimas nėra objektyvūs reakcijos į skausmą rodikliai, nes jie 
būdingi ir kitoms būklėms: karščiavimui, hipoksijai, kraujavimui. Specifiškesni re-
akcijos į skausmą požymiai: grimasos, krūpčiojimai, judėjimas, raumenų įtempimas, 
padažnėjęs kvėpavimas.

Sedacijos stiprumo nustatymas. Naudojama 4 balų skalė: 0 – nėra sedacijos, paci-
entas žvalus; 1 – lengva sedacija, lengva pažadinti; 2 – vidutinė sedacija, dažniausiai 
snaudžia, lengva pažadinti; 3 – gili sedacija, ligonis labai mieguistas, sunku pažadin-
ti. Skiriant analgetikų, būtina nustatyti analgezijos ir sedacijos gylį.

Pooperacinio skausmo malšinimo būdai.
1.Geriamieji analgetikai. Tik po nesudėtingų operacijų arba procedūrų nesti-

priam skausmui malšinti pakanka geriamųjų analgetikų. 
Veiksmingi šie vaistai:
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•	 Nenarkotiniai analgetikai: paracetamolio 0,5–1,0 g, 4–6 kartus per dieną 
(arba jo derinys su 30 mg kodeino).

•	 Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo: ketolorako 10 mg, 4 kartus per dieną, 
ypač kai opioidai kontraindikuotini arba diklofenako po 50–75 mg kas 12 
val.

•	 Narkotiniai analgetikai. Suaugusiesiems po neertminių operacijų (kojų venų, 
hemarojaus ir kt.) pooperaciniam skausmui malšinti, jei pacientas toleruoja, 
galima skirti gerti morfino grupės preparatų: lėtai išsiskiriančio morfino sul-
fato (MS Contin) 30–60 mg kas 12 val.; meperidino (demerolo) 50–150 mg 
kas 3–4 val.; kodeino 200 mg kas 4–5 val.

2. Į raumenis leidžiami analgetikai. Iki šiol vartojami standartinio morfino hi-
drochlorido 5–10 mg kas 4 val.; omnopono 10–20 mg kas 4 val.; piritramido (di-
pidorolo) 15–30 mg kas 8–12 val.; nalbufino hidrochlorido (nubaino) 10 mg kas 
3–4 val. sukelia netolygų „banguojantį“ analgezinį poveikį dėl kintamos anestetiko 
koncentracijos kraujyje. Vaistų dozės parenkamos individualiai, kol pasiekiamas pa-
geidaujamas analgezinis poveikis.

3. Paciento kontroliuojama analgezija (PKA). PKA – tai paprastas intraveninis 
skausmo malšinimo opioidais metodas, kurį reguliuoja pats pacientas. Naudojamas 
specialus mikroprocesoriaus valdomas automatinis švirkštas. Ruošiant jį darbui, pro-
gramuojami būtini parametrai: vienkartinė boliuso dozė mg; būtinas intervalas po 
vienkartinės dozės sušvirkštimo; vaisto dozė 4 val. laikotarpiui (norint išvengti per-
dozavimo); infuzijos greitis ml/val.

Prieš operaciją pacientui paaiškinama apie PKA metodiką. Analgetiko rūšis ir 
jo dozės priklauso nuo operacijos ir paciento būklės, jas nustato gydytojas anes-
teziologas. Prieš pradedant PKA, į veną švirkščiama pagrindinė (poreikio) vaisto 
dozė, kuri veiksmingai malšina skausmą. Nedidelės opioidų dozės švirkščiamos į 
veną kas 5 min., kol pasiekiama pakankama analgezija. Tada prijungiamas automa-
tinis švirkštas (PKA) ir švirkščiamas nustatytas anestetiko kiekis. Jei analgezijos gylis 
nepakankamas, pacientas gali įsišvirkšti papildomą poliuso dozę, paspausdamas ati-
tinkamą boliuso jungiklį. Stebimas analgezijos poveikis, sedacijos gylis ir kvėpavimo 
dažnis pirmąją valandą kas 15 min.; kitas 4 val. – kas valandą; vėliau – kas 4 val. 
Jei kvėpavimas suretėja mažiau nei 8 k./min., sedacija – 2 ar 3 balai, laikoma, jog 
perduozuota opioidų, PCA nutraukiama, per kaukę duodama kvėpuoti O2, į veną 
sušvirkščiama naloksono kvėpavimo centrui dirginti.

Šio metodo privalumai: galimybė palaikyti nuolatinę anestetiko koncentraciją 
kraujyje ir išlaikyti ligonio pageidaujamą analgeziją. Trukumai: ne visiems pacien-
tams galima taikyti šį metodą (silpna orientacija dėl senyvo amžiaus ar sunkios bū-
klės), jis brangus.
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4. Intraveninė opioidų infuzija. Automatiniu švirkštu opioidų preparatai nuolat 
švirkščiami į veną. Iš pradžių sušvirkščiama pradinė (poreikio) dozė kaip ir PCA 
atveju. Po to nustatoma palaikomoji dozė mg/val. (pvz., morfino 3–5 mg/val. jau-
niems žmonėms ir 1 mg/val. senyvo amžiaus pacientams).

Analgetiko koncentracija (praskiedimas) švirkšte gali būti įvairi. Patogiausia 
koncentracija – 1 mg/ml. Jei švirkštimo greitis netinkamas (pacientai jaučia skaus-
mą), jis didinamas tol, kol pasireiškia reikiamas poveikis. Jei švirkštimo (infuzijos) 
greitis yra per didelis, tai pasiekiama ne tik analgezija, bet atsiranda ir perdozavimo 
požymių (kvėpavimo centro slopinimas: retas kvėpavimas < 8 k./min., sedacija – 
2–3 balai). Tada infuzija sustabdoma, sušvirkščiama naloksono, duodama O2 per 
kaukę. Privalumai: greitas reguliuojamas analgezijos gylis, tinka ventiliuojamiems 
pacientams ir tiems, su kuriais sunku palaikyti kontaktą ir naudoti PKA. Trūkumai: 
šį skausmo malšinimo metodą gali taikyti tik specialiai apmokytas personalas in-
tensyviosios stebėsenos skyriuose. Paciento būklę būtina nuolat stebėti, nes galimas 
šalutinis opioidų poveikis.

5. Epidūrinė analgezija. Tai veiksmingas pooperacinio skausmo malšinimo me-
todas, kai vietiniai anestetikai arba jų mišinys su narkotiniais analgetikais (opioi-
dais) švirkščiamas į epidūrinį tarpą. Indikacijos: pacientams po sudėtingų žarnyno 
operacijų; pacientams po krūtinės ląstos ir pilvo organų operacijų; pacientams po 
apatinių galūnių operacijų (pvz., klubo arba kelio sąnario transplantacijų), kai paci-
entą būtina paskatinti anksčiau pradėti vaikščioti; pacientams po apatinių galūnių 
kraujagyslių operacijų, norint pasiekti pageidautiną simpatinių nervų blokadą poo-
peraciniu laikotarpiu.

Epidūrinį tarpą kateterizuoja anesteziologai prieš operaciją. Kateterio įkišimo 
į epidūrinį tarpą vieta priklauso nuo operacijos (pvz., viršutinės pilvo dalies organų 
atvejais operacijos – T6–7, klubo operacijos – L1–2, ir t. t.). Operacijos metu epidū-
rinė anestezija sudaro skausmo malšinimo dalį. Po operacijos ligoniai perkeliami į 
intensyviosios terapijos skyrių arba į ponarkozinės stebėsenos palatą. Pooperacinį 
epidūrinį skausmo malšinimo būdą skiria ir jo poveikį kontroliuoja gydytojas anes-
teziologas.

Pooperaciniam epidūriniam skausmui malšinti vartojama daug įvairių vietinių 
anestetikų ir opioidų derinių. Svarbu parinkti tinkamą vietinio anestetiko koncen-
traciją, kuri blokuotų tik sensorines nervų skaidulas, o motorinės skaidulos liktų 
neblokuotos. Opioidas, sušvirkštas į epidūrinį tarpą prasiskverbia per jį ir patenka į 
smegenų skystį bei blokuoja opioidinius receptorius stuburo smegenyse. Analgezijos 
poveikis pasiekiamas dviem būdais: veikiant anestetikui stuburo smegenų šakneles ir 
opioidams veikiant jautrius receptorius stuburo smegenyse.
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Epidūrinės analgezijos komplikacijos. Jos priklauso nuo vartojamų anestetikų. 
Komplikacijas, susijusias su vietinių anestetikų vartojimu, aptarėme „Vietinė ir regi-
oninė anestezija“ skyriuje. 

Opiodams būdingas šalutinis poveikis. Sedacija. Opiodai per epidūrinės venas 
patenka į bendrąją kraujotaką. Veikdami centrinę nervų sistemą, gali sukelti sedacinį 
poveikį. Šis poveikis būdingas tik hidrofiliniams opioidams (morfinui, diamorfinui). 
Kvėpavimo slopinimas. Jo priežastis yra opioidų slopinamasis poveikis kvėpavimo 
centrui pailgosiose smegenyse. Ši komplikacija būdinga hidrofiliniams opioidams, 
nes jie lėtai kyla stuburo kanalu aukštyn iki pailgųjų smegenų. Be to, jie lėtai įsi-
urbiami į kraujotaką. Į epidūrinį tarpą vartojant morfiną, kvėpavimo depresija gali 
tęstis iki 12 val. Pacientus, kuriems skausmui malšinti į epidūrinį tarpą švirkščiami 
opioidai, reikia stebėti, nes galimas kvėpavimo slopinimas. Niežulys. Dažniausiai 
niežti nosį. Vartojami antihistamininiai vaistai, naloksonas. Šlapimo susilaikymas. 
Priežastis – opioidų poveikis šlapimo pūslės raukui. Kartais šlapimo pūslę tenka ka-
teterizuoti 1–2 paras.

2.1.5. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išdėtykite paciento būklės įvertinimą prieš operaciją.
•	 Išvardykite premedikacijos tikslus.
•	 Išvardykite bendrosios anestezijos komplikacijas.
•	 Nurodykite ką stebėsite vietinės ir regioninės anestezijos metu.
•	 Išvardykite spinalinės ir epidūrinės anestezijos ūmines komplikacijas.
•	 Išdėstykite standartinį paciento stebėjimą monitoriumi operacijos metu, tai-

kant bendrąją anesteziją.
•	 Suformuluokite pulsinės oksimetrijos apibrėžimą. 
•	 Išvardykite dažniausiai pasitaikančias komplikacijas poanesteziniu laikotar-

piu.
•	 Nurodykite veiksnius, turinčius įtakos pooperaciniam skausmui malšinti. 
•	 Išvardykite pooperacinio skausmo malšinimo būdus.

2.1.6. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Anestezijos metu pacientas pradeda vemti arba regurgituoti. Jūsų veiksmai.
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2.2. GYVYBEI PAVOJINGOS BŪKLĖS

2.2.1. ŠIRDIES FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMAS
Tai širdies susitraukimo funkcijos nusilpimas, dėl kurio širdis nepajėgia varinėti 

kraujo kiekio normaliai žmogaus veiklai užtikrinti – tai širdies būklė, kai širdis negali 
aprūpinti organizmo pakankamu kraujo kiekiu jo metabolinėms reikmėms paten-
kinti ramybės ir fizinio krūvio metu. 

Etiologija. Širdies nepakankamumu serga 0,4–2,0 proc. gyventojų. Dažniausiai 
ŠN būna lėtinis, retai ūminis. Sergančiuosius ŠN mirtis ištinka 6–9 kartus dažniau 
nei sergančiuosius kitomis ligomis: 60 proc. vyrų ir 45 proc. moterų miršta per pen-
kerius metus nuo tada, kai pirmą kartą nustatomas ŠN. 

Rizikos veiksniai: sunkus fizinis darbas (pats po darbo stato namą); nepalan-
kūs aplinkos veiksniai, pvz., persikėlė gyventi į šalį, kur karštas ir drėgnas klimatas; 
netinkama mityba – sūrus maistas, gausus skysčių vartojimas, sūrūs mineraliniai 
vandenys; alkoholinių gėrimų vartojimas; emocinės krizės; aukštas AKS, nesigydo 
arba vaistai neveikia; nėštumas sergant širdies liga; serga širdies liga, taip pat serga 
tireotoksikoze, mažakraujyste, plaučių uždegimu, plaučių embolija, infekcine liga; 
reumato paūmėjimas; infekcinis endokarditas; MI; sutrikęs širdies ritmas. 

Priežastys. Dešinės širdies pusės nepakankamumas vystosi sergant: lėtinėmis 
plaučių ligomis; įgimtomis širdies ydomis; dešiniojo skilvelio MI; kardiomiopatijo-
mis. Kairės širdies pusės nepakankamumas vystosi sergant ligomis, kurios pažeidžia 
širdies raumenį: MI; krūtinės angina; arterine hipertenzija; kardiomiopatijomis; 
miokarditais. Ligos, kurios pažeidžia vožtuvus, gali sukelti abiejų širdies pusių nepa-
kankamumą: aterosklerozė, reumatas, infekcinis endokaridas. 

Klasifikacija. I F klasė – neribota fizinė veikla; II F klasė – fizinė veikla šiek tiek 
ribota; III F klasė – fizinė veikla labai ribota; IV F klasė – širdies nepakankamumas 
gali būti netgi ramybės metu. 

Gydymas. Nemedikamentinis: dieta, kūno svorio kontrolė, rūkymas ir alkoholis, 
fizinis aktyvumas, skiepai (gripo, hepatito B). 

Jei, laikantis dietos, nepasiseka sumažinti skysčių kaupimosi organizme, ski-
riama diuretikų (furezemido), AKF inhibitorių (enaprilio, ramiprilio); β_adreno-
blokatorių (karvedilolio, metoprololio) širdį veikiančių glikozidų (digoksino), kalio, 
magnio preparatų. 

Komplikacijos: plaučių edema, ūminis dešiniojo skilvelio nepakankamumas, 
ūminis kairiojo skilvelio nepakankamumas. 
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Plaučių edema
Tai gyvybei grėsmingas klinikinis sindromas, kurį sukelia ūminis kraujo plaz-

mos susikaupimas plaučių intersticiniame audinyje ir alveolėse. 
Etiologija. Kardiogeninė plaučių edema (dažniausiai). Kairės širdies dalies nepa-

kankamumas, padidėjęs slėgis mažajame kraujo apytakos rate: 
•	 Širdies infarktas. 
•	 Miokarditas. 
•	 Hipertenzinė krizė. 
•	 Širdies ritmo sutrikimai. 
•	 Dekompensuotos vožtuvų ydos ir kt. 

Nekardiogeninė plaučių edema. Sumažėjęs onkotinis slėgis: hiperhidracija dėl 
oligurijos bei anurijos (inkstų nepakankamumas). Sumažėjęs alveolinis slėgis, po-
ekspansinė edema, per greitas didelio pleuros skysčio išsiurbimas (per dieną ištraukti 
ne daugiau kaip 1,5 l). Aukštuminė plaučių edema: sumažėjęs alveolinis slėgis ir O2 
trūkumas su plaučių vazokonstrikcija. Padidėjęs plaučių kapiliarų laidumas: alerginis 
(anafilaksinis šokas), toksinis (kenksmingos dujos, skrandžio sulčių aspiracija, intok-
sikacija heroinu). Kitos priežastys: plaučių embolija, galvos smegenų traumos ir kt. 

Patogenezė. Keturios plaučių edemos stadijos. Intersticinė plaučių edema: plau-
čių audinio edema; alveolinė plaučių edema: alveolių ir bronchiolių serozinio skys-
čio eksudacija ir transudacija; putų susidarymas, padidėjęs pradinis skysčio kiekis; 
asfiksija. 

Klinika. Intersticinė plaučių edema: 
•	 Tachipnėja (dažnas kvėpavimas). 
•	 Sustiprėję kvėpavimo garsai. 
•	 Kartais švilpiantys karkalai. 
•	 Dispnėja (dusulys, sunkus kvėpavimas). 
•	 Ortopnėja (sunkus dusulys, kai pacientas gali kvėpuoti tik sėdėdamas arba 

stovėdamas). 
•	 Kosulys. 

Alveolinė plaučių edema: 
•	 Ryški dispnėja. 
•	 Baimė. 
•	 Cianozė arba blyškumas. 
•	 Drėgni karkalai, kartais girdimi be stetoskopo. 
•	 Putoti skrepliai. 

AKS gali būti padidėjęs esant hipertenzinei krizei, sumažėjęs esant šokui. Daž-
nai priverstinė sėdima padėtis nuleistomis kojomis, šalta, drėgna oda. 

Gydymas. Hidrostatinio slėgio plaučių kapiliaruose mažinimas: sėdima padėtis 
nuleistomis kojomis, diuretikai (Lazix 20–360 mg į veną). Kairiosios širdies gerini-
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mas. Vazodilatatoriai: geriamieji – nitroglicerino 0,8–2,4 mg kas 10 min., 1–6 kartus 
po liežuviu; intraveniniai – natrio nitroprusido infuzija – 0,25–10 µg/kg/min., ni-
troglicerino infuzija – 0,4–5,0 µg/kg/min., simpatomimetiniai aminai: dopaminas 
– 2–10 µg/kg/min. Kvėpavimo funkcijos korekcija: O

2 
per kaukę arba kateteriu per 

nosį 8–10 l/min., praleidžiant per 95 proc. etanolį, Morfinas 2–5 mg į veną kas 30 
min.; eufilinas 5,6 mg/kg į veną per 30 min.; palaikomoji dozė – 0,5 mg/kg/val., 
DPV. Kapiliarų pralaidumo mažinimas: gliukokortikoidų, prednizolono po 60–120 
mg į veną, kas 6 val. 

Ištikus ūminiam dešiniojo skilvelio nepakankamumui, pacientas staiga pradeda 
stipriai dusti, pamėlsta, prakaituoja, jam spaudžia arba skauda krūtinę; greitas nuo-
vargis, sunkumas kepenų plote, pykinimas. Kulkšnių patinimai tik vakarais, po to 
– nuolat; padidėja kepenys; skystis pilve (ascitas) ir pleuros ertmėje; išsiplėtusios ir 
perpildytos kaklo venos. 

Stebėjimai ŪDŠN: edemų; suvartotų skysčių matavimas; diurezės; kraujotakos 
stebėsena: pulsas, AKS, EKG; dehidratacijos stebėsena (oda, gleivinė, šlapimo kon-
centracija); galūnių odos temperatūros; kūno svorio; laboratorinių rodiklių. 

Ištikus ūminiam kairiojo skilvelio nepakankamumui: naktinis, priepuolinis du-
sulys; priverstinė sėdima padėtis; dusimas ir kosulys fizinio krūvio metu, vėliau ir 
ramybės būsenos metu; cianozė; karkalai. 

ŪKŠN stebėsena. Kvėpavimo stebėsena: gylis, dažnis; dėl galimos dispnėjos 
stebima: padėtis lovoje, odos spalva, kosulio pobūdis, skreplių spalva ar neatsirado 
gurguliuojantis kvėpavimas); neurologinė būklė; veido, lūpų ir nagų atspalvis; labo-
ratorinių tyrimų rodmenys. 

Slaugos tikslai: sumažinti priežastis sukeliančias simptomus; užtikrinti adekva-
tų aprūpinimą audinius deguonimi; normalizuoti skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą; 
normalizuoti šarmų ir rūgščių pusiausvyrą; užkirsti kelią komplikacijoms rastis; už-
tikrinti kvėpavimo, pragulų, tromboembolijų prevenciją; užtikrinti adekvatų maiti-
nimąsi; užtikrinti tinkamą slaugą tuštinimosi ir šlapinimosi metu; bendrauti ir ben-
dradarbiauti su pacientu bei jo artimaisiais, pagal kompetenciją suteikti informaciją.

2.2.2. GYVYBEI GRĖSMINGI RITMO SUTRIKIMAI
Širdies veiklos išnykimą sukeliantys širdies ritmo sutrikimai: skilvelių virpėjimas, 

skilvelių plazdėjimas, skilvelinė tachikardija, elektromechaninė širdies veiklos diso-
ciacija.

Išnykus kraujotakai, išnyksta centrinės nervų sistemos veikla, kvėpavimas. 
Slaugytojas, dirbantis intensyviosios terapijojos skyriuje, dažniausiai pirmas pastebi 
paciento gyvybinių požymių pokyčius ir imasi skubių veiksmų. 
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Skilvelinė tachikardija
Skilvelinė tachikardija – skilveliuose prasidedanti širdies tachiaritmija, kuri 

kyla dėl grįžtamojo sužadinimo fenomeno arba dėl padidėjusio skilvelių ektopinio 
automatizmo. Skilvelinės tachikardijos metu aritmogeninis židinys pirmiau sujaudi-
na vieną skilvelį, po kurio laiko – kitą. Skilveliniai impulsai į prieširdžius nepraeina. 
Prieširdžius sujaudina sinusiniai arba prieširdiniai impulsai (Rugienius, 2007). Skil-
velinė tachikardija dažniausiai kyla dėl organinių širdies ligų: išeminės širdies ligos, 
miokardo infarkto, miokardito, kardiomiopatijos. 

Priežastys. Šią tachikardiją gali sukelti digoksinas, antiaritminiai medikamentai, 
katecholaminai, alkoholis, elektrolitų disbalansas (hipokaliemija, hipomagnezemi-
ja), hipoksija, acidozė ir kt.

EKG užfiksuojami pokyčiai (žr. 2.2.2.1 pav.): QRS kompleksai platūs, QRS 
ilgesnis nei 0,12 sek.; ST ir T nukrypę priešinga kryptimi nei QRS kompleksas. 
Skilvelių susitraukimai reguliarūs (110–250 kartų per minutę)

P bangos dažniausiai susilieja su QRS kompleksais. Dėl AV funkcinės blokados 
impulsai iš prieširdžių nepatenka į skilvelius, todėl P yra mažiau nei QRS. Tarp P 
bangų ir QRS komplekso nėra jokio ryšio. Kartais impulsai iš prieširdžių „prasmun-
ka“ į skilvelius. Šių impulsų QRS siauri. 

Priklausomai nuo QRS komplekso formos skilvelinė tachikardija gali būti: 1) 
monomorfinė, kai QRS kompleksų forma vienoda, t. y. sužadinimo banga plinta 
tuo pačiu ratu arba tachikardija kyla viename ektopiniame (nutolusiame) židinyje; 
2) polimorfinė: kinta skilvelinių kompleksų forma, kryptis, tada funkcionuoja keli 
ektopiniai židiniai arba pakinta sužadinimo bangos plitimas ratu. 
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2.2.2.1 pav. Skilvelinė tachikardija

Verpstinė skilvelinė tachikardija torsade de pointes, jos metu skilvelių bangos 
laipsniškai didėja, po to mažėja ir taip kartojasi sukimosi apie ašį epizodai (žr. 2.2.2.2 
pav.)

2.2.2.2 pav. Verpstinė skilvelinė tachikardija

Būtina paminėti, jog ne visada skilveline tachikardija sukelia kraujotakos išny-
kimą. Kartais pacientai, kuriems sutrikęs širdies ritmas, yra visiškai sąmoningi, kon-
taktiški. Tačiau, nepaisant to, jie turi būti intensyviai stebimi, stebimas jų arterinis 
kraujo spaudimas, fiksuojamas širdies susitraukimų dažnis, stebima, ar neprasidėjo 
širdies nepakankamumas. Atsiradus gyvybei pavojingų požymių, taikoma elektroim-
pulsinė terapija.
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Skilvelių virpėjimas ir plazdėjimas bei elektromechaninė disociacija.
Skilvelių plazdėjimas – išplitę, ritmiški, neturintys izoelektrinės linijos kom-

pleksai, kurių dažnis – 200–300 kartų per minutę.
Skilvelių virpėjimas: išplitę, įvairios formos, trukmės, amplitudės, neritmiški 

kompleksai, kurių dažnis – 300–500 kartų per minutę. Skilvelių virpėjimas – viena 
dažniausių staigios mirties priežasčių. Dažnis – neįmanoma nustatyti P, QRS, T 
dantelių. Ritmo neįmanoma nustatyti. Amplitudė gali būti nuo 5 iki 15 mV (kai 
kada vadinamas smulkiabangiu arba stambiabangiu virpėjimu) (žr. 2.2.2.3 pav.).

Elektromechaninė disociacija – sinusinis ritmas arba kitas ritmas, nesukeliantis 
kraujotakos išnykimo, tačiau nėra miego arterijos pulso, t. y. išnykusi kontraktilinė 
funkcija. Nustatoma dažniausiai miokardo infarkto metu plyšus širdžiai, masyvios 
plaučių arterijos embolijos atvejais.

2.2.2.3 pav. Skilvelių virpėjimas

Asistolija 
Kitas širdies rimas, sukeliantis klinikinę mirtį – asistolija. Iš tikrųjų asistolija, t. 

y. elektrinės veiklos nebuvimas širdyje, yra ne ritmas, bet mirties požymis (žr. 2.2.2.4 
pav.). Asistolija gali būti dviem atvejais: asistolija kaip terminalinis ritmas gaivinimo 
metu, jei prieš tai buvo užregistruotas kitas; ritmas kaip vienintelis nustatytas ri-
tmas. Būtina žinoti, kad ne visada, EKG užregistravus izoliniją, galima teigti, kad yra 
asistolija. Siekiant išvengti lemtingų klaidų, siūloma užregistravus izoliniją, visada 
atlikti toliau išvardytus „lygios linijos“ veiksmus: patikrinti visas sujungimo grandis: 
prietaisas – laidai, laidai – pacientas, arba prietaisas – mentelės, mentelės – pacientas. 
Patikrinti defibriliatoriaus arba monitoriaus voltažo bei jautrumo parametrus. Jeigu 
jie maži arba išjungti – visi ritmai atrodo kaip lygi linija. Jei pasirinktas EKG regis-
travimas nuo trijų derivacijų laidų, būtina greitai patikrinti visas derivacijas.
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2.2.2.4 pav. Asistolija

Kritinės būklės pacientui teisingai nustačius ritmo sutrikimą ir skyrus gydymą, 
galima išvengti širdies sustojimo arba dar vienos klinikinės mirties po sėkmingo gai-
vinimo. Pateikiami gydymo algoritmai padeda ne specialistui, teikiančiam speciali-
zuotą reanimacinę pagalbą, kritiniu atveju saugiai ir veiksmingai gydyti pacientą. Jei 
paciento būklė pablogėjo ne staiga, galimi keli gydymo variantai, įskaitant ir vaistus 
(geriamuosius ar parenterinius), su kuriais ne specialistai susiduria retai. Tokioje si-
tuacijoje bus laiko pasikonsultuoti su kardiologu arba vyresniu gydytoju, turinčiu 
tokios patirties.

Paciento, kuriam sutriko ritmas, pradinis būklės vertinimas ir gydymas turi 
vykti remiantis „ABCDE“ principu. Vertinant paciento būklę, svarbiausia nustatyti, 
ar ji stabili, tiekti didelės koncentracijos deguonies, punktuoti ir kateterizuoti veną 
ir pradėti stebėseną (EKG, kraujospūdžio, Sp02). Jei yra galimybė, visuomet užrašyti 
12-kos derivacijų EKG. Tai padės prieš skiriant gydymą arba vėliau retrospektyviai 
nustatyti tikslų ritmo sutrikimą. Koreguoti elektrolitų apykaitos sutrikimus (pvz., 
K+, Mg2+, Ca2+). Visi ritmo sutrikimai vertinami ir gydomi atsižvelgiant į du veiks-
nius: paciento būklę (stabili ar nestabili) ir ritmo sutrikimo pobūdį. Kai tachikar-
dijos atveju reikia atkurti sinusinį ritmą, antiaritminių vaistų poveikis pasireiškia 
lėčiau ir nėra toks patikimas kaip elektrinės kardioversijos. Todėl gydymas vaistais 
dažniau skiriamas stabilios būklės pacientams, kuriems nėra nestabilumo požymių, 
o elektrinė kardioversija paprastai pirmiausia taikoma nestabilios būklės pacientams 
(Nolant ir kt., 2010).

Nestabilumo požymiai. Daugeliu ritmo sutrikimo atvejų tinkama gydymo takti-
ka priklausys nuo to, ar yra būklės nestabilumo simptomų ir požymių. Toliau išvar-
dyti požymiai rodo, kad paciento būklė nestabili dėl ritmo sutrikimo.

1. Šokas. Jam būdinga blyški, prakaituota oda,, šaltos galūnės (dėl padidė-
jusio simpatinės sistemos aktyvumo), sutrikusi sąmonė (dėl sutrikusios 
galvos smegenų kraujotakos) ir hipotenzija (pvz., sistolinis AKS <90 mm 
Hg).

2. Sinkopė. Tai yra sąmonės netekimas, kuris ištinka dėl sutrikusios galvos 
smegenų kraujotakos.
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3. Širdies nepakankamumas. Sutrikimui širdies ritmui, pablogėja kraujotaka 
vainikinėse arterijose ir dėl to sutrinka miokardo funkcija. Tai pasireiškia 
plaučių edema (kairiojo skilvelio nepakankamumas) ir (arba) padidėjusiu 
spaudimu jungo venose bei kepenų padi dėjimu (dešiniojo skilvelio nepa-
kankamumas). 

4. Miokardo išemija vystosi tuomet, kai deguonies sunaudojimas miokarde 
viršija gaunamo deguonies kiekį. Miokardo išemija gali pasireikšti krūtinės 
skausmu (krūtinės angina) arba be skausmo, kai tik randama pokyčių 12-
kos derivacijų EKG (nebyli išemija). Ypač svarbu miokardo išemija nusta-
tyti pacientams, turintiems vainikinių arterijų pokyčių arba sergantiesiems 
struktūrine širdies liga, nes tuomet kyla gyvybei grėsmingų komplikacijų 
arba net staigios mirties pavojus.

Gydymo galimybės.
Įvertinus ritmo sutrikimą ir nustačius, yra ar nėra nestabilumo požymių, gali 

būti taikomas dvejopas gydymas: kardioversija, stimuliacija ir medikamentinis gydy-
mas (antiaritminiais ir kitais vaistais).

2.2.3. ŪMINIS KVĖPAVIMO NEPAKANKAMUMAS
Staiga pasireiškianti gyvybei pavojinga organizmo būklė, kai plaučiai negeba 

veninio kraujo paversti arteriniu ir palaikyti normalų dujų kiekį kraujyje. 
Etiologija. Atelektazė (plaučių audinio subliūškimas, kai alveolėse trūksta arba 

nebūna oro); sekreto susikaupimas ir pneumonija; pneumonija – plaučių uždegi-
mas; plaučių edema – būsena, kai iš kapiliarų skystis sunkiasi į audinius, edema atsi-
randa tarp kapiliarų ir alveolių, kai skystis pripildo alveoles, sutrinka dujų apykaita; 
plaučių embolija – sunki įvairių plaučių ligų komplikacija, plaučių arterijos kamieno 
arba šakų užsikimšimas embolu (dažnai kraujo krešuliu – trombu, kartais – riebalų 
lašais, rečiau oro burbulais). 

Klinika: dusulys; cianozė; kosulys; skrepliavimas; karščiavimas; galvos skaus-
mai; padidėjęs jautrumas; tachikardija; gali formuotis kardiogeninė plaučių edema 
(cor pulmonalae). 

Slaugos tikslai: gerinti plaučių dujų apykaitą ir kuo geriau išnaudoti jos pajėgu-
mą; ūminės fazės metu, mažinti paciento baimę; padėti taupyti jėgas, padėti jam kuo 
ekonomiškiau naudoti sumažėjusią savo energiją. 

Pagrindinė stebėsena/vertinimas: kraujotakos stebėsena; kvėpavimo stebėsena; 
krūtinės ląstos judesių; cianozės; motorinio ir mentalinio nerimo vertinimas; skre-
plių; pagalbinių raumenų panaudojimo vertinimas; temperatūros stebėsena; diure-
zės stebėsena; laboratorinių tyrimų rodmenų. 
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Pagrindiniai slaugos veiksmai: bendravimas; deguonies teikimas; burnos prie-
žiūra; paciento asmens higienos užtikrinimas; stebėsenos duomenų dokumentavi-
mas; skysčių stebėsena, priežiūra susijusi su diureze; transfuzijos priežiūra; gydytojo 
paskyrimų vykdymas; laiku pastebėti laboratorinius patologinius pokyčius ir apie tai 
pranešti gydytojui; slaugos veiksmų dokumentavimas. 

Slaugos specifika: suteikti pacientui patogią padėtį; suteikti reikalingą padėtį pa-
naudojant pagalbines priemones; mokyti pacientus; mažinti įtampą, nerimą.

2.2.4. ŪMINIS INKSTŲ FUNKCIJOS 
NEPAKANKAMUMAS

Gana staiga, per kelias dienas, išsivystęs inkstų funkcijos sutrikimas, kartu su-
mažėja šlapimo kiekis, atsiranda ir intoksikacijos simptomų. 

Etiologija. Apsinuodijimas toksinėmis medžiagomis (tirpikliais, sunkiaisiais 
metalais); netekus daug skysčių (gausiai vemiant, viduriuojant, nudegus dideliam 
odos plotui, nukraujavus); esant širdies nepakankamumui (miokardo infarktui, pe-
rikarditui); dėl toksiškai inkstus veikiančių medikamentų (aminogliukozidų, neste-
roidinių vaistų nuo uždegimo); sergant inkstų ligomis (ūminis glomerulonefritas, 
ūminis intersticinis nefritas); įvykus sepsiui, ištikus šokui, sunkių širdies, plaučių, 
pilvo organų operacijų metu; sutrikus šlapimo nutekėjimui (prostatos hiperplazija, 
prostatos vėžys). 

Klinika. Ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas išsivysto staiga, per kelias 
valandas arba dienas. 

Pacientams pirmiausia sumažėja arba visai neišsiskiria šlapimas. Atsiranda ti-
nimai, pakyla arterinis kraujo spaudimas. Esant sunkiai ligos eigai, gali išsivystyti 
plaučių pabrinkimas, atsiranda dusulys, pasireiškia kvėpavimo nepakankamumas. 
Dėl smegenų pabrinkimo gali atsirasti traukuliai, sutrinka sąmonė. Pradėjus gerėti 
inkstų funkcijai, pradeda daugėti šlapimo, jo kiekis gali siekti net iki 10 litrų per 
dieną. Visiškai inkstų funkcija normalizuojasi per kelis mėnesius. Ūminio inkstų 
funkcijos nepakankamumo prognozė labai priklauso nuo pagrindinės ligos bei greti-
mų ligų ir komplikacijų. 30–60 proc. pacientų, išgyvenusių ūminį inkstų funkcijos 
nepakankamumą, inkstų funkcija vėl būna normali, 25–50 proc. – kiek sumažėjusi, 
10–15 proc. – vystosi terminalinis inkstų funkcijos nepakankamumas. 

Diagnostika. Diagnozei nustatyti svarbi ligos istorija: buvusi operacija, medi-
kamentų vartojimas, lėtinės ligos. Padidėja šlapalo ir kreatinino kiekiai, kurie rodo 
blogėjančią inkstų funkciją. Padidėja kalio kiekis kraujyje. Šlapime gali būti eritro-
citų, baltymo. Pacientams atliekama inkstų echoskopija, įvertinamas inkstų dydis. 
Tikrinama, ar nesutrikęs šlapimo nutekėjimas iš inkstų. Atliekama inkstų biopsija. 
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Gydymas. Dažniausia ligoniai gydomi reanimacijos skyriuje. Gydymas kiekvie-
nu atveju individualus. Svarbu užtikrinti pakankamą inkstų kraujotaką. Skiriama in-
fuzinių tirpalų į veną, esant labai mažam kraujo spaudimui, skiriama medikamentų, 
kurie kelia kraujo spaudimą (dopaminas). Esant nepakankamam šlapimo kiekiui, 
skiriama šlapimą varančių medikamentų furozemidas). Sunkiais atvejais atliekamos 
hemodializės. Jei yra sutrikęs šlapimo nutekėjimas, atliekamos chirurginės interven-
cijos, gerinančios šlapimo nutekėjimą. Neretai pacientams tenka skirti antibiotikus. 
Vengiama toksiškai inkstus veikiančių medikamentų. Medikamentų dozės parenka-
mos pagal inkstų funkcijos sutrikimo laipsnį. 

Patarimai: svarbu riboti skysčių vartojimą; ribojama druska maisto produktuo-
se, daug kalio turintys produktai. 

Peritoninė dializė
Peritoninės dializės metu žmogaus organai naudojami kaip dirbtinis inkstas 

– tai pilvo ertmė, pilvaplėvė ir ten esantis kraujagyslių tinklas. Pacientui įstatomas 
peritoninis dializės kateteris, per kurį galima reguliariai pripildyti pilvo ertmę dializės 
skysčio ir jį ištuštinti. Medžiagų apykaitos produktai ir skysčio perteklius pasišalina 
su panaudotu dializės skysčiu – dializatu.

Dializės skysčio sudėtis. PD skysčio elektrolitų sudėtis (Na, Cl, Ca, Mg kie-
kis) yra panaši į normalų neląstelinį skystį. Į standartinių tirpalų sudėtį K neįeina, 
nes dažnai reikia iš kraujo šalinti K perteklių. Įvairiais kiekiais pridedama gliukozės 
(mažiausia koncentracija – 13,6 mg/ml, didžiausia – 38,6 mg/ml). Įdedama hepari-
no, kad susidaręs fibrinas neužkimštų kateterio. Dedama lidokaino, kad, numalšint 
skausmą arba peritonito atveju, dar su skysčiu skiriama antibiotikų). Sergantiesiems 
cukriniu diabetu įdedama greit veikiančio insulino. Skystis yra sterilus, prieš vartoji-
mą pašildomas iki kūno temperatūros. Per šiltas sukelia stiprius skausmus, per šaltas 
atšaldo pacientą.

Peritoninės dializės kateteris. Stangrus plastmasinis kateteris naudojamas 
ūminės ligos atveju, kai manoma, kad dializė bus atliekama neilgą laiką. Jis įkiša-
mas mandreno pagalba, kai pacientui į pilvo sieną suleidžiama vietinių anestetikų. 
Minkštas silikoninis kateteris naudojamas, kai situacija planinė, kateteris įkišamas 
nedidelės laparotomijos pagalba.

Praktinis atlikimas:
Prijungimas.
Skalavimai.
Stebėsena ir kontrolė.
Atlikimas – rankinis ir automatinis.
Prijungimas. Per Y žarną kateteris prijungiamas prie plastmasinių maišų arba 

bidonų su norimu dializės skysčiu. Išėjimo žarnos prijungiamos prie pažymėto su-
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rinkimo indo. Pirmiausia skalaujama mažu kiekiu (pvz., suaugusiesiems – 0,5 l at-
sargiai didinant iki 2 l).

Skalavimai. PD atliekama kaip nuolatinis skalavimas, skysčiui tekant į vidų 
ir lauk arba paliekant skystį kurį laiką viduje. Už dializę atsakingas slaugytojas turi 
žinoti, kaip dializė gali padėti pacientui. Jei problema yra metabolizmo produktų su-
sikaupimas – skalavimai dideliu dializės skysčio kiekiu. Jei per didelė hidratacija arba 
elektrolitų pusiausvyros sutrikimas – palikti dializės skystį pilvo ertmėje (pvz.,1–3 
val.) po to leisti išbėgti ir prileisti naujo. Stresas daro neigiamą įtaką, todėl procedūrą 
svarbu atlikti ramioje aplinkoje. Pacientas turi būti gerai informuotas apie tai, kas 
bus atliekama ir ko norima pasiekti. Kiekvienos PD pradžioje ir pabaigoje naudoja-
mas sterilus aplotas, pirštinės, kaukė.

Stebėsena ir kontrolė. Turi būti rašomas atskiras dializės protokolas. Žymimas 
naudojamo dializės skysčio tipas ir kiekis, pridėti medikamentai (heparinas, lido-
kainas, insulinas, K, antibiotikai), koks kiekis papildomų skysčių pasišalino iš paci-
ento organizmo, paciento kraujo spaudimas ir svoris dializės pradžioje ir pabaigoje, 
gautų skysčių kiekis. Žymimi kiti pastebėjimai: skysčių nutekėjimas šalia kateterio 
per angą; lėtas skysčio įtekėjimas arba ištekėjimas; edemos; kvėpavimas; skausmai; 
ištekėjusio skysčio pobūdis. Gali būti svarbu matuoti AKS ir dializės metu, norint 
patikrinti, ar iš paciento nepasišalino per daug skysčių, kitaip pacientas gali tapti 
hipovolemiškas (Rengardienė, 2006).

Komplikacijos.
Peritonitas. Tai sunkiausia komplikacija, susijusi su PD. Todėl, atliekant pro-

cedūrą, griežtai laikomasi aseptikos reikalavimų. Būtina dažnas ir teisingas rankų 
plovimas, teisingas rankų naudojimas, griežtas higienos metodų laikymasis ruošiant 
dializės skystį bei prijungiant įrangą. Kitos peritonito priežastys gali būti divertikulai 
arba infekcija kitoje organizmo vietoje.

Simptomai: blyškus dializatas, kietas pilvas, skausmai, ypač skysčio drenavimo 
metu, pykinimas, vėmimas, pakilusi temperatūra. Tokius simptomus svarbu laiku 
pastebėti ir paimti mėginį bakteriologiniam tyrimui. Gydymą antibiotikais reikia 
pradėti kuo anksčiau, įmaišius jų į dializės skystį, leidžiami į pilvo ertmę. Tolesnis 
gydymas priklauso nuo infekcijos sunkumo. Reikia įvertinti mitybą, nes pacientui 
gali tekti intraveniniu būdu švirkšti būtinas aminorūgštis (Vamin) ir riebalus (Intra-
lipid) jau pirmąją dieną, siekiant išvengt nereikalingai ilgos reabilitacijos. 

Nesandarumas ir infekcija kateterio įkišimo angoje. Jei dializę būtina pradėti iš-
kart, reikia pradėti nuo mažo skysčio kiekio ir pamažu jį didinti. Svarbu, kad pilvo 
raumenys, įkišus kateterį, nebūtų pertempti. Stebėti, kad išorėje kateteris nebūtų 
tampomas, stabilus, nuolat stebėti ir kruopščiai valyti. Nesandarumą ir infekcijas 
kateterio angoje išgydyti sunku.
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Blogas dializės skysčio įtekėjimas ir ištekėjimas. Priežastys dažnai nesudėtingos: 
gali būti susispaudę vamzdeliai arba infuzijų sistemoje gali nepakankamai įeiti oro, 
dėl fibrino nuosėdų kateteryje ir aplink jį (kaip minėta, to galima išvengti pridėjus 
į dializės skystį heparino), obstipacija bei išpūstas žarnynas, pasislinkęs aukštyn link 
diafragmos kateterio galas (tokiu atveju kateteris atstatomas arba įkišamas naujas).

Nepakankama mityba. Pacientų, kurių uremija taip įsisenėjusi, kad jiems reika-
linga dializė, mityba yra nepakankama. Daugelis jų apibūdinami kaip kataboliniai. 
Atliekant peritoninę dializę, per parą su dializatu prarandama 8–12 g baltymų. Pra-
radimo skirtumas priklauso nuo dializės formos. Gliukozė skystyje teikia papildomų 
kalorijų, todėl greitai gali priaugti svorio. Maiste turi būti daug baltymų ir mažai 
cukraus. Didelė atsakomybė tenka slaugytojui. Taigi, slaugytojas su pacientu turėtų 
išsiaiškint visas namų aplinkybes, kad galėtų gerai vadovauti ir įkvėpti visą šeimą.

Sumažėjęs plaučių pajėgumas ir suglebę pilvo raumenys. Dėl labai pripildytos pil-
vo ertmės plaučių pajėgumas gali sumažėti, o pilvo raumenys suglebti. Todėl visiems 
pacientams, kuriems atliekamos peritoninės dializės procedūros, privaloma kvėpavi-
mo pratimų ir pilvo raumenų treniravimo fizioterapija. Slaugytojas atsakingas, kad 
ji būtų atliekama.

Dializatas su kraujo priemaiša. Dializato spalva gali keistis nuo švelniai rožinės 
iki ryškiai raudonos, toks dializatas dažnai tampa praėjus 1–2 dienoms po kateterio 
įstatymo. Kartais toks dializatas tampa pacientų, kuriems dializė atliekama ne pir-
mą kartą. Jis būdingas moterims numanomos ovuliacijos metu, tačiau būdingas ir 
vyrams. Pacientai nejaučia jokio nemalonumo. Priežastis neaiški, tačiau dializatas su 
kraujo priemaiša nelaikomas jokia problema tik svarbu, kad pacientai žinotų apie šį 
reiškinį ir neišsigąstų. Ilgiau nei 2–3 dienas išliekantis raudonos spalvos dializatas 
gali reikšti komplikacijas, tada reikia kreiptis į gydytoją.

Mėginių ėmimas. Maždaug po 4 val. trukusio leidimo plazmoje ir dializate su-
sidaro Na, Ca, Cl, karbamido ir kreatinino pusiausvyra. Paėmus dializato mėginius, 
pacientas išvengia dalies kraujo tyrimų. Dializate galima nustatyti ir Ca bei P kiekį. 
Kaip dažnai tokius mėginius reikia imti, priklauso nuo kiekvieno paciento būklės.

Įvairios peritoninės dializės formos:
Skubi peritoninė dializė.
Pertraukiama peritoninė dializė (PPD).
Nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (CAPD).
Nuolatinė ciklinė peritoninė dializė (CCPD).
Skubi peritoninė dializė. Ji atliekama ūminio inkstų nepakankamumo atveju 

(pvz., šoko arba sepsio), arba staiga pablogėjus lėtiniam inkstų nepakankamumui, 
kai K kiekis didelis, aiškiai pasireiškia acidozė, per didelė hidratacija ir susikaupia 
toksinės medžiagos.
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Pertraukiama peritoninė dializė (PPD). PPD atliekama lėtinio inkstų nepa-
kankamumo atveju. Tinka vyresnio amžiaus žmonėms, kurių inkstai dar šiek tiek 
funkcionuoja, tačiau nepakankamai. Dializės poreikis nurodomas litrų skaičiumi 
(pvz., 20–30 l x 3 per savaitę), trunka kaskart 5–6 val. priklausomai nuo poreikio 
ir stebėsenos galimybių. Ši forma atliekama dializės centre, ligoninėje, namuose su 
artimųjų pagalba arba kaip “palydovinė” dializė, kai specialiai apmokytas personalas 
pacientų slaugos namuose arba vietinėje ligoninėje atlieka gydymą dialize.

Nuolatinė ambulatorinė peritoninė dializė (CAPD). CAPD vadinama maišų 
dialize. CAPD yra labiausiai techniškai prieinama ir dažniausiai atliekama nuola-
tinės dializės forma. Paciento pilvaplėvės ertmėje nuolat yra įleisto skysčio. Skystis 
keičiamas keturis kartus per parą, dienos metu. Dializė vyksta visą parą, taigi, šis 
metodas labiausiai panašėja į natūralią inkstų funkciją. Pacientas pats atsakingas už 
gydymą, jis nėra priklausomas nuo dializės aparato, įranga yra paprasta, todėl jis gali 
laisvai gyventi.

Nuolatinė ciklinė peritoninė dializė (CCPD). CCPD yra alternatyva CAPD. 
Pacientas prisijungia prie PD aparato vakare. Jis pasirūpina, kad dializės skystis per 
naktį būtų suleistas į pilvo ertmę ir ištekėtų iš jos norimą skaičių kartų. Rytą pacien-
tas atsijungia nuo aparato ir gali vaikščioti su dializės skysčiu pilvo ertmėje iki kito 
vakaro.

2.2.5. ŪMINIS KEPENŲ FUNKCIJOS 
NEPAKANKAMUMAS

Ūminis kepenų nepakankamumas (ŪKN) – gyvybei grėsmingas klinikinis sin-
dromas, kurį sukelia masyvi kepenų ląstelių žūtis. Tai sunkios kepenų disfunkcijos 
sindromas, kuriam būdinga gelta, hepatinė encefalopatija ir koaguliopatija (Rein-
gardienė, 2006). 

Etiologija. Priežastys įvairios:
•	 Virusai: hepatitų A, B, D, E, galimas hepatito G virusas, Epstein–Barr, cyto-

megalovirus, varicella–zoster, Adenovirus, herpes simplex virusas, įvairios virusų 
mutacijos.

•	 Toksinai: paracetamolis (acetaminofenas), anglies tetrachloridas, ekstazis, gry-
bai – Amanita phalloides (blyškioji musmirė), rečiau – Amanita virosa.

•	 Idiosinkrazinės reakcijos į vaistus. Vaistai, galintys sukelti ŪKN: halotanas, izo-
niazidas, rifampicinas, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, sulfonamidai, na-
trio valproatas, karbamazepinas, fliutamidas, ekstazis.

•	 Vaistai, retai sukeliantys ŪKN: fenitoinas, izofluranas, tetraciklinas, inhibi-
toriai, disulfiramas, metildopa, amiodaronas, tricikliai antidepresantai, pro-
piltiouracilas, auksas, raminamieji augaliniai preparatai (Piper methysticum, 
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Passiflora incarnata), enalaprilis, ranitidinas, ciproterono acetatas (prostatos 
vėžiui gydyti).

•	 Kitos: ūminės riebalinės kepenys trečiąjį nėštumo trimestrą, spontaninis kepe-
nų plyšimas, sukeltas hipertenzijos nėštumo metu, terapinė hipertermija, šilu-
mos smūgis, Wilsono liga, autoimuninis hepatitas, Budd–Chiarri ūminis sin-
dromas, išeminis hepatitas, pirminė hepatoceliulinė karcinoma, leptospirozė.

Klinika. Tai gelta, hepatomegalija arba mažėjančios kepenys, hepatinė encefa-
lopatija, koaguliopatija bei dažnos ir specifinės ŪKN komplikacijos. Liga prasideda 
bendru negalavimu, pykinimu, galimu vėmimu, pilvo skausmais, gana greitai pro-
gresuojančia gelta. Atsiranda hepatinė encefalopatija. Pradžioje atsiranda tik įvairių 
psichikos sutrikimų (nuotaikos, elgesio, mąstymo, rašysenos, orientacijos, miego). 
Būklei blogėjant, pasireiškia didelis rankų pirštų drebulys, pradeda trikti ir greitai 
išnyksta sąmonė. Komos sunkumas gali būti įvairus.

Yra keturi hepatinės encefalopatijos laipsniai: 
I laipsnis: nedidelis mieguistumas, lėtesnis mąstymas, pablogėjusi dėmesio kon-

centracija, euforija ar apatija, savikritikos jausmo netekimas, psichomotorinių testų 
defektai. Elektroencefalogramoje (EEG) pokyčių nėra. Šiuos pokyčius nelengva su-
vokti. Dažnai jų nepastebi, neįvertina ir gydytojas, ir šeimos nariai. 

II laipsnis: padidėjęs mieguistumas, ypač dieną, nemiga naktį, nerišli kalba, 
nemotyvuotas elgesys, apatija, aiškus tremoras, švelnūs neurologiniai simptomai. EEG 
pakitusi su aiškiu generalizuotu lėtesniu ritmu (teta aktyvumas). 

III laipsnio: pacientas beveik visą laiką miega, bet pažadinamas. Gali vykdyti pa-
prastus paliepimus. Kalba nesuprantama, neaiški. Dezorientacija, stuporas, slopinimą 
keičia agresyvumas, sujaudinimas. EEG labai pakitusi su teta aktyvumu ir trifazėmis 
bangomis. 

IV laipsnio: koma, su (be) reakcija į skausmą. EEG – laipsniškai lėtėjantis elek-
trinis aktyvumas, delta bangos. Iš burnos jaučiamas specifinis salstelėjęs kepenų, čes-
nako arba pūlių kvapas (foetor hepaticus). 

Laboratorinių žymenų pokyčiai. ŪKN specifinių diagnostinių testų nėra. Tačiau 
yra specifiniai mėginiai ŪKN priežasčiai nustatyti: virusų serologiniai tyrimai hepa-
tito virusams nustatyti; ceruloplazminas plazmoje ir vario kiekis paros šlapime Wil-
sono ligos diagnostikai; kepenų ultragarsinis tyrimas norint pastebėti galimą kepenų 
kraujagyslių okliuziją Budd–Chiari sindromo atveju. Būna: padidėjęs bilirubino kie-
kis serume (didesnis nei 300 mmol/l kiekis siejasi su ligos sunkumu), padidėję aspar-
tataminotransferazės (AST) ir alanininės aminotrans–ferazės (ALT) kiekiai, rodantys 
hepatoceliulinį pažeidimą, jie nėra specifiniai. Ilgesnis protrombino laikas. Jis. infor-
matyvus diagnostinis ir prognostinis žymuo. Jį reiktų nustatyti prieš skiriant vitamino 
K arba šviežiai šaldytos plazmos infuzijas. Jei tai jau buvo skirta, būtų tikslingiau 
tirti F V kiekį, albumino kiekio sumažėjimas neinformatyvus ūminiais atvejais dėl 
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ilgos (20 d.) trukmės puskiekio eliminacijos, laktatų kiekio kraujyje padidėjimas gali 
būti kepenų pažeidimo žymuo, nes normaliai kepenys pašalina 40–60 proc. lakta-
tų. Apsinuodijus acetaminofenu, laktatu kiekio padidėjimas koreliuoja su prognoze, 
dažnai būna hipoglikemija, hiponatremija, hipomagnezija, respiracinė alkalozė, me-
tabolinė acidozė (Reingardienė, 2006).

Gydymas ir slauga. Diagnozavus ŪKN, ligoniai turi būti gydomi III lygio in-
tensyviosios terapijos skyriuose arba kepenų transplantacijos centruose. Juos pervežti 
reikia kuo anksčiau, nes vėliau transportavimas gali būti pavojingas. Prieš pradedant 
gydymą, privalu apsvarstyti ŪKN priežastį, nes kai kuriais atvejais galimas antidotų 
vartojimas, pvz., apsinuodijus acetaminofenu – N–acetilcisteinas, Amanita toksinais 
– silimarinas, penicilinas, hidrokarbonais (anglies tetrachoridu – CC14 ar trichlo-
retilenu).

Režimas – gulimas. Maitinimas pradedamas kuo anksčiau, jei per burną jau ne-
galima, tai visavertė enterinė mityba per nazogastrinį arba nazojejuninį zondą. Skiria-
ma 25–30 kcal/kg/per parą, jei ryškus katabolizmas, daugiau. Angliavandeniai yra 
pagrindinis energijos šaltinis, jie sudaro 65–50 proc. dietos. Gliukozės tolerancija 
sumažėjusi. Galima to priežastis – sustiprėjusi riebalų rūgščių oksidacija kepenyse. 
Nepaisant maitinimo, hipoglikemija labai dažna, todėl nuolat turi būti lašinamas ir 
10 proc. gliukozės tirpalas. Cukraus kiekį kraujyje reikia palaikyti 4,5–6,0 mmol/1, 
nesukelti ir hiperglikemijos. Baltymų labai riboti nereikia. Jų skiriama 0,5–0,6 g/
kg/p. ~ 40 g/p., esant katabolizmui – daugiau. Pradžioje galima duoti augalinės 
kilmės baltymų. Jie turi mažiau aromatinių aminorūgščių, mažiau metionino, tačiau 
dėl skaidulų gausumo ligoniai blogai toleruoja daugiau kaip 50 g/p. augalinių bal-
tymų. Tuomet arba sustiprėjus hepatinei encefalopatijai, skiriamos tokio pat kiekio 
aminorūgščių tirpalų infuzijos. Riebalai sudaro 35–50 proc. kalorijų. Lipidai reika-
lingi kepenų regeneracijai, fosfolipidų, cholesterolio sintezei. Pažeistos kepenys dėl 
hipoglikemijos bei sumažėjusio insulino ir gliukagono santykio daugiau sunaudoja 
laisvųjų riebalų rūgščių. Paprastai skiriama parenterinių lipidų tirpalų. Jie yra opti-
malūs kepenims regeneruoti. Dažnai būna elektrolitų magnio, kalcio, fosfatų stygius. 
Jis koreguojamas. Reikia skirti riebaluose tirpių vitaminų: A, D, E ir K (ypač jei ski-
riama neomicino) ir vandenyje tirpių: tiamino, folinės rūgšties, cianokobalamino. Iš 
mikroelementų dažniausiai būna cinko stygius. Cinkas svarbus smegenų funkcijai. Jis 
susijęs su membranos depoliarizacija bei moduliuoja daugelį receptorių (gliutamato, 
benzodiazepinų, gama butyrinės rūgšties). Cinko acetato ar sulfato duodama 600 
mg/p, geriamojo. Kiti autoriai siūlo dar skirti seleno, chromo, bet šiuo klausimu 
reikia moksliškai pagrįstų tyrimų.

Stebint centrinį veninį spaudimą (CVS), svarbu koreguoti hipovolemiją. CVS 
reiktų palaikyti apie 8–10 cm H20. Hipovolemijai koreguoti vartojami kristaloidai 
ir sintetiniai koloidai. Tik reikėtų vengti hiperonkotinių sintetinių koloidų, galinčių 
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sukelti ūminį inkstų nepakankamumą. Albumino tirpalai beveik nebevartojami, nors 
iki dabar ŪKN atvejais apie jų skyrimą yra prieštaringos nuomonės.

Jei, koregavus hipovolemiją, išlieka hipotenzija, skiriama įvairių vazopresinių 
vaistų: epinefrino, norepinefrino, dobutamino, vazopresino, terlipresino, dopeksami-
no. Pastarasis dar gerina žarnyno, inkstų kraujotaką, be to, turi ir uždegimą slopina-
mąjį poveikį. Kadangi hipotenzijos genezėje nedidelis vaidmuo tenka NO, tai galima 
vartoti vaistus, blokuojančius NO veikimą, pvz., metileno mėlį.

Esant III–IV hepatinės encefalopatijos stadijai, pradedama dirbtinė plaučių 
ventiliacija. Kartais jos prireikia ir anksčiau, jei sudirgę, agresyvūs pacientai slopina-
mi. Reikėtų vengti didelių PEEP dydžių, nes jie gali didinti veninį spaudimą kepe-
nyse ir intrakranijinį slėgį.

Žarnyno valymą valomosiomis klizmomis, siekiant sumažinti susidariusių toksi-
nių medžiagų kiekį žarnyne ir kartu jų rezorbciją į kraujotaką, pakeitė laktuliozė. Tai 
neabsorbuojamas, nemetabolizuojamas sintetinis disacharidas, paruoštas iš laktozės. 
Viršutinėje virškinamojo trakto dalyje laktuliozė nemetabolizuojama, nes ten nėra 
disacharidazės, galinčios ją suskaldyti į monosacharidus. Todėl laktuliozė storąjį žar-
nyną pasiekia beveik nepakitusi. Ten ji užtikrina mitybą sacharolitinėms bakterijoms, 
slopindama proteolizines bakterijas, todėl baltymų skaldymas į toksines azotines 
medžiagas bus mažiau efektyvus. Be to, laktuliozė turi laisvinamąjį poveikį. Pradinė 
vaisto dozė – 30–50 ml tris kartus per parą. Minimali palaikomoji dozė – 25 ml 
tris kartus per parą. Dozės dydis modifikuojamas taip, kad pacientas tuštintųsi 2–3 
kartus per parą. Tačiau paskutiniu metu kartais pasirodo nuomonė, kad laktuliozė 
skirtina tik lėtinio KN atveju. Jei laktuliozė negerina paciento būklės, esant žarnyno 
pH <6,0, ją galima skirti kartu su neomicinu. Galima vartoti ir vieną neomiciną, tik 
su valomosiomis klizmomis. Neomicino sulfatas žarnyne blogai absorbuojasi, todėl 
mažina jame bakterijų kiekį, suardo kai kuriuos bakterinius enzimus, kurie generuoja 
NH3. Skiriama geriamojo neomicino po 0,5–1 g kas 6 val. 

Labai svarbu nevartoti hepatotoksinių medikamentų.

2.2.6. ŠOKAI, JŲ PRIEŽASTYS, POŽYMIAI, SLAUGA
Šokas – tai ūminis kraujotakos nepakankamumas, sutrikdantis mikrocirkuliaci-

ją, deguonies tiekimą ląstelėms ir jų medžiagų apykaitą, sukeliantis ir atskirų organų, 
ir jų sistemų funkcijų sutrikimų, o laiku nesuteikus pagalbos arba jei ji neveiksmin-
ga, negrįžtamųjų pokyčių ir mirtį. Šokas – tai sindromas sukeltas ūminės sisteminės 
hipoperfuzijos, sukeliantis audinių hipoksiją ir gyvybinių organų disfunkciją (Rein-
gardienė, 2011).
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Pagal vyraujančius kraujotakos sutrikimus šokas skirstomas į:
•	 Hipovoleminį (sumažėja kraujo tūris).
•	 Distribucinį (sumažėja sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas).
•	 Širdinį (sutrinka širdies kaip siurblio funkcija). 

Klinika:
•	 Sumažėjusios sisteminės perfuzijos požymiai: sistolinis kraujospūdis <90 mm 

Hg arba sumažėjęs 30–40 mm Hg nuo pradinio lygio, diastolinis kraujospū-
dis <60 mm Hg, tachikardija 100 k/min.

•	 Sumažėjusios organų perfuzijos požymiai: sujaudinimas arba slopinimas, oli-
gurija <30 ml/val., kritusi temperatūra, kapiliarų prisipildymo testas >2 sek. 
(paspausti nagą ir žiūrėti, per kiek laiko užsipildo kapiliarai, bradipnoe <16 k/
min. arba tachipnoe >24 k./min.

Hemoraginis šokas pagal netekto kraujo ir skysčių kiekį skirstomas į keturis sunku-
mo laipsnius.

I laipsnis. Kraujo netekimas <750 ml arba 15 proc. cirkuliuojančio kraujo tūrio. 
•	 Pulsas >100 k./min.
•	 AKS norma.
•	 Pulsinis spaudimas norma.
•	 Kapiliarų užpildymo testas norma.
•	 Kvėpavimas – 14–20 k/min.
•	 Šlapimo > 30 ml/val.
•	 CNS – pacientas šiek tiek sunerimęs. 
•	 Dėl adrenalino ir noradrenalino padidėja simpatinės NS tonusas. Suinten-

syvėja baroreceptorių stimuliavimas. Vyksta venų konstrikcija, sumažėja jų 
talpa ir sumažėja veninio kraujo tūris. Veninis spaudimas išlieka nepakitęs.

II laipsnis. Kraujo netekimas 750–1500 ml arba 30 proc. cirkuliuojančio krau-
jo tūrio.

•	 Pulsas >100 k/min.
•	 Pulsinis spaudimas sumažėjęs.
•	 Kapiliarinė kraujotaka sulėtėjusi.
•	 Kvėpavimas – 20–30 k/min.
•	 Šlapimo – 20–30 ml/val.
•	 CNS – švelniai sunerimęs.
•	 Padidėja baroreceptorių ir simpatinės nervų sistemos stimuliacija. Adrenalino 

ir noradrenalino koncentracija kraujyje padidėja 50–100 kartų. Įvyksta ka-
piliarų spazmas, AKS išlieka normalus. Padidėja periferinis pasipriešinimas 
odoje, inkstuose, pilvo organuose. Smegenyse ir širdyje išlieka normali krau-
jotaka.

•	 Padidėja ADH, kuris mažina diurezę. Blogėja inkstų kraujotaka.
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Netekę mažiau nei 1500 ml kraujo pacientai išgyvena. Išlieka sąmonė ir šir-
dies kraujotaka. Tarpląstelinis skystis normalizuoja kraujo tūrį – per 12 val. atsistato 
maždaug 1 l kraujo plazmos. Tačiau toks kraujas yra praskiestas. Per 2–3 savaites 
sunormalėja ir Hb kiekis. Kepenys susintetina albuminų.

III laipsnis. Netenkama 1500–2000 ml kraujo arba 30–40 proc. cirkuliuojan-
čio kraujo tūrio – tai jau dekompensuotas šokas.

•	 Pulsas >120.
•	 Pulsinis spaudimas sumažėjęs.
•	 AKS sumažėjęs.
•	 Kapiliarų prisipildymas sulėtėjęs.
•	 Kvėpavimas – 30–40 k/min.
•	 Šlapimo išskyrimas <5–10 ml/min.
•	 CNS prislopinta.
•	 Kraujo tūrio normalizavimas nepakankamas. Dėl hipoksijos žūva daugelis or-

ganų – tai dauginis organų nepakankamumas.
IV laipsnis. Netenkama 2000 ml kraujo arba daugiau nei 40 proc. cirkuliuo-

jančio kraujo tūrio.
•	 Pulsas >140 k/min.
•	 Pulsinis spaudimas sumažėjęs.
•	 AKS sumažėjęs.
•	 Kapiliarų prisipildymas sulėtėjęs.
•	 Kvėpavimas >35 k/min.
•	 Anurija.

Šoko pradžioje mažėja cirkuliuojančio kraujo tūris, spazmuoja prekapiliariniai 
sfinkteriai. Šokui gilėjant prasideda anaerobinė glikolizė, krenta pH ir vystosi meta-
bolinė acidozė. Acidozės metu atsipalaiduoja prekapiliariniai sfinkteriai, spazmuoja 
postkapiliariniai sfinkteriai. Tada vanduo iš kraujagyslių teka į audinius ir gilėja hi-
povolemija.

Dėl lėtos kraujotakos prasideda trombocitų ir eritrocitų agregacija. Vystosi 
DIK, kuris yra negrįžtamasis procesas. Cirkuliuojančio kraujo tūris mažas, todėl 
kapiliaruose formuojasi trombai, sunaudojami krešėjimo veiksniai ir dėl to galimas 
kraujavimas. Gilėjant hipovolemijai, mikrotrombai sutrikdo mikrocitkuliaciją ir ga-
liausiai ištinka mirtis.

Hemoraginis šokas refrakterinis – gydymas neveiksmingas, nes neįmanoma 
panaikinti mikrotrombų. Įpylus skysčių, padidėja audinių edema, nes skysčiai iš ka-
piliarų spindžio išeina į audinius. Jei yra III laipsnio šokas ir praėjo daugiau nei 12 
val. be veiksmingo gydymo reiškia išsivystė refrakterinis šokas: periferinės edemos, 
kraujavimo atsinaujinimas, acidozė, EKG – išemija, nėra adekvačios reakcijos į tūrio 
normalizavimą.
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Gydymas: 
1. Kraujavimo stabdymas.
2. I ir II laipsnio: koloidiniai tirpalai, kristaloidai (NaCl, ringeris); III ir IV: 

koloidiniai, kristaloidai plius kraujas. Kristaloidai lašinami į veną. Gali 
būti punktuojamos kelios venos. Sulašinama 1–4 l Ringerio, po to koloi-
dai ir kraujas. Kritiniais atvejais galima perpilti O gr. Rh (-) 3–4 eritrocitų 
masės dozes. 

Diagnostika:
•	 Laboratoriniai tyrimai.
•	 EKG.
•	 Plaučių rentgenograma (ar nėra kraujavimo).
•	 Biocheminiai tyrimai – pilnas kraujo tyrimas, kraujo gr., Rh, gl, elektrolitai, 

šarmų ir rūgščių pusiausvyra, laktatai (yra prognostinis rodiklis, jei mažėja bus 
gerai), kreatininas, urea, kraujo krešumo rodikliai, kepenų funkcijos rodikliai. 

•	 Stebėsena:
•	 EKG.
•	 Folio kateteris į šlapimo pūslę.
•	 Plautinė oksimetrija.
•	 CVS, kuris rodo volemiją. Įkišus centrinį kateterį į veną, greitai normalizuo-

jasi kraujo tūris.
•	 Invazyvus arba neinvazyvus AKS matavimas.
•	 Veninio kraujo oksigenacija: jei <60 proc., sunkus kraujotakos surikimas.

Pacientas nukraujavo:
1. Ringerio tirpalo 1–2 l ir stebima kraujotaka, pulsas, diurezė, ar sušilo pe-

riferija.
2. Jei pacientui tachikardija, pablyškęs, skiriama koloidinių tirpalų infuzija, 

lašinamas 1 l.
3. Jei Hb <70g/l, skiriama eritrocitų transfuzija. 
Esamos ir potencialios problemos: audinių anoksija; mikrocirkuliacijos sutriki-

mas; oligurija; skysčių ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimas; ŠRB disbalansas; krau-
javimo sutrikimas; krešėjimo sutrikimas; infekcijos galimybė; sąmonės slopinimas; 
nerimas, irzlumas, baimė; įvykių eigos amnezija; socialinė izoliacija.

Slaugos tikslai: normalizuoti audinių perfuziją; aprūpinti adekvačiai audinius 
deguonimi; skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą; atstatyti ŠRB pusiausvyrą; užtikrinti 
pragulu prevenciją; užkirsti kelią infekcijai; perorientuoti paciento sąmonę į esamą 
realybę; užtikrinti gerą paciento savijautą; užtikrinti socialinę integraciją į visuome-
nę.
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Stebėsena. Stebėti kvėpavimą (dažnis, gylis, 02 tiekimas); kraujotaką (pulsas, 
AKS, EKG, CVS); diurezę; laboratorinius rodiklius, drenų funkcionavimą arba žaiz-
dą (–as), stebėti paciento neurologinę būklę, tuštinimąsi, temperatūrą.

Slaugos veiksmai: užtikrinti paciento kvėpavimo takų praeinamumą ir adekvatų 
deguonies teikimą; stabdyti išorinį kraujavimą; skirti skysčių infuziją; atlikti pro-
cedūras skirtas gydytojo stebėti gyvybinius rodiklius ir apie pokyčius informuoti 
gydytoją; stebėti laboratorinius rodiklius ir apie pokyčius pranešti gydytojui; įkišti 
pastovų kateterį, matuoti valandinę diurezę; matuoti CVS ir pranešti apie poky-
čius gydytojui; vykdyti profilaktiką: kvėpavimo, infekcijos, pragulų, skausmo, žaiz-
dų. bendrauti ir bendradarbiauti; gydytojo paskyrimų vykdymas; slaugos veiksmų 
dokumentavimas; užtikrinti dvasiškio buvimą, pageidaujant pacientui arba šeimos 
nariams. 

2.2.7. KOMOS IŠTIKTŲ PACIENTŲ SLAUGA
Buvimas be sąmonės – tai fiziologinė būsena, kurioje pacientas nereaguoja į 

sensorinius dirgiklius ir nesiorientuoja savo veiksmuose bei aplinkoje (Hickey, 
2003a). Sąmonės praradimą lemia daugybė centrinės nervų sistemos būklės sąlygų. 
Sąmonės praradimo trukmė ir sunkumas apima daug įvykių: nuo apalpimo ir trum-
palaikio atminties netekimo iki ištisas savaites, mėnesius arba metus besitęsiančios 
komos. Jei žmogus praranda sąmonę paskutinės ligos stadijos metu, tuomet pagalba 
jam teikiama tokiais pačiais būdais kaip ir bet kokiam mirštančiam žmogui. Pagalba 
mirštančiajam apima integruotą slaugos modelį tarp sveikatos priežiūros profesiona-
lų, paciento ir jo šeimos (Seymour ir Ingleton, 2004).

Sąmonės sutrikimo laipsniai: 
1. Dezorientacija (pritemusi sąmonė): su pacientu galima palaikyti pokalbį, 

tačiau į klausimus atsako pavėluotai, sutrikusi savivoka, lako ir erdvės suvokimas.
2. Stuporas: pacientas giliai miega, o pažadintas nerišliai kalba ir sunkiai atsako 

į klausimus. Vyzdžių ir kelių refleksai normalūs. 
Sąmonės sutrikimo laipsniai 
3. Soporas: miega neprižadinamai, tačiau vyzdžių ir kelių refleksai išlieka.
4. Koma: miega neprižadinamai, išnykę vyzdžių ir kelių refleksai.
Koma – būklė, pasireiškianti sąmonės sutrikimu, kai nėra atsako į vidinius ir 

išorinius dirgiklius; labai sunki būklė, kai visiškai išnyksta sąmonė, pacientas nere-
aguoja į išorės dirgiklius, sutrinka svarbios gyvybinės funkcijos. Koma ištinka dėl 
apsinuodijimo kai kuriomis medžiagomis buityje arba pramonėje (benzinu, metilo 
alkoholiu), vaistais. Koma gali ištikti dėl galvos smegenų traumos, inkstų veiklos 
nepakankamumo arba sutrikus galvos smegenų kraujotakai.

Komos laipsniai:
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1 laipsnis: reaguoja į skausminius dirgiklius motoriniais judesiais; vyzdžiai siau-
ri; reakcija į šviesą ir ragenos refleksai išlikę; rijimas nesutrikęs; raumenų tonusas 
sumažėjęs; sausgysliniai refleksai sustiprėję; būna nevalingas šlapinimas.

2 laipsnis: sutrikusi vidurinių smegenų ir nugaros smegenų centrų koordinuota 
veikla (siūlinis pulsas, cianozė ir t. t.).

3 laipsnis: gili koma – akių obuoliai fiksuoti arba plaukiojantys; jų tonusas su-
mažėjęs; vyzdžiai išsiplėtę, reakcijos į šviesą nėra; rageninis ir rijimo refleksai sutrikę; 
raumenys atoniški; sausgyslių refleksai išnykę; apsauginiai refleksai pakitę; hemodi-
namika sutrikusi; kvėpavimas aritmiškas (Čeino–Stokso arba Bioto tipo).

4 laipsnis: terminalinė stadija – gyvybinės funkcijos palaikomos tik pagalbiniais 
būdais (DPV, infuzija ir kt.).

Cerebrinės komos: trauminės; infekcinės arba uždegiminės kilmės; dėl padidėju-
sio intrakranialinio slėgio, kraujo deficito, kradiovaskulinės (ŪŠN). 

Toksinės–metabolinės komos:išorinės (medikamentinės, apsinuodijus). Vidinės: 
hipoglikeminė, diabetinė hiperglikeminė (ketoacidozinė), hiperosmoliarinė hiper-
glikeminė (neketoninė), eklampsinė, hepatinė, ureminė, įvairios kilmės hipertermi-
nė.

Sąmonės patikra. Paciento sąmonės būsenos patikrai naudojama keletas būdų. 
Dažniausiai naudojama ir visuotinai pripažinta – Glazgow komos skalė (GKS) 
(Hickey, 2003a; Geraghty, 2005) (žr. 2.2.7.1 lentelę). Išsamus jo veikimo paaiški-
nimas ir tinkamas šios skalės naudojimas yra svarbus elementas norint užtikrinti, 
kad slaugytojas tinkamai atliktų procedūrą ir duomenys būtų tikslūs (Heron ir kt., 
2001; Geraghty, 2005). Tačiau GKS yra netinkamas, jei pacientas yra raminamas 
ar intubuotas. Paciento raminimas turi įtakos jo sąmoningumui ir slopina paciento 
motorinius refleksus bei mirksėjimą, o endotrachėjinis vamzdelis kliudo pacientui 
kalbėti (Price ir kt., 2000). Praradusiam sąmonę pacientui reikalinga skubi medici-
ninė pagalba. Svarbu patikrinti ir įvertinti paciento kvėpavimo takų, kvėpavimo ir 
medžiagų apykaitą (Geraghty, 2005).

2.2.7.1 lentelė. Glasgow komos skalė
Balai Judesiai Kalba Atsimerkimas 

6 Valingi

5 Lokalizuoja skausmą Raiški

4 Atitraukiamieji (apsigi-
nimo) Nerišli Spontaninis

3 Lenkiamieji (fleksiniai) Nesuprantama Kalbant
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2 Tiesiamieji (ekstenziniai) Pavieniai garsai Į skausminį 
dirgiklį

1 Nėra Nėra Nėra
Glasgow komos skalės interpretavimas 
15  Aiški sąmonė.
13–14 Apkvaitimas (prekoma, somnolencija).
9–12 Soporas.
4–8  Koma.
3  Smegenų mirtis.
Komos ištiktų pacientų fiziologiniai pokyčiai. Fiziologiniai pokyčiai, kurie įvyksta 

pacientui praradus sąmonę, priklauso nuo sąmonės netekimo priežasties, negebėji-
mo judėti trukmės ir slaugos kokybės. Sąmonės netekimas ne vienintelė priežastis 
dėl kurios įvyksta fiziologiniai pokyčiai; įtakos turi ir vaistai – kai kurie raumenų 
relaksantai, ypač tie, kurie vartojami intensyviojoje slaugoje, gali sukelti raumenų 
susilpnėjimą, padidėjusį akių bei smegenų spaudimą, elektrolitų disbalansą ir kvė-
pavimo takų tonusą (Booij, 1996). Buvimas be sąmonės gali sukelti pokyčius, kurie 
trukdys slaugymo procesui. Toliau aptarsime organizmo sistemų pokyčius.

Nejudrumas. Žmogaus kūnas yra sutvertas fiziniams veiksmams ir judėjimui. 
Taigi, bet koks fizinės veiklos praradimas, nepaisant jo priežasties, gali sukelti or-
ganizmo anatominius ir fiziologinius pokyčius. Fizioterapeuto numatyti pasyvūs 
fiziniai pratimai, pacientui esant be sąmonės, gali padėti išvengti šių komplikacijų:

•	 Sumažėjusi raumenų galia: sumažėjimo lygis priklauso nuo konkrečios rau-
menų sistemos ir nuo nejudrumo lygio. Antigravitaciniai kojų raumenys savo 
pajėgumą praranda dukart greičiau nei rankų raumenys ir jų galios atsikūri-
mas taip pat trunka daug ilgiau. 

•	 Raumenų atrofija: raumenų masės praradimas. Atpalaiduotas raumuo atro-
fuojasi dukart greičiau nei būdamas įsitempęs. Padidėjęs raumenų tonusas 
neleidžia raumeniui visiškai atrofuotis, todėl pacientai, sergantys viršutinių 
motorinių neuronų liga, praranda mažiau raumenų masės nei tie, kurie serga 
žemutine motorinių neuronų liga (Hickey, 2003b).

Skrandžio ir žarnyno funkcijos. Pacientų, praradusių sąmonę, skrandžio ir žar-
nyno funkcijos tampa nereguliarios, todėl stebėti šiuos pacientus būtina (Geraghty, 
2005). Skrandžio ir žarnyno funkcijos komplikacijų gali rastis dėl keleto priežasčių. 
Skrandžio opos, kraujavimas, vidurių užkietėjimas, fekalinių akmenų susidarymas 
identifikuojami kaip simptominės problemos. Maisto, pacientams praradusiems są-
monę, duodama per vamzdelį, todėl nevyksta peristaltika. Viduriavimas yra blogai 
toleruojamo maitinimo per vamzdelį arba antibiotikų vartojimo padarinys. Kai ku-
rie vaistai gali sukelti vidurių užkietėjimą. Reikia pažymėti, kad viduriavimas ir dia-
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rėja yra lengvai supainiojami, nes turi panašius simptomus. Labai svarbu tinkamai 
identifikuoti esamą būklę.

Urogenitalinės funkcijos. Pacientų, praradusių sąmonę, šlapimas gali būti ne-
sulaikomas, arba priešingai – užsilaikyti. Todėl kyla dvi problemos: šlapimtakių 
infekcija ir kepenų arba šlapimo pūslės akmenų susidarymas. Dažniausiai tokiems 
pacientams įstatomas kateteris. Tai būtina norint atlikti skysčių stebėseną ir išvengti 
odos suirimo. 

Kvėpavimo funkcija. Dėl paciento negalėjimo judėti kyla tokių kvėpavimo sis-
temos problemų pavojus, kaip atelektazė, pneumonija, aspiracija ir kvėpavimo takų 
obstrukcija. Jei pacientas yra intubuotas ir jam įstatytas endotrachėjinis vamzdelis, 
kyla hospitalinių infekcijų grėsmė (Hickey, 2003b). Kvėpavimo funkcijų patikra ap-
ima kvėpavimo takų pralaidumo patikrinimą, kvėpavimo dažnumo ir struktūros pa-
tikrą, audinių bei kraujo įsotinimo deguonimi patikrą. Jei pacientas yra intubuotas ir 
kvėpavimas palaikomas mechaniškai, tuomet plaučių tūris ir respiracinė mechanika 
turi būti nuolat tikrinama. 

Širdies ir kraujagyslių funkcijos. Nejudrumas taip pat sukelia širdies ir krauja-
gyslių funkcijų sutrikimus, tokius kaip padidėjęs širdies ritmas, sumažėjęs širdies 
veikla ir sumažėjęs kraujo spaudimas. Širdies ir kraujagyslių funkcijoms įtakos turi ir 
paciento pozicija, kuri sąlygoja centrinių skysčių pasislinkimą nuo kojų link krūtinės 
ląstos ir galvos. Dėl šios priežasties paciento galva turi būti padėta taip, kad sudarytų 
30 laipsnių kampą (Hickey, 2003b).

Širdies ir kraujagyslių funkcijų pokyčiai gali įvykti ir dėl neurologinių pokyčių, 
todėl svarbu stebėti ir juos. Hipovolemija, sepsis arba kardiogeninis šokas taip pat 
gali turėti įtakos širdies bei kraujagyslių funkcijų nestabilumui, todėl šios kilusios 
problemos turi būti pašalintos (Geraghaty, 2005).

Pacientui, praradusiam sąmonę, padidėja venų trombozės ir plaučių edemos 
pavojus. Tai gali nutikti dėl keleto veiksnių: kraujo kaupimosi kojose, trombofilijos 
ir padidėjusio spaudimo, dėl nejudėjimo lovoje (Hickey, 2003b).

Pablogėjęs audinių vientisumas – pragulos
Oda. Tiesiogiai daromas spaudimas odai ir trintis, dėl pacientų judinimo – tai 

dvi dažniausiai pasitaikančios priežastys odos žaizdų atsiradimui. Tinkamas paciento 
judinimas sumažina žaizdų tikimybę. Kitos sąlygojančios priežastys: šlapimo ir išma-
tų nelaikymas arba per didelis užsilaikymas, gausus prakaitavimas, bloga mityba ir 
nutukimas (Hickey, 2003b). Priklausomai nuo paciento būklės, jis gali būti guldo-
mas ant specialios lovos arba ant lovos su priešpraguliniu čiužiniu, tai apsaugo nuo 
žaizdų susidarymo. Odos vientisumas turi būti tikrinamas naudojant skalę, pvz., 
Waterlow.

Akys. Pacientui, praradusiam sąmonę, nėra mirksėjimo reflekso, todėl gali pa-
blogėti ašarų susidarymas (Carpenito, 2002). Todėl turi būti atliekama akių patikra 
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dėl edemos, sudirginimo, ragenos išsausėjimo, abrazijos. Akies raištis gali apsaugoti 
akis nuo šių pažeidimų (Hickey, 2003b).

Burna. Lūpos, gleivinė ir liežuvis turi būti tikrinami dėl išsausėjimo, sudirgini-
mo arba infekcijos.

Asmeninė priežiūra. Pacientui nelaikančiam šlapimo reikalinga slaugytojo padė-
jėjo ar slaugytojo priežiūra, tam, kad būtų patenkinti visi asmeninės higienos porei-
kiai. Slaugytojo pareiga palaikyti paciento higieną, užtikrinant jo švarą ir komfortą.

Skysčių ir elektrolitų disbalansas. Sveiko žmogaus skysčių tūris ir elektrolitų 
sandara neląsteliniame ir ląsteliniame skyriuose dažniausiai yra statiškas. Pakitusi 
sveikatos būklė gali sukelti skysčių tūrio ir elektrolitų sandaros pokyčius (Kumar et 
Clark, 2001). Todėl intensyvios sąmonės netekimo stadijos metu reikia nuolat ti-
krinti elektrolitų sandarą. Skysčių tūrio palaikymas taip pat yra labai svarbu, nes tin-
kamas tūris gali užkirsti kelią tokioms komplikacijoms, kaip venų trombozė, plaučių 
embolijai, odos žaizdų atsiradimui ir ekskrementų nelaikymui. 

Etinės aplinkybės. Slaugant pacientą, esantį be sąmonės, iškyla daug diskusijų 
susijusių su etika. Pavyzdžiui, artimųjų sutikimas, organų aukojimas, išankstiniai 
prašymai arba gyvybės palaikymo nutraukimas. Žmonės gali iš anksto oficialiai užra-
šyti savo norus dėl atsisakymo arba sutikimo jiems taikyti tam tikrą gydymą, jeigu jie 
negalėtų priimti sprendimų dėl savo būklės. Tačiau, kartais tokius raštiškus paciento 
norus būna sunku interpretuoti ir jie netenka prasmės (Travis ir kt., 2001; Leung, 
2002).

Kritinės būklės pacientų bendravimas ir raminimas yra labai svarbi jų būklės 
gerinimo proceso dalis. Pacientų raminimas padeda sumažinti jų nerimą ir įtampą, 
gerina miegą ir didina jų komfortą. Taip pat palengvina mechaninį deguonies pa-
laikymą, padeda kontroliuoti tokias fiziologines reakcijas į stresą kaip hipertenziją, 
tachikardiją ir padidėjusį intrakranialinį spaudimą (Adam ir Osborne, 2005). Te-
rapiniame bendravimo/raminimo lygmenyje naudojama pacientų raminimo skalė, 
kurios principas panašus į Richterio skalės. Šią skalę sudaro skaičiai – nuo 1 iki 7, 
kur 1 reiškia, jog pacientas yra visiškai ramus, o 7 – pavojingai susijaudinęs (Janz ir 
kt., 2005). 

Slaugytojas dažniausiai rūpinasi tais, kurie ilgai yra be sąmonės. Be papildomos 
neurologinės problemos pašalinimo slaugytojas atsakingas už pacientų reabilitacijos 
proceso funkcijų išlaikymą, jų saugojimą nuo komplikacijų ir negalios ir kuo geresnį 
pacientų prarastų funkcijų atkūrimą. Visiška paciento priežiūra apima ir slaugytojo 
komunikavimą su pacientų šeimos nariais, draugais taip užtikrinant, kad pacientu 
yra rūpinamasi, pasirūpinant, jog, esant norui, artimieji taip pat gali slaugyti paci-
entą (Geraghty, 2005). Atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog pacientai, esantys be są-
monės, visgi supranta, kas vyksta aplink ir gali girdėti aplinkinių žmonių pokalbius 
(Lawrence, 1995; Jacobson, 2000).



182

Komos ištiktų pacientų slaugos veiksmai. 
1. Prisistatyti. Į pacientą kreiptis vardu, taip kaip nurodė šeima arba globėjai. 

Prieš pradedant, apibūdinti kiekvieną procedūrą. Praradę sąmonę pacientai girdi, 
kas vyksta aplinkui, todėl pažįstamo balsas gali padėti pacientui susiorientuoti (El-
liot et Wright 1999; Leigh, 2001).

2. Informuoti pacientą apie datą, laiką ir vietą. Taip padėsite pacientui susio-
rientuoti (Elliot ir Wright 1999; Leigh, 2001).

3. Išimti protezus, atkreipti dėmesį, ar nėra klibančių dantų karūnėlių. Kvėpa-
vimo takų praeinamumui palaikyti, jei reikia, įkišti orofaringinį arba nazofaringinį 
kvėpavimo vamzdelį. Stebėti kvėpavimo greitį, dažnį ir struktūrą, tikrinti kvėpavimą 
ir atkreipti dėmėsi į pokyčius. Pakrinti dantų ir burnos ertmės būklę (Geraghty, 
2005).

4. Stebėti ir dokumentuoti paciento gyvybinių funkcijų parametrus. Patikrinti 
elektrolitų balansą ir kraują. Jei reikia, suleisti intraveninių skysčių. Stebėti skysčių 
balansą. Pakitus paciento būklei, informuoti gydytoją ir imtis atitinkamų veiksmų.

5. Parinkti tinkamą paciento padėtį: 
a) galva: palaikyti tinkamą galvos ir kaklo padėtį. Jei reikia, padėti pagalvę, 
rankšluostį arba minkštą paramą po kaklu. Pakelti galvą 30 laipsnių kampu; 
b) kūnas: palaikyti tinkamą stuburo padėtį (naudoti rankšluosčius ir pagal-
ves); 
c) galūnės. Viršutinės: padėti rankas ant pagalvės ir sulenkti jas per alkūnes. 
Žemutinės: padėti pagalvę tarp kelių. Naudoti pagalves ir įtvarus ir pasukti 
kulkšnis paraleliai pėdoms, palaikyti šlaunų ir galvos poziciją lygiagrečiai. 
Jei reikia, užmauti profilaktines kojines apsaugančias nuo embolijos. Stebėti 
galūnių spalvą, temperatūrą ir pulsą (Hickey, 2003).

6. Atlikti neurologinę apžiūrą, įvertinti paciento būklę atsižvelgiant į Glazgow 
komos skalę arba analoginį tyrimo metodą (Hickey, 2003).

7. Naudojant Waterlow arba kitą skalę, patikrinti odos vientisumą ir pragulas. 
Jei būklė to reikalauja, keisti pacientų padėtį kas 2 val. arba dažniau (Waterlow, 
1998).

8. Atlikti burnos ertmės priežiūrą pagal paciento būklės reikalavimus. Atlikti 
akių priežiūrą pagal paciento būklės reikalavimus. Jei reikia, užrišti akies raištį, rage-
nos įbrėžimams, išsausėjimui arba pažeidimams, kurie gali sąlygoti aklumą pašalinti.

9. Pagal ligoninės reikalavimus atlikti ekskrementų apžiūrą (spalvą, dažnumą, 
konsistenciją, dydį), siekiant išvengti diarėjos, išmatų užlaikymo, pilvo pūtimo bei 
užtikrinti paciento komfortą (Klaschik ir kt., 2003).

10. Kateterizuoti pagal poreikį, siekiant užtikrinti bei išvengti šlapimo sąstin-
gio, infekcijos (Geraghty, 2005).
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11. Atlikti pasyvų judėjimą pagal paciento būklę, komplikacijoms, susijusioms 
su gulėjimu, išvengti, pvz., praguloms, trombozei, išvengti raumenų atrofijai. Pa-
rinkti slėgį mažinančius čiužinius. Pasyvios mankštos pratimai aptariami su fiziote-
rapeutu (Cullim ir kt., 2004).

Slaugant komos ištiktus pacientus reikia atsižvelgti į fizines, psichologines ir 
etines aplinkybes. Gyvybės palaikymas ir tolesnių komplikacijų arba negalios iš-
vengimas yra tokios slaugos prioritetas. Tačiau, bendraujant su šeimos nariais arba 
globėjais, reikia atsižvelgti ir į psichologinius veiksnius, nes jie gali užtikrinti atvirą 
bendradarbiavimą. Paciento psichologiniai poreikiai turėtų būti patenkinami, ben-
draujant ir per lytėjimą (Leigh, 2001). Tokių pacientų slaugymas yra sunkus ir ke-
liantis iššūkius procesas. Tačiau paciento poreikių tenkinimas gali turėti teigiamų 
rezultatų pacientui, jo šeimai ir sveikatos priežiūros profesionalui. 

Klinikinė ir biologinė mirtis. 
Klinikinė mirtis trunka pirmąsias 3–6 min., nustatoma remiantis trimis požy-

miais: nėra sąmonės (nėra kontakto); nėra kvėpavimo (nematyti krūtinės ląstos kvė-
pavimo judesių); nėra kraujotakos nečiuopiamas pulsas. Šiuo laikotarpiu reanimuo-
jant dar galima atkurti gyvybines funkcijas. Vėliau atsiranda negrįžtamų pokyčių ir 
klinikinė mirtis pereina į biologinę. Organizmo būklė, kai, sustojus kvėpavimui ir 
širdies veiklai, galvos smegenų ląstelės išlieka gyvybingos, vadinama klinikine mir-
timi, o laikotarpis, per kurį šių ląstelių veiklą galima atgaivinti – klinikinės mirties 
trukme. 

Biologinė mirtis – tai negrįžtama viso organizmo žūtis, kuri nustatoma pagal šių 
kriterijų visumą: sustoja širdis; nėra spontaninio kvėpavimo; raumenų atonija; aref-
leksija; išsiplėtę ir nereaguojantys į šviesą vyzdžiai. Širdies raumuo miršta lėčiau nei 
galvos smegenų ląstelės, todėl kartais pavyksta atkurti širdies ir kvėpavimo funkciją, 
tačiau dėl įvykusių pokyčių galvos smegenyse grąžinti gyvybę nepavyksta; išnykus 
kvėpavimui arba širdies veiklai, po 1–2 min. išnyksta sąmonė, dar po 5 min. žmogus 
miršta.

Terminalinės būklės. Pagal V. Neagovskį yra mirimo etapai: 
Preagonija – jos metu sutrinka kraujotaka, kvėpavimas, dėl to atsiranda hi-

poksija ir acidozė (dominuoja aerobinė medžiagų apykaita), trukmė įvairi. Būdinga: 
sutrikusi CNS veikla, hipotonija, periferinės kraujotakos nepakankamumas. 

Terminalinė kvėpavimo pauzė: staiga išnyksta kvėpavimas, atsiranda ektopinis 
(nutolęs) širdies ritmas, išnyksta CNS bioelektrinis aktyvumas. 

Agonija – pacientas būna be sąmonės, nėra vyzdžių ir ragenos refleksų, AKS 
– neišmatuojamas, periferinių arterijų pulsas neapčiuopiamas, o stambiųjų arterijų 
silpnas. Kartais būna suaktyvėjusi smegenų kamieno veikla (neramus, dažnas pulsas, 
pakyla AKS). 
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2.2.8. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI 
•	 Išvardykite širdies funkcijos nepakankamumo rizikos veiksnius.
•	 Išvardykite skilvelinės tachikardijos EKG požymius.
•	 Apibūdinkite paciento nestabilumo būklės požymius dėl širdies ritmo sutri-

kimo.
•	 Apibūdinkite klinikinius požymius sergant ūminiu inkstų nepakankamumu.
•	 Aprašykite hepatinės encefalopatijos laipsnius.
•	 Pakartokite šoko skirstymą pagal vyraujančius kraujotakos sutrikimus.
•	 Išvardykite šoko ištiktų ligonių slaugos veiksmus.
•	 Apibūdinkite sąmonės sutrikimo laipsnius.
•	 Į ką reikia atsižvelgti slaugant pacientus be sąmonės?
•	 Apibūdinkite biologinės mirties požymius.

2.2.9. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Jūs slaugote pacientą, sergantį ūminiu kairiojo skilvelio nepakankamumu, 

kuris skundžiasi naktiniu dusuliu, kosuliu fizinio krūvio metu. Obj.: stebite veido 
cianozę, auskultuodami plaučius, girdite įvairius karkalus. AKS – 140/95 mm Hg, 
ŠSD – 96, Kvėpavimo dažnis – 28 k/min., T° – 37,2° C.

Ką stebėsite slaugymo metu? Išvardykite slaugos tikslus?

2.3 HOMEOSTAZĖS SUTRIKIMAI IR JŲ 
KOREKCIJA

Homoestazė. Vidinės organizmo terpės pastovumo reikšmę gyvam organizmui 
pirmasis įvertino prancūzų fiziologas Claude Bernard. Jis 1859 m. pareiškė, jog „vi-
dinės terpės pastovumas yra laisvo nepriklausomo gyvenimo sąlyga“. Pirmą kartą 
1929 m. terminą „homeostasis“ medicinos literatūroje pavartojo JAV fiziologas Wal-
ter B. Cannon. Jo turinį jis taip nusakė: „organizmo normalių būsenų (vidinės terpės 
arba skysčių matrikso) vienodumo arba stabilumo tendencija“ (Rengardienė, 2008). 
Homeostazė – tai vidinės organizmo terpės, supančios ląsteles, pastovumas. Vidinę 
organizmo terpę, t. y. aplinką, kurioje yra organų ir audinių ląstelės, sudaro: vanduo, 
elektrolitai, organiniai junginiai. 

Vidinės organizmo terpės: kraujas, limfa, intersticiumo, jungiamojo audinio, 
kremzlių, kaulų skystis. Pagrindinė jos dalis – vanduo. Bendras vandens kiekis suau-
gusio vyro organizme sudaro 60 proc. kūno masės; moters – 50 proc. kūno masės; 
naujagimio – 75 proc. kūno masės. Daug vandens yra raumenyse – 75–78 proc., 
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mažai riebaluose – 6–10 proc. Visas organizme esantis vanduo sąlyginai suskirstytas 
į sektorius: 

1. Intraląstelinis skystis (40 proc. kūno masės). 
2. Ekstraląstelinis skystis (20 proc. kūno masės). Ekstraląstelinį skystį kapilia-

rų membranos dalija į dvi dalis: 
•	 plazma (5 proc. – kūno masės; 25 proc. – ekstraląstelinio skysčio); 
•	 intersticinis skystis (15 proc. – kūno masės; 75 proc. – ekstraląstelinio 

skysčio). 
Infuzinė terapija – skysčių ir elektrolitų pusiausvyros koregavimas. Koreguojant 

skysčių pusiausvyrą, reikia įvertinti paciento skysčio poreikį. 
Paciento kūno masės ir valandinio arba dienos palaikomųjų skysčių poreikio ryšys. 

Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką skysčių poreikiui: kūno temperatūra, metabo-
lizmo greičio kitimai, patologinės būklės. 

Būklės, dėl kurių gali atsirasti hipovolemija. 
Kraujavimas: kraujavimas iš virškinamojo kanalo, blužnies plyšimas, negim-

dinis nėštumas, šlaunikaulio lūžis, retroperitoninis kraujavimas. užsitęsęs vėmimas; 
viduriavimas, žarnų nepraeinamumas, lėtinė arterinė hipertenzija, sepsis, priešope-
racinis žarnų paruošimas (klizmos). 

Skysčių apykaitos sutrikimai: skysčių sumažėjimas – hipovolemija ir skysčių pa-
didėjimas –hipervolemija.

Skysčių netekimas dėl chirurginės intervencijos. Operacijos metu į veną lašina-
mais skysčiais reikia kompensuoti skysčių kiekį: netenkamą dėl kraujavimo, neten-
kamą „trečiojo tarpo” (translokacinį) skystį, patenkinti palaikomąjį skysčio poreikį. 

Dehidratacijos (hipovolemijos) klinikiniai simptomai: troškulys, nuovargis, 
bendras silpnumas, mieguistumas; blogas audinių turgoras; sausa oda, gleivinė, lie-
žuvis; sumažėjęs išorinių jungo venų prisipildymas; tachikardija, ortostatinė hipo-
tenzija; oligurija, azotemija; hipotenzija; sutrikusi sąmonė; šokas. 

Intraveniniai tirpalai, naudojami skysčio ir kraujo netekimui kompensuoti: krista-
loidai, koloidai, kraujas ir kraujo komponentai. 

Intraveninių skysčių rūšys
Kristaloidai. Kristaloidiniai infuziniai skysčiai yra trijų rūšių: hipotoniai (pvz., 

5 proc. vandeninis gliukozės tirpalas), izotoniniai (pvz., NaCl 0,9 proc. tirpalas), 
hipertoniniai (pvz., NaCl 7,5 proc. tirpalas). 

Koloidai. Tai vanduo, elektrolitai ir kitos dalelės (sintetinės arba natūralios), 
kurios yra pakankamai didelės išlikti intravaskuliniame tarpe kelias valandas. Albu-
minas yra natūralus koloidas. Sintetiniai koloidai: dekstranai, želatinos ir krakmolo 
dariniai. 

Koloidai–želatinos. Želatinos gaunamos iš kolageno. Naudojama keletas želati-
nos preparatų tipų (3,5–5,5 proc. tirpalai). Skirtinguose preparatuose yra skirtinga 
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elektrolitų koncentracija. Želatinos preparatai su šlapalu turi didelę kalcio ir kalio 
koncentraciją. 

Koloidų privalumai lyginant su kristaloidais. Labiau padidina plazmos tūrį. Su-
kelia mažesnę periferinę edemą. Plazmos tūrį padidina ilgesnį laiką. Koloidų trū-
kumai: brangumas, galimos koaguliacijos, galimas inkstų nepakankamumas, gali 
pakisti klinikinių ir laboratorinių tyrimų rodikliai. 

Dažniausiai vartojami koloidai: dekstranai, hidroksietilo krakmolo tirpalai 
(HES) ir želatinos tirpalai 

Kraujo preparatai: eritrocitų masė, šviežiai šaldyta plazma ir albuminas. 
Pagrindinės indikacijos perpilant kraują arba jo komponentus: 
1. Padidinti deguonies pernašą; 
2. Aprūpinti trombocitais ir krešėjimo faktoriais; reguliuoti krešėjimą; 
3. Normalizuoti kraujo tūrį. 
Transfuzijos komplikacijos. Hemolizinė reakcija: intravaskulinė hemolizė, eks-

travaskulinė hemolizė. Karščiavimo reakcija (leukocitų reakcija) ir alerginės reakci-
jos. 

Intravaskulinė hemolizė. Priežastis: ABO grupių nesuderinamumas (blogas 
kraujo tikrinimas). Simptomai: šilumos jutimas šalia venos, skausmas juosmens sri-
tyje, gniaužiantis krūtinės skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas, pykinimas, hipotenzija, 
oligurija, anurija, išsėtinė intravaskulinė koaguliacija. 

Kilus įtarimui dėl hemolizinės reakcijos: skubiai nutraukti transfuziją ir pranešti 
apie tai gydytojui! Gydymas: koreguojama hipotenzija, palaikoma diurezė (forsuota 
diurezė), prireikus, atliekama dializė. 

Slaugytojo funkcijos infuzioterapijos metu:
•	 Paruošti infuzines sistemas. 
•	 Jei numatomas kraujo arba jo komponentų perpylimas, paruošti transfuzines 

sistemas. 
•	 Turėti reikiamą kraujo arba kraujo komponentų kiekį iki transfuzijos pra-

džios. 
•	 Patikrinti paciento ir donoro kraujo arba kraujo komponentų tapatumą 

(ABO, Rh). 
•	 Patikrinti galiojimo terminus. 
•	 Punktuoti – kateterizuoti periferinę veną. 
•	 Stebėti paciento būklę, pastebėjus pokyčių, informuoti gydytoją. 



187

2.4. VENŲ PUNKCIJA
Venų punkcija – tai procedūra, kurios metu į vena įkišama adata.
Indikacijos. Venų punkcija atliekama dėl dviejų priežasčių:

•	 Paimti kraujo mėginį diagnostiniams procesams.
•	 Stebėti kraujo komponentų baigtį.
•	 Sušvirkšti medikamentus.

Venepunkcija yra viena dažniausiai atliekamų invazinių procedūrų (Castledine, 
1996), kurią atlieka slaugytojai (Ernst, 2005). Tam, kad venų punkcija būtų atlikta 
sėkmingai, slaugytojas turi išmanyti šiuos dalykus:

•	 Su venų punkcija susijusią anatomiją ir fiziologiją.
•	 Kriterijus venai ir invaziniams priemonėms parinkti.
•	 Galimas problemas, kylančias procedūros metu, būdus, kaip jų išvengti, bei, 

kokių procedūrų imtis.
•	 Kaip palaikyti paciento sveikatą ir saugumą ir kaip utilizuoti panaudotas prie-

mones.
Kai kurie procedūrų elementai, kaip antiseptinės priemonės, turi būti taikomi 

visos procedūros metu. Kraujo cirkuliacija yra uždaras ir sterilus procesas, o skubotai 
atlikta venų punkcija gali pažeisti šią sistemą ir atverti kelią infekcijoms. 

Slaugytojas turi rūpintis fiziniu ir psichologiniu paciento komfortu (Hoelthke, 
2006). Slaugytojas turi tinkamai informuoti pacientą apie procedūros eigą ir imtis 
visų priemonių venų punkcijos komplikacijoms išvengti; viena jų – hematoma, kuri 
nėra nei natūralus, nei norimas procedūros padarinys (Holetke, 2006).

Anatomija ir fiziologija. Paviršutinės viršutinių galūnių venos dažniausiai pasi-
renkamos venų punkcijai atlikti. Šių venų yra daug, jos lengvai matomos ir priei-
namos, todėl procedūra gali būti saugiai atlikta, o pacientas pajaučia minimalų dis-
komfortą (Ernst, 2005). Suaugusiesiems venų punkcija taip pat gali būti atliekama 
vidinės pėdos dalies venų, tačiau tokiu atveju padidėja venų trombozės rizika (Garza, 
Becan McBride, 2005) arba audinių nekrozės grėsmė sergantiesiems cukriniu dia-
betu (Ernst, 2005). Dėl šių priežasčių apatinių galūnių venos nėra pačios geriausios 
venų punkcijai atlikti. Atliekant venų punkciją, dažniausiai pasirenkamos venos, 
esančios alkūnės duobutėje, nes jos yra ganėtinai stambios ir gali teikti gausius ir 
daugkartinius kraujo tyrimus (Weinstein, 2007). Venų anatomija yra individuali 
kiekvienam žmogui. Pagrindinės venos, kurios pasirenkamos venos punkcijai atlikti:

•	 Vidurinė alkūninės vena (v. mediana cubiti).
•	 Galvos vena (v. cephatica).
•	 Karališkoji vena (v. basilica).
•	 Delno venos (v. metacarpales palmares) (naudojamos tik tada, jei jokios kitos 

venos neprieinamos) (žr. 2.4.1 pav.).
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2.4.1 pav. Pagrindinės venos atlikti venos punkcijai 

Vidurinės alkūninės vena gali būti nematoma, tačiau jos dydis ir vieta yra tin-
kama atlikti venų punkciją. Ši vena yra prilaikoma poodinio audinio, todėl ji nepa-
lys po adata. Riešo šone esanti galvos vena išsišakoja iš riešo vidinės dalies esančios 
venos ir kyla į viršų lygiagrečiai vidurinei galvos venai, stipinikaulio sienele, ir kerta 
vidurinės alkūnines veną. Tačiau reikėtų vengti netyčinės arterijos punkcijos, nes ši 
vena kerta ir žasto arteriją. Ji yra netoli stipininio nervo (Masoorli, 2002; Dougherty, 
2008).

Karališkoji vena, kuri prasideda jungtyje tarp plaštakos ir rankos, kartais yra 
neįvertinama norint atlikti venos punkciją (Waugh, Grant 2006). Ji gerai matoma, 
tačiau nėra palaikoma poodinio audinio, todėl gali lengvai pasislinkti po adata ir 
taip sunkinti procedūrą. Dėl šios venos pozicijos, užbaigus procedūrą ir pacientui 
įtempus ranką, gali susidaryti hematoma, nes tuo metu kraujas tekės į aplinkinius 
audinius (McCall, Tankersley, 2003; Weinstein, 2007). Taip pat būtina saugotis ir 
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adata nepažeisti viduriniosios arterijos nervo ir žasto arterijos (Garza, Becan McBri-
de, 2005).

Delno venos yra lengvai pastebimos ir prieinamos. Pagyvenusio amžiaus žmo-
nių delno venos netinkamos dėl padidėjusio odos turgoro ir poodinio audinio su-
mažėjimo (Weinstein, 2007).

Venas sudaro trys sluoksniai: tunica intima yra švelnus endoetelinis dangalas, 
praleidžiantis kraujo ląsteles. Jei šis dangalas pažeidžiamas, kyla didesnė trombų su-
siformavimo rizika. Šiame sluoksnyje yra endoetelinės raukšlės, kitaip vadinamos 
sklendėmis, neleidžiančios kraujui tekėti atgal ir nukreipiančios jį į širdį. Šios sklen-
dės yra ties venų išsišakojimais ir išoriškai atrodo kaip venų išsipūtimai. Tačiau venų 
punkcijos metu susidaręs įsiurbimas gali užverti šias sklendes ir sunkinti kraujo iš-
tekėjimą. Todėl, norint palengvinti kraujo tyrimų paėmimą, medikamentų leidimą, 
venų punkcija turi būti atliekama virš šių sklendžių (Weinstein, 2007).

Tunica media, vidinis venos sienelės sluoksnis, yra sudarys iš raumeninio audi-
nio ir nervų skaidulų – vazakonstriktorių ir vazodilatorių, kurie stimuliuoja venos 
susitraukimą arba atsipalaidavimą. Šis venos sluoksnis nėra toks stiprus ar kietas 
kaip arterijos, todėl, slėgiui krentant arba kylant, venos gali išsipūsti arba susitraukti 
(Waugh, Grant, 2006; Weisntein, 2007). Temperatūros kitimas, mechaninė arba 
cheminė stimuliacija gali sąlygoti venų spazmus, kurie sunkina venų punkciją.

Tunica adventitia yra išorinis sluoksnis ir sudarytas iš jungiamojo audinio, kuris 
supa ir palaiko kraujagyslę.

Arterijos išsidėsčiusios daug giliau nei venos ir gali būti atskirtos pagal storas 
sieneles, kurios nesusitraukia, ir kraujo spalvos, kuri yra ryškiai raudona. Būtina 
pažymėti, kad būna ir netipinių arterijų. Tai yra tokios arterijos, kurios išsidėsčiusios 
neįprastose vietose (Weinstein, 2007).

Venos pasirinkimas. Veną punkcijai atlikti reikia pasirinkti pagal paciento norą 
arba galimybes. Pati matomiausia ir didžiausia vena nebūtinai yra pati geriausia venų 
punkcijai atlikti (Weinstein, 2007). 

Dvi venų rinkimosi stadijos:
•	 Apžiūra.
•	 Apčiuopa.

Vizualinė apžiūra yra vienas svarbiausių žingsnių pasirenkant veną punkcijai 
atlikti. Venos, kurios yra šalia infekcijos židinių, mėlynių arba flebito, negali būti 
pasirenkamos šiai procedūrai, nes taip padidėja audinių pažeidimo rizika, tai gali 
sukelti dar didesnę infekciją (Dougherty, 2008). Patinusių galūnių venos taip pat 
netinka, nes gali susidaryti limfos sąstingis, sukeliantis tokias komplikacijas, kaip 
flebitas arba celiulitas (Smith, Hoeltke, 2006). Vietos, kuriose anksčiau buvo atlikta 
punkcija taip pat turi būti vengtinos, nes randinio audinio susidarymas gali sunkinti 
venos prieinamumą, o pacientas gali patirti skausmą (Hoeltke, 2006).
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Venų apčiuopa tai pat yra svarbi procedūra. Čiuopiant venas, galima nustatyti 
jų vietą ir būklę, atskirti nuo arterijų ir sausgyslių, nustatyti sklendžių bei gilesnių 
venų buvimo vietą (Dougherty, 2008). Čiuopdamas skirtingas venas, slaugytojas 
turėtų naudotis tais pačiais pirštais, nes taip bus užtikrintas tikslumas. Liečiant venas 
tais pačiais pirštais, padidėja jautrumas ir slaugytojui lengviau nustatyti venų būklę. 
Nedominuojanti ranka turėtų būti naudojama čiuopiant venas, nes, dominuojančia 
lengviau iš naujo įkišti ar pakoreguoti adatą (Hoeltke, 2006). Apčiuopos metu nykš-
čio naudoti negalima, nes jis yra mažiau jautrus už kitus pirštus ir turi pulsą, kuris 
gali suklaidinti bandant atskirti venas nuo arterijų (Weinstein, 2007).

Trombuotos venos su yra kietos. Liečiant jas, atrodo tarsi būtų liečiami laidai. 
Tokios venos kartu su susisukusiomis, sukietėjusiomis, paveiktomis uždegimo ir tra-
piomis netinka venų punkcijai atlikti (Dougherty, 2008). Atliekant punkciją venų, 
kurios kerta sąnarius arba kaulų išsikišimus ir kurias dengia mažas odos sluoksnis, 
yra skausmingos, todėl sukeliamas didelis diskomfortas pacientui (Dougherty, 
2008). Todėl punkcija turi būti atliekama neužsikimšusios ir sveikos venos, lengvai 
atpažįstant, apčiuopiant ir apžiūrint. Tokios venos yra minkštos ir elastingos – jas 
suspaudus, lengvai atgauna formą (Weinstein, 2007).

Veiksniai turintys įtakos venų punkcijai:
•	 Trauma, liga arba gydymas (amputacija, lūžis arba cerebrovaskuliarinis įvy-

kis) gali neleisti naudoti tam tikros galūnės. Taip sumažėja venų pasirinkimas 
ir pasiekiamumas. Galūnės pasirinkimas gali būti ribotas vienos kūno pusės 
operacijos, pvz., masteskomija arba pažasties pjūvis. Tokios operacijos gali 
neigiamai paveikti limfos nutekėjimą, kuri gali mažinti kraujo tekėjimą ve-
nose nepaisant to, ar pacientui pasireiškė limfodema (Ernst, 2005; Hoeltke, 
2006).

•	 Paciento amžius ir svoris taip pat turi įtakos venos pasirinkimui. Maži vaikai 
turi trumpas ir plonas venas, tuo tarpu senyvo amžiaus žmonės – išryškėju-
sias, tačiau trapias. Atliekant trapių venų punkciją, reikia imtis papildomų at-
sargumo priemonių: norint išvengti kraujagyslės sužalojimų, procedūrai turi 
būti pasirinkta ilgiausia vena ir ploniausia adata.

•	 Jei pacientą yra ištikęs šokas arba jis kenčia nuo dehidracijos, venų matomu-
mas bus sumažėjęs. Tokiu atveju, geriausiai būtų palaukti, kol pacientas atsi-
gaus nuo šoko arba jam bus normalizuotas skysčių kiekis, nes tuomet kraujas 
pripildys venas ir mėginį paimti bus daug lengviau. 

•	 Paciento vartojami vaistai taip pat turi įtakos. Pacientai vartojantys krešėji-
mą mažinančius preparatus arba steroidus, arba tie, kuriems yra sumažėjęs 
trombocitų kiekis kraujyje, pasižymi venų trapumu. Todėl padidėja kraujo 
išsiliejimo tikimybė tiek įkišant, tiek ištraukiant adatą. Tokiems pacientams 
atliekant venų punkciją, venų pasirinkimas bus žymiai mažesnis.
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•	 Aplinkos temperatūra turi įtakos venų išsiplėtimui. Jei pacientui šalta, venų 
gali ir nesimatyti. Norint išryškinti tokių pacientų venas ir sėkmingai atlikti 
venų punkciją pirmą kartą, reikia sušildyti paciento ranką, uždėjus kompresą 
arba panardinus ją į šiltą vandenį (Lenhardt ir kt., 2002; Weinstein, 2007).

•	 Atliekant venų punkciją, vena gali susitraukti arba pradėti spazmuoti – taip 
sumažėja kraujo tekėjimas. Tai pacientui sukels nemalonų jausmą. Norint to 
išvengti, būtina tinkamai pasirinkti veną, o venos masažavimas arba šildymas 
padės sumažinti prasidėjusius venos spazmus arba išplės ją.

•	 Paciento nerimas arba susijaudinimas procedūros metu gali sukelti vazokons-
trikciją. Slaugytojo elgesys ir procedūros atlikimo kokybė taip pat turi tiesio-
ginės įtakos paciento potyriams procedūros metu (Garza, Becan McBride, 
2005). Slaugytojo demonstruojamas profesionalumas ir procedūros detalių 
išaiškinimas, padeda sumažinti paciento nerimą. Kruopštus pasiruošimas 
procedūrai ir neskubotas jos atlikimas padės pacientui atsipalaiduoti ir pa-
spartins vazodiliaciją (Weinstein, 2007; Dougherty, 2008). Būtina žinoti, kad 
pacientai gali bijoti venų punkcijos (Ernst, 2005; Lavery, Ingram, 2005). Jei 
procedūra atliekama vaikams, galima atlikti vietinei anestezijai naudojant šal-
domąjį kremą (Ernst, 2005; Weinstein, 2007). Atsižvelgiant į paciento nuo-
monę, renkantis veną, jam suteiks pojūtį, jog šie kontroliuoja situaciją, o tai 
padeda numalšinti kilusį nerimą arba baimę.

Venos pasirinkimas. 
Venos pasirinkimui pagerinti naudojama keletas būdų:

•	 Raiščio ant rankos užrišimas sumažina venų išsiplėtimą. Raištis turi būti už-
rištas taip, kad trukdytų venoms atgauti formą, tačiau netrukdytų kraujo-
takai. Užveržti reikia 7–8 cm virš venų punkcijos vietos. Pacientui gali būti 
patogiau veržti per drabužių rankovę arba rankšluostį, nes taip sumažinama 
odos įdrėskimo tikimybę. Raištis neturi būti užrištas ilgiau nei minutę, nes ki-
taip kraujas užsistovės vietoje ir sumažins rodmenų tikslumą (Hoeltke, 2006). 
Yra keli raiščių tipai. Geros kokybės, turintis sagtį, varžtas yra geriausias tokiai 
procedūrai, tačiau varžto panaudojimas priklauso nuo ligoninės. Pirmenybė 
turi būti teikiama geresnei medžiagai ir galimybei geriau ir patogiau panau-
dotą varžtą dezinfekuoti (Golder, 2000). 

•	 Pacientas gali būti raginamas suspausti kumštį – taip vena išsiryškėja. Tačiau 
nuolatinis kumščio spaudinėjimas gali turėti įtakos kai kuriems kraujo rezul-
tatams (pvz., kalio kiekio nustatymui) (Ernst, 2005; Garza, Becan McBride, 
2005). 

•	 Rankos nuleidimas žemiau širdies lygio taip pat padeda kraujui sutekėti į ve-
nas.
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•	 Švelnus tapšnojimas per veną gali padėti, tačiau tai gali būti skausminga pa-
cientams, kurių venos trapios, gali susidaryti hematoma (Dougherty, 2008).

•	 Venos šildymas kompresu arba rankos panardinimu į šiltą vandenį dešimčiai 
minučių, paspartina vazodiliaciją ir kraujo sutekėjimą į venas (Lenhardt ir 
kt., 2002).

Intraveninės sistemos pasirinkimas. Intraveninė sistema dažniausiai naudojama 
venų punkcijai atlikti yra tiesi metalinė adata ir intraveninis kateteris. Optimalus 
adatos diametras – 21 mm. Diametro dydis yra išmatuojamas pagal tai, kiek ka-
niulių telpa į vamzdelį, kurio skersmuo 1 cm. Diametras žymimas skaičiais nuo 13 
iki 24 mm. 21 mm. diametro adata ištraukia kraują normaliu greičiu, nesukeliant 
pacientui didesnio diskomforto ir nepažeidžiant kraujo ląstelių.

Intraveninės sistemos pasirinkimas priklauso nuo ligoninės tvarkos ir direktyvų 
(žr. 2.4.1 lentelę). 

2.4.1 lentelė. Intraveninės sistemos pasirinkimas kraujo paėmimui (Dougher-
ty, 2008).

Intraveninė 
sistema

Di-
ametras Privalumai Trūkumai Panaudoji-

mas

Adata 21

Pigesnės nei „dru-
gelis“ infuzinės 
sistemos. 
Lengva nau-
doti stambiosioms 
venoms

Standi. Sunku 
naudoti 
mažesnėms ven-
oms, nepato-
giose vietose. 
Sukelia daugiau 
diskomforto. 
Ar tinkamai 
įdurta, matosi 
tik prijungus 
infuziją

Stambiosi-
oms, lengvai 
pasiekiamoms 
venomis 
ties rankos 
sulenkimu. 
Tinka paimti 
mažiems 
kraujo kieki-
ams

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

„Drugelio“ 
infuzinė 
sistema su 
apsauginiu 
skydeliu ar 
be jo

21

Lanksti dėl mažos 
adatos ašies. 
Lengva įdurti į 
bet kokią kūno 
vietą. Sukelia 
mažiau diskom-
forto ir didina 
venų punkcijos 
sėkmę (Hefler ir 
kt., 2004). Įdūrus 
ištraukiamas 
mažas kraujo kie-
kis, tam kad būtų 
galima įsitikinti, 
ar įdūrimas buvo 
sėkmingas

Brangesnės už 
paprastas ada-
tas. 12–30 cm 
vamzdeliai gali 
prisispausti ir 
išjudinti adatą 

Venos kitose 
vietose nei 
alkūnės įdubos 
(ties rankos 
sulenkimu). 
Tinka paimti 
daugiau nei 
20 ml kraujo 

23

Lanksti dėl mažos 
adatos ašies. Leng-
va įdurti į bet 
kokią kūno vietą. 
Sukelia mažiau 
diskomforto. 
Mažesnės, todėl 
tinka mažoms ir 
trapioms venoms

Brangesnės už 
adatas. Gali 
pažeisti kraujo 
ląsteles ir taip 
iškreipti tyrimo 
rodmenis.

Smulkios 
venos labiau 
skausmin-
gose vietose, 
tokios kaip 
vidinė riešo 
dalis. Ypač jei 
norint paimti 
plazmos 
pavyzdžius

Odos paruošimas. Kraujo užkrėtimo išvengimas yra pirmenybė, nes venų punk-
cijos metu oda pažeidžiama ir į organizmą patenka svetimkūnis. Du pagrindiniai 
mikrobiologinio užkrėtimo šaltiniai:

•	 Infekcijos patekimas nuo paciento ant procedūrą atliekančio žmogaus.
•	 Mikroorganizmai, esantys ant paciento odos.

Tinkamas rankų plovimas ir nusausinimas yra pagrindinė slaugytojo pareiga 
norint išvengti užkrėtimo. Pirštinės taip pat turi būti keičiamos prieš atliekant venų 
punkciją kitam pacientui. Apsisaugoti nuo mikroorganizmų patenkančių ant rankų 
odos galima paciento venų punkcijos vietą ištrinti alkoholio pagrindu pagamintu 
tirpalu, tokiu kaip 0,5 proc. chlorheksidino ištirpinto 70 laipsnių alkoholyje (Walt-
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her ir kt., 2001). Tokiu tirpalu patariama trinti ne trumpiau 30 sek., nors kai kurie 
autoriai pataria tą daryti ne trumpiau 1 min. (Weinstein, 2007). Taip dezinfekuota 
odos vieta turi būti palikta nudžiūti, kad: 

•	 oda būtų tinkamai dezinfekuota ir žūtų odoje esantys mikroorganizmai; 
•	 pradūrus odą adata, alkoholis nuo odos nepatektų į kraują ir nesukeltų skaus-

mo; 
•	 dezinfekuota oda negali būti liečiama prieš atliekant venų punkciją.

Dėl odos dezinfekcijos nuomonės skiriasi, nes pripažinta, jog odos trynimas su 
alkoholio tirpalu daro daugiau žalos, nei išvis nedezinfekuota oda, nes pažeidžiama 
natūrali mikroorganizmų terpė.

Procedūrą atliekančio slaugytojo saugumas.
Atliekant bet kokią procedūrą susijusią su krauju ir kitais kūno skysčiais, ypač 

atliekant venų punkciją arba kateterizaciją, būtina mūvėti pirštines (Infection Con-
trol Nurses Association, 2003; Employers, 2007). Pirštinės apsaugo nuo užkrėtimo. 
Nepaisant to, kad pirštinės neapsaugo nuo netyčinio įsidūrimo adata, pirštinės su-
mažina kraujo, patenkančio ant rankų, kiekį ir taip apsaugo nuo infekcijos. Tačiau 
profesionalumas, atliekant procedūra, yra nepakeičiamas, norint užtikrinti saugumą 
ir išvengti komplikacijų.

Šiuo metu kartu su vakuuminėmis kraujo surinkimo sistemomis (Vacutainer 
sistema) naudojami įvairūs įrenginiai, skirti venų punkcijos metu išvengti galimų 
poodinių pažeidimų. Vakuuminė sistema susideda iš plastikinės kraujo talpyklos, 
prijungtos prie dvigubos adatos arba adapterio. Svarbu naudoti tinkamą Luer adap-
terį, norint užtikrinti gerą sujungimą ir išvengti kraujo pratekėjimo (Garza, Becan 
McBride, 2005). Vamzdelyje susidaro vakuumas, dėl kurio reikiamas kraujo kiekis 
patenka į plastikinę talpyklą. Kraujas nustoja tekėti į talpyklą, kai ji prisipildo, taip 
neleidžia iš organizmo paimti tik reikiamą kraujo kiekį. Ši sistema gali būti prijungta 
prie infuzinės sistemos, turinčios „sparnelius“ (Dougherty, 2008).

Panaudotos adatos tuoj pat turi būti sumestos į tam skirtus konteinerius. 
Kraujo mėginiai, paimti iš pacientų, kurie įtariami turintys hepatito arba žmogaus 
imunodeficito virusą (ŽIV), turi būti pažymėti specialiai skirta etikete. Visos kitos 
neaštrios atliekos turi būti sumestos į universalius klinikinių atliekų maišelius.

Intraveninės sistemos ištraukimas. Svarbu užtikrinti, kad adata būtų ištraukta 
tvarkingai ir, kad būtų sumažinta hematomos rizika. Ištraukiant adatą iš venos, rei-
kia spustelėti vietą, kurioje ji įkišta. Jei spustelėjama per anksti, adatos galiukas vel-
kasi venos membrana, taip sukeliamas aštrus skausmas ir pažeidžiama kraujagyslė.

Procedūrą atliekantis slaugytojas turi patikrinti, kad pacientas tvirtai laikytų 
dūrio vietą, kol baigsis kraujavimas. Pacientas taip pat turi būti informuotas, jog 
ranką būtina laikyti ištiestą, nes sulenkimas gali sąlygoti mėlynių susidarymą (Ernst, 
2005). Jeigu pacientas naudoja kraujo krešėjimą slopinamuosius vaistus arba krau-
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jyje yra sumažėjęs trombocitų kiekis, užspaustą dūrio vietą gali tekti laikyti ilgiau. 
Slaugytojas gali užrišti tvarstį ant dūrio vietos, kad būtų užtikrintas pastovus jos 
suspaudimas (Perdue, 2001). Pacientas taip pat gali pakelti ranką aukščiau širdies ir 
taip sumažinti veninį spaudimą (Garza, Becan McBride, 2005).

Prieš pacientui išeinant arba apsirengiant, slaugytojas turi atidžiai apžiūrėti dū-
rio vietą ir patikrinti, ar ji nekraujuoja, ar neatsirado mėlynių. Jeigu mėlynės vis dėlto 
susidaro, pacientui turi būti paaiškinta, kodėl taip atsitiko ir patarti kaip sumažinti 
hematomą ir skausmą. Mėlynės šaldymas padeda numalšinti skausmą dūrio vietoje 
ir ją sumažinti. Kremo, skirto tromboflebitui gydyti, patepimas gali taip pat padėti.

Slaugytojas yra atsakingas už atliekamą intravenininę procedūrą panaudojant 
praktinius įgūdžius ir kompetenciją.

Venų punkcijos atlikimas. 
Priemonės:

•	 Švarus padėklas.
•	 Varžtas arba kraujo spaudimo matuoklis.
•	 21 diametro įvairaus panaudojimo adata arba 21 diametro infuzinė sistema su 

„sparneliais“, arba Vacutainer sistema.
•	 Plastikinis vamzdelio laikiklis, standartinis arba skirtas specialiai kraujo paė-

mimui.
•	 Tinkami vakuuminiai mėgintuvėliai.
•	 Vatos gabaliukas suvilgytas chlorksedino ir 70 laipsnių alkoholio mišiniu arba 

70 laipsnių isopropilo alkoholiu.
•	 Mažai medvilnės turintis vatos gabalėlis.
•	 Sterilus arba hipoalerginis pleistras.
•	 Siuntimas, atlikti venų punkciją.
•	 Nesterilios, gerai priglundančios pirštinės.
•	 Plastikinė prijuostė (nebūtina).
•	 Šiukšlių dėžė, skirta aštriems daiktams įmesti.

Galima naudoti ir kitas vakuumines sistemas, skirtas kraujo mėginiui paimti. 
Jos yra lengvai naudojamos ir pakankamai nebrangios. Jei naudojama viena tokių 
sistemų, būtina vadovautis gamintojo instrukcijomis. Vakuuminės sistemos suma-
žina tikimybę medicinos personalui apsikrėsti, nes medikai naudoja visiškai uždarą 
sistemą, todėl nereikia kraują išpilstyti į buteliukus (Dougherty, 2008). 

Venų punkcijos atlikimo veiksmai:
1. Tinkamai pasitikti pacientą ir paaiškinti apie atliekamos procedūros eigą.
2. Atsakyti į paciento klausimus ir aptarti procedūros aspektus, kurie jį nera-

mina. Nerimas ir susijaudinimas turi įtakos vazokonstrikcijai, todėl atsipalaidavusio 
paciento venos labiau išsiplėtusios, o tai palengvina procedūros atlikimą. 
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3. Aptarti problemas, kurias pacientas patyrė ankstesnių procedūrų metu. 
Įtraukti pacientą į gydymą, tam, kad slaugytojas susipažintų su pacientui atliktomis 
procedūromis ir galėtų identifikuoti jo būklės pokyčius, pvz., mastektomija. Abu 
aspektai turi įtakos venos pasirinkimui.

4. Patikrinti, ar paciento tapatybė atitinka užpildytą prašymą atlikti venų 
punkciją.

5. Paruošti reikalingas inzucijos priemones.
6. Kruopščiai nusiplauti rankas naudojant antibakterinį muilą arba alkoholio 

pagrindu pagamintą valymo skystį ir tinkamai jas nusausinti.
7. Patikrinti, ar ant rankų nėra vizualių įbrėžimų ir užsimauti vandeniui atspa-

rias pirštines.
8. Patikrinti infuzijos priemonių pakuotes prieš atidarant ir išdėliojant įrankius 

ant švaraus padėklo.
9. Parodyti visas priemones pacientui ir jas apibūdinti.
10. Procedūrą atliekant tiek ligoninėje, tiek paciento namuose, reikia užtikrinti 

tinkamą apšvietimą, ventiliaciją ir privatumą.
11. Padėti paciento galūnę ant pagalvėlės tam, kad būtų užtikrintas paciento 

komfortas ir pagerintas venų prieinamumas: 
a) užrišti varžtą virš dūrio vietos ir patikrinti ar jis nekliudo kraujo tėkmei. Jei 
pulsas neužčiuopiamas, tuomet varžtas yra per daug suveržtas; 
b) ranka gali būti sulenkta, paprašyti paciento, kad jis sugniaužtų kumštį;
c) švelniai patapšnoti arba pamasažuoti venas. 
12. Jei šie būdai nepadeda išryškinti venų, atlaisvinti varžtą ir sušildyti ranką 

kompresą arba panardinti galūnę į šiltą vandenį.
13. Pasirinkti veną pagal prieš tai aprašytus kriterijus.
14. Atlaisvinti varžtą.
15. Priklausomai nuo venų dydžio ir dūrio vietos, parinkti tinkamas intraveni-

nės sistemos priemones.
16. Kruopščiai nusiplauti rankas naudojant antibakterinį muilą arba alkoholio 

pagrindu pagamintą dezinfekuojamąjį skystį. Užsimauti pirštines.
17. Užveržti varžtą. 
18. 30 sek. valyti paciento odą naudojant dezinfekuojamąjį skystį ir leisti nu-

džiūti. Neliesti nuvalytos odos.
19. Nuimti adatos dangtelį ir kruopščiai ją apžiūrėti.
20. Įkišti adatą 30 laipsnių kampu, tačiau tai priklauso nuo venos dydžio ir 

gylio. 
21. Jei naudojamos intraveninė sistemos priemones, kai tik pasirodys kraujas 

arba pajusite venos sienelės pradūrimą, sumažinti adatos dūrio kampą. Jei naudo-
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jama adata ir švirkštas, tuomet įdūrus ištraukti truputį kraujo, norint patikrinti, ar 
pataikyta į veną.

22. Jei galima, dar truputį įstumti adatą į veną.
23. Adatos nespausti, kad būtų išvengta venos perdūrimo.
24. Ant dūrio vietos uždėti mažą medvilnės vatos tamponėlį.
25. Adatą ištraukti. Nesuspausti punkcijos vietos, kol adata neištraukta.
26. Išmesti adatą į šiukšliadėžę skirtą aštriems daiktams pagal ligoninės reika-

lavimus.
27. Užspausti punkcijos vietą. Užspaudus laikyti apie 1 min. arba tol, kol krau-

jas sukrešės. Atvejai, kai pacientas serga kraujodaros ligomis arba vartoja vaistus, 
turinčius įtakos kraujo krešėjimui, punkcijos vietą gali tekti laikyti užspaustą ilgiau.

28. Pacientas gali užspausti punkcijos vietą pirštu, tačiau reikia paraginti jį ne-
sulenkti rankos, jei kraujo buvo paimta iš rankos alkūnės duobutės.

29. Jei buvo naudotas švirkštas, kuo greičiau perpilti paimtą kraują į specia-
lius buteliukus ir užtikrinti, kad į kiekvieną buteliuką būtų įpiltas reikiamas kiekis 
kraujo.

30. Švelniai pavartyti indelį bent šešis kartus.
31. Ant buteliukų užklijuoti atitinkamas etiketes su reikalinga informacija.
32. Prieš pacientui apsirengiant apžiūrėti punkcijos vietą.
33. Įsitikinti, kad pacientas nealergiškas medicininiam pleistrui.
34. Užklijuoti medicininį pleistrą.
35. Įsitikinti, kad pacientas jaučiasi komfortabiliai. Paklausti, ar prieš išeidamas 

nori pailsėti (jei procedūra atlikta ligoninėje), ar reikia imtis kitų priemonių.
36. Nusimauti pirštines ir išmesti kitas šiukšles, prieš tai įsitikinus, kad jos bus 

sumestos į reikiamus konteinerius (aštrūs daiktai į aštrių atliekų šiukšliadėžę ir pan.). 
Užtikrinti, kad atliekos būtų sunaikintos saugiai ir būtų išvengta atsitiktinio gydymo 
įstaigos personalo įsidūrimo arba pakartotinio infuzijos priemonių panaudojimo. 

37. Pagal ligoninės procedūras surinkti ir nugabenti paimtus kraujo mėginius 
į laboratoriją.

Problemų sprendimas atliekant venų punkciją (žr.2.4.2 lentelę).
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2.4.2 lentelė. Venų punkcijos problemos, priežastys, sprendimas (Dougherty, 
2008).

Problema Priežastis Prevencija Sprendimo būdas

Skausmas Venos pradūrimas

Venų ir jų 
išsidėstymo 
išmanymas. 
Užčiuopti 
kraujagyslę ir 
pabandyti išklausyti 
pulsą

Tuoj pat ištraukti 
adatą, kateterį ir 
užspausti dūrio vietą, 
kol nustos kraujuoti. 
Paaiškinti pacientui, 
kas nutiko. Reko-
menduoti kreiptis 
į slaugytoją, jei 
skausmas tęsis arba 
dūrio vieta ištins 
arba pamėlynuos. 
Užfiksuoti dokumen-
tuose

Užkliudytas ner-
vas (aštrus, pul-
suojantis skausmas 
jaučiamas 
išilgai rankos ir 
pirštuose)

Nervų išdėstymo 
išmanymas. Įdūrus 
adatą, vengti dažno 
arba aklo adatos 
koregavimo 

Tuoj pat ištraukti 
adatą, kateterį ir 
užspausti dūrio vietą, 
kol nustos krau-
juoti. Rekomenduoti 
kreiptis į slaugytoją, 
jei skausmas tęsis 
kelias valandas arba 
pablogės. Užfiksuoti 
dokumentuose

Venos, jautrioje 
vietoje (rieše), 
punkcija

Jei įmanoma, vengti 
atlikti punkciją jau-
triose venų vietose. 
Naudoti anestezinį 
kremą

Kuo greičiau užbaigti 
procedūrą 

Lentelės tęsinys kitame pusplapyje
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Lentelės tęsinys

Nerimas Prieš tai buvusi 
trauma

Sumažinti traumos 
arba sužeidimo 
riziką venų punk-
cijos metu. Imtis 
priemonių, kad 
venų punkcija būtų 
sėkminga

Ramiai ir profesiona-
liai sutikti pacientą. 
Išklausyti jo nerimą ir 
paaiškinti, ką darysite 
procedūros metu. 
Pasiūlyti pacientui 
atsigulti. Pasiūlyti 
naudoti anestezinį 
kremą

Injekcijų baimė 

Jau minėtas priemo-
nes, jei yra fobijos 
požymių, rekomen-
duoti specialistų 
pagalbą

Ribotas venų 
pasiekiamu-
mas

Dažnas tų pačių 
venų naudojimas 
punkcijai.

Punkcijai pasirinkti 
kitas vietas.

Nebandyti atlikti 
procedūros, nebent 
esate labai patyręs

Periferinis sutri-
kimas

Užtikrinti, kad 
patalpoje nebūtų per 
šalta

Panardinti paciento 
ranką į šiltą vandenį 

Dehidracija

Pasirūpinti, kad 
pacientas gautų 
reikiamą skysčių 
kiekį prieš atliekant 
procedūrą

Sukietėjusios venos 
(dėl trombozės ir 
surambėjimo)

Šių venų punkcija 
nebus sėkminga

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Hematomos 
susidarymas

Adata perdūrė 
veną. Netinkamas 
punkcijos vietos 
užspaudimas arba 
adatos ištraukimas

Sumažinti adatos 
įstatymo kampą. 
Procedūrą atli-
ekantis asmuo turi 
užspausti dūrio 
vietą

Ištraukti adatą 
ir užspausti venų 
punkcijos vietą tol, 
kol sustos kraujavi-
mas. Priklausomai 
nuo priežasties, gali 
būti pasitelktos šios 
priemonės:
pakelti galūnę;
jei reikia, uždėti 
šaldomąjį maišelį;
patepti šaldomojo 
kremo ir užspausti

Kateterio 
išėmimas prieš 
nurišant raištį

Paaiškinti pacientui, 
kas nutiko. Reko-
menduoti kreiptis 
į slaugytoją, jei 
hematoma išplis arba, 
spaudžiant nervą, 
pradės skaudėti. 
Užfiksuoti dokumen-
tuose 

Prastas procedūros 
atlikimas, prastas 
venos arba infuzi-
jos pasirinkimas

Pasirinkti tinkamas 
infuzijos priemo-
nes, kad būtų gerai 
atlikta procedūra

Punkcijos vie-
tos infekcija

Blogai atlikta 
dezinfekcija

Gerai nusiplauti 
rankas ir nuvalyti 
odą

Informuoti gydytoją, 
nes pacientui gali būti 
skirti antibiotikai

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Situacinė 
sinkopė

Injekcijos ir 
skausmo baimė

Ramiai ir pro-
fesionaliai 
išklausyti paciento 
nuogąstavimus

Jei pacientas alpsta, 
padėti jo galą tarp 
kojų. Paraginti 
pacientą atsigulti. 
Pakviesti pagalbą. 
Gali prireikti laikinai 
įtvirtinti adatą arba 
intraveninį kateterį, 
nes gali būti leidžiami 
medikamentai

Šilta patalpa
Užtikrinti, kad pa-
talpa būtų optima-
lios temperatūros

Atidaryti langą arba 
duris

Adatos 
inokuliacija 
ar infekcijos 
patekimas 
ant procedūrą 
atliekančio 
asmens

Nesaugiai atlikta 
procedūra. Neteis-
ingai ištrauktos 
adatos

Saugiai at-
likti procedūrą. 
Užtikrinti, kad 
adatos būtų išmestos 
į tam skirtus kon-
teinerius.

Stebėti procedūrą 
įsidūrus adata 
(pradurkite infek-
cijos vietą, leiskite 
kraujuoti ir apriškite 
vandeniui atspariu 
tvarsčiu). Pranešti 
ligoninės vadovy-
bei (pvz., slaugos 
administratoriui) ir 
užfiksuoti dokumen-
tuose. Gali prireikti 
suleisti hepatito B 
imunoglobulino 
arba atlikti trigubą 
terapiją

Netyčinis 
kraujo 
išliejimas

Sugadintos injek-
cijos atlikimo

Prieš naudojimą 
būtina patikrinti 
injekcijos priemonių 
būklę

Pranešti ligoninės 
vadovybei

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Atvirkštinis 
vakuumas

Naudoti kraujo 
paėmimo sistemą 
su vakuumu. Išimti 
kraujo mėgintuvėlį 
iš plastikinio 
konteinerio prieš 
išimant adatą

Užtikrinti saugų 
elgesį su krauju ir jo 
transportavimą

Nepataikyta į 
veną

Blogai pasir-
inkta vena. Blogas 
apšvietimas. Susi-
kaupimo stoka

Užtikrinti, kad 
venų punkciją 
atliktų patyręs as-
muo arba tas, kurį 
prižiūri profesion-
alas. Užtikrinti, 
kad patalpa būtų 
tinkamai apšviesta

Ištraukti dalį adatos 
ir pakoreguoti ją su 
sąlyga, kad pacientas 
nejaučia skausmo 
arba diskomforto. 
Įsitikinti, kad visi 
praktikantai būtų 
prižiūrimi. Jei pacien-
tas jaučia skausmą, 
tuojau pat ištraukti 
adatą

Vena yra sunkiai 
pasiekiama

Paprašyti patyrusio 
kolegos atlikti šią 
procedūrą

Įkišus adatą, 
ištrykšta 
kraujo 
čiurkšlė

Adatos galiukas 
pasiekia veną dar 
iki to, kai visa 
adata įkišta po 
oda. Dažniausiai 
nutinka labai 
išryškėjusioms 
venoms

Nuraminti pacientą. 
Nuvalyti kraują

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Kraujas nus-
toja tekėti

Punkcijos metu 
adata įkišta per 
giliai

Pakoreguoti adatą

Šiek tiek ištraukti 
adatą, tačiau, jei yra 
susidariusi hematoma, 
ištraukti visą adatą 
ir užspausti punkcijos 
vietą

Venų spazmai

Organizmo atsakas 
į mechaninę 
intervenciją 
neišvengiama.

Šildyti veną 
arba švelniai ją 
pamasažuoti

Venų susitrauki-
mas

Atlikti didesnių 
venų punkciją 
Naudoti mažesnio 
diametro adatą arba 
kateterį

Atlaisvinti varžtą, 
leisti venoms pri-
sipildyti kraujo ir vėl 
suveržti varžtą

Mažos venos Neatlikti punkcijos 
mažose venose

Gali tekti pakartoti 
procedūrą

Silpna kraujo 
srovė

Atlikti punkciją 
didesnėse venose Šildyti veną

2.5. INFUZINIAI ĮRENGINIAI
Infuzinis įrenginys skirtas tiekti vaistus arba kitus skysčius įvairiais būdais (in-

traveniniu, poodiniu ar epidūriniu) per atitinkamą laiką. Infuzinis įrenginys yra nu-
statytas tam tikru tempu pasiekti norimų gydymo rezultatų ir išvengti komplikacijų 
(Quinn, 2000; Dougherty, 2002; Medical Devices Agency, 2003).

Slaugytojas yra atsakingas už infuzinius įrenginius ir gali nuspręsti, kada ir kaip 
juos panaudoti skiriant medikamentus, transfuziją ir maistines medžiagas. Slaugy-
tojas taip pat turi teisę parinkti paciento būklę atitinkantį prietaisą. Dažniausiai 
naudojami infuzijos prietaisai: gravitaciniai infuziniai įrenginiai; gravitacinio laši-
nimo reguliatoriai; infuzinės pompos; specialiosios pompos (analgezinės pompos); 
švirkštinės pompos. Renkantis tinkamą infuzinę sistemą, turi būti atsižvelgta į šiuos 
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veiksnius (Quinn, 2008). Rizika pacientui: dehidratacija arba hiperhidratacija, oro 
patekimas į veną, per greitai vykstanti infuzija, atsitiktinė infuzija į raumenis, in-
fuzijos vyksmo parametrų nustatymas. Būtina parinkti tinkamą tėkmės tempą ir 
medikamentų kiekį. Būtinas tikslumas (per ilgą arba trumpą laikotarpį). Signalinis 
apsaugos mechanizmas. Gebėjimas atlikti infuziją į parinktą kūno vietą (veną, ar-
teriją, po oda). Įrenginio tinkamumas medikamentams (pvz., tinkamumas suleisti 
tirštus medikamentus). Aplinkinės savybės: naudojimo paprastumas, stebėsenos ir 
korekcijos dažnumas. Pacientų grupė (naujagimis, vaikas, kritinės būklės pacientas). 
Paciento mobilumas.

Turint infuzinius įrenginius, galima pacientui reguliariai suleisti vaistų ir su-
laukti norimų gydymo rezultatų. Infuzinės terapijos procesas: vaistų skyrimas, infu-
zinio tirpalo paruošimas, tinkamo infuzinio įrenginio parinkimas. Infuzijos dažnio 
apskaičiavimas ir nustatymas. Medikamentų suleidimas, paciento būklės stebėsena 
ir dokumentavimas (Medical Devices Agency, 2003).

Slaugytojas turi žinoti infuzijos metu lašinamų tirpalų veikimo principus, tu-
rinčius įtakos komplikacijoms, kurių gali atsirasti, jei infuzija būtų nekontroliuo-
jama. Slaugytojas turi žinoti, kurioms pacientų grupėms reikalinga griežta vaistų 
suleidimo kontrolė tam, kad būtų išvengta komplikacijų, taip pat turi žinoti kriteri-
jus parenkant infuzijos prietaisą, geriausiai tinkamą paciento būklei (atsižvelgiant į 
amžių, būklę, situaciją ir skirtą gydymą) (Weinstein, 2007).

Tokių pavojų, kaip painūs apskaičiavimai, klaidos skiriant medikamentus 
(Dougherty, 2002; Weinstein, 2007) ir rizikų susijusių su infuzijomis, kaip nau-
jagimių infuzijos, didelės rizikos infuzijos, mažos rizikos infuzijos ir ambulatori-
nės infuzijos nustatymas yra labai svarbu. Svarbu, kuo anksčiau nustatyti klaidas ir 
infuzijų komplikacijas: medikamentų perdozavimą arba stygių, tai padeda spręsti 
kilusias problemas arba koreguoti komplikacijas, kurios laiku neįveiktos gali suketi 
paciento mirtį (Quinn 2000; Dougherty 2002). Medikamentų perdozavimas sudaro 
pusę visų pranešamų klaidų apie infuzines pompas. 80 proc. atvejų tai atsitinka dėl 
vartotojo kaltės, o ne dėl įrenginio gedimo (Medical Devices Agency, 2000). Infuzi-
nių įrenginių naudojimas, tiek mechaninių, tiek elektroninių, padidino intraveninių 
terapijų saugumą. Visgi rekomenduojama, kad ligoninėje būtų nustatyta tvarka dėl 
infuzinių įrenginių naudojimo bei išdavimo. 

Komplikacijos dėl medikamentų perdozavimo:
•	 Medikamentų perdozavimas ir elektrolitų disbalansas.
•	 Medžiagų apykaitos sutrikimai parenterinės mitybos metu, susiję su serumo 

gliukozės kiekiu.
•	 Toksinų kiekis medikamentuose gali sąlygoti šoko sindromą.
•	 Oro embolija, susidariusi dėl per anksti ištuštėjusių talpyklų.
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•	 Veninių komplikacijų padažnėjimas (flebitas prasideda per silpnai atskiedus 
dirginamąsias medžiagas (Weinstein, 2007).

•	 Komplikacijos, kurios kilo dėl per mažo medikamentų kiekio:
•	 Dehidratacija.
•	 Metabolizmo sutrikimai.
•	 Susilpnėjusi organizmo reakcija į medikamentus.
•	 Kateterio okliuzija, įvykusi dėl per lėto arba nutraukto medikamentų tekėji-

mo (Quinn, 2008).
Veiksniai, turintys įtakos medikamentų tekėjimo greičiui: 
Kai infuzinis įrenginys yra parengtas naudojimui, slaugytojas turi reguliariai 

tikrinti infuzijos dažnį, kad būtų užtikrintos medikamentų sąnaudos (Medical De-
vices Agency, 2003). Toliau pateikti veiksniai gali didinti arba mažinti medikamentų 
kiekį, pasisavinamą intraveniniu būdu. Tai ypač būdinga mechaniniams prietaisams, 
kurie naudoja gravitacinės tėkmės principą ir į tai turi būti atsižvelgiama infuzinio 
įrenginio ruošimo metu.

Skysčio tipas. Skysčio sudėtis, tąsumas ir koncentracija turi įtakos jo tekėjimo 
greičiui (Pickstone, 1999; Quinn, 2000; Springhouse, 2005; Weinstein, 2007). Dir-
ginantys tirpalai gali sukelti venų spazmus ir sunkinti jo tekėjimą. Šildant katete-
rizavimo vietą ir pačią galūnę, ši problema gali būti išspręsta (Springhouse, 2005; 
Weinstein, 2007).

Infuzinio flakono aukštis. Intraveniniai skysčiai teka veikiant gravitacijai, todėl 
menkiausi flakono aukščio pokyčiai gali turėti įtakos tėkmės greičiui. Flakonas gali 
būti pakabintas iki 1,5 metro nuo infuzijos vietos. Šis aukštis sudaro 110 mm Hg 
hidrostatinį spaudimą (Medikal Devices Agency, 2003; Springhouse, 2005). Flako-
nas, kabantis 1 metro aukštyje, sudaro 70 mm Hg spaudimą, kurio pakanka įveikti 
veninį spaudimą (normalus suaugusio žmogaus veninis spaudimas 25–80 mm Hg) 
(Pickstone, 1999). Taigi, bet kokie paciento padėties pokyčiai gali turėti įtakos me-
dikamentų lašėjimo greičiui, todėl jiems turėtų būti nurodyta laikyti ranką žemiau 
infuzinio prietaiso, jeigu įrenginys veikia gravitacijos principu (Quinn, 2008).

Medikamentų lašėjimo greičiui įtakos turintys veiksniai:
•	 Venos būklė ir dydis (pvz., flebitas gali neigiamai paveikti tėkmės greitį) 

(Weinstein, 2007).
•	 Intraveninio kateterio skersmuo (Springhouse, 2005; Weinstein, 2007).
•	 Intraveninio katerio padėtis venoje (pvz., priešais venos sienelę).
•	 Intraveninio katerio vieta (pvz., lašėjimo greitis gali sumažėti sujudėjus galū-

nei. Toks pokytis gali įvykti pacientui sulenkus ranką, jei kateteris įkištas virš 
alkūnės sąnario) (Springhouse, 2005).
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•	 Infuzinės sistemos vamzdelio arba kateterio sulenkimas, suspaudimas arba su-
slėgimas gali sukelti medikamentų lašėjimo greičio pokyčių (Medical Devices 
Agency, 2003; Springhouse, 2005).

•	 Ribota veninė cirkuliacija (pvz., staigus kraujospūdžio pakitimas, arba paci-
ento gulėjimas ant tos galūnės, kurioje įkištas intraveninis kateteris, padidina 
okliuzijos riziką (Gabriel, 1999; Quinn, 2008).

•	 Pacientai atsitiktinai pareguliuoja kontrolinį spaustuvą arba kitas sistemos 
dalis, pvz., pakeičia medikamentų flakono aukštį ir padaro tėkmę nestabilia. 
Kai kurios pompos turi lietimui atsparių savybių, taip sumažinama netyčinė 
infuzinio įrenginio panaudojimo tikimybė (Perucca, 2001) arba neteisėtas 
įrenginio valdymo pakeitimas (Amoore ir Adamson, 2003).

Komplikacijos, susijusios su infuzija.
Izotoninio tirpalo išsiliejimas. Kritinė, tačiau dažna infuzinės terapijos kompli-

kacija – yra cirkuliacijos perkrova, kitaip – izotoninio tirpalo išsiliejimas. Ją sukelia 
skysčių, kurie turi tokią pačia tonaciją kaip plazma, infuzija į kraujo cirkuliaciją. 
Pavyzdžiui, natrio chlorido 0,9 proc. tirpalas. Izotoniniai tirpalai neturi įtakos os-
mosiniam slėgiui, todėl vanduo nepatenka iš neląstelinio į ląstelinį skyrių. Dėl to 
neląstelinis skyrius išsiplečia nuo patekusio skysčio. Dėl elektrolitų koncentracijos 
inkstai negali pašalinti vandens pertekliaus ir atkurti pusiausvyrą. Jei cirkuliacijos 
perkrova yra pastebima anksti, tereikia susilaikyti nuo skysčių patekimo į organizmą 
kol vandens perteklius ir elektrolitai bus pašalinti natūraliai ir (ar) diuretiniais prepa-
ratais. Būtina stebėti paciento būklę ir užkirsti kelią skysčių ir elektrolitų izotoninio 
spaudimo neląsteliame skyriuje netekimui per kraujavimą arba stiprų viduriavimą 
ir vėmimą (Weinstein, 2007). Jei skysčių tiekimas tęsiamas, nepaisant cirkuliacijos 
perkrovos, gali sutrikti kairiosios širdies funkcijos, sutrikti cirkuliacija ar ištikti šir-
dies priepuolis (Edwards, 2001; Dougherty, 2002).

Dehidratacija. Dažniausiai dehidratacija įvyksta pacientams, negalintiems var-
toti reikiamo skysčių kiekio (senyvo amžiaus žmonėms, pacientams be sąmonės, 
išmatų ir šlapimo nelaikantiems pacientams) arba tiems, kuriems pasireiškia dažnas 
savaiminis vandens netekimas per odą arba plaučius dėl per dažno medikamentų 
vartojimo (Weinstein, 2007). Labai svarbu, kad slaugytojas gebėtų pastebėti dehi-
drataciją, kad būtų atsižvelgta į keletą veiksnių stebint pacientus (žr. 2.5.1 lentelę). 
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2.5.1 lentelė. Dehidrartacijos stebėsena (Weinstein, 2007)
Skysčių/
elektrolitų 
disbalansas

Pacientai, turintys 
rizikos veiksnių Simptomai Gydymas

Izotoninio 
tirpalo 
išsiliejimas

Pacientams, kuriems 
neseniai buvo at-
likta operacija, pa-
gyvenusio amžiaus 
žmonės, pacientams, 
kurių širdies ir 
inkstų funkcijos 
sutrikusios, vaikams

Svorio prieaugis 
Pastebimai padidėjęs 
skysčių suvartoji-
mas palyginti su jų 
šalinimu 
Tachikardija, 
Padidėjęs centrinis 
veninis spaudimas
Per greitas 
periferinių rankų 
venų ištuštėjimas 
(periferinės venos 
ištuštėja per 3–5 sek. 
nuo rankos pakėlimo 
ir prisipildo per 
tą patį laiką nuo 
rankos nuleidimo 
žemyn)
Periferinė edema
Prikimimas
Dispnėja, cianozė ir 
kosulys dėl plaučių 
edemos ir kaklo 
venų išviešėjimo

Jei anksti 
pastebėta: sulai-
kyti nuo vandens 
patekimo į 
organizmą tol, kol 
vandens perteklius 
bus pašalintas 
natūraliai arba 
vartojant diure-
tikus

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Dehidratacija

Hipervolemija: pa-
gyvenusio amžiaus 
žmonės, pacientai be 
sąmonės bei išmatų 
ir šlapimo nelaikan-
tys asmenys
Hipovolemija: 
naujagimiai, ypač 
jei jiems pasireiškia 
viduriavimas
Druskų praradimas 
įvairiais būdais: 
per dažna diurezė, 
fistulinė drenai, nu-
degimai, vėmimas 
ar prakaitavimas

Hipervolemija, 
hipovolemija:
Svorio netekimas
Hipervolemija
Troškulys (senyvo 
amžiaus žmonėms 
gali nepasireikšti)
Dirglumas, nerimas 
ir sumišimas
Sumažėjas odos 
turgoras
Hipovolemija:
Neigiamas skysčių 
balansas
Pulsas silpno prisipi-
ldymo 
Padidėjęs odos 
turgoras
Padidėjęs kapiliarų 
prisipildymo laikas

Skysčių ir 
elektrolitų keiti-
mas

Nekontroliuojama skysčio tėkmė švirkšte prasideda patekus į infuzinį įrenginį oro. 
Nekontroliuojama skysčio tėkmė švirkšte gali įvykti nepaisant to, ar švirkštas yra 
įmontuotas į infuzinį įrenginį, ar ne. Žinoma, jog „50 ml švirkštas pritvirtintas prie 
infuzinės sistemos, kurios vidinis diametras yra 3 mm, nekontroliuojama skysčio 
tėkmė švirkšte ištuštėja mažiau kaip per 1 min.“ (Pickstone, 1999).

Šios saugumo priemonės sumažina nekontroliuojamo skysčio tėkmės tikimybę:
•	 Švirkštas (pompa ir cilindras) turi būti teisingai įstatytas ir pritvirtintas.
•	 Intraveniniai kateteriai turi būti mažo diametro, kad padidintų tėkmės pasi-

priešinimą. Plataus diametro intraveniniai kateteriai neturi būti naudojami.
•	 Švirkšto pozicija turi būti tame pačiame lygyje kaip infuzijos vieta.
•	 Turi būti naudojamos sistemos su integruotomis apsaugomis, kurios apsaugo 

nuo nekontroliuojamos skysčio tėkmės.
Infuziniai prietaisai 
Infuzinė sistema, kuri veikia gravitaciniu principu. Ši sistema sudaryta iš vaistų 

tiekimo įrenginio, turinčio lašėjimo kamerą ir cilindrinį spaustuką, kuris kontro-
liuoja tėkmės greitį matuojamą lašais (Pickstone, 1999). Infuzinės sistemos naudo-



209

jamos: lašinti medikamentus, kurie nesukelia šalutinio poveikio, ir kurie neturi būti 
lašinami precizišku tikslumu, kai paciento būklei negresia pavojus ir kai nesitikima 
komplikacijų.

Lašinimo greitis apskaičiuojamas pagal formulę, kuriai reikalingi šie duome-
nys: skiriamų vaistų kiekis, infuzijos trukmė, lašėjimo dažnis (kuris priklauso nuo 
naudojamo infuzinio įrenginio tipo). Viename mililitre lašų kiekis priklauso nuo 
naudojamo tiekimo įrenginio ir lašinamo skysčio tirštumo. Jei padidėja skysčio tirš-
tumas, tuomet lašeliai pasidaro daug didesni. Pavyzdžiui, izotoninis tirpalas laša 20 
lašų/ml., eritrocitų masė – 15 lašų/ml. 

Pertraukiamos ar pastovios infuzijos tėkmės greitis gali būti apskaičiuojamas 
pagal formulę (Pickstone, 1999):

Trūkumai ir privalumai. Vienas infuzinės sistemos privalumų yra tai, jog ją 
lengva paruošti. Be to, yra pigi ir rizika, jog į veną paklius oro yra daug mažesnė, nei 
naudojant elektroninius infuzijos įrenginius (Pickstone, 1999). Tačiau šią sistemą 
reikia nuolatos stebėti dėl šių priežasčių:

•	 Laikui bėgant, vamzdeliai deformuojasi.
•	 Vamzdeliai, pagaminti iš polivinilchlorido (PVC) gali susipainioti ir pakeisti 

formą.
•	 Veninio spaudimo kaita gali turėti įtakos infuzijos tekėjimui.
•	 Rutulinis spaustukas nėra labai patvarus, o tai gali sąlygoti nevienodą infuzi-

jos tėkmės greitį.
Naudojant tokį įrenginį, nepalaikomas vienodas lašų dydis, todėl, netyčia 

palikus atvirą spaustuką, infuzija gali nutekėti nekontroliuojamai. Lašinant tirštus 
skysčius, gali sumažėti tėkmės greitis (ypač, kai infuzija atliekama naudojant mažo 
diametro intraveninę adatą arba kateterį), be to, tokio tipo infuziniai įrenginiai ne-
tinkami atlikti arterinėms infuzijoms. Taip yra dėl to, jog tirštos medžiagos tekėjimas 
arterija sudaro didėlę pasipriešinimo jėgą, kurios negali įveikti gravitacijos principu 
veikiantys įrenginiai (Pickstone, 1999; Quinn, 2008).

Infuzinės sistemos lašinimo reguliatoriai. Reguliatorius yra mažas mechaninis 
įrenginys, veikiamas gravitacijos. Nepaisant to, jog šie įrenginiai primena pompas, 
jie neturi pumpavimo mechanizmo. Norimas lašinimo greitis nustatomas išlašina-
mų lašų skaičiumi per minutę ir reguliuojamas baterijų arba į elektros tinklą pajung-
tomis okliuzijos sklendėmis.

Trūkumai ir privalumai. Nepaisant to, kad šie įrenginiai gali palaikyti 1 proc. 
lašėjimo greitį, tiekiamo skysčio tikslumas neužtikrinamas. Be to, šie įrenginiai pa-
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sižymi tokiais pačiais trūkumais kaip gravitacinės tėkmės įrenginiai. Pagrindinis jų 
privalumas yra tas, jog reguliatoriai palyginti yra nebrangūs ir kartu su jais galima 
naudoti standartines infuzines sistemas. Lašinimo reguliatoriai turi garsinį ir vizuali-
nį apsaugos signalą (Medical Devices Agency, 2003).

Infuzinės pompos. Šie įrenginiai pumpuoja skysčius iš infuzinio maišelio arba 
buteliuko ir tiekia jį tiekimo sistema (Quinn, 2008).

Volumetrinės pompos. Volumetrinės pompos veikia apskaičiuodamos tiekiamą 
skysčių kiekį. Šios pompos matuoja skysčių kiekį rezervuare ir rodo, kiek jo liko. Re-
zervuaras yra integruotas į tiekimo sistemą. Pompa apskaičiuoja, jog kiekvieno ciklo 
metu, sistema tiekia tam tikrą kiekį skysčio (Perucca, 2001). Tiekimo mechanizmas 
gali veikti naudojant stūmoklį arba peristaltiniu principu. Tokiu principu veikiančių 
įrenginių pompose esantys piršteliai banguodami juda ir taip išstumia skystį iš talpos 
(Pickstone, 1999). Šie įrenginiai naudojami atliekant tiek veninę, tiek arterinę dide-
lio kiekio infuziją (žr. 2.5.1 pav.).

Dauguma volumetrinių pompų turi peristaltinį pumpavimo mechanizmą, ta-
čiau būna ir naudojančių kasetes. Visoms volumetrinėms pompoms naudojamos 
baterijos arba prijungiamos prie elektros šaltinio. Lašinimo greitis yra pasirenkamas 
mililitrais per valandą. Lašų tikslumas dažniausiai būna apie 5 proc., kurio užtenka 
atlikti daugumą klinikinių procedūrų.

2.5.1 pav. Valumetrinė pompa

Privalumai ir trūkumai. Šios pompos gali įveikti didelį pasipriešinimą, didin-
damos tiekimo slėgį. Gravitacija joms įtakos neturi. Dėl šių priežasčių šių pompų 
veikimas valdomas ir jos gali tiksliai tiekti skysčius didesniu greičiu (Medical Devices 
Agency, 2003). Šios pompos turi ir daug kitų funkcijų: oro detektorių, reguliuojamą 
slėgį, gali signalizuoti pasibaigus infuzijai, išvengus okliuzijos („Atviros venos palai-
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kymo“ signalas – ši sistema gali pati pakeisti tėkmės greitį, kad ji nebūtų sutrikdyta 
ir neužsikimštų vamzdelis) arba senkant baterijai. Prie daugumos pompų galima 
prijungti ir kitą tiekimo sistemą, norint atlikti pertraukiamąjį tiekimą ir papildomai 
tiekti kitas medžiagas (pvz., antibiotikus). Pompa užprogramuota perjungti tiekimą 
į kitą sistemą ir pakaitomis tiekti skirtingus skysčius. Po to ji vėl persijungia į pirmi-
nį tiekimą ir tęsią darbą prieš tai nustatytu greičiu. Didėjant volumetrinių pompų 
populiarumui, buvo sukurtos dviejų funkcijų ir daugiafunkcinės pompos. Tokios 
pompos sudarytos iš dviejų įrenginių arba iš vieno įrenginio, tačiau turinčio keletą 
jungčių (Perucca, 2001). Tačiau šios pompos yra gana brangios, be to joms dažnai 
būna reikalinga speciali įranga. Prijungta prie blogos įrangos pompa gali neveikti 
arba suprastėti jos veikimas. Jų parengimas yra sudėtingas, todėl, ruošiant pompas, 
galima padaryti klaidų (Medical Devices Agency, 2003).

Švirkštinės pompos. Švirkštinės pompos yra mažos talpos, tačiau labai tikslūs in-
fuziniai įrenginiai, skirti tiekti skysčius mažais greičiais. Švirkšto stūmoklis, pripildy-
tas infuzinio skysčio, nustatytu greičiu stumiamas pompos į priekį ir tiekia pacientui 
medikamentus (Medical Devices Agency, 2003). 

Švirkštinės pompos yra naudojamos, jei reikia tiekti mažą, didelę koncentraciją 
turinčių vaistų kiekį (Pickstone, 1999). Į švirkštą paprastai telpa tik 60 ml skysčio, 
tačiau prie daugumos pompų galima prijungti įvairių dydžių švirkštus. Šie įrengi-
niai yra suderinti tiekti medikamentus mililitrais per valandą (Weinstein, 2007) (žr. 
2.5.2 pav.).

2.5.2 pav. Sims (Graseby) medicininis MS26 švirkštinis įrenginys – švirkšinė pompa

Privalumai ir trūkumai.
Švirkštinės pompos veikia naudojant baterijas arba prijungiamos prie elektros 

lizdo. Be to, jas lengva naudoti, yra pigesnės už volumetrines pompas. Šių pompų 
aliarmo sistema vis tobulinama, tačiau šiuo metu jos gali signalizuoti tik senkant 
baterijai, pasibaigus infuzijai ir atsivėrus švirkšto spaustuvui. Dauguma problemų, 
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siejamų su šiais įrenginiais, nutinka tik senesniems modeliams. Pavyzdžiui, nekon-
troliuojamas tekėjimas, mechaninė priešiška reakcija, kuri sąlygoja infuzijos pra-
džios atitolimą ir netinkamas švirkšto prijungimas naujosiose versijose yra pašalintas 
(Pickstone, 1999; Medical Devices Agency, 2003). Nekontroliuojamos tėkmės rizi-
ka sumažinama naudojant sklendę, apsaugančią nuo nekontroliuojamos skysčio tė-
kmės, kuri yra integruota į patį infuzinį įrenginį (Pickstone 1999). Nepaisant to, kad 
šios pompos naudoja apsauginius mechanizmus, apsaugančius nuo nekontroliuoja-
mos skysčio tėkmės, reikia naudoti ir spaustukus (Medical Devices Agency, 2003). 
Jei mechaninis pasipriešinimas vis dar jaučiamas, tokie įrenginiai turi jo pašalinimo 
mechanizmą, tačiau jį reikia aktyvuoti prieš pradedant infuziją tam, kad jos pradžia 
nebūtų uždelsta (Amoore ir kt., 2001).

Specialiosios pompos. 
Pacientų valdomos analgezinės pompos. Paciento valdomi analgeziniai (PVA) 

įrenginiai dažniausiai yra švirkštinės pompos (nors kai kurios yra pagamintos pagal 
volumentrinių pompų principą) (Medical Devices Agency, 2003). Švirkštinė pompa 
stumia švirkšto stūmoklį nustatytu greičiu. Išskirtinė šio įrenginio savybė yra ta, 
jog pacientui nuspaudus mygtuką, iškart įšvirkščiama medikamentų dozė (Perucca, 
2001). Šis įrenginys gali kontroliuoti ir medikamentų skyrimą. Jei maksimali medi-
kamento dozė jau skirta, daugiau jo netiekiama. 

PVA pompos yra naudingos pacientams, kuriems dažnai reikia atlikti analge-
ziją. Šios pompos dažniau naudojamos esant kritinei paciento būklei, tačiau gali 
būti naudojamos ir ambulatorinėmis sąlygomis. Pagal infuzijos tipus PVA pompos 
skirstomos į tris rūšis:

•	 Bazinė infuzija: atliekama standartinė infuzija, taip pat tiekiamos atskiros 
vaistų dozės pagal paciento norą (jam nuspaudus atitinkamą mygtuką). Taip 
pasiekiamas skausmo malšinimas vartojant minimalų kiekį medikamentų. 
Tačiau šio metodo tikslas nėra visam laikui numalšinti skausmą.

•	 Nepertraukiamoji: tinka pacientams, kuriems būtinas maksimalus skausmą 
malšinamųjų vaistų tiekimas. Šis būdas nesuteikia galimybės pačiam pasirink-
ti vaistų suleidimo laiką.

•	 Pareikalaujant: vaistų tiekimas pacientui paspaudus mygtuką. Toks vaistų 
tiekimas gali būti atliekamas nepriklausomai arba papildant standartinę ne-
pertraukiamąją infuziją. Tiekiamų medikamentų dozės gali būti nustatomos 
rankiniu būdu (Perucca, 2001).

PVA pompos gali išskirti didesnę koncentruotą medikamentų dozę pacien-
tams, kuriems būtinas neatidėliotinas skausmo malšinimas. Ši vienkartinė dozė yra 
didesnė, dėl to gali numalšinti stiprų skausmą, kai to negali padaryti normali, parei-
kalavimo metu išskiriama dozė. 



213

Privalumai ir trūkumai. Šie įrenginiai turi užrakinimo mechanizmą (norint at-
rakinti įrenginį ir tęsti vaistų tiekimą, reikia nuspausti mygtuką arba surinkti kodą, 
t. y. skaičių kombinaciją), kuris skirtas paciento saugumui užtikrinti. Šios pompos 
turi atmintį, kuri gali būti pasiekta kompiuteriu ar spausdintuvo ekrane (Medical 
Devices Agency, 2003). Ši savybė yra labai svarbi norint užtikrinti efektyvų skausmo 
malšinimą, sumažėja tokio paciento slaugymo intensyvumas ir laikas, praleidžiamas 
ligoninėje (Perucca, 2001).

Ambulatoriniai infuziniai įrenginiai. Ambulatoriniai infuziniai įrenginiai yra 
maži infuziniai prietaisai, skirti pacientams naudoti juos namų sąlygomis. Jie sutei-
kia pacientui daugiau laisvės, galimybę atlikti kasdienius darbus ir nesunkina buities 
dideliais aparatais (Perucca, 2001). Ambulatoriniai įrenginiai būna skirtingų dydžių 
ir svorių ir naudojami tiekti mažą kiekį vaistų. Paprastai juos naudoja pacientai, be-
sigydantys ambulatoriškai. Šių įrenginių skysčių talpyklos neretai būna didesnės už 
pačias pompas. Dėl savo dydžio šie įrenginiai turi mažesnį kiekį signalinių aliarmų. 
Renkantis ambulatorinį infuzinį įrenginį, reikia atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

•	 Gydymo tipą.
•	 Paciento norą išmokti naudotis infuziniu prietaisu.
•	 Medikamentų stabilumą.
•	 Skiriamų dozių dažnumą.
•	 Rezervuaro talpą.
•	 Lašų ir greičio reguliavimą.
•	 Pasiekiamumą.
•	 Efektyvumą ir kainos atitikimą.
•	 Portatyvumą.
•	 Patogumą.

Švirkštiniai įrenginiai: stebėsena ir infuzijos atlikimas.
Pacientai ir ligoninės personalas turi turėti tinkamą edukacinę ir mokomąją 

medžiagą apie šių įrenginių veikimo principus (pvz., įrenginių naudojimo instruk-
cija).

Veiksmai:
1. Stebėti paciento būklę ir infuzijos tiekimą:

a) prieš pradedant procedūrą: užsirašyti datą, laiką, pradžioje esančių medi-
kamentų kiekį, infuziją prižiūrinčio asmens vardą ir pavardę;
b) atsižvelgti į infuzijos tipą ir paciento būklę; stebėjimai turi būti atliekami 
nuo infuzijos pradžios praėjus 15 min. ir 1 val. Toliau galima stebėti kas 4 
val.

2. Įrenginys turi būti patikrinamas prieš kiekvienos pamainos pradžią arba kie-
kvieną kartą iš naujo atliekant infuziją. Infuzinio prietaiso ir atliekamos infuzijos 
patikrinimas:
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a) patikrinti ir užrašyti datą, laiką, tėkmės greitį, talpykloje likusio skysčio 
kiekį, įsitikinti, kad baterija neišsekusi ir kad įrenginys veikia;
b) užrašyti bet kokias medikamentų, dozės, lašėjimo greičio, švirkšto pozici-
jos ar infuzijos vietos pakeitimo priežastį.
c) patikrinti poodinę infuzijos vietą dėl skausmo ir (arba) diskomforto, tini-
mo arba sukietėjimo, skysčio pratekėjimo, kraujavimo.

3. Paprašyti paciento pranešti, jei jis pajaus skausmą arba sukietėjimą infuzijos 
vietoje, atsiras naujų simptomų. 

2.5.2 lentelėje aptarsime švirkštinių įrenginių galimų problemų sprendimus.

2.5.2 lentelė. Švirkštinių įrenginių problemų sprendimai (Perucca, 2001).

Problema Galimos priežastys Prevencinės 
priemonės Sprendimas

Infuzinis įrenginys praneša apie:

Oro aptikimą Oro burbuliukų 
susidarymas

Prieš pradedant 
procedūrą, iš in-
fuzinio įrenginio 
reikia  pašalinti 
orą

Pašalinti orą iš 
tiekimo sistemos ir 
pradėti infuziją iš 
naujo

Netinkamas 
medikamentų 
kiekis

Pritrauktas netinka-
mas medikamentų 
kiekis

Įsitikinti, kad į 
infuzinį įrenginį 
pritrauktas 
tinkamas 
medikamentų 
kiekis

Įsitikinti, kad į 
infuzinį įrenginį 
pritrauktas tinka-
mas medikamentų 
kiekis, jei reikia, 
iš naujo pritraukti 
medikamentus

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Priešsrovinė 
okliuzija

Užvertas spaustukas, 
užsikišęs ar sulenktas 
tiekimo vamzdelis

Įsitikinti, kad 
infuzijos sistema 
yra tinkamai 
paruošta

Apžiūrėti infuzijos 
sistemą ir pradėti 
infuziją iš naujo
Jei vamzdelis 
sulenktas, sutvarkyti 
jį, apklijuoti juosta 
ir pradėti infuziją 
iš naujo
Patikrinti infuzijos 
sistemą, atverti 
spaustuką ir pradėti 
infuziją iš naujo

Per didėlis 
arba per mažas 
infuzijos kiekis

Techniniai įrangos 
gedimai
Netinkamai nustaty-
tas medikamentų 
lašėjimo greitis

Užtikrinti, kad 
įrenginiai būtų 
prižiūrimi
Įsitikinti, kad 
medikamentų 
lašėjimo greitis 
yra tinkamai 
apskaičiuotas 
ir nustatytas. 
Po infuzijos 
pradžios praėjus 
1 val., patikrinti 
lašėjimo greitį. 
Tęsti patikrini-
mus prieš prasid-
edant kiekvienai 
pamainai

Nenaudoti įrenginio 
ir pažymėti jį kaip 
sugedusį. Pranešti 
apie galimus 
gedimus ligoninės 
personalui. Įvertinti 
paciento būklę. In-
formuoti atsakingą 
asmenį (pvz., slau-
gos administratorių)
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2.6. PACIENTŲ DIRBTINIS MAITINIMAS
Dirbtinis maitinimas gali būti skiriamas kaip priedas arba visiškai pakeičiantis 

normalų maitinimą 
Maistinių medžiagų palaikymas yra bet koks procesas, kurio metu palaikomas 

optimalus maistinių medžiagų kiekis – tai gali būti paciento dietos reguliavimas, 
maisto papildų skyrimas, maitinimas per zondą ar intraveniniu būdu.

Indikacijos. Maistinių medžiagų palaikymas turi būti skiriamas pacientams, ku-
rie negali gauti reikalingos maistinių medžiagų normos valgyti įprastu būdu.

•	 Pacientai, negalintys valgyti jiems įprasto maisto (dėl ligų, pvz., anoreksijos, 
gleivinės uždegimo, skonio pokyčių, disfagijos).

•	 Pacientams, negalintiems palaikyti normalios mitybos, nepaisant raciono kai-
tos, siūloma skirti maisto papildų. 

•	 Pacientams, negalintiems palaikyti normalios mitybos ir vartoti maisto papil-
dų, rekomenduojama tiekti juos per zondą.

•	 Pacientams, kurie dėl sutrikusių funkcijų negali nieko valgyti (pvz., galvos ir 
kaklo srities arba stemplės karcinoma, galvos arba stemplės operacija, galvos 
arba kaklo srities rentgenoterapija ir burnos ertmės arba stemplės fistulė).

•	 Maistinių medžiagų skyrimas intraveniniu būdu taikomas pacientams, ku-
riems nefunkcionuoja skrandis ir žarnynas arba tiems, kurie negali būti mai-
tinami įprastu būdu dėl skirto gydymo. Nefunkcionuojančio skrandžio ir 
žarnyno trakto priežastys: žarnyno obstrukcija, sutrumpėjusio žarnyno sin-
dromas, po kaulų čiulpų transplantacijos arba chemoterapijos atsiradęs žar-
nyno toksiškumas, sudėtinga pilvo operacija, nekontroliuojamas vėmimas ir 
enterokutaninė fistulė. Tačiau maistinių medžiagų palaikymas turi būti taiko-
mas pirmiausia, jei tai įmanoma. Bet kurios grupės pacientams dėl paspartė-
jusios medžiagų apykaitos, kuri suintensyvėja po nudegimų, kraujo užkrėti-
mo, traumos arba gali prireikti didesnio maistinių medžiagų kiekio, vėžinio 
organizmo išsėkimo, gali prireikti tiekti didesnį kiekį maistinių medžiagų 
(Bozzetti, 2001; Thomas, 2001). Pacientams reikalingas maistinių medžiagų 
kiekis turi būti nustatytas prieš pradedant dirbtinį maitinimą.

Maitinimas per zondą (enterinis maitinimas). Pacientams, kurių organizmas 
nepasisavina reikalingų maistinių medžiagų valgant, maistinės medžiagos gali būti 
tiekiamos per zondą. Naudojami keli skirtingų tipų maitinamieji zondai.

Nasogastrinis/nasoduodeninis/nasojejunalinis. Nasogastrinis maitinimo zondas 
dažniausiai naudojamas ir labiausiai tinkamas trumpalaikiam maistinių medžiagų 
palaikymui (2–4 savaitės) (National Collaborating Centre for Acute Care, 2006). 
Taip pat rekomenduojama naudoti mažo diametro zondus, nes jie nesukelia pacien-
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tui didesnio diskomforto. Be to, šie zondai rečiau sukelia tokias komplikacijas, kaip 
rinitą, stemplės sudirgimą ir gastritą (Payne-James ir kt., 2001). 

Galimi būdai netinkamai zondo padėčiai tikrinti:
•	 Per zondą įpūsto oro auskuliacija.
•	 Pasikliaunant paciento rodomais ženklais (jei pacientas nerodo jokių skaus-

mo, kentimo arba diskomforto ženklų, tai dar nereiškia, jog vamzdelis buvo 
tinkamai įkištas).

•	 Stebėti, ar iš vamzdelio nesklinda oro burbuliukai.
•	 Patikrinti skrandžio turinio išvaizdą.

Zondo pozicija turi būti tikrinama kasdien:
•	 Prieš paciento maitinimą.
•	 Prieš medikamentų skyrimą.
•	 Jei pacientas vemia, žiaukčioja arba kosėja. Tai gali reikšti, jog zondas pasislin-

ko iš savo pozicijos.
•	 Jei yra akivaizdus zondo pasislinkimas iš savo pozicijos (matosi, kad išlindusi 

zondo dalis yra ilgesnė nei turi būti).
Gastrostomija. Gastrostomija atliekama tokiu atveju, jei pacientui maistinių 

medžiagų palaikymas reikalingas vidutiniam arba ilgam laikotarpiui. Gastrostomija 
atliekama pacientams, kuriems atliekama radikalioji arba hiperfrakcinė rentgeno-
grama. Tokiems pacientams reikalingas ilgalaikis maistinių medžiagų palaikymas, 
nes jų gydymas užsitęsęs ir sudėtingas. Gastrostominis zondas gali būti įkišamas 
endoskopiškai (poodinės endoskopijos metu įstatytas gastrsotominis zondas) arba 
radiologiškai (radiologiškai įstatytas gastrostominis zondas). 

Jejunostomija. Jejunostomija yra atliekama vietoje gastrostomijos tokiu atveju, 
jei pacientui buvo atlikta viršutinės skrandžio ir žarnyno dalies operacija arba jei pa-
ciento skrandis ištuštėja per labai ilgą laiką (Thomas, Bishop, 2007). Mažo diametro 
jejunostominiai zondai gali būti įkišami nenaudojant papildomų priemonių, tokių 
kaip, adatos plonumo kateteris. Adatų ir pristatomąja dalimi, mažo diametro poliu-
retano kateteris gali būti įstatytas į tuščiosios žarnos kilpą. Kai kurie gastrostominiai 
zondai padeda įkišti mažo diametro kateterį į tuščiąją žarną.

Maitinimo per zondą įranga. 
Maistinės medžiagos, tiekiamos per zondą gali būti piliulių pavidalo arba ski-

riamos naudojant pertraukiamąją arba nuolatinę infuziją, gravitacinę infuziją arba 
lašinamąją pompą (žr. 2.6.1 lentelę). Galima pasirinkti iš daugumos maitinimo 
pompų, kurių tėkmės greitis varijuoja nuo 1 ml iki 300 ml per 1 val. 

Maistinių medžiagų porcijos paskirstytos į plastikinius butelius arba PVC mai-
šelius. Palaikymo sistema gali būti integruota į patį maišelį. Maistinių medžiagos turi 
būti steriliai uždarytos, o bereikalingas perpylimas į kitus indus tik didina užkrėtimo 
tikimybę (Payne-James ir kt., 2001). Nuo prastos mitybos išsekusiems pacientams 



218

arba tiems, kurių imuninė sistema yra sutrikusi, užkrėtimas ir infekcija yra itin pa-
vojinga, todėl šis būdas neturėtų būti taikomas tokiems pacientams.

•	 Maistinėms medžiagoms paruoštas maišelis, turintis stiklinį ir plastikinį bu-
teliuką, prijungiamas prie palaikymo sistemos. Kad būtų patogiau, tokių 
maišelių ir buteliukų yra įvairių dydžių, į juos galima dėti įvairiais maistines 
medžiagas. Ši sistema yra uždara ir sterili. Įrodyta, jog tokia sistema užkerta 
kelią bakterijoms ir užteršimui (Payne-James ir kt., 2001).

2.6.1 lentelė. Maistinių medžiagų skyrimo per zondą metodai (Payne-James ir 
kt., 2001)

Maitinimo režimas Privalumai Trūkumai

Nepertraukiamas 
maistinių medžiagų 
palaikymas pompa

Lengvai kontroliuojamas 
tėkmės greitis. Sumažina 
skrandžio ir žarnyno 
komplikacijų riziką

Pacientas prijungtas prie 
maistinių medžiagų pa-
laikymo aparato didžiajai 
dienos daliai. Trukdo 
pacientui laisvai judėti

Pertraukiamas 
maistinių medžiagų 
palaikymas naudojant 
gravitaciją ar pompą

Maistinės medžiagos 
nepalaikomos nuolat. Kai 
kuriems pacientams gali būti 
lengviau naudotis gravitacine 
sistema, nei pompa 

Gali sukelti skrandžio ir 
žarnyno trakto kom-
plikacijas (ankstyvas 
pasisotinimas). Neap-
mokytam žmogui sunku 
naudotis

Maistinių medžiagų 
palaikymas piliulės 
pavidalo

Sumažina prijungimo prie 
aparato laiką. Labai lengva 
naudotis. Nereikia daug 
įrangos

Gali ilgiau trukti, kol 
organizmas pasisavins 
maistines medžiagas. 
Gali sukelti skrandžio ir 
žarnyno komplikacijas

Maitinimo per zondą stebėsena. Norint išvengti komplikacijų ir užtikrinti op-
timalią paciento mitybos būklę, maitinimo per zondą metu, reikia stebėti šiuos as-
pektus:

•	 Medžiagų pasisavinimą valgant.
•	 Kūno svorį.
•	 Šlapalą ir elektrolitų kiekį.
•	 Gliukozės kiekį kraujyje.
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•	 Atlikti bendrąjį kraujo tyrimą.
•	 Stebėti skysčių balansą.
•	 Organizmo reakciją į atliekamą procedūrą (pykinimas, pasisotinimas, žarny-

no veikla).
•	 Suvartotų maistinių medžiagų kiekį.
•	 Zondo padėtį.
•	 Stomos (zondo kanalo) būklę.

Maitinimo per zondą komplikacijos. Komplikacijos atsiradusios dėl maitinimo 
per zondą ir jų dažnumas, priklauso nuo maitinimo būdo, paciento pirminės ligos 
būklės, maitinimo rėžimo ir paciento medžiagų apykaitos greičio (Payne-James ir 
kt., 2001) (žr. 2.6.2 lentelę).

2.6.2 lentelė. Komplikacijos atsiradusios dėl maitinimo per zondą (Dougherty, 
Lister, 2008)

Komplikacija Priežastis Rekomendacijos

Aspiracija

Dėl sulėtėjusio skrandžio 
ištuštėjimo atryjamas 
maistas Bloga zondo 
padėtis

Medikamentų, pagreitinančių 
virškinimą, skyrimas; zondo 
padėties patikrinimas 
Pastaba: maitinimo metu pa-
ciento galva turi būti pakelta 45o 
kampu

Pykinimas ir 
vėmimas

Pirminė liga ir jos 
gydymas. Antibiotikų ir 
skausmą malšinamųjų 
vaistų vartojimas Sulėtėjęs 
skrandžio ištuštėjimas. 
Staigus maistinių 
medžiagų įsisavinimas

Pykinimą mažinančių 
medikamentų skyrimas. 
Sumažinti infuzijos dažnį Pakeis-
ti maistinių medžiagų palaikymo 
būdą (vietoje maistinių medžiagų 
palaikymo piliulės pavidalo, 
taikyti pertraukiamą maistinių 
medžiagų palaikymą)

Lentelės tęsinys kitame puslapyje
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Lentelės tęsinys

Diarėja

Antibiotikų, laisvinamųjų 
vartojimas, chemoterapija. 
Pilvo rentgenoterapija. 
Kepenų funkcijos nepak-
ankamumas, žarnyno 
infekcija. 

Skirti viduriavimą mažinančių 
vaistus. Jei galima, sustab-
dyti antibiotikų palaikymą, 
vengti mikrobiologinio maistinių 
medžiagų arba įrangos užteršimo. 
Gydyti atsiradusią ligą arba jos 
simptomus. Paimti išmatų mėginį 
ir ištirti dėl žarnyno infekcijos

Vidurių 
užkietėjimas

Nepakankamas skysčių 
pasisavinimas. Nejudru-
mas. Opioidų arba kitų 
medikamentų, kurie suke-
lia vidurių užkietėjimą, 
vartojimas. Žarnyno 
obstrukcija

Patikrinti skysčių balansą ir 
imtis priemonių jam gerinti. 
Duoti vidurius laisvinamųjų 
medikamentų. Jei įmanoma, ska-
tinti pacientą judėti. Jei nustatyta 
žarnyno obstrukcija, nutraukti 
maistinių medžiagų palaikymą

Pilvo pūtimas

Sulėtėjęs skrandžio 
ištuštėjimas. Staigus 
maistinių medžiagų pa-
sisavinimas Diarėja arba 
vidurių užkietėjimas

Skrandžio susitraukimą 
skatinamųjų preparatų vartoji-
mas. Sumažinti infuzijos dažnį. 
Jei įmanoma, pasirūpinti, kad 
pacientas kuo daugiau judėtų. 
Gydyti diarėją ir vidurių 
užkietėjimą

Užsikimšęs 
vamzdelis

Netinkamas zondo 
valymas. Medikamentų 
vartojimas per zondą

Skalauti zondą 30–50 ml 
vandens prieš ir po maistinių 
medžiagų ir medikamentų var-
tojimo. Gerai susmulkinti vaistus 
arba duoti skysto pavidalo me-
dikamentus. Jei zondas užsikišęs, 
duoti pacientui šilto vandens, 
gazuoto vandens, natrio bikar-
bonato, sodos vandens, fermentų
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Maistinių medžiagų skyrimas intraveniniu būdu (parenterinis maitinimas). Šios 
procedūros metu maistinių medžiagų mišiniai skiriami intraveniniu būdu, tokio-
mis porcijomis, kad pacientas gautų reikiamą maistinių medžiagų kiekį. Nepaisant 
to, jog maistinių medžiagų skyrimas per zondą yra pranašesnė procedūra kainos ir 
mechaninių, septinių, metabolinių komplikacijų atžvilgiu, maitinimas intraveniniu 
būdu gali būti skiriamas pacientams, kuriems yra žarnyno nepraeinamumas, nekon-
troliuojamas vėmimas arba diarėja, plonosios žarnos uždegimas, skrandžio ir žarny-
no obstrukcija arba sutrumpėjusio žarnyno sindromas (Furst ir kt., 2001).

Intraveniniu būdu skiriami maistinių medžiagų mišiniai, kurie susideda iš:
•	 Aminorūgščių (azoto šaltinis), kurios pateikiamos reikalavimus atitinkančio-

mis proporcijomis, ir neeterinėmis aminorūgštimis, tokiomis kaip, alaninas 
ir glicinas.

•	 Gliukozė (angliavandenių šaltinis). 
•	 Riebalų emulsija (riebalų šaltinis). 
•	 Elektrolitai: natris, kalis, kalcis.
•	 Vitaminai: vandenyje ir riebaluose tirpūs vitaminai.
•	 Mikroelementai: cinkas, varis, chromas, selenas (Thomas, Bishop, 2007). 

Pacientų, kuriems skirtas dirbtinas maitinimas intraveniniu būdu, stebėsena.
•	 Kasdien apžiūrėti periferinės, centrinės venos kateterio įkišimo vietą, ar nėra 

infekcijos ir uždegimo.
•	 Įvertinti bendrąją paciento būklę.
•	 Matuoti paciento temperatūrą ir kraujo spaudimą.

Maitinimo per nasogastrinį zondą veiksmai:
1. Paaiškinti ir aptarti procedūrą su pacientu.
2. Sutarti dėl signalo, kuriuo pacientas prašo nutraukti maitinimą, pavyz-

džiui, rankos pakėlimas. Pacientas jausis saugiau, jei žinos, kad gali kon-
troliuoti procedūros eigą.

3. Padėti pacientui atsisėsti lovoje arba kėdėje. Paremti paciento galvą pa-
galvėmis. Pastaba: galva neturi būti pakreipta į priekį arba atgal (Rollins, 
1997). Tokia paciento padėtis padeda jam lengvai ryti ir užtikrina maisti-
nių medžiagų patekimą per zondą be didesnių problemų.

4. Išmatuoti ir pažymėti zondo dalį, iki kurios turi būti įkištas, pamatavus 
zondą nuo paciento ausies spenelio iki nosies pertvaros ir nuo ausies spe-
nelio iki krūtinkaulio apačios. Nustatyti, kiek vamzdelio turi būti įkišta, 
jog šis pasiektų skrandį. 

5. Nusiplauti rankas su antibakteriniu muilu ir vandeniu arba naudoti kitus 
rankų plovimo dezinfekuojamuosius skysčius ir paruošti reikiamas prie-
mones. Rankos turi būti plaunamos prieš ir po kontakto su pacientu, sie-
kiant išvengti infekcijos.
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6. Patikrinti paciento nosies angų praeinamumą paprašant jo išpūsti nosį. 
Įsitikinti, ar nėra jokių kliūčių, kurios gali sutrikdyti įkišti zondą.

7. Plonu sluoksniu patepti lubrikuojančio gelio apie 15–20 cm zondo trin-
čiai tarp zondo ir gleivinės mažinti.

8. Įkišti vieną zondo galą į paciento nosies angą ir stumti jį pirmyn ir atgal 
palei nosies dugną, kol zondas pasieks nosiaryklę. Pajutus pasipriešinimą, 
ištraukti zondą ir bandyti dar kartą kišti zondą kita kryptimi arba bandyti 
pakartoti šią procedūrą su kita nosies anga.

9. Kai zondas pasiekia nosiaryklę, paprašyti paciento pradėti ryti ir siurbčioti 
vandenį – taip leisti zondui patekti į stemplę. Patartina nukreipti paciento 
dėmesį nuo zondo kišimo procedūros, nes rijimo veiksmas susiaurina bal-
so plyšį, dėl to atsiveria kremzlinis gerklės raumuo ir zondas gali lengvai 
patekti į stemplę (Groher, 1997).

10. Pacientui ryjant, kišti zondą gilyn rykle tol, kol pažymėta jo dalis pasiekia 
išorinių nosies landų pradžią. Pastebėjus, kad pacientas kenčia skausmą 
(žiopčiojimas, odos cianozė), zondą reikia nedelsiant ištraukti. Paciento 
demonstruojami ženklai gali reikšti, jog zondas pateko į bronchus. Beje, 
jei atrodo, kad pacientas nejaučia diskomforto, tai dar nereiškia, jog zon-
das kišamas teisingai.

11. Pritvirtinti zondą prie nosies landų galima naudojant elastoplastinį pleis-
trą (Burns ir kt., 1995). Galima naudoti ir hipoalerginį pleistrą. Taip pat 
pleistru galima pritvirtinti zondą ir prie skruostų, norint užtikrinti paci-
ento komfortą.

12. Patikrinti zondo buvimo vietą ir įsitikinti, kad jis pateko į skrandį. Nau-
doti šiuos būdus: 

a) krūtinės arba viršutinės pilvo dalies rentgeno nuotrauka;
b) paimti 2 ml skrandžio turinio ir ištirti jo pH (Rollins, 1997). Pai-
mant skysčių pH testui, reikia palaukti 1 val. po paskutinio valgymo 
arba medikamentų vartojimo (nepaisant to, ar pacientas pats valgė ar 
buvo maitinamas per zondą). Prieš imant mėginį, įpurkšti į zondą 20 
ml oro – taip nuvalomos esančios medžiagos. Jei pH yra 5,5, tuomet 
galima skirti maisto per zondą (Metheny, 2004).
c) jei pH yra daugiau kaip 6 arba abejojama gauto pH tikslumu, 
negalima skirti pacientui maistinių medžiagų. Nasogastrinis zondas 
galėjo patekti į plaučius, todėl jo buvimo vietą reikia patikrinti rent-
genu.
d) Pastaba: auskuliacija neturi būti naudojama norint patikrinti na-
sogastrinio vamzdelio padėtį žmogaus organizme, nes į nasogastrinį 
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vamzdelį įpurškiant oro ir stetoskopu tikrinant, ar nesigirdi burbu-
liavimo (Metheny,2004).

2.7. KVĖPAVIMO FUNKCIJOS PALAIKYMAS
Kvėpavimo organų sistemos sutrikimams, kurie skirstomi į dvi kategorijas, bū-

dinga kelios arba visos keturios išvardytos funkcijos: 
•	 I tipas – hipoksinis respiracinis sutrikimas (deguonies stygius audiniuose). 

PaO2 yra < 8 kPa (60mm Hg), o anglies dioksido (PCO2) kiekis yra norma-
lus arba mažas. To priežastys: infekcinės ligos, pneumonija, plaučių edema ir 
ūminis kvėpavimo nepakankamumas.

•	 II tipas – hiperkapninis (padidėjęs anglies dioksido kiekis) arba kvėpavimo 
siurblio funkcijų sutrikimas. Alveolių ventiliacijos nepakanka, kad būtų paša-
lintas anglies dioksidas ir hipoksija (deguonies stygius arteriniame kraujyje). 
PCO2 yra > 6 kPa (45mm Hg).

Pagrindinės priežastys: lėtinė obstrukcinė plaučių liga, astma, plaučių arterijos 
tromboembolija, vaistų perdozavimas, miokardo infarktas, širdies aritmijos, hemo-
raginiai insultai, anestezija. Sunki trauma, pažeidžianti diafragmą, šonkaulius, plau-
čius ir trachėją, pneumotoraksas.

Kvėpavimo funkcijos tyrimas. Įvertinant paciento kvėpavimo funkciją būtina 
atsižvelgti į visus paciento kvėpavimo sistemos aspektus. Susipažinus su paciento 
medicinine anamneze, vienas veiksmingiausių būdų nustatyti jo kvėpavimo būklę 
– stebėti ir kalbėtis su pacientu. Normalus kvėpavimas nereikalauja pastangų ir yra 
beveik nepastebimas – žmogus gali valgyti, gerti ir kalbėti be gilesnių įkvėpimų. 
Įvertinant paciento kvėpavimo funkciją, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:

•	 Kvėpavimo dažnis pacientui kalbant arba judant.
•	 Struktūra.
•	 Paciento padėtis: ar pacientui reikia sėdėti tiesiai norint kvėpuoti?
•	 Paciento išvaizda: ar oda papilkėjusi, ar pastebima cianozė, blyškumas, pra-

kaitavimas? 
•	 Šalutiniai garsai kvėpuojant: švokštimas arba švilpimas (Tortora, Derrickson, 

2008).
Kvėpavimo funkcija tiriama: 

•	 Nustatant diagnozę;
•	 Ligos metu gydymo veiksmingumui įvertinti. 
•	 Ekspertizei (medicinos, darbo, karinei) nustatyti. 
•	 Pooperacinių plaučių komplikacijų rizikai įvertinti.

Tai visuma tyrimų, kuriais nustatoma, kaip kvėpavimo organai ramybės ir 
krūvio sąlygomis geba aprūpinti organizmą O2 ir pašalinti iš jo CO2 perteklių. Tai 
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priklauso nuo plaučių ventiliacijos arba aplinkos ir alveolinio oro pasikeitimo; dujų 
difuzijos (iš alveolių per alveolines – kapiliarines membranas, ir atvirkščiai); plaučių 
kapiliarinės kraujotakos.

Arterinio kraujo dujų sudėties tyrimas rodo plaučių gebą aprūpinti organizmą 
O2 ir pašalinti iš CO2. PaO2 (Pa – partial arterial pressure) –parcialinis (dalinis) de-
guonies slėgis. Tai yra ištirpusios kraujyje deguonies frakcijos slėgis. Normalus PaO2 
yra 80–100 mm Hg. PaO2 reikšmė priklauso nuo žmogaus amžiaus. Šis rodiklis 
nustatomas tonometrijos (polarografijos, elektrometrijos) metodu. Kraujo tyrimui 
dažniausiai imama iš a. radialis heparinizuotu švirkštu. SaO2 (saturation – priso-
tinimas) – hemoglobino įsotinimo deguonimi rodmuo. Tai yra procentinis dydis, 
rodantis, kuri hemoglobino dalis yra susijungusi su deguonimi, lyginant su visu 
funkcionuojančiu hemoglobinu, t. y. galinčiu maksimaliai jungtis su deguonimi. Tai 
yra pagrindinis deguonies pernašos kraujyje būdas. Normalus SaO2 > 96 proc. SaO2 
mažėjimas rodo deguonies pernašos į audinius sutrikimą. SaO2 nustatomas neinva-
ziniu (spektrofotometriniu) metodu – netiesiogine pulsoksimetrija (SpO2). Daviklis 
dedamas ten, kur yra ryškus kapiliarų tinklas (ant nago, ausies kaušelio). Hipoksija 
– nepakankamas audinių aprūpinimas deguonimi. Hipoksemija – deguonies kiekio 
arteriniame kraujyje sumažėjimas. PaO2 ir SaO2 – pagrindiniai hipoksemijos ro-
dmenys. PaO2 sumažėja anksčiau nei SaO2. Sunki hipoksemija – PaO2 < 60 mm 
Hg. PaCO2 – parcialinis anglies dvideginio slėgis. Jis rodo ventiliacijos veiksmin-
gumą, gebėjimą pašalinti iš kraujo anglies dvideginį. Normalus PaCO2 yra 35–45 
mm Hg ir žmogui senstant nekinta. PaCO2 didėjimas (PaC02 > 45 mm Hg) vadi-
namas hiperkapnija. Tai yra pagrindinis (patognominis) hipoventiliacijos požymis, 
ypač būdingas lėtinėms obstrukcinėms kvėpavimo takų ligoms. PaCO2 sumažėjimas 
(PaCO2 < 35 mm Hg) vadinamas hipokapnija. Tai yra hiperventiliacijos požymis. 
Hiperventiliacija atsiranda, padidėjus kvėpavimo centro aktyvumui: karščiuojant; 
įtampos, emocinio sujaudinimo, psichikos sutrikimų, smegenų ligų metu; arterinės 
hipoksemijos atvejais, veikiant kvėpavimo stimuliatoriams.

Arterinio kraujo pH ir rūgščiųjų karbonatų (HCO3) kiekis rodo rūgščių ir 
šarmų pusiausvyrą kraujyje. Normalus pH yra 7,35–7,45, nustatomas pH–metru. 
Kai pH < 7,35 – acidozė (respiracinė – obstrukcinėmis plaučių ligomis; metabolinė 
– CD). Kai pH > 7,45 – alkalozė (respiracinė – sukelia hipokapniją; metabolinė – 
vartojant daug diuretikų). 

Atlikus išsamų kvėpavimo funkcijos įvertinimą, pagrindinė sutrikimo priežas-
tis turėtų būti nedelsiant pašalinta. Pavyzdžiui, pacientas gali kęsti didelį skausmą ir 
skausmo numalšinimas gali pagerinti kvėpavimo funkciją, arba atvirkščiai – opioi-
dų perdozavimas gali sumažinti arba išvis sutrikdyti kvėpavimą, todėl priešnuodis, 
panaikinantis opioidų veikimą, turėtų būti skiriamas. Taip pat, kvėpavimą gali su-
trikdyti mechaniniai pažeidimai, pavyzdžiui tokia infekcija kaip antgerklio uždegi-
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mas. Tokiu atveju reikėtų gydyti šį uždegimą kartu tiekiant pacientui papildomai 
deguonies.

Nustačius, kad paciento organizmas negali palaikyti kūno audinių aprūpinimo 
deguonimi, turi būti tiekiama papildomai deguonies, kol pacientas pats kvėpuos 
aplinkos oru. Šis deguonis gali būti tiekiamas įvairiais būdais atsižvelgiant į paciento 
būklę ir hipoksijos laipsnį.

Deguonies tiekimo sistemos.
Nosies kaniulė sudaryta iš dviejų šakučių, kurios įstatomos į priešakines landas, 

ir lengvo rėmo (žr. 2.7.1 pav.). Aparatas yra patogus naudoti, nes nekliudo valgyti, 
gerti ir bendrauti. Nosies kaniulė yra puiki alternatyva deguonies kaukei, tačiau ją 
galima naudoti tik tuomet, kai pacientui nereikia tiekti didelį kiekį deguonies. 

2.7.1 pav. Nosies kaniulė

Nosies kaniulė naudojama tiekiant 1–4 litrus deguonies per minutę ir suteikia 
28–35 proc. kūnui reikalingo deguonies. Kaniulės negalima prijungti prie atski-
ro deguonį drėkinamojo aparato, tačiau deguonis yra sudrėkinamas ir sušildomas 
jam keliaujant nosies kanalu bei trachėja (žr. 2.7.1 lentelę). Nosies kaniulė yra tole-
ruojama organizmo, ypač naudinga po operacijos arba tiems pacientams, kuriems 
nereikalingas intensyvus deguonies palaikymas. Ji naudojama ir sergant lėtinėmis 
kvėpavimo organų sistemos ligomis, jei pacientui, esančiame namuose, reikalinga 
ilgalaikė deguonies terapija.
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2.7.1 lentelė. Deguonies srovė ir koncentracija nosies kaniulėje

Deguonies srovė (l/min) Deguonies koncentracija (proc.)

1
2
3
4
5
6

24
28
32
36
40
44

Paprastosios pusiau standžios plastikinės kaukės (žr. 2.7.2 pav.) yra mažo srau-
to kaukės pasisavinančios deguonį iš atmosferos ir dėl to gali tiekti įvairų jo kiekį 
(21–60 proc.). 

2.7.2 pav. Pusiau standi kaukė

Priklausomai nuo paciento kvėpavimo dažnio ir gylio, gali susidaryti neatiti-
kimai tarp tiekiamo frakcinio deguonies (FiO2) ir deguonies kiekio, kurį pacientas 
pasisavina. Šios kaukės yra naudingos tiems, kuriems laikinai reikia didesnio kiekio 
deguonies, kol gydoma hipoksija. Šios kaukės gali būti naudojamos net kelias die-
nas. Tačiau, naudojant daugiau nei 12 valandų, prie kaukės būtina prijungti atskirą 
deguonies drėkintuvą (žr. 2.7.2 lentelę).
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2.7.2 lentelė. Deguonies srovė ir koncentracija pusiau standžioje kaukėje

Deguonies srovė (l/min) Deguonies koncentracija (proc.)

2
4
6
8
10
12
15

24
35
50
55
60
65
70

Fiksuotos srovės kaukės (Venturi kaukė) (žr. 2.7.3 pav). Naudojant fiksuotos sro-
vės kaukes galima pasiekti pastovų dujų ir deguonies mišinį (žr. 2.7.3 lentelę). Šių 
kaukių pavadinimas kilo iš difuzoriaus vamzdelio, kuriame pakankamai mažas de-
guonies srautas yra purškiamas siaura srovele. Vamzdeliuose yra skylutės ir ši srovė 
padidina deguonies tiekimo tempą. 

2.7.3 pav. Venturi kaukė

Iš daugumos difuzinio tipo kaukių didesnės talpos kaukės yra tiksliausios ir 
saugiausios, kai reikalinga žinoma deguonies koncentracija arba kai būtina veiks-
mingai pašalinti anglies dioksidą. Pavyzdžiui, jei reikia taikyti deguonies terapiją 
pacientui, sergančiam lėtine kvėpavimo liga (Fell, Boehm, 1998).
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2.7.3 lentelė. Deguonies srovė ir koncentracija Venturi kauke

Deguonies srovė
(l/min) Deguonies koncentracija (proc.)

2
6
8
10
15

24
31
35
40
60

T-dalies kanalas yra paprastas, didelio skersmens vienkartinio įkvėpimo kana-
las, tvirtinamas tiesiai prie endotrachėjinio arba tracheostominio vamzdelio. Sudrė-
kintas deguonis yra tiekiamas viena T dalimi, o iškvėpiamos dujos pasišalina kita (žr. 
2.7.4 pav.). Šis aparatas gali būti naudojamas atpratinant pacientą nuo mechaninio 
deguonies palaikymo aparato (Dougherty, Lister, 2008).

2.7.4 pav. T–dalies kanalas (T–piece circuit)

Pastovus teigiamas kvėpavimo takų slėgis (CPAP). Pastovaus teigiamo kvėpavi-
mo takų slėgio terapija (CPAP) palaiko teigiamą kvėpavimo takų slėgį didesnį už 
aplinkos slėgį įkvėpiant ir iškvėpiant. Ji gali būti teikiama per kaukę, nosies kaniulę, 
endotrachėjinį ir tracheostominį vamzdelį (Oh, 1997).

CPAP terapijos paskirtis – pagerinti dujų (deguonies ir anglies dioksido) apy-
kaitą plaučiuose ir pagerinti kvėpavimą. CPAP pasiekia šiais būdais:

•	 Padidina funkcinės liekanos talpą (FRC) – dujų kiekį, likusį pasibaigus iš-
kvėpimui ir naudojamą dujų apykaitai plaučiuose. Tais atvejais, kai labai su-
žalojami plaučiai, dujų apykaita yra susilpnėjusi, todėl CPAP padidina FRC, 
pagerindama alveolių respiraciją.
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•	 Pagerina kvėpavimo ir perfuzijos santykį. Susilpnėjęs vidinis plaučių šuntavi-
mas su hipoksija gali trukdyti deguonies patekimui į plaučius arba pabloginti 
kraujo tekėjimą. Vidinis plaučių šuntavimas gali susidaryti dėl nepakankamo 
deguonies kiekio patekimo į plaučius. CPAP padeda sumažinti vidinį plaučių 
šuntavimą, padidindamas skirtumą tarp plaučių ventiliacijos ir perfuzijos.

•	 Pagerina plaučių elastingumą. Pablogėjus respiracijai, plaučiai pasidaro daug 
kietesni ir mažiau elastingi, tai gali sunkinti kvėpavimą. Sumažėjus plaučių 
tūriui iki tam tikro lygio, gali ištikti alveolių kolapsas arba sumažėti plaučių 
ventiliacija. Slėgimą, būtiną tam įveikti, suteikia CPAP.

•	 Padidina plaučių tūrį (alveolių tūrį) dujų apykaitai vykti. Minėti veiksniai 
mažina plaučių atliekamą darbą ir reikalingą deguonies kiekį.

Dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV). Mechaninis deguonies palaikymo aparatas 
yra prietaisas, kuris naudojamas pakeisti kvėpavimą arba padėti kvėpuoti, taip leisti 
vykti dujų apykaitai. Sprendimas pacientą prijungti prie deguonies palaikymo apa-
rato priimamas po nuodugnių klinikinių tyrimų įskaitant kvėpavimo būklės įverti-
nimą, kūno audinių įsisotinimą deguonimi ir jų respiraciją.

Deguonies palaikymo aparatai reguliuoja iškvėpiamo ir įkvėpiamo deguonies 
kiekį, įkvėpimo laiką, praėjusį nuo paskutinio iškvėpimo, įkvėpimo srovės dažnį, 
įkvėpto deguonies koncentraciją (Hinds, 1997; Bersten ir Soni, 2003). 

Teigiamo slėgio deguonies palaikymo aparatai. Šie įrenginiai užtikrina patenki-
namą dujų apykaitą pripildant plaučius teigiamu slėgiu per endotrachėjinį vamzdelį 
arba trachėjostomiją. Teigiamo slėgio aparatai turi keturias pagrindines funkcijas, 
kurios atliekamos kiekvieno kvėpavimo metu:

•	 Pripildyti plaučius.
•	 Pereiti nuo įkvėpimo prie iškvėpimo.
•	 Iškvėpti.
•	 Pereiti nuo iškvėpimo prie įkvėpimo.

Šie aparatai turi valdomąjį mechanizmą, kuris užtikrina perėjimą nuo vienos 
respiracinės fazės iki kitos pagal nustatytą slėgį, laiką arba tūrį. 

Gali būti naudojami įvairūs ventiliacijos tipai:
•	 Pertraukiamoji būtinoji ventiliacija.
•	 Spaudimo palaikymas.
•	 Spaudimo reguliacija.
•	 Imituojama pertraukiamoji būtinoji ventiliacija.
•	 Pastovus teigiamas oro takų slėgis.

Drėkinimas. Drėgmė – tai vandens garų kiekis dujose. Terminiai naudojami 
nustatyti drėgmei yra absoliuti drėgmė, maksimalus tankis ir santykinė drėgmė. Ab-
soliuti drėgmė yra vandens garų kiekis, kurį tam tikras dujų tūris gali pernešti atitin-
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kamoje temperatūroje. Dujos, pasiekusios maksimalų tankį, yra pilnai prisotintos. 
Santykinė drėgmė yra absoliučios drėgmės ir maksimalaus tūrio santykis.

Kuo dujos šiltesnės, tuo daugiau garų jos gali pernešti. Jei dujų temperatūra 
staiga kristų, dujose esantis vanduo kondensuotųsi ir patektų į atmosferą.

Esant normaliai sveikatos būsenai, nosies kanalai ir viršutiniai kvėpavimo takai 
gali veiksmingai sušildyti, sudrėkinti ir filtruoti įkvėptas dujas. Drėkinimo procesas 
būtinas norint kompensuoti vandens netekimą iš kvėpavimo trakto, kurio norma-
liomis sąlygomis, prarandama apie 250 ml per dieną. Šis kiekis yra didesnis, jei 
paciento sveikata yra sutrikusi.

Įprastas kambario oras yra 22 ºC temperatūros, jo santykinė drėgmė yra 50 
proc., o vandens kiekis – 10 mg H2O. Kad plaučiuose vyktų efektyvi dujų apykaita, 
oras, trachėjoje jam išsiskaidant į dvi dalis ir pasiekus izoterminį tašką, turi būti 37 
ºC temperatūros, jo santykinė drėgmė turi būti 100 proc., o vandens kiekis jame – 
44 mg H2O viename litre (Ward, Park, 2000). 

Temperatūrai kritus žemiau 37o C, o drėgmei žemiau 100 proc. įvyksta pokyčių 
kvėpavimo takuose. Kvėpavimo takus dengia gleives išskiriančios ir blakstienėlėmis 
padengtos epitelio ląstelės. Kiekviena ląstelė turi apie 200 į plaukus panašių dalelių, 
vadinamų cilijomis. Jų funkcija – pašalinti nereikalingas gleives ir išskyras. Kritus 
temperatūrai bei drėgmei, gleivės sukietėja ir sunkina cilijų atliekamą darbą. Šie 
pokyčiai gali tęstis tol, kol gleivės visiškai sukietėja ir dėl to nutrūksta cilijų funkcio-
navimas. Kvėpavimo takai lieka nevalomi, todėl gali prasidėti infekcija. 

Drėkinimo įrenginiai (žr. 2.7.5 lentelę).
Drėgmės šildytuvas atlieka nosies ir ryklės funkciją. Įrenginys išlaiko šilumą 

ir drėgmę iškvepiant orą ir sušildo toliau įkvėptąjį. Dauguma drėgmės šildytuvų 
turi bakterinį filtrą, kuris sudarytas iš gerai laidžios, išscentriškai lietos, klostuotos 
medžiagos. Įrenginys gali būti naudojamas paciento, kuriam atlikta tracheostomija, 
ir kuris yra atpratinamas nuo dirbtinos deguonies reguliacijos. Drėgmės šildytuvas 
dar vadinamas dirbtine ar švediška „nosimi“. Įrenginys dar gali įterptas tarp paciento 
kvėpavimo trakto ir deguonies palaikymo aparato vamzdelio.

Vandens talpyklos drėkintuvas. Šiais įrenginiais įkvėptos dujos yra praleidžia-
mos per pašildyto vandens rezervuarą. Vanduo rezervuare turi pasiekti nustatytą 
temperatūrą taip, kad galėtų tinkamai sudrėkinti įkvepiamas dujas. Dujos, keliau-
damos per kvėpavimo vamzdelius, atvėsta ir įgauna 100 proc. santykinį drėgnumą. 
Karšto vandens drėkintuvas yra labai naudingas pacientams, kuriems yra sunku ju-
dėti. Pavyzdžiui, pacientams prijungtiems prie dirbtinio deguonies palaikymo apa-
rato. Deja, šie įrenginiai turi keturis trūkumus:

•	 Galimas perkaitimo pavojus, darantis žalos trachėjai.
•	 Naudojant šį aparatą, dujų tėkmės greitis, paviršiaus plotas ir vandens tem-

peratūra gali pakisti.
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•	 Deguonį tiekiančiuose vamzdeliuose gali susikaupti vandens kondensato.
•	 Rezervuare užsistovėjęs vanduo gali užsiteršti (Tinker ir Zapol 1992).

Aerozoliniai aparatai. Šie įrenginiai neturi įtakos temperatūrai, tačiau tiekia mi-
kroskopinius vandens lašelius suspenduotus dujose (Bernsten ir Soni 2003). Dujos, 
tiekiamos iš aerozolinių aparatų, gali turėti labai didėlį vandens kiekį. Aerozoliniai 
aparatai skirstomi į tris rūšis:

•	 Dujomis varomus purkštuvus.
•	 Mechaninius (besisukančio disko) purkštuvus.
•	 Ultragarso purkštuvus.

Aerozoliniai aparatai yra naudingi spontaniškam deguonies tiekimui pacien-
tams, sergantiems lėtine plaučių liga.

2.7.5 lentelė. Drėkinimo įrenginiai (Dougherty, Lister, 2008)

Įrenginys Pranašumai Trūkumai

Drėgmės 
šildytuvas 

Paprastas naudoti, pigus, 
trumpalaikis

Neadekvati drėgmė, kvėpavimo 
trakto obstrukcijos rizika, gali 
būti užlietas vandeniu, kyla 
infekcijos rizika

Šalto vandens 
drėkintuvas Paprastas, pigus Neadekvati drėgmė, kyla infekci-

jos rizika

Karšto vandens 
drėkintuvas

Suteikia maksimalų 
drėgnumą

Infekcijos grėsmė, per didėlis 
drėkinimas, grėsmė pacientui 
užspringti vandeniu, per didelė 
vandens koncentracija vamzde-
liuose, tikimybė perkaisti ir 
padaryti žalos trachėjai, kyla 
pasipriešinimas vamzdeliuose, 
riboja dujų tėkmę

Deguonies terapija (žr. 2.7.6 lentelę).
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2.7.6 lentelė. Problemų sprendimas deguonį tiekiant kaniule ar kauke 
(Dougherty, Lister, 2008)

Problema Priežastis Sprendimas

Kvėpavimo takų 
priežiūra

Paciento pozicija. Sekre-
cija kvėpavimo takuose

Nurodyti pacientui sėstis 
didesniu nei 45 laipsnių 
kampu. Paraginti jį kosėti arba 
atsikrenkšti, arba nusiurbti 
gleives, jei pacientas negali to 
padaryti

Tinkamo deguonies 
tiekimo palaikymas

Netinkamas deguonies 
tiekimas, paciento būklės 
pablogėjimas. Deguonies 
įsotinimas sumažėjęs. 
Sumažėjęs dujų kiekis 
kraujyje.

Skirti tinkamą deguonies 
tiekimą, patikrinant pa-
ciento medicininę anamnezę ir 
įvertinant jo kvėpavimo būklę. 
Sustiprinti deguonies tiekimą 
naudojant mažiausią jo kiekį

Burnos sausumas Deguonies terapija sau-
sina burną Padidinti deguonies drėkinimą

Diskomfortas dėl 
nosies kaniulės ar 
kaukės naudojimo

Nosies kaniulės arba 
kaukės naudojimo 
pozicija

Tinkamai uždėti kaukę arba 
nosies kaniulę

Spaudimas nosyje ir 
ausyse

Netinkamai uždėta 
kaukė arba nosies kaniulė

Pakeisti kaukės arba 
kaniulės poziciją. Naudoti 
paminkštinimą

Deguonies terapijos 
netoleravimas

Baimė ir nerimas, 
sumišimas, hipoksija

Nuraminti ir nuolat informuoti 
pacientą. Jei pacientas netole-
ruoja kaukės, galima naudoti 
nosies kaniulę. Jei pacientui 
pasireiškia hipoksija, padidinti 
deguonies kiekį

Lentelės tęsinys kitame puslapyje



233

Lentelės tęsinys

Bendravimas

Kaukė sunkina 
bendravimą. Pacientas ir 
slaugytojas gali negirdėti 
vienas kito

Padėti pacientui judėti. Galima 
duoti pacientui nešiojamąjį 
deguonies cilindrą

Asmeninės higienos 
nepalaikymas

Ribojamas judėjimas. Lo-
vos režimas. Kaukė varžo 
paciento savarankiškumą

Leisti pacientui atsinešti savo 
higienos priemonių arba padėti 
jam palaikyti asmens higieną

Saugumo palaiky-
mas

Deguonies atjungimas 
nuo dozatoriaus. Sulenk-
tas arba prispaustas degu-
onies vamzdelis. Pacientas 
nusiima kaukę.

Patikrinti, ar deguonies tieki-
mas prijungtas prie dozatoriaus. 
Pašalinti visus vamzdelio sulen-
kimus. Užtikrinti, kad pacien-
tui būtų tiekiamas deguonis

Dokumentacija Greitai kintama situacija
Užtikrinti, kad visi pokyčiai 
deguonies terapijoje būtų fiksuo-
jami dokumentuose

2.8. TRACHEOSTOMIJA IR LARINGEKTOMIJA. 
SLAUGOS SAVITUMAI

Tracheostomija (arba tracheotomija) yra chirurginio kanalo sukūrimas norint 
patekti į trachėją. Tracheostominis kanalas palaikomas įstačius į jį vamzdelį (Serra, 
2000), kuris yra sulenktas, kad prisitaikytų prie trachėjos struktūros.

Indikacijos. Trachėjostomija gali būti atliekama, norint:
1. Kad vyktų tracheobronchinių gleivių aspiracija.
2. Apeiti bet kokią kvėpavimo trakto obstrukciją.
3. Atpratinti pacientą nuo deguonies palaikymo aparato (Serra, 2000; Wo-

odrow, 2002).

Tracheostomijos tipai.
Laikinoji. Laikinoji tracheostomija (žr. 2.8.1 pav.) atliekama kaip pasirenka-

moji procedūra. Laikinoji tracheostomija gali būti atliekama sudėtingos operacijos, 
pvz., visiškos glosektomijos (angl. total glossectomy), metu (Prior, Russell; 2004). 
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2.8.1 pav. Laikinoji tracheostomija 

Pastovioji. Pastovioji tracheostomija atliekama po laringektomijos (žr. 2.8.2 
pav.) (Prior, Russell, 2004). Šios procedūros metu pašalinamos gerklos. Tuomet tra-
chėja susiuvama taip, kad sudarytų specialią pastovią struktūrą, dar žinomą kaip 
laringektominiu kanalu (Clotworthy ir kt., 2006a). Pacientas kvėpuoja per šį kanalą 
visą likusį gyvenimą. Atlikus šią procedūrą, nelieka jungties tarp nosies ertmės ir 
trachėjos (Edgtton-Winn, Wright, 2005).

 
2.8.2 pav. Pastovioji tracheostomija (laringektomija)

Skubioji. Tracheostomija gali būti atliekama kaip skubiosios pagalbos proce-
dūra, kai paciento kvėpavimo takai yra užblokuoti. Dažniausios tokios obstrukcijos 
priežastys yra kaklo arba kvėpavimo takų sužeidimas, apsinuodijimas, infekcija arba 
navikas.

Perkutaninė. Šios procedūros metu taikoma vietinė anestezija ir įpjaunami 
priešakiniai trachėjos audiniai. Tarp trachėjos pirmojo ir kremzlinio žiedo arba tarp 
pirmojo ir antrojo žiedo įstatomas apdangalas, tada naudojant medicinines žnyples 
arba kūginį plėtiklį, trachėja praplečiama ir į ją įstatomas tracheostominis vamzdelis. 
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Dažniausiai atliekama intensyviosios terapijos metu, šiai procedūrai atlikti nereikia 
daug laiko ir pastangų, todėl ji pigesnė nei chirurginė tracheostomija. Kitas perkuta-
ninės tracheostomijos pranašumas yra tai, jog, išėmus tracheostominį vamzdelį, pa-
daryta anga užgyja pakankamai greitai ir nelieka žymaus rando (Patel, Matta, 2004).

Chirurginė. Nepaisant to, kad chirurginė tracheostomija gali būti atliekama 
vietinės anestezijos sąlygomis, dažniausiai ji atliekama taikant bendrąją anesteziją. 

Tracheostominių vamzdelių tipai. Tracheostiminiai vamzdeliai yra įvairiausių 
dizainų. Kai kurie jų turi ir vidinę, ir išorinę kamerą. Išorinė kamera palaiko kvė-
pavimo takų praeinamumą, o vidinė, kuri patogiai įsikišą į išorinę, norint išvalyti, 
galima išimti, netrikdant tracheostominio kanalo. Šiuo metu naudojamos vidinės 
kameros yra vienkartinės – jų naudojimas daug paprastesnis, be to, taip sumažinama 
infekcijos riziką, nes jų valyti nereikia.

Dauguma tracheostominių vamzdelių yra pagaminta iš plastmasės. Kai kurie 
jų turi didelės apimties ir žemo spaudimo sandariklius. Tokio tipo sandarikliai su-
vienodina slėgį trachėjos sienelėje ir sumažina trachėjos opos, nekrozės arba stenozės 
riziką (Russell, 2004a).

Išpūsti sandarikliai sudaro užtvarą tarp vamzdelio ir trachėjos sienelės, leidžiant 
vykti efektyviam deguonies patekimui bei apsaugant nuo aspiracijos. Kameros dydis 
ir tipas pasirenkamas pagal trachėjos dydį ir paciento poreikius (Serra, 2000; Bond 
ir kt., 2003).

Portekso (Portex) tracheostominis vamzdelis su sandarikliu. Šis vamzdelis yra 
vienkartinis bei pagamintas iš silikoninio polivinilchlorido ir turi pristatomąją dalį 
ir išpučiamus sandariklius, kurie sudaro hermetišką užtvarą (žr. 2.8.3 pav.). Vamz-
delis yra minkštas, lankstus ir dažniausiai naudojamas perkutaninės tracheostomijos 
metu, intensyviosios slaugos metu, atpratinant pacientą nuo mechaninio deguonies 
palaikymo. Po 7–10 dienų, kanalui tinkamai susiformavus ir priklausomai nuo pa-
ciento poreikių, „Portex“ vamzdelis gali būti pakeistas labiau tinkamu, tvirtesniu 
vamzdeliu, pvz., į Šailio (Shiley‘s) perforuotu vamzdeliu (Hess, 2005).
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2.8.3 pav. Portekso vamzdelis

Šailio (Shiley) tracheostominis vamzdelis (žr. 2.8.4 pav.). Šis vamzdelis yra plas-
tmasinis ir turi pristatomąją dalį bei dvi vidines kameras. Viena vidinė kamera vir-
šutinėje dalyje, turi 15 mm kaištuką. Dauguma ligoninėse naudojamų kamerų turi 
universalius 15 mm kaištukus, prie kurių galima prijungti deguonies palaikymo apa-
ratus, pacientui kalbėti skirtus ventilius bei kitą įrangą (Russell, 2004a). Kita kamera 
neturi tokio kaištuko, tačiau yra mažesnė ir labiau tinkama pacientams, kuriems 
nereikia prijungimo prie kitos įrangos. Šailio vamzdelis yra dažniausiai naudojamas 
dėl šių parodymų:

•	 Jei pacientui bus atliekama tolesnė operacija, naudojama tracheostominio 
trakto pralaidumui palaikyti.

•	 Vietoje metalinio vamzdelio, jei pacientui bus atliekama kaklo rentgenotera-
pija ir metalinis vamzdelis sukeltų audinių reakciją. Metalinis vamzdelis truk-
do rentgeno spinduliams ir gali sąlygoti didelio spindulių kiekio patekimą į 
tracheostomijos kanalą ir aplink esančią odą (Prior, Russell, 2004).

•	 Pacientui, kuriam atlikta laringotomija, turinčiam gerybinę arba piktybinę 
stenozę ir kuriam būtinas ilgesnis vamzdelis nei įprastas laringotominis vamz-
delis, stenozės praeinamumui palaikyti.
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2.8.4 pav. Šailio (Shiley) tracheostominis vamzdelis

Šailio tracheostominis vamzdelis su sandarikliu (žr. 2.8.5 pav.). Šis plastmasinis 
vamzdelis turi pristatomąją dalį ir vieną vidinę kamerą. Ši kamera turi universalų 15 
mm kaištuką, skirtą kitai įrangai prijungti. Išorinė kamera turi išpučiamąjį sandari-
klį skirtą hermetiškai užsandarinti ertmę tarp vamzdelio ir trachėjos sienelės. Taip į 
plaučius nepraleidžiamos išskyros ir palengvinamas deguonies tiekimas. 

Šis vamzdelis naudojamas po operacijos praėjus 24–72 val. Pacientams, kuriems 
būtina tracheostomija ilgesniam laikui, reikia reguliariai manonometru tikrinti san-
dariklio slėgį. Norint užkirsti kelią komplikacijoms, tokioms kaip, trachėjos audinių 
nekrozė, stenozė arba fistulės formavimasis (Mol ir kt., 2004; Russell 2004a), reikia 
neleisti slėgiui sandariklyje pakilti daugiau nei 18 mm Hg (Russell 2004b; Edgtton–
Winn, Wright, 2005; Clotworthy ir kt., 2006b). 

Sandariklio slėgis turi būti tikrinamas kiekvienos pamainos metu (Clotwort-
hy ir kt., 2006b) ir kiekvieną kartą sandariklis iš naujo yra išpučiamas (Woodrow, 
2002).
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2.8.5 pav. Šailio (Shiley) tracheostominiai vamzdeliai

Šailio (Shiley) perforuotas vamzdelis (žr. 2.8.6 pav.). Šis vamzdelis yra plastikinis, 
turi pristatomąją dalį ir tris vidines kameras. Viena vidinė kamera neturi išsikišusios 
įvorės, smulkesnė ir tinkama pacientams, kurių nereikia prijungti prie kitų įrengi-
nių (Russell, 2004a). Kitos dvi vidinės kameros turi universalius 15 mm kaištukus 
viršutinėje dalyje, skirtus kitų aparatų prijungimui. Viena jų (turinti žalią įvorę) yra 
perforuota centre. Perforuotas vamzdelio centras pagerina oro ir išskyrų patekimui į 
burnos ir nosies ertmę. Tai yra naudinga norint pacientą grąžinti į normalią būseną 
po ilgai užsitęsusios tracheostomijos, pvz., leisti pacientui kalbėti.

Vamzdelio perforacija padaro jį labai efektyviu atpratinant pacientus nuo dirb-
tinio deguonies tiekimo – vamzdelis yra su kamšteliu, užtveriančiu dirbtinį oro taką. 
Taip pacientas pripratinamas kvėpuoti per burnos ir nosies ertmę. Kamštelis gali 
būti paliekamas vamzdelio viduje tol, kol pacientas galės laisvai ir nepertraukiamai 
kvėpuoti savo jėgomis 24 val. Tik tuomet gali būti pašalintas visas vamzdelis. Šis 
procesas vadinamas dekanuliacija (decannulation) (Serra, 2000; Harkin, 2004). De-
kanuliacijos procedūrą rekomenduojama atlikti rytą, darbo savaitės metu tam, kad 
paaiškėjus, jog pacientui reikia iš naujo įstatyti tracheostominį vamzdelį, būtų priei-
nama specialisto pagalba (Harkin, 2004). 



239

2.8.6 pav. Šailio (Shiley) perforuotas vamzdelis 

Šailio (Shiley) perforuotas vamzdelis su sandarikliu (žr. 2.8.7 pav.). Tai yra plas-
tikinis vamzdelis su pristatomąja dalimi ir dvejomis vidinėmis kameromis. Abi vidi-
nės kameros turi universalius 15mm kaištukus, skirtus kitiems aparatams prijungti. 
Viena kamera (turinti žalios spalvos įvorę) taip pat yra perforuota centre. Perforuota 
kamera taip pat gali būti užkimšta, pratinant pacientą kvėpuoti per burnos ir no-
sies ertmę, tačiau pirmiausia reikia įsitikinti, kad sandariklis yra pilnai išleistas ir 
perforuota kamera tvirtai įstatyta. Išorinė kamera taip pat turi perforuotą dalį, kuri 
padeda pacientui įprasti kvėpuoti natūraliai. Išorinė kamera taip pat turi išpučiamąjį 
sandariklį, sukuriantį hermetinę užtvarą ir neleidžianti išskyroms patekti į plaučius. 
Šis vamzdelis yra naudingas pacientams, kuriems reikalingos abi sandariklio funk-
cijos: jo išpūtimas, apsaugantis plaučius nuo patenkančių išskyrų, bei jo išleidimas, 
leidžiantis žmogui kalbėti (Russell, 2004a). 
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2.8.7 pav. Šailio (Shiley) perforuotas vamzdelis su sandarikliu 

Džeksono (Jackson‘s) sidabrinis tracheostominis vamzdelis. Šis vamzdelis yra si-
dabrinis ir turi pristatomąją dalį bei vidinę kamerą (žr. 2.8.8 pav.). Vidinė kamera, 
mažo griebtuvo pagalba, tvirtai užfiksuojama savo pozicijoje ir gali būti išimta no-
rint išvalyti nepažeidžiant išorinės kameros. 

2.8.8 pav. Džeksono (Jackson‘s) sidabrinis vamzdelis

Neguso (Negus) sidabrinis tracheostominis vamzdelis. Šis vamzdelis pagamintas iš 
sidabro ir turi keletą vidinių kamerų – su kalbėjimo ventiliu ir be jo (žr. 2.8.9 pav.). 
Išorinė kamera neturi apsauginio griebiklio, todėl,  pacientui kosint, ji netyčia gali 
būti išstumta lauk.
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2.8.9 pav. Neguso, sidabrinis vamzdelis

Kalbėjimo ventilis. Tai yra plastmasinis įtaisas, turintis dvipusę sklendę, kurią 
galima prijungti prie 15 mm vidinės perforuotos kameros kaištuko (žr. 2.8.10 pav.). 
Skirtumai tarp atviros bei uždaros pozicijos sklendės.

Atviros pozicijos kalbėjimo ventilis (Rašo ventilis) (žr. 2.8.10 pav.) yra atviras ir 
užsiveria nuo teigiamo slėgio (iškvėpimo), kuris nukreipia orą viršutiniais kvėpavi-
mo takais per balso stygas ir taip susidaro garsai. Uždaros pozicijos kalbėjimo ventilis 
(Passy Muir ventilis) yra užvertas. Jo atvėrimui reikia neigiamo slėgio (įkvėpimo). 
Kai tik oras iškvepiamas, ventilis užsiveria ir oras yra nukreipiamas taip, kaip apra-
šyta ankščiau. Šio tipo sklendes gali naudoti pacientai, kuriems deguonis tiekiamas 
mechaniškai. Jei naudojamas neperforuotas vamzdelis, jo sandariklis visada turi būti 
išleidžiamas prieš įdedant kalbėjimo sklendę. Kitu atveju pacientas negalės iškvėpti 
oro (Clotworthy ir kt., 2006b). Dažniausiai vietoje neperforuoto vamzdelio naudo-
jamas perforuotas (dvigubo spindžio su perforuota vidine kamera). Jis nukreipia orą 
per perforacijas prieš tai jam būnant nukreiptam per sandariklį į viršutinius kvėpa-
vimo takus. Jei naudojama neperforuota kamera, priklausomai nuo tracheostominio 
vamzdelio dydžio ir paciento trachėjos diametro, reikiamas oro kiekis gali būti nenu-
kreipiamas per sandariklį. Tokiu atveju didės slėgis, nes pacientas negalės kvėpuoti 
ir galop vamzdelis taps netoleruojamu organizmo. Taip nutikus, visą vamzdelį reikia 
pakeisti į perforuotąjį.
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2.8.10 pav. Kalbėjimo ir Rašo (Rusch) kalbėjimo ventiliai

Taigi, kartais ir sandariklio išleidimas turi įtakos tam, kad, nekeičiant neper-
foruoto vamzdelio perforuotu, oras būtų nukreipiamas į viršutinius oro takus, kaip 
minėta ankščiau. Svarbu tai, kad kiekviena situacija būtų apsvarstyta individualiai ir 
medicinos darbuotojai įvertintų galimus nesklandumus keičiant visą tracheostominį 
vamzdelį. Svarbu nuspręsti, ar saugiau keisti visą vamzdelį, ar pabandyti pritaisyti 
kalbėjimo sklendę prie neperforuoto vamzdelio. Todėl, pirmą kartą pritvirtinus kal-
bėjimo sklendę, būtina stebėti pacientą dėl galimai kylančių kvėpavimo sutrikimų. 

Kapitex Tracoetwist perforuotas vamzdelis. Šis vamzdelis yra plastikinis, turinti 
pristatomąją dalį ir dvi vidines kameras (žr. 2.8.11 pav.). Viena šių kamerų turi uni-
versalų kaištuką kitų aparatų prijungimui.

2.8.11 pav. Kapitex Tracoetwist perforuotas vamzdelis su sandarikliu. Dekanuliacijos 
kaištis

Kita vidinė kamera yra perforuota viduryje. Išorinė kamera taip pat yra perfo-
ruota ir turi daugybę mažų skylučių – tai sumažina granuliacinio audinio įaugimo į 
perforaciją tikimybę. Kaklo plokštelė arba antbriaunis juda vertikaliai ir horizonta-
liai ir taip judina plokštelę pacientui judant. Vidinę kamerą su integruota kalbėjimo 
sklende galima įsigyti atskirai.
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Yra įvairiausių šio tipo vamzdelių įskaitant ir tracheostominius vamzdelius su 
sandarikliu ir be jo.

Dekanuliacijos kaištis. Tai yra mažas plastikinis kaištis, kišamas į išorinę per-
foruotą kamerą. Jis naudojamas prieš tracheostominio vamzdelio šalinimą siekiant 
įpratinti pacientus kvėpuoti per burną ir nosį. Kaip alternatyva mažas plastmasinis 
kaištis (Kapitex) arba akloji įvorė (Šailio) gali būti naudojama vietoje dekanuliacijos 
kaiščio. Tai naudinga tais atvejais, kai paciento organizmas vis dar gamina tirštas 
išskyras, nes kaištis arba įvorė gali būti išimta ir išvalyta (Harkin, 2004).

Sidabrinis universitetinis laringektominis vamzdelis. Tai sidabrinis laringektomi-
nis vamzdelis turintis pristatomąją dalį (žr. 2.8.12 pav.). Jis dažnai naudojamas no-
rint išplėsti susiaurėjusį (apimtą stenozės) laringektominį kanalą. Šiuos vamzdelius 
galima išvalyti ir panaudoti dar kartą.

2.8.12 pav. Nuolatinei tracheostomijai skirti vamzdeliai

Šailio(Shilley) laringektominiai vamzdeliai. Tai yra plastikinis vamzdelis turintis 
pristatomąją dalį ir vidinę kamerą (žr. 2.8.13 pav.). Vidinė kamera turi universalią 
15 mm jungtį, skirtą kitiems įrenginiams prijungti. Jis yra trumpesnis nei trache-
ostominis vamzdelis, todėl labiau tinka pacientams, kuriems buvo atlikta laringek-
tomija ir kurių mažesnė trachėja. Vidinė kamera gali būti išimta ir išvalyta nepažei-
džiant išorinės kameros. Kartais ji naudojama po operacijos tam, kad kanalas sugytų 
ir tinkamai susiformuotų. 
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2.8.13 pav. Šailio (Shilley) laringektominiai vamzdeliai

Šo (Shaw‘s) laringektominis vamzdelis. Tai yra plastmasinis vamzdelis, turintis 
pristatomąją dalį ir vidinę kamerą (žr. 2.8.14 pav.), kuri yra tiek už žemesnės, tiek 
aukštesnės vamzdelio dalies, todėl slėgis nesukelia kanalo okliuzijos. Sidabrinis gau-
diklis priklaiko vidinę kamerą jos vietoje. 

2.8.14 pav. Šo (Shaw‘s) laringektominis vamzdelis

Traheostomos „mygtukas“ („button“) (žr. 2.8.15 pav.). Šis įrenginys gali būti nau-
dojamas vietoje laringektominio vamzdelio. Jis yra labai lengvas ir patogus, gali būti 
naudojamas kartu su Blomo-Singerio (Blom-Singer) kalbėjimo sklende. 
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2.8.15 pav. Traheostomos „mygtukas“

Laringektominis vamzdelis. Tai yra šiek tiek permatomas silikoninis vamzdelis 
ilgesnis už prieš tai aprašytą Stomos „mygtuką“. Šie vamzdeliai yra 36 mm arba 55 
mm ilgio ir įvairaus diametro (žr. 2.8.15 pav.). Šie vamzdeliai naudingi pacientams, 
kuriems yra prasidėjusi trachėjos stenozė.

2.8.15 pav. Laringektominis vamzdelis

Šilumos ir drėgmės kaitos filtrai. Atlikus tracheostomiją arba laringektomiją, pa-
cientai praranda įprastas nosies ertmės funkcijas. Oras, kuriuo jie kvėpuoja, nesu-
šildomas, nesudrėkinamas ir nefiltruojamas nosies ertmėje, nes dabar jie kvėpuoja 
tiesiai per tracheostominį vamzdelį. Šių takų džiūvimas blogina gleivinės funkcijas, 
todėl sukietėja kvėpavimo trakto išskyros (Woodrow, 2002). Išskiriamų gleivių kie-
kis yra individualus, tačiau gleivių išskyrimas dar labiau padidėja iškart po operacijos 
ir laipsniškai didėja artimiausiais mėnesiais. Staigūs temperatūros pokyčiai spartina 
gleivių išsiskyrimą.

Drėgmės šildytuvai, skirti laringektomijai, susideda iš lipnios pagrindinės 
plokštelės, kuri pritvirtinama prie laringektominio kanalo, ir iš specialaus poroloni-
nio filtro, pritvirtinamo centre. Pacientai gali lengviau kvėpuoti, kol oras sušildomas 
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ir sudrėkinamas šio poroloninio filtro. Mažai pacientų daliai, kurių organizmas ne-
toleruoja pagrindinės plokštelės sąlyčio su oda, poroloninis filtras gali būti pritvirti-
namas prie lankstaus iš latekso pagaminto laringektominio vamzdelio arba stomos 
„mygtuko“. Už šilumos ir drėgmės kaitos filtrų naudojimą ankstyvuoju pooperaci-
niu laikotarpiu atsakingas logopedas, slaugytojas arba fizioterapeutas (Pathways in 
Cancer Care, 2001). 

Drėgmės šildytuvo panaudojimas tracheostomijai yra toks pat kaip laringekto-
mijai, t. y. filtras prijungiamas tiesiai prie tracheostominio vamzdelio. Kai kurie jų 
turi integruotas kalbėjimo sklendes ir gali atlikti išsiurbimus arba tiesiogiai tiekti orą.

Bendravimas su pacientu, kuriam atlikta tracheostomija. Įkištas tracheostominis 
vamzdelis su sandarikliu trukdo pacientui kalbėti, nes oras nepraeina per balso sty-
gas. Balso praradimas gali būti tiek varginantis, tiek gąsdinantis (Serra, 2000), todėl 
labai svarbu, kad slaugytojas paskatintų pacientą bei jo artimuosius atrasti kitokį 
bendravimo būdą. Galutinis tikslas – veiksmingai ir tolygiai atkurti paciento gebė-
jimą kalbėti (Hales, 2004a). Pacientui turėtų būti duodamas varpelis ir popierius su 
rašikliu arba rašymo lentelė, kurioje pacientas gali ištrinti buvusius pokalbius ir taip 
išsaugoti privatumą. Tai gali būti paprasčiausios raidės, atspausdintos ant A4 forma-
to popieriaus, arba paveikslėliai, vaizduojantys paprasčiausius veiksmus (ėjimą į tu-
aletą, gėrimą), arba dažniausiai vartojamų frazių sąrašas (Clotworthy ir kt., 2006d). 
Pacientai, kurie moka naudotis kompiuteriu ir įgudę dirbti klaviatūra, gali naudoti 
nešiojamąjį kompiuterį. Kompiuteris taip pat gali ištarti įrašytus žodžius arba frazes. 
Paciento apžiūra bei informacija apie jo peržiūrą, prieš guldant į ligoninę, gali padėti 
identifikuoti galimas bendravimo problemas, taip pat padėti atsakyti į paciento ir jo 
artimųjų klausimus apie tracheostomiją (Serra, 2000). 

Ypatingas pastabumas turi būti skiriamas neverbaliniam bendravimui, pvz., 
paciento judesiams arba veido išraiškai (Serra, 2000). Taip pat galima skaityti iš 
paciento lūpų. Pacientas turėtų būti paragintas aiškiau vaizduoti lūpų judesius bei 
kalbėti trumpais sakiniais, kad slaugytojui būtų lengviau suprasti jį (Clotworthy ir 
kt., 2006d). Kokie bendravimo metodai bebūtų pasirinkti, labai svarbu, kad ligoni-
nės personalas, draugai arba giminės būtų pakantūs ir leistų pacientui skirti daugiau 
laiko savo norams ir poreikiams išreikšti.

Bendravimas su pacientu, kuriam atlikta laringektomija. Bendraujant su pacien-
tais, kuriems atlikta laringektomija, galima imtis tokių pačių metodų kaip bendrau-
jant su tais, kuriems atlikta tracheostomija. Tai ypač svarbu po operacijos praėjus ne-
daug laiko ir tiems, kuriems nebuvo atlikta chirurginė balso restauracija. Dirbtinės 
gerklos gali būti naudojamos ilgesnį laikotarpį. Šis įrenginys vibruoja orą kvėpavimo 
takuose (atlieka balso stygų funkciją) ir sukuria garsą, kuris vėliau gomurio, liežuvio, 
skruostų, dantų ir lūpų pagalba suformuojamas į kalbos garsus. Kai kurie pacientai 
pirmiau renkasi stemplinį bendravimo būdą. Šiuo būdu į ryklę įkvėpiamas arba įpu-
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čiamas oras keliauja į viršutinę stemplės dalį ir per ryklę išleidžiamas į burną (Rhys 
Evans, Blom 2003). Pacientams, kuriems atlikta laringektomija, reikalingas intensy-
vus palaikymas, pagalba bei raginimas pasirinkti tokį bendravimo būdą, kuris jiems 
patogiausias, kad jie galėtų suprantamai kalbėti (Hahn, Jones, 2000).

Pacientų, kuriems atlikta tracheostomija rijimo savitumai. Tracheostominiai 
vamzdeliai gali pabloginti rijimą ir sutrikdyti jo mitybą (Bond ir kt., 2003). Tra-
cheostominiai vamzdeliai gali suvaržyti gerklas, sukliudyti rijimo mechanizmą, ypač 
antgerklių judėjimą, kurios apsaugo nuo netyčinio maisto patekimo į organizmą 
(Hales, 2004b). Logopedo konsultacija yra vienas pagrindinių tokių pacientų prie-
žiūros aspektų (Serra, 2000). Kol paciento tracheostomijos vamzdelio sandariklis iš-
pūstas, rekomenduojama pacientas nieko nevalgytų ir negertų. Tam yra dvi priežas-
tys: pirmiausia sandariklis neapsaugo nuo aspiracijos, gali užmaskuoti potencialius 
aspiracijos simptomus; antra, sandariklis taip pat papildomai slegia gerklas ir mažina 
gerklų iškilimą, o tai trukdo ryti (Hales, 2004b).

Pacientų, kuriems atlikta laringektomija, rijimo savitumai. Jei nebuvo atlikta pa-
pildoma rentgeno terapija, tuomet pacientams, kuriems buvo atlikta laringektomija, 
negalima valgyti ir gerti per burną 7 dienas (Rhys Evans, Blom, 2003). Tai daroma 
tam, kad ryklė tinkamai sugytų. Tik prasidėjus dietai, pacientas turi būti nuodugniai 
stebimas ir tikrinama, ar nėra pratekėjimo požymių, kurie yra gerklų fistulės susi-
darymo simptomai. Pacientams, kuriems buvo atlikta ir chemoterapija, negalima 
valgyti ir gerti per burną 10 dienų. Prieš pradedant vėl normaliai maitintis, jiems 
duodama nuryti bario (Rhys Evans, Blom, 2003). Pacientams, kuriems buvo atlikta 
trachėjos–stemplės punkcija, kaip pirminė procedūra pritvirtinti kalbėjimo sklendę, 
gali būti maitinami per punkcijos vietoje įstatytą kateterį (Shaw, 2003). Nasogastri-
nis, gastrostominis arba jejunostominis vamzdelis įstatomas tiems, kuriems nebuvo 
atliekama trachėjos–stemplės punkcija.

Kai kuriais atvejais per kalbėjimo sklendę gali pratekėti skysčių, arba ji pati gali 
išskristi. Pratekanti sklendė gali būti iškart pakeista gydytojo arba slaugytojo, jei jie 
prieš tai buvo apmokyti tą daryti. Kol sklendė keičiama, gali prireikti įstatyti trache-
ostominį vamzdelį su sandarikliu tam, kad pacientas neužspringtų maistu, skysčiais 
arba seilėmis. Jei sklendė iškrenta, pacientą būtina kliniškai patikrinti, jei būtina 
atlikti rentgeną, norint įsitikinti, ar ji nepapuolė į paciento trachėją arba bronchus. 
Taip pat, laikinai reikia įstatyti kateterį į trachėjos–stemplės punkcijos vietą, sie-
kiant išlaikyti kvėpavimo takų pralaidumą ir išvengti maisto ir skysčių tiesioginio 
patekimo į skrandį. Kai kurie pacientai gali lengvai iškosėti įkritusią dalį, tačiau kai 
kuriems reikalinga endoskopinė procedūra (Singer, Deschler, 1998).

Pacientų, kuriems atlikta tracheostomija, slaugos aspektai:
•	 Rūpinantis tokiu pacientu, išvardytos priemonės turi būti prie paciento lovos 

arba jam lengvai pasiekiami, jei gydymas yra ambulatorinis:
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•	 Sudrėkintas deguonis ir tracheostominė kaukė.
•	 Išsiurbimo aparatas ir keli kateteriai.
•	 Sterilus vanduo (Serra, 2000), kuris gali būti panaudotas po išsiurbimo 

procedūros išsiurbimo vamzdeliams išvalyti.
•	 Švarios vienkartinės pirštinės ir atskirai supakuotos sterilios vienkartinės 

pirštinės (Edgtton–Win, Wright, 2005).
•	 Vienkartinė plastmasinė prijuostė ir apsauginiai akiniai (Day ir kt., 2002).
•	 Du tracheostominiai vamzdeliai su sandarikliu, vienas tokio paties dydžio, 

kaip jam įstatytas vamzdelis, kitas mažesnis, jei prireiktų greitai jį pakeisti 
(Serra, 2000; Tamburi, 2000).

•	 Vienas 10 ml švirkštas sandarikliui išpūsti.
•	 Trachėjos plėtiklis, jei tracheostominis vamzdelis iškristų arba būtų išimtas 

ir nespėta laiku įdėti naujo. Trachėjos plėtikliu gali būti palaikomas atviras 
tracheostomijos kanalas, kol laukiama atvykstančių medikų.

•	 Manometras, sandariklio slėgiui tikrinti (Serra, 2000).
•	 Išorinių vamzdelių keitimas priklauso nuo paciento išskiriamų gleivių. Pavyz-

džiui, jei pacientui kaupiasi gausios ir tirštos gleivės, tuomet vamzdelį reikia 
keisti kasdien, kartais du kartus per dieną. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti, 
kad tracheostomijos kanale ir vamzdelyje neprisikauptų didėlis kiekis gleivių. 
Jei pacientui gaminasi tik mažas kiekis gleivių, tuomet vamzdelį galima keisti 
rečiau, pavyzdžiui, kartą per savaitę. Jei paciento tracheostominis kanalas pa-
žeidžiamas, turi būti pakeistas visas vamzdelis, prieš tai išvalius ir dezinfekavus 
žaizdą. Toliau būtina stebėti pacientą dėl galimų komplikacijų.

•	 Vidinio vamzdelio keitimo dažnis priklauso nuo išskiriamų gleivių kiekio, 
tirštumo ir klampumo bei nuo to paciento savijautos ir būsenos. Iškart po 
operacijos vidinę vamzdelio dalį gali tekti keisti kas pusvalandį. Pamainą 
pradedantis slaugytojas turėtų atlikti vamzdelio ir kvėpavimo takų patikrą, 
įvertinti išskyrų kiekį ir tai, ar nereikia drėkinti kvėpavimo takų (Rhys Evans, 
2003).

Tracheostominių vamzdelių tvarsčiai gali būti keičiami neištraukiant pačių 
vamzdelių. Tvarsčių keitimas turi būti atliekamas du kartus per dieną arba dažniau, 
jei to reikia (Serra, 2000). Tvarsčių pakeitimas užtikrina, jog aplinkinė oda išliks 
švari, sausa, nesudirginta ir neužkrėsta (Edgtton–Winn, Wright, 2005).

Pacientų, kuriems atlikta laringektomija, slaugos aspektai.
•	 Rūpinantis tokiu pacientu išvardytos priemonės turi būti prie paciento lovos 

arba jam lengvai pasiekiami, jei gydymas yra ambulatorinis:
•	 Sudrėkintas deguonis ir tracheostominė kaukė.
•	 Išsiurbimo aparatas ir keli kateteriai.
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•	 Sterilus vanduo (Serra, 2000), kuris gali būti panaudotas po išsiurbimo 
procedūros išsiurbimo vamzdeliams išvalyti.

•	 Švarios vienkartinės pirštinės ir atskirai supakuotos sterilios vienkartinės 
pirštinės (Edgtton–Winn, Wright, 2005).

•	 Vienkartinė plastmasinė prijuostė ir apsauginiai akiniai (Day ir kt., 2002).
•	 Du tracheostominiai vamzdeliai su sandarikliu, vienas tokio paties dydžio, 

kaip jam įstatytas vamzdelis, kitas mažesnis, jei prireiktų greitai jį pakeisti 
(Serra, 2000; Tamburi, 2000).

•	 Vienas 10 ml švirkštas sandarikliui išpūsti.
•	 Tailio (Tilley‘s) chirurginės žnyplės. Šios chirurginės žnyplės yra išlenktos 

ir naudojamos gleivėms, susidariusioms aplink laringektominį kanalą, pa-
šalinti. 

•	 Mažas žibintuvėlis (ar kitas šviesos šaltinis).
•	 Pleistras, naudojamas trachėjos–stemplės punkcijos kateteriui įtvirtinti. 

•	 Pacientams, kuriems atlikta visiška laringektomija, reikia palaikyti trache-
ostominį vamzdelį su sandarikliu pirmąsias 24–48 val. nuo operacijos. Šis 
vamzdelis neleidžia užsiverti nuolat pabrinkstančiam kanalui, o išpūsti sanda-
rikliai neleidžia su krauju susimaišiusioms gleivėms patekti į plaučius. Vidinio 
vamzdelio keitimo dažnis priklauso nuo išskiriamų gleivių kiekio, tirštumo ir 
klampumo, taip pat nuo paciento savijautos ir būsenos. Iškart po operacijos 
gali tekti vidinę vamzdelio dalį keisti kas pusvalandį. Pamainą pradedantis 
slaugytojas turėtų atlikti vamzdelio ir kvėpavimo takų patikrą. Reikia atsi-
žvelgti į išskyrų kiekį ir į tai, ar nereikia drėkinti deguonies takų (Rhys Evans, 
2003).

•	 Tracheostominių vamzdelių tvarsčiai gali būti pakeisti neištraukiant pačių 
vamzdelių. Tvarsčių keitimas turi būti atliekamas du kartus per dieną arba 
dažniau, jei to reikia (Serra, 2000). Tvarsčių pakeitimas užtikrina, jog aplinki-
nė oda išliks švari, sausa, nesudirginta ir neužkrėsta (Edgtton–Winn, Wright, 
2005).

•	 Pacientus, kuriems nėra įkišto vamzdelio į kvėpavimo takus, turi dažnai ir 
nuodugniai apžiūrėti slaugytojas ir įsitikinti, ar nėra stenozės rizikos. Stenozės 
požymiai: pacientui pasidaro sunku kvėpuoti, sunkiai pašalinamos gleivės; 
tai sunkina vamzdelio įstatymą. Tracheostominio vamzdelio skersmuo turėtų 
būti 20–25 mm (Rhys Evans, Blom, 2003).

•	 Tracheostominio kanalo siūlai turi būti išimti po septynių dienų. Jei prieš tai 
pacientui buvo atlikta kaklo rentgenoterapija, siūlai pašalinami po 10 dienų.

•	 Tracheostominė vieta gali būti tepama drėkinamuoju kremu dukart per die-
ną, kai pašalinami tracheostominiai tvarsčiai. Jei pacientui kaupiasi išskyros 
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aplink kanalą, jį galima patepti medicininiu tepalu ir taip išvengti odos parau-
dimų (Hampton, 1998).

Išskyrų atsiurbimas per tracheostominį arba laringektominį kanalą. Pacientams, 
kuriems atlikta tracheostomija arba laringektomija, dažnai reikia nusiurbti trachėjos 
ir bronchų išskyras. Viršutiniųjų kvėpavimo takų funkcija – filtruoti, šildyti ir drė-
kinti įkvėptą orą. Pacientui kvėpuojant per vamzdelį, oras nepraeina per šiuos kvėpa-
vimo takus ir lieka šaltas, nefiltruotas ir sausas. Toks oras patenka į trachėją ir bron-
chus. Pacientai, kuriems atlikta tracheostomija, taip pat susiduria su sunkumais, 
norėdami stipriai atsikosėti ir dėl trachėjos dirginimo, kurią sukelia tracheostominis 
vamzdelis, gali padažnėti bronchų sekrecija (Hooper, 1996). Šie veiksniai turi įtakos 
gleivių užsilaikymui organizme, dėl kurių padidėja infekcijos, pablogėjusios dujų 
apytakos rizika. Tai įvyksta dėl to, kad gleivės užkemša kvėpavimo takus ir sutrikdo 
oro pralaidumą.

Atsiurbimo indikacijos. Atsiurbimo nereikėtų dažnai atlikti. Vietoje to turi būti 
atliekama nuodugni paciento apžiūra ir tikrinama kvėpavimo funkcija. Paciento ap-
žiūra, auskultacija, krūtinės stuksenimas ir apčiuopa padeda nustatyti šiuos aspektus 
(Pryor, Prasad, 2001; Hough, 2001):

•	 Paciento gebėjimas pašalinti savo gleives.
•	 Gleivių kaupimosi vieta.
•	 Ar tos gleivės gali būti pasiektos kateteriu?
•	 Kokią žalą šios gleivės gali turėti paciento sveikatai?

Nepaisant atsiurbimo privalumų, ši procedūra gali būti pavojinga dėl šių prie-
žasčių:

•	 Hipoksija. Atsiurbimo procesas sumažina plaučių tūrį. Kiekviena atsiurbimo 
procedūra neturėtų tęstis ilgiau 10–15 sek. Kitaip kyla sužeidimo, hipoksijos 
arba kitų komplikacijų grėsmė (Day, 2000). Deguonies tiekimo atjungimas 
taip pat padidina hipoksijos tikimybę. Intensyviosios terapijos metu ši rizika 
gali būti sumažinama pripildant plaučius 100 proc. deguonies. Tą galima pa-
daryti tiek savaime, tiek naudojant mechaninį aparatą (Hough, 2001).

•	 Gleivinės pažeidimas. Netinkamai pasirinktas kateteris, prastai atliktas atsi-
urbimas arba per didėlis slėgis atsiurbimo metu gali sąlygoti gleivinės pažei-
dimą. Rekomenduotinas slėgis atsiurbimo metu yra 80–150 mm Hg arba 
11–20 kPa suaugusiesiems (Day, 2000; Day ir kt., 2002).

•	 Širdies aritmija. Aritmiją gali sąlygoti deguonies sumažėjimas kraujyje arba 
kateterio stimuliuojamos trachėjos sukeltas klajoklinio nervo refleksas (Ma-
clntyre, Branson, 2001).

•	 Padidėjęs intrakranialinis spaudimas (vidinis kaukolės spaudimas). Tai gali 
įvykti dėl to, kad kateteriu dirginama trachėja, sukeliant smarkų kosėjimą ir 
padidėjusį vidinį krūtinės ląstos spaudimą (Pryor, Prasad, 2001).
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•	 Infekcijos rizika. Tiek slaugytojas, tiek pacientas, atliekant atsiurbimo proce-
dūrą, rizikuoja užsikrėsti infekcija. Norint sumažinti infekcijos riziką, būtina 
mūvėti pirštines ir naudoti sterilią įrangą. Prieš procedūrą ir po jos reikia 
dezinfekuoti rankas dezinfekuojamuoju skysčiu.

Atsiurbimo kateteriai. Atsiurbimo katerio dydis priklauso nuo tracheostominio 
vamzdelio dydžio. Kateterio skersmuo neturi būti didesnis nei pusė vidinio trache-
ostomijos vamzdelio skersmens (Hough, 2001). Norint išsiaiškinti, kokio skersmens 
kateterio reikia, galima naudoti šią formulę: padalyti vidinį tracheostomijos vamzde-
lio skersmenį ir gautą skaičių padauginti iš 3. Taip apskaičiuojami reikiamo kateterio 
išmatavimai (Billau, 2004).

Intensyviosios terapijos metu, uždaro kanalo kateteris naudojamas pacientams, 
kuriems mechaniškai tiekiamas deguonis. Ši uždaroji sistema turi kateterį, apsaugo-
tą plastikiniame apvalkale, kuris tiesiogiai prijungiamas prie standartinio deguonies 
aparato kaištuko. Kateterio apsauga apsaugo jį nuo užkrėtimo. Be to, toks kateteris 
sumažina paciento atjungimo nuo deguonies palaikymo dažnumą, todėl išvengiama 
hipoksijos ir infekcijos (žr. 2.8.16 pav.). Kiti pacientai, kuriems labiau tinka uždaras 
kateteris, turi silpną imuninę sistemą, kuriems dažnai atsiranda infekcija, kuriems 
reikalingas aukštas teigiamas pabaigos iškvėpiamasis slėgis (PEEP) (Billau, 2004).

2.8.16 pav. Uždaro kanalo kateteris. Kontroliuojamoji sklendė sukuria arba pa-
šalina vakuumą. Kateteris yra apsaugotas dirbtiniame, apsauginiame įvalkale. T–da-
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lis jungia kateterį su trachėjiniu vamzdeliu. Per drėkinamąją jungtį lašinamas fizio-
loginis tirpalas. Taip drėkinami kvėpavimo takai ir valomas kateteris (Hough, 2001)

Gaivinimas. Jeigu pacientą, kuriam buvo atlikta tracheostomija, tektų gaivinti, 
slaugytojas turi įsitikinti, kad tracheostomijos vieta yra švari ir prijungti deguonies 
palaikymo aparatą (pavyzdžiui, Ambu maišą su jungikliu arba kateterio prijungimo 
lizdu) prie tracheostominio vamzdelio. Norint išvengti oro nutekėjimo ir užtikrinti 
efektyvų deguonies tiekimą, reikia, kad vamzdelio sandariklis būtų išpūstas.

Tracheostominių tvarsčių keitimas.
Priemonės: 

•	 Sterilių tvarsčių pakuotė.
•	 Tracheostominiai tvarsčiai.
•	 Valymo skystis, pvz., natrio chloridas 0,9 proc.
•	 Tracheostominis pleistras,
•	 Alkoholio pagrindu pagamintas antibakterinis rankų skystis.

Veiksmai:
1. Paaiškinti ir aptarti procedūrą su pacientu. 
2. Nusiplauti rankas su antibakteriniu muilu arba alkoholio pagrindo skysčiu 

ir paruošti padėklą su medžiagomis.
3. Steriliai atlikti procedūrą.
4. Nuimti senus tvarsčius nuo vamzdelių, apvalyti kanalą su natrio chlorido 

0,9 proc. tirpalu naudojant marlę, kurios sudėtyje nėra daug medvilnės.
5. Uždėti naują tracheostominį tvarstį.
6. Užklijuoti naują pleistrą. Patikrinti, ar 1–2 pirštai telpa tarp pleistro ir 

kaklo.
Atsiurbimas per tracheostominį kanalą 
Priemonės:

•	 Siurbimo talpykla (stacionari arba nešiojama), siurbimo vamzdeliai, keičiami 
kas 24 val., norint išvengti bakterijų dauginimosi (Billau, 2004).

•	 Sterilūs atsiurbimo kateteriai.
•	 Nesterilių, sterilių pirštinių dėžutė.
•	 Sterilus vanduo buteliukuose (pažymėtais „atsiurbimas“ ir atidarymo data), 

keičiami kas 24 val., norint išvengti bakterijų dauginimosi (Billau, 2004).
•	 Vienkartinė plastikinė prijuostė.
•	 Apsauginiai akiniai.
•	 Antibakterinis skystis alkoholio pagrindo.
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sVeiksmai:
1. Jei išskyros yra tirštos, reikia kas dvi valandas naudoti natrio chlorido 0,9 

proc. tirpalą arba kitus gleivinę drėkinamuosius preparatus, pavyzdžiui, 
acitilcisteiną. 

2. Paaiškinti procedūros eigą pacientui. Jei pacientas gali atlikti atsiurbimą 
pats, jį reikia išmokyti tą daryti.

3. Nusiplauti rankas su antibakteriniu muilu ir valymo skysčiu, užsirišti plas-
tmasinę prijuostę, užsimauti vienkartines pirštines ir pasirūpinti akių ap-
sauga.

4. Jei pacientui nuolat tiekimas deguonis, 3 min. tiekti didesnį kiekį deguo-
nies.

5. Patikrinti, ar siurbimo slėgis neviršija normos.
6. Parinkti tinkamo dydžio kateterį. Kateterio skersmuo neturi būti didesnis 

nei pusė vidinio tracheostomijos vamzdelio skersmens (Hough, 2001). 
Norint išsiaiškinti, kokio skersmens kateterio reikia, galima taikyti šią for-
mulę: padalyti vidinį tracheostomijos vamzdelio skersmenį ir padauginti 
gautą skaičių iš 3 (Billau, 2004).

7. Atidaryti kateterio įpakavimą, ir laikant už įpakavimo, prijungti kateterį 
prie atsiurbimo vamzdelio. Likusią kateterio dalį laikyti steriliame įpaka-
vime.

8. Naujai susiformavusiam tracheostominiam arba laringektominiam kana-
lui naudoti atskirai supakuotas, sterilias, vienkartines pirštines (Ward ir 
kt., 1997). Tolesniam naudojimui mūvėti vienkartines pirštines (ant abie-
jų rankų). 

9. Pašalinti kateterį iš apsauginio apvalkalo ir įkišti jį iki trečdalio ilgio arba 
kai bus jaučiamas kremzlių keteros pasipriešinimas, arba kai pacientas at-
sikosės. Pajutus pasipriešinimą, ištraukti maždaug 1 cm kateterio ir pra-
dėti siurbti uždėjus nykštį ant siurbimo valdymo lizdo. Pabaigus švelniai 
ištraukti likusią kateterio dalį (Dean, 1997; Wood, 1998).

10. Nesiurbti ilgiau nei trunka vienas kvėpavimo ciklas, t. y. apie 10–15 sek. 
(MacIntyre, Branson, 2001). 

11. Paimti kateterį dominuojančia ranka, tuomet nutraukti pirštinę taip, kad į 
ją būtų galima įvynioti kateterį. Tuomet kateteriui esant pirštinėje, išmesti 
ją.

12. Jei pacientui nuolat tiekiamas deguonis, nedelsiant prijungti jį prie deguo-
nies tiekimo.

13. Praskalauti atsiurbimo vamzdelį, panardinant jį į sterilų vandenį, tuomet 
įjungti siurbimą, kol vanduo praskalaus vamzdelį.
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14. Jei pacientui reikalingas pakartotinis siurbimas, kartoti jį reikia mūvint 
naujas pirštines bei kateterį. Be to, pacientui reikia leisti atsigauti po si-
urbimo (Billau, 2004). Tai ypač reikalinga, jei deguonies kiekis paciento 
organizme yra mažas arba jei pacientas sukosėjo per siurbimą. Atliekant 
procedūrą, pacientas turi būti nuolat stebimas.

15. Siurbimą kartoti tol, kol kvėpavimo takai bus išvalyti. Tačiau nesiurbti 
daugiau nei tris kartus, vienos procedūros metu (Glass, Grap 1995; Day, 
2000). Gali būti atlikta daugiau siurbimų, jei kyla pavojus arba pacientas 
negali kvėpuoti, nes užkimštas vamzdelis (Nelson, 1999).

16. Prijungti deguonies tiekimą pacientui.

Drėkinimas. Drėkinimas – tai vandens kiekio didinimas atmosferoje arba du-
jose (Hough, 2001; Pryor, Prasad, 2001). Žmogaus organizme įkvėptas oras yra 
filtruojamas, sušildomas ir sudrėkinamas viršutinių kvėpavimo takų ir taip gamina-
mos gleivės. Pacientams, kuriems atlikta tracheostomija, įkvėpiant oras nepraeina 
per viršutinius kvėpavimo takus, todėl būtina dirbtinai sudrėkinti įkvepiamą orą 
(Pryor, Prasad, 2001).

Pacientams, kuriems atlikta tracheostomija, įkvepiamo oro drėkinimas.
Veiksmai: 
1. Pacientams, kuriems taikoma deguonies terapija: pripildyti tinkamą purkš-

tuvą vandeniu ir pritvirtinti jį prie deguonies tiekimo. Tuomet nustatyti 
dujų tiekimo srovę, kad jos paverstų skystį į drėkinamuosius vandens la-
šus. Kol naujasis kanalas prisitaiko prie aplinkos, būtina nuolat drėkinti 
orą. Drėkinimas taip pat neleidžia susiformuoti kietoms gleivėms, kurios 
blokuoja oro pralaidumą. Sterilaus vandens naudojimas mažina infekcijos 
riziką (Hough, 2001). Skysčio likutis turi būti keičiamas kas 24 val.

2. Pacientams, kuriems neatliekama deguonies terapija: drėkinti orą pagal jų 
poreikius. Dažniausiai tokiems pacientams oras drėkinamas 10–15 min. 
kas 4 val. Pacientai pripranta kvėpuot per tracheostominį vamzdelį per 
24–48 val. Oras drėkinamas atsižvelgiant į paciento poreikius norint iš-
vengti kietų gleivių susikaupimo.

Problemų sprendimas pacientams, kuriems atlikta tracheostomija (žr. 2.8.1 len-
telę).
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2.8.1 lentelė. Tracheostomijos problemos, priežastys ir jų  sprendimas

Problema Priežastis Sprendimas

Gausus išskyrų 
susidarymas

Organizmo reakcija į 
tracheostominį vamzdelį. Atsiurbti kas 1–2 val.

Užsikišęs 
tracheostominis 
vamzdelis

Vamzdelyje susikaupusios tirštos 
išskyros
Susikaupęs sukietėjęs kraujas ir 
gleivės. Tai ypač būdinga, jei 
neseniai buvo atlikta operacija 

Pakeisti vidinį vamzdelį. 
Naudoti  natrio chlorido 0,9 
proc. tirpalą, drėgmės šildytuvą 
ir siurblį. Dažnai keisti vidinį 
vamzdelį (kas 1–3 val.).
Tiekti sudrėkintą deguonį

Nepavyksta 
įkišti švaraus 
tracheostominio 
vamzdelio

Netinkamai susiformavęs 
kanalas.
Stenozė, susiformavusi dėl to, 
kad pacientas kosėjo, nerimavo, 
vamzdelis buvo ilgai išimtas

Išlikti ramiam, nes jūsų reak-
cija gali dar labiau išgąsdinti 
pacientą. Gerai patepti 
vamzdelį ir bandyti kišti iš visų 
pusių. Jei nepavyksta, bandyti 
įkišti mažesnį vamzdelį. Jei 
tai neįmanoma, laikyti kanalą 
išplėstą, naudojant plėtiklį, ir 
informuoti gydytoją. 

Vamzdelis 
netyčia 
ištraukiamas 
arba pajudina-
mas

Netinkamai užklijuoti pleistrai

Įdėti atsarginį vamzdelį. 
Pastaba: plėtikliai turi būti 
pasiekiamoje vietoje (Serra, 
2000).

Kraujavimas 
iš trachėjos 
prasidėjęs 
per arba po 
vamzdelio 
keitimo

Pažeista trachėja siurbiant 
keičiant vamzdelį. Galimas 
piktybinis navikas 

Jei kraujavimas nežymus, pak-
eisti vamzdelį kaip planuota. 
Jei kraujuoja gausiai, įstatyti 
vamzdelį su sandarikliu ir 
jį išpūsti (Clotworthy ir kt., 
2006f ). Kviesti gydytoją. Atlikti 
trachėjos atsiurbimą, norint 
pašalinti kraują.

Lentelės tęsinys kitame puslapyje



256

Lentelės tęsinys

Užkrėstos 
gleivės

Kilo dėl operacijos arba dėl 
infekcijos

Paraginti pacientą iškosėti glei-
ves arba jas atsiurbti. Dažnai 
keisti vamzdelį ir išvalyti 
kanalą (kas 4 val.). Apsaugoti 
nuolatinius kanalus naudojant 
marlę. Paimti gleivių mėginį, 
duoti antibiotikų

2.9. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
•	 Išvardykite būkles, kurios gali sukelti hipovolemiją.
•	 Išvardykite slaugytojo funkcijas infuzioterapijos metu.
•	 Kokius žinote veiksnius, turinčius įtakos venų punkcijai?
•	 Intraveninės injekcijos metu adata pradūrėte veną. Jūsų veiksmai.
•	 Išvardykite komplikacijas, kurių kiltų perdozavus medikamentų.
•	 Išvardykite indikacijas pacientų dirbtiniam maitinimui.
•	 Kokius slaugos aspektus reikia stebėti maitinant pacientą per zondą?
•	 Išvardykite indikacijas tracheostomijai atlikti.
•	 Apibūdinkite pacientų, kuriems atlikta tracheostomija, slaugos aspektus.

2.10. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija
Jūs slaugote pacientą, kuriam tiekiamas deguonis per kaukę. Pacientas skun-

džiasi burnos sausumu ir sekrecija kvėpavimo takuose.
Išvardykite slaugos veiksmus.
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3. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMŲ ATSAKYMAI

1.1.8. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Pirmosios medicinos pagalbos tikslai: išsaugoti gyvybę; neleisti būklei blogėti ir 

apsaugoti nuo naujų sužeidimų ir užtikrinti gijimą.
Pagrindinės gyvybinės funkcijos:

•	 sąmonė, kvėpavimas, kraujotaka
Neįprasti būklės požymiai.

•	 Nesąmoningas.
•	 Sumišęs arba neįprasta elgsena.
•	 Dusulys.
•	 Apsikabinęs krūtinę arba kaklą.
•	 Padidėjęs seilėtekis, neaiški kalba.
•	 Nepaaiškinamas aktyvumas arba mieguistumas.
•	 Prakaitavimas be aiškios priežasties.
•	 Neįprasta odos spalva: išblyškęs, paraudęs arba pamėlęs.
•	 Negali pajudinti kūno dalies.

Greitosios medicinos pagalbos kvietimas. Paskambinus telefonu 112, jūsų skam-
butis persiunčiamas greitajai medicinos pagalbai, policijai ir priešgaisrinei tarnybai. 
Kviečiamos tarnybos operatorius pirmiausia paklausia įvykio adreso ir skambinusiojo 
telefono, po to pateikia kitus klausimus, kad būtų nustatyta reikiamos pagalbos apimtis 
ir kitų tarnybų (policijos, priešgaisrinės tarnybos) poreikis. Dauguma šiuolaikinių 
operatorių išmokyti instruktuoti pirmosios pagalbos teikėjus, kol atvyksta greitoji medi-
cinos pagalba. Svarbu nebaigti pokalbio, kol nelieps operatorius.

Gyvybės grandinės sąvoka apima būtinus veiksmus, kurie padeda užtikrinti sė-
kmingą gaivinimą:

1. Ankstyvas širdies sustojimo atpažinimas.
2. Kuo anksčiau liudininkų pradėtas pradinis gaivinimas. 
3. Defibriliacija.
4. Ankstyva specializuota reanimacinė pagalba ir standartizuotas gydymas po 

gaivinimo.
Pradinio gaivinimo algoritmo veiksmų seka:
1. Įsitikinti, kad jūs, pacientas ir kiti liudininkai yra saugūs (mnemonikos 

veiksmų seka „D“ angl. Dangerous, kuri reiškia aplinkos veiksnių įvertinimą).
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2. Ar pacientas sąmoningas? Švelniai papurtyti už pečių ir garsiai paklausti 
„Kaip jaučiatės?“ „Kas atsitiko?” arba „Ar viskas gerai?“ (mnemonikos veiksmų seka 
„R“ angl. Response – sąmonės įvertinimas).

2.1. Pacientas reaguoja: 
•	 jeigu nėra pavojaus, nekeisti nukentėjusio padėties;
•	 pabandyti išsiaiškinti, kas atsitiko ir, jei įmanoma, suteikti pagalbą;
•	 reguliariai vertinti paciento būklę.

2.2 Jei pacientas nereaguoja:
•	 Kviesti pagalbą arba konkrečiam asmeniui nurodyti, kad šis iškviestų pagalbą.
•	 Atversti nukentėjusį ant nugaros ir atverti kvėpavimo takus, atlošiant galvą ir 

pakeliant žandikaulį už smakro. 
•	 Uždėti savo ranką ant nukentėjusio kaktos ir švelniai atlošti galvą atgal. 
•	 Atverti kvėpavimo takus pirštais suėmus už nukentėjusio smakro, pakeliant 

žandikaulį (mnemonikos veiksmų seka „A“ angl. Airway – atvirų kvėpavimo 
takų užtikrinimas). 

3. Laikyti atvirus kvėpavimo takus, vertinti kvėpavimą, žiūrėti, klausyti ir jaus-
ti:

•	 Stebėti krūtinės judesius.
•	 Klausyti kvėpavimo garsų prie paciento burnos.
•	 Jausti oro srovę ant savo skruosto.
•	 Įvertinti ar kvėpavimas yra normalus, sutrikęs, ar pacientas visiškai nekvė-

puoja. 
Pirmąsias minutes po širdies sustojimo pacientas gali kvėpuoti labai silpnai 

arba nereguliariai, lėtai ir triukšmingai. Pastaba: nevertinti tokio kvėpavimo kaip 
normalaus. Vertinant paciento kvėpavimą, būtina žiūrėti, klausyti ir jausti ne ilgiau 
kaip 10 sekundžių. Jei kyla nors mažiausia abejonė, ar kvėpavimas yra normalus, ver-
tinti jį kaip sutrikusį (mnemonikos veiksmų seka „B“ angl. Breathing – kvėpavimo 
įvertinimas ir užtikrinimas atliekant dirbtinius įpūtimus).

3.1. Jei kvėpavimas normalus:
•	 Atversti pacientą ant nugaros.
•	 Siųsti ką nors arba patiems kviesti pagalbą telefonu 112 arba vietiniu GMP 

numeriu.
•	 Toliau stebėti ir vertinti kvėpavimą.

3.2. Jei kvėpavimas sutrikęs arba išnykęs:
•	 Siųsti ką nors pakviesti pagalbos ir, jei įmanoma, atnešti AID; jei esate vienas, 

kvieskite greitąją pagalbą mobiliuoju telefonu, nukentėjusį palikite vieną tik 
kraštutiniu atveju.

•	 Pradėkite krūtinės paspaudimus.
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•	 Atsiklaupti pacientui prie šono.
•	 Vienos rankos plaštakos pagrindą padėti paciento krūtinės centre (krūtinkau-

lio apatinė dalis).
•	 Antros rankos plaštakos pagrindą uždėti ant pirmosios rankos.
•	 Sukryžiuoti rankų pirštus ir įsitikinti, kad nespaudžiate paciento šonkaulių. 

Rankos turi būti tiesios.
•	 Palinkti vertikaliai virš paciento krūtinės ir spausti krūtinkaulį žemyn ne ma-

žiau kaip 5 cm (bet ne daugiau kaip 6 cm).
•	 Po kiekvieno paspaudimo leisti paciento krūtinei grįžti į pradinę padėtį, bet 

neprarasti kontakto tarp savo rankų ir krūtinkaulio; paspaudimus kartoti 100 
kartų per minutę dažniu (bet ne daugiau kaip 120 k/min).

•	 paspaudimo ir atleidimo trukmė turi būti vienoda (mnemonikos veiksmų 
seka „C“ angl. Circulation – kraujotakos įvertinimas ir užtikrinimas atliekant 
krūtinės paspaudimus).

4. Derinti krūtinės paspaudimus su įpūtimais.
•	 Po 30 paspaudimų dar kartą atverti kvėpavimo takus atlošiant nukentėjusiojo 

galvą ir pakeliant smakrą. 
•	 Ant kaktos esančios rankos smiliumi ir nykščiu užspausti paciento nosį, spau-

džiant jos minkštąją dalį.
•	 Leisti burnai atsidaryti, tačiau išlaikyti pakeltą paciento smakrą.
•	 Normaliai įkvėpti ir lūpomis apžioti paciento burną. Stengtis, kad lūpos gerai 

priglustų prie paciento veido.
•	 Tolygiai pūsti į burną ir stebėti kylančią krūtinę; įpūtimas turėtų trukti apie 

vieną sekundę, t. y. kaip normaliai kvėpuojant; tai yra efektyvus įpūtimas.
•	 Laikyti atloštą paciento galvą ir pakelti smakrą, atitraukti savo burną nuo 

paciento ir stebėti, kaip, išeinant orui, nusileidžia paciento krūtinė. 
•	 Atlikti du efektyvius įpūtimus. Tam reikia įkvėpti ir dar kartą įpūsti nukentė-

jusiam į burną. Du įpūtimai neturi trukti ilgiau kaip 5 sek. Negaišti ir rankas 
vėl teisingai uždėti ant paciento krūtinkaulio, atlikti 30 krūtinės paspaudimų.

•	 Tęsti krūtinės paspaudimus ir įpūtimus santykiu – 30:2.
•	 Sustoti, įvertinti paciento būklę tik tuo atveju, jei jis pradeda busti: pradeda 

judėti, atmerkia akis arba pradeda normaliai kvėpuoti. Priešingu atveju, gai-
vinimo nutraukti negalima.

•	 Jei pirmojo įpūtimo metu paciento krūtinė pakyla nepakankamai, prieš kitą 
įpūtimą būtina apžiūrėti paciento burną ir pašalinti visas orui praeiti truk-
dančias kliūtis; patikrinti, ar pakankamai atlošta galva ir iškeltas smakras; 
kiekvieną kartą nebandyti įpūsti daugiau kaip du kartus ir vėl tęsti krūtinės 
paspaudimus.



260

•	 Jei gaivina keli žmonės, norint išvengti nuovargio, gelbėtojai turėtų keistis kas 
2 min. Keičiantis gelbėtojams, pauzė tarp krūtinės paspaudimų turėtų būti 
kuo trumpesnė. Gelbėtojui, kuris atlieka krūtinės paspaudimus, rekomen-
duojama garsiai skaičiuoti paspaudimus – taip paspaudimai bus atliekami 
reikiamu dažniu ir sutrumpės pauzės tarp krūtinės paspaudimų. Patyrę gelbė-
tojai gali atlikti dviejų gelbėtojų PRADINIS GAIVINIMAS. Tokiu atveju jie 
turėtų keistis kas 2 min. 

5. PRADINIS GAIVINIMAS, atliekant tik krūtinės paspaudimus, rekomen-
duojamas dažnis turėtų būti ne mažiau 100 k/min (tačiau neviršyti 120 k/ min).

6. Nenutraukti gaivinimo, kol:
•	 Atvyks profesionalūs gelbėtojai ir pradės teikti pagalbą.
•	 Pacientas pradeda busti: pradeda judėti, atmerkia akis ar pradeda normaliai 

kvėpuoti.
•	 Išseko jūsų jėgos.

Po pradinio gaivinimo, jei nukentėjusysis atgavo sąmonę, suteikti jam šoninę 
stabilią padėtį.

Defibrilaitorius naudojamas, jei nėra kraujotakos požymių.
Pagalbos veiksmai, jei staigi mirtis įvyksta ligoninėje,:

•	 Staigi mirtis turi būti nustatyta nedelsiant.
•	 Pagalba turi būti kviečiama įprastu telefono numeriu.
•	 Iškart turi būti pradedamas pradinis gaivinimas, jei reikia, naudojamos prie-

monės kvėpavimo takų praeinamumui užtikrinti, defibriliacija atliekama kiek 
įmanoma anksčiau, bet ne vėliau nei per 3 min.

Krūtinės ląstos paspaudimai kūdikiams. Jei gaivintojas tik vienas, jis spaudžia 
krūtinkaulį dviejų pirštų galais. Jei gaivintojų yra du arba daugiau, paspaudimus 
reikėtų atlikti apglėbus nukentėjusiojo krūtinės ląstą. Sudėti abu nykščius apatinėje 
krūtinkaulio pusėje taip, kad pirštų galai būtų nukreipti į kūdikio galvą. Likusiais 
pirštais apglėbti kūdikio krūtinės ląstą, pirštų galais prilaikant nugarą. Taikant bet 
kurį metodą, spausti apatinę krūtinkaulio dalį maždaug trečdalį kūdikio krūtinės 
ląstos gylio (apie 4 cm).

Kvėpavimo nepakankamumo požymiai:
•	 Kvėpavimo dažnis, kuris per retas arba per dažnas pagal vaiko amžių. Iš pra-

džių pasunkėja kvėpavimo raumenų darbas, kuris, pacientui pavargus arba 
išsekus kompensaciniams mechanizmams, gali sukelti kvėpavimo nepakanka-
mumą. Girdimi šalutiniai garsai: stridoras, švokštimas, dejavimas arba silpnas 
kvėpavimas.

•	 Sumažėjęs kvėpuojamasis tūris, kurį rodo paviršutiniškas kvėpavimas, sumažė-
jusi krūtinės ląstos ekskursija arba auskultuojant nustatomas pablogėjęs oro 
patekimas į plaučius.
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Hipoksemija (be papildomai tiekiamo deguonies ir su deguonimi) paprastai pa-
sireiškia cianoze, ją geriausiai vertinti pulsoksimetrijos metodu.

Kitose organų sistemose taip pat gali būti požymių, susijusių su nepakankama 
ventiliacija ir oksigenacija arba su kvėpavimo sutrikimo sukeltais požymiais. Šie po-
žymiai nustatomi vertinant kraujotaką („C“).

•	 Didėjanti tachikardija (kompensacinė reakcija, kuri didina aprūpinimą de-
guonimi).

•	 Blyški oda.
•	 Bradikardija (požymis, kad gresia kompensacinių mechanizmų išsekimas).
•	 Sąmonės sutrikimas (ženklas, kad išseko kompensaciniai mechanizmai).

Gaivinant, vadovaujamasi autonomiškumo, geradarystės, nekenkimo, teisin-
gumo, orumo bei sąžiningumo etikos principais.

1.1.9. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas.

•	 Kviesti pagalbą.
•	 Pradinis gaivinimas ABCD principu: „A‘ – atvirų kvėpavimo takų užtikrini-

mas; „B“ – kvėpavimo įvertinimas ir užtikrinimas atliekant dirbtinius įpūti-
mus; „C“ – kraujotakos įvertinimas ir užtikrinimas atliekant krūtinės paspau-
dimus; „D“ – kuo anksčiau pradėta defibriliacija.

•	 Gaivinimą tęsti tol, kol atvyks kvalifikuota pagalba; atsikuria gyvybinės funk-
cijos – kraujotaka ir kvėpavimas, atsiranda gyvybės požymių; pastebimi ne-
grįžtamieji biologinės mirties požymiai; gaivintojas išsenka.

1.2.10. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Hipoksijos požymiai: dažnas kvėpavimas; melsvai pilka veido spalva; dėl dusulio 

žmogus kalba pavieniais žodžiais, frazėmis; sujaudinimas arba mieguistumas; galvos 
skausmas.

Pilna kvėpavimo takų obstrukcija svetimkūniu. Klinikiniai užspringimo duo-
menys dažniausiai yra retrospektyvūs bei subjektyvūs. Suaugusiųjų ir vyresnių nei 
vienerių metų vaikų pilnos KTOS tyrimai rodo, kad smūgiai į nugarą bei pilvo 
arba krūtinės spustelėjimai yra veiksmingi. Maždaug 50 proc. atvejų vienos gydymo 
metodikos nepatenka. Didesnė galimybė pašalinti svetimkūnį kombinuota meto-
dika – smūgiai per nugarą bei pilvo ir krūtinės spustelėjimai. Atliktų tyrimų duo-
menimis, atliekant krūtinės spustelėjimus, slėgis kvėpavimo takuose būna didesnis 
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nei atliekant pilvo spustelėjimus. Kadangi krūtinės spustelėjimai beveik nesiskiria 
nuo krūtinės paspaudimų, gelbėtojus reikia išmokyti nedelsiant pradėti PG, jei pa-
cientas, kuriam įvyko KTOS, praranda sąmonę. Pirmas krūtinės paspaudimų tikslas 
– pašalinti svetimkūnį nesąmoningam ant nugaros gulinčiam pacientui, antras – 
normalizuoti kraujotaką. Todėl krūtinės paspaudimus reikia atlikti, net tais atvejais, 
jei profesionalus gelbėtojas užčiuopia paciento pulsą. Nepašalinus obstrukcijos, pra-
deda vystytis bradikardija ir asistolija. Taikant PG užspringusiam pacientui, kiekvie-
ną kartą atveriant kvėpavimo takus, reikia greitai patikrinti jo burną, ar nėra dalies 
svetimkūnio. Atliekant PG dėl kitų priežasčių, įprasta paciento burnos patikra dėl 
svetimkūnių nereikalinga.

Smūgiai į tarpumentę kūdikiams:
•	 Kūdikį laikyti galva žemyn, pilvu į apačią, kad gravitacijos jėga padėtų sve-

timkūniui pasišalinti.
•	 Pagalbą teikiantis žmogus turi atsisėsti arba atsiklaupti, kad galėtų saugiai pa-

guldyti kūdikį sau ant kelių.
•	 Prilaikyti kūdikio galvą vienos rankos nykštį uždėjus ant apatinio žandikaulio 

kampo ir dar vienu arba dviem tos pačios rankos pirštais suimant kitą apati-
nio žandikaulio kampą.

•	 Nespausti minkštųjų audinių po žandikauliu, nes taip tik didės kvėpavimo 
takų obstrukcija.

•	 Vienos rankos delno pakyla suduoti penkis staigius smūgius į tarpumentę.
•	 Tikslas yra ne suduoti visus penkis smūgius, bet su kiekvienu smūgiu suma-

žinti obstrukciją.
Pirmosios pagalbos veiksmai astmos priepuolio metu:
1. Nepanikuoti, nuraminti dūstantįjį, prašyti kvėpuoti rečiau ir giliau.
2. Padėti surasti vaistų, lengvinančių kvėpavimą (mėlynu dangteliu), para-

ginti jų įsipurkšti. Poveikis turėtų pasireikšti po 5 min. Jei poveikio nėra, 
vaisto įpurkškite pakartotinai.

3. Neguldyti paciento, bet ,,leisti susirasti jam patogią padėtį.
Pirmosios medicinos pagalbos tikslai anafilaksinės reakcijos atveju:
1. Nuraminti nukentėjusįjį, padėti jam susirasti tinkamų vaistų.
2. Nutraukti alerginę reakciją.
Hiperventiliacijos priežastys: per dažnas kvėpavimas, sukeltas psichologinių 

problemų, psichikos ligų, galvos smegenų ligos arba traumos, stipraus kraujavimo, 
karščiavimo, skausmo, cukrinio diabeto komplikacijų, plaučių ligų arba širdies nepa-
kankamumo, gali sutrikdyti deguonies ir anglies dvideginio pusiausvyrą kraujyje. Su-
mažėjus anglies dvideginio kiekiui, sutrinka smegenų kraujotaka, todėl nukentėju-
siajam gali atsirasti mieguistumas, galvos svaigimas, pykinimas, pacientas gali netekti 
sąmonės. Nors nukentėjusysis kvėpuoja dažnai ir giliai, jis skundžiasi oro stygiumi, 
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dusuliu, negalėjimu įkvėpti. Jis būna susijaudinęs, blaškosi, tačiau ilgainiui nurims-
ta, tampa mieguistas. Dažnas skundžiasi galūnių, veido, lūpų tirpimu. Jei dažnas 
kvėpavimas susijęs su emocinės būklės sutrikimu, paprastai jis praeina savaime.

Korimosi požymiai: 
1. Ant kaklo cirkuliarinė virvės vaga.
2. Pirštų žymės, atsiradusios dėl smaugimo ant nukentėjusiojo kaklo, veido.
3. Jei nukentėjusysis kvėpuoja, tai jo kvėpavimas pasunkėja, jis garsus ir daž-

nas.
4. Įvairaus sunkumo sąmonės sutrikimas.
5. Veidas pilkšvai mėlynas, veido odoje ir (ar) akių obuolių junginėse (baltojoje 

akies obuolio dalyje) matomos nedidelės taškinės kraujosruvos.
Pirmosios medicinos pagalbos veiksmai skendusiajam:
1. Kalbėtis su nukentėjusiuoju. Paaiškinti, kad pagalba jau iškviesta ir skęs-

tančio žmogaus pastangos išlikti virš vandens nėra beprasmės. Žodinis 
bendravimas labai svarbus, nes didina ištvermę, taip skęstantis žmogus 
ilgiau išlieka virš vandens, kartais sugeba susikaupti ir pats išplaukti.

2. Jei negalima susikalbėti, naudoti gestus.
3. Apžvelgti vandens paviršių: gal šalia skęstančio žmogaus pamatysite ne-

skęstančių daiktų, kurių jis nemato. Tuomet nurodyti jų kryptį.
4. Jei žmogus skęsta arti kranto, pabandyti paduoti ilgą medžio šaką, irklą, 

specialų gelbėjimo graibštą arba numesti gelbėjimo plūdurą, pripučiamąjį 
žaislą, virvę. Šios priemonės padės žmogui išlikti virš vandens. Prieš me-
tant gelbėjimo priemones, reikėtų įbristi į vandenį kuo giliau, taip sumažės 
atstumas iki skęstančio žmogaus.

5. Jei žmogus skęsta baseine, galima laikyti ranką už baseino sienos ir leisti 
nukentėjusiajam įsikabinti į jūsų koją arba ranką.

1.2.11. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas.
Jūsų kolegė užspringo maistu, t. y. dalinė kvėpavimo takų obstrukcija (efekty-

vus kosulys).
•	 Jeigu nukentėjusioji gali kalbėti ir kosėti, nieko nereikia daryti. Stiprus kosu-

lys yra geriausias svetimkūnio pašalinimo būdas.
•	 Stebėti užspringusiąją, nepalikti jos vienos.
•	 Netrankyti į tarpumentę.
•	 Nedaryti Heimlicho stūmio.
•	 Užtrukus daliniam užspringimui, kviesti GMP.
•	 Stebėti gyvybines funkcijas.
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1.3.7. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Krūtinės anginos požymiai: spaudžiantis skausmas krūtinėje, kuris plinta į ap-

atinį žandikaulį, vieną arba abi rankas. Skausmas palengvėja pailsėjus. Oro stygius. 
Silpnumas, kuris dažnai būna staigus. Nerimas.

Pirmosios pagalbos veiksmai miokardo infarkto atveju:
1. Padėti nukentėjusiajam susirasti patogią padėtį, kad palengvėtų spaudimas 

krūtinėje. Tinkamiausia yra pusiau sėdima padėtis, gerai atrėmus galvą ir 
pečius, kojas sulenkus per kelius.

2. Kviesti medicinos pagalbą telefonu 03, 112. Pasakyti, jog ištiko miokardo 
infarktas. Jei nukentėjusysis prašo, paskambinti jo gydytojui.

3. Jei nukentėjusysis yra sąmoningas, duoti jam visą aspirino tabletę ir liepti 
ją lėtai sukramtyti. 

4. Jei nukentėjusysis turi savo vaistų nuo krūtinės anginos (nitroglicerino ta-
bletę, purškiklį), padėti jam juos pavartoti. Priversti nukentėjusįjį pailsėti 
ir atsipalaiduoti. Jeigu skausmas nerimsta pailsėjus arba praėjus 3 min. po 
nitroglicerino sučiulpimo, kviesti medicinos pagalbą.

5. Iki atvyks pagalba, nuolat būtina stebėti ir fiksuoti gyvybines funkcijas: 
sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. 

Ūminis širdies nepakankamumas – tai būklė, pasireiškianti staigių požymių ir 
simptomų atsiradimu dėl naujai atsiradusio ar jau buvusio širdies pažeidimo ir su-
trikusios širdies funkcijos.

Pirmosios pagalbos veiksmai šoko atveju: 
1. Gydyti galimą šoko priežastį (pvz., gausų kraujavimą, didelio laipsnio nu-

degimą).
2. Paguldyti nukentėjusįjį ant antklodės, norint apsaugoti nuo šaltos žemės 

arba grindų.
3. Nuraminti nukentėjusįjį.
4. Jei pacientas nepatyrė traumos (nesužeista galva, kaklas, stuburas, kojos), 

pakelti ir palaikyti nukentėjusiojo kojas, kad pagerėtų gyvybei svarbių or-
ganų aprūpinimas krauju. Jei įtariate, kad yra lūžis, imobilizuoti. Nuken-
tėjusiojo kojas pakelti tiek, kad jos būtų aukščiau nei širdis.

5. Atlaisvinti arba nukirpti aptempiančius drabužius kaklą, krūtinę ir juos-
menį, kad šios vietos būtų laisvos.

6. Apkloti nukentėjusiojo kūną ir kojas.
7. Kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 arba 03.
8. Jei nukentėjusysis vemia arba jam teka seilės, pasukti jo galvą į šoną tiek, 

kad nedustų. Jei įtariamas arba nustatomas stuburo pažeidimas, pasukti 
nukentėjusįjį visu kūnu (galva, kaklas ir nugara turi būti vienoje linijoje).
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9. Stebėti pulsą ir kvėpavimą. Pulsą matuoti ties riešu. Jei nukentėjusysis pra-
randa sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir patikrinti kvėpavimą. Prireikus 
būti pasirengusiam atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus. 

Vidinio kraujavimo požymiai: 
•	 Pradžioje oda pasidaro balkšva, šalta, drėgna, melsvai pilko atspalvio.
•	 Dažnas ,,silpnas“ pulsas.
•	 Troškulys.
•	 Dažnas ir paviršinis kvėpavimas.
•	 Sumišimas, neramumas ir irzlumas.
•	 Galimas sąmonės netekimas.
•	 Kraujingos išskyros iš natūralių kūno angų.
•	 Didelio smūgio sukelta uždara (buka) trauma. Dažnai poveikio vietoje atsi-

randa mėlynė arba nubrozdinimas. 
•	 Dažnos kraujosruvos, atitinkančios spaudusį arba veržusį daiktą (pvz., auto-

mobilio sėdynes diržo) formą.
•	 Skausmas.
•	 Iš nukentėjusiojo gauta informacija, kuri gali rodyti pažeidimą; jau yra buvę 

panašių vidinio kraujavimo atvejų, vaistų vartojimas trombozei (krešulių for-
mavimuisi kraujagyslėse) gydyti ir jos profilaktikai.

•	 Kraujavimo požymiai priklauso nuo kraujo tekėjimo vietos. 
•	 Vienas svarbiausių požymių – kraujingų išskyrų išsiskyrimas per natūralias 

kūno angas. 
Pirmosios pagalbos veiksmai apalpimo atveju: 
1. Jei nukentėjusysis pajunta silpnumą arba galvos svaigimą, patarti atsigulti. 

Atsiklaupti šalia, pakelti jo kojas ir padėti jo čiurnas sau ant pečių – tai 
padės pagerinti kraujotaką į smegenis. Jei nukentėjusysis nenori gultis, pa-
sodinti jį ir patarti pasilenkti, nuleisti galvą ir pasidėti ant kelių. Jei nėščia 
moteris staiga pajunta silpnumą, pasodinti, ją reikėtų nuleisti jos galvą 
arba paguldyti. Liepti giliai kvėpuoti, atidaryti langą. Atlaisvinti veržian-
čius drabužius.

2. Pasirūpinti, kad nukentėjusysis gautų pakankamai šviežio oro. Paprašyti 
ko nors atidaryti langą. Atlaisvinti drabužius aplink kaklą. 

3. Kai nukentėjusysis atgauna sąmonę, nuraminti jį, liepti pagulėti 10–15 
min. ir padėti po truputį sėstis. Jei jis vėl pajunta silpnumą, iš lėto pa-
guldyti, padėti jo kojas sau ant pečių ir laikyti tol, iki jis visiškai atgaus 
sąmonę.

4. Jeigu nukentėjusysis pradėjo vemti, pasukti jo galvą į šoną, kad nedustų. 
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1.3.8. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas.
Apalpimas. 

•	 Kai nukentėjusioji atgauna sąmonę, nuraminti ją, liepti pagulėti 10–15 
min. ir padėti iš lėto sėstis. Jei nukentėjusioji vėl pajunta silpnumą, iš 
lėto paguldyti, atlaisvinti drabužius, padėti kojas sau ant pečių ir laikyti 
tol, iki ji visiškai atgaus sąmonę.

•	 Jeigu nukentėjusioji pradėjo vemti, pasukti galvą į šoną, kad neuždustų.
•	 Būklei negerėjant, kviesti GMP.
•	 Stebėti gyvybines funkcijas.

1.4.6. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Pirmosios pagalbos veiksmai galūnės amputavimo atveju:

•	 Stengtis, kad nukentėjusysis netektų kuo mažiau kraujo, užspauskite kraujuo-
jančią vietą. Švarius drabužius arba švarius paklotus galima panaudoti kaip 
tvarsliavą. 

•	 Stengtis išvengti šoko arba jį gydyti. 
•	 Stebėti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas: sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. 
•	 Saugoti nutrauktą arba nupjautą galūnę: jos neplauti, neleisti tiesiogiai liestis 

prie ledo. Įdėti amputuotą galūnę į vandeniui atsparų plastikinį maišelį ir tik 
po to į indą, kuriame yra ledo gabaliukų. Ant indo būtinai užrašyti nukentė-
jusiojo vardą, pavardę bei traumos laiką. 

Pirmosios pagalbos tikslas, esant nubrozdinimams ir įdrėskimams, neleisti infek-
cijai patekti į žaizdą.

Atvirojo lūžio atvejo požymiai: lūžio vietoje pažeidžiama oda, atsiveria žaizda, iš 
kurios dažnai kyšo kaulų galai. Atvirasis lūžis pavojingesnis nei uždarasis, nes į žaizdą 
gali patekti infekcija.

Pirmosios pagalbos veiksmai uždarojo kaulų lūžio atveju:
1. Informuoti nukentėjusįjį, kad stengtųsi nejudinti pažeidimo vietos. Prilai-

kyti sužalotą vietą savo rankomis, paklausti, kuo galite padėti, kol galūnė 
bus imobilizuota.

2. Imobilizuoti pažeistą vietą: kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeidimo vie-
tos nejudėtų, naudoti standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lentelės, suriš-
tos medžių šakelės, kartonas, standžiai susukti laikraščiai arba žurnalai) ir 
minkštus paklotus, kad neatsirastų pragulų.
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3. Imobilizuoti pažeistą vietą: įtvarą pritvirtinti prie sužeistos kūno dalies 
tvarsčiu arba skarele; įtvaro negalima dėti ant žaizdos; pažeistą galūnę pri-
tvirtinti prie šalia esančios sveikos kūno dalies arba galūnės.

4. Kviesti greitąją pagalbą, kad nukentėjusįjį nugabentų į gydymo įstaigą.
5. Įtariant šoką, pakelti nukentėjusiojo sveiką koją, o sužeistos galūnės neju-

dinti dėl skausmo.
6. Kas 10 min. stebėti traumuotos galūnės kraujotaką. Jeigu galūnė vėsi, 

melsvos spalvos, sunku apčiuopti kraujagyslių pulsaciją, tvarsčius atlais-
vinti. 

Pirmosios pagalbos veiksmai, taikomi stuburą susižalojusiam sąmoningam nuken-
tėjusiajam: 

1. Nukentėjusiajam neleisti judėti ir kviesti greitąją medicinos pagalbą 112, 
03.

2. Galvą fiksuoti rankomis neutralioje pozicijoje.
3. Fiksuoti galvą, kol atvyks pagalba ir stebėti gyvybines funkcijas. 
4. Galvos fiksavimas neutralioje padėtyje 
Dubens kaulų lūžio požymiai: negalėjimas vaikščioti arba atsistoti po sužaloji-

mo. Skausmas ir patinimas lūžio vietoje kirkšnyje, klube arba nugaroje ir stiprėjantis 
judant. Šlapimas su kraujo priemaiša ypač vyrams. Šoko požymiai. 

1.4.7. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas:

•	 Stuburo kaklinės dalies trauma.
•	 Vertinti nukentėjusiojo žmogaus būklę, vadovaujantis P–P–P (Patikrink–Pas-

kambink–Padėk) taisykle.
•	 Kol atvyks pagalba, stebėti nukentėjusiojo būklę.
•	 Galvą stabilizuoti neutralioje padėtyje, laikyti nuolat vienoje linijoje su kūnu.
•	 Stebėti gyvybines funkcijas.
•	 Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.
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1.5.5. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Nudegimų rūšys. 
Terminis nudegimas. Jį sukelia tiesioginis sąlytis su ugnimi, įkaitę objektai, ga-

rai, dujos, karšti skysčiai. Terminiai nudegimai skirstomi į sauso karščio sukeltus 
nudegimus ir nuplikymus, kuriuos sukelia garai ir karšti skysčiai: verdantis vanduo, 
kava, riebalai.

Elektrinis nudegimas. Jį sukelia elektros srovė arba žaibas. 
Cheminis nudegimas. Jis atsiranda paveikus odą arba gleivinę korozinėmis me-

džiagomis: šarmais arba rūgštimis. 
Radiacinis nudegimas. Jį sukelia saulės spinduliai, per ilgas švitinimas ultraviole-

tiniais  spinduliais („kvarco“ lempomis, radioaktyviais spinduliais). 
Kritinio nudegimo požymiai: gilūs nudegimai, apimantys plaštakas, pėdas, vei-

dą, viršutinius kvėpavimo takus ir lyties organus; gilūs nudegimai, apimantys dau-
giau kaip 10 proc. kūno paviršiaus; vidutinio gylio nudegimai, apimantys daugiau 
kaip 30 proc. kūno paviršiaus; nudegimai, susiję su kvėpavimo takų nudegimu 
(dūmų įkvėpimas); nudegimai kartu su kaulų lūžiais; vidutinio sunkumo nudegimai 
jaunesniems kaip penkerių metų ir vyresniems kaip 55 metų pacientams. 

Pirmosios pagalbos veiksmai nušalimo atveju: šildyti pažeistą vietą spaudžiant 
delnu, laikyti pažastyse arba prie pilvo. Ant veido, ausų ir nosies uždėti delnus paties 
nukentėjusiojo arba kito žmogaus. Jei nušalo rankos, atsegti megztinį ir nukentė-
jusiojo rankas priglausti prie jo kūno, po to užsegti megztinį, kad nukentėjusysis 
neprarastų kūno šilumos. Jei nušalo pėdos, nuauti nukentėjusiojo batus ir kojines, jo 
pėdas padėti ant kito žmogaus kūno. Šildymas lauke didina infekcijos, gangrenos ir 
kitų pažeidimų riziką. Nušalusią kūno dalį pamerkti į 38–40° C temperatūros van-
denį. Atsargiai nusausinti ir uždėti tvarstį. Pakelti pažeistas kūno dalis, kad sumažėtų 
tinimas. Organizuoti transportavimą į gydymo įstaigą. 

Pirmosios pagalbos tikslai sušalimo atveju – užtikrinti savo saugumą. Sustabdyti 
tolesnį kūno šilumos netekimą ir sušildyti nukentėjusįjį. Įvertinti nukentėjusiojo 
būklę, suteikti pagalbą vadovaujantis ABCD principu. Skubiai kviesti greitąją medi-
cinos pagalbą arba organizuoti nukentėjusiojo transportavimą į ligoninę. 

1.5.6. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas
Cheminis nudegimas. Tikslas – kuo greičiau pašalinti cheminės medžiagos po-

veikį.
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•	 Jei nors kiek rūgšties pakliuvo ant nukentėjusiojo drabužių, juos būtina nu-
rengti arba apkirpti medžiagą aplink pažeistas vietas.

•	 Plaštakų oda kuo skubiau plauti vandens srove (20 min.).
•	 Plovimo metu nuimti žiedus, laikrodį arba kitus daiktus.
•	 Įvertinti nukentėjusiojo būklę ir teikti pagalbą ABC principu.
•	 Kviesti GMP.
•	 Aptvarstyti visą nudegimo plotą švariais tvarsčiais. Pastoviai juos vilgyti van-

deniu, norint sumažinti žaizdoje likusių cheminių medžiagų koncentraciją.
•	 Rankos parišamos tvarsčiu arba skarele, kad judesiai nesukeltų skausmo.
•	 Suteikti nukentėjusiajam patogią padėtį, paguldyti, pasodinti, apkloti jį.
•	 Jeigu nukentėjusysis sąmoningas ir jo nepykina, galima duoti kelis gurkšnius 

vandens.
•	 Kol atvyks pagalba, stebėti nukentėjusiojo būklę.

1.6.6. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Pirmosios pagalbos veiksmai nuodų patekus per burną: jei nukentėjusysis yra są-

moningas, paklausti, ko, kiek, kada jis gėrė ir nuraminti jį. Kviesti greitąją medicinos 
pagalbą. Informacija apie išgertus nuodus padės medikams tinkamai gydyti, kol nu-
kentėjusysis pateks į ligoninę. Jei matomas lūpų nudegimas, pvz., išgėrus korozinės 
medžiagos, kol atvyks GMP, duoti nukentėjusiajam mažais gurkšneliais išgerti stikli-
nę šalto vandens (ne daugiau 250 ml). 

Pastabos. Nebandyti sukelti vėmimo, nebent žmogus ką tik apsinuodijo, yra 
sąmoningas ir tą rekomendavo specialistas. Tokiu atveju duoti išgerti stiklinę šilto 
vandens, patarti kišti pirštus į burną tol, kol prasidės vėmimas. Tokius veiksmus 
reikėtų kartoti tol, kol iš skrandžio pradės tekėti švarus vanduo. 

Vėmimo sukelti negalima: apsinuodijus korozine medžiaga (rūgštimi, šarmu, 
oksidatoriumi, jodo preparatu ir kt.); apsinuodijus lakiąja medžiaga (benzinu, žiba-
lu ar kt.); apsinuodijus kai kuriais medikamentais (digoksinu, beta adrenoblokato-
riumi, strichninu ir kt.); įtarus, jog ištiko širdies infarktas; prasidėjus traukuliams; 
nesąmoningam žmogui; jaunesniam kaip šešerių metų vaikui; paskutiniais trimis 
nėštumo mėnesiais. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverti kvėpavimo takus ir 
patikrinti, ar žmogus kvėpuoja. Jei nekvėpuoja, atlikti krūtinės paspaudimus ir įpū-
timus. Jei žmogus kvėpuoja, jį paguldyti į stabilią šoninę padėtį. Nekvėpuojančiam 
apsinuodijusiam žmogui įpūsti oro burna į burną pavojinga, nes galima apsinuodyti 
pačiam. Saugiau įpūsti naudojantis kauke su maišu (jei yra galimybė). 

Apsinuodijimo alkoholiu požymiai: alkoholio kvapas (kartais nebūna arba labai 
silpnas); tuščia alkoholinių gėrimų tara; sutrikusi sąmonė: pažadintas žmogus gali 
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trumpai atsakyti į klausimą, tačiau tuoj pat giliai įminga; paraudusi drėgna veido 
oda; sutrikęs kvėpavimas; sutrikusi rega; nerišli kalba ir kt. 

Pirmosios pagalbos veiksmai apsinuodijus nuodingaisiais grybais: jei apsinuodijęs 
žmogus yra sąmoningas, paklausti, ko, kiek ir kada jis valgė. Jei simptomai atsirado 
po trumpojo slaptojo periodo (žmogus ką tik valgė grybų), sąmoningam žmogui 
galima sukelti vėmimą. Jei simptomai atsirado po ilgojo slaptojo periodo, praėjo 
daugiau kaip 1 val., nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą arba kuo skubiau 
vežti apsinuodijusįjį į ligoninę. 

Pastabos. Jei nukentėjusysis nesąmoningas, atverti kvėpavimo takus ir įsitikinti, 
ar žmogus kvėpuoja. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, atlikti krūtinės ląstos paspaudi-
mus ir įpūtimus. Jei žmogus kvėpuoja, paguldyti jį į stabilią šoninę padėtį. Kviesti 
greitąją medicinos pagalbą. 

1.6.7. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas
Draugei įkando gyvatė.

•	 Nukentėjusiąją reikia paguldyti ir nuraminti.
•	 Nuo sužeistos rankos nuimti žiedus, apyrankes.
•	 Jei yra galimybė, atsargiai nuplauti įkandimo vietą ir nusausinti švaria me-

džiaga arba tvarsčiu.
•	 Sutvarstyti galūnę pakankamai stipriai, kad po tvarsčiu sunkiai galėtume įkiš-

ti pirštą. Pradėti tvarstyti nuo įgėlimo vietos galvos link. Sutvarstytą galūnę 
reikia imobilizuoti, apimant artimiausius žaizdai sąnarius, kad įgelta galūnė 
nejudėtų. Laikyti galūnę nuleistą.

•	 Kviesti GMP arba vykti į artimiausią gydymo įstaigą.
•	 Stebėti gyvybines funkcijas, būti pasirengusiai gaivinti.

2.1.5. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Paciento būklės įvertinimas prieš operaciją. 
Anamnezė. 
Fizinis tyrimas. Įvertinti: kvėpavimo takus; širdį ir plaučius; neurologinį tyri-

mą. Gyvybiškai svarbūs požymiai: ūgio ir kūno masės rodikliai, AKS, pulsas, kvėpa-
vimo gylis, dažnumas, pobūdis; galva ir kaklas, širdies auskultacija, plaučiai, pilvas; 
galūnės, nugara ir neurologinis tyrimas. 
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Apžiūra. Būtina nustatyti individualias anatomines savybes ir patologinius po-
kyčius, kurie gali sunkinti intubaciją. Išsiaiškinti, ar pacientas gali pakankamai išsi-
žioti, kokia jo dantų būklė ir sukandimas, liežuvio dydis, kaklo paslankumas. Kvėpa-
vimo sistema: vertinamas kvėpavimo dažnis, kvėpavimo raumenų darbas, pagalbinių 
raumenų dalyvavimas kvėpavime, cianozė veide ir lūpose. Auskultuojant nustatomi 
kvėpavimo garsai, karkalai, jų pobūdis, lokalizacija. Širdies ir kraujagyslių sistema: 
vertinamas periferinis pulsas, kraujo spaudimas (gulint ir stovint), gleivinių spalva, 
periferinės edemos, širdies auskultacijos duomenys. CNS: vertinama sąmonės būklė, 
psichinė ir emocinė būklė, periferinių jutimų arba skeleto raumenų disfunkcijos 
požymiai. 

Bendravimas su pacientu. Priešoperacinis emocinis stresas (dėl operacijos, pvz., 
vėžio, fizinio subjaurojimo, pooperacinio skausmo, net mirties) ir anestezijos (pvz., 
kontrolės praradimo, pooperacinio pykinimo, sumišimo, paralyžiaus arba galvos 
skausmo) baimės.

Informacija apie perioperacinį laikotarpį: laiką, kada pacientas privalo nevalgy-
ti ir negerti; numatomą operacijos trukmę; apie raminamosios premedikacijos porei-
kį, ar reikia tęsti kasdienių vaistų vartojimą; autologinio kraujo donorystės poreikį. 
Gydymą aspirinu bei nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU). Veiksmus, 
atliekamus operacijos dieną (pvz., intraveninio, arterinio arba epidūrinio kateterio 
įkišimą, įprastų stebėsenos prietaisų prijungimą), kartu patikinama, kad, prireikus, 
šių procedūrų metu bus taikoma papildoma intraveninė sedacija ir analgezija; pa-
budimą poanestezinės priežiūros palatoje arba intensyviosios terapijos skyriuje, kad 
būtų nuolatinė priežiūra; pooperacinio skausmo malšinimo planą. 

Premedikacijos tikslai: 
•	 Paciento nuraminimas prieš operaciją.
•	 Nerimo slopinimas.
•	 Analgezija.
•	 Amnezija.
•	 Seilių sekrecijos sumažėjimas.
•	 Skrandžio pH padidėjimas ir skrandžio tūrio sumažėjimas.
•	 Simpatinės NS refleksinio atsako sumažėjimas.
•	 Alerginių reakcijų profilaktika.

Bendrosios anestezijos komplikacijos: 
•	 Ūminis kvėpavimo takų nepraeinamumas. 
•	 Laringospazmas.
•	 Bronchospazmas.
•	 Gerklų edema. 
•	 Hipoksemija.
•	 Vožtuvinis pneumotoraksas ar uždaras pneumotoraksas. 
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•	 Hipotenzija. 
•	 Širdies susitraukimo dažnio pokyčiai. Širdies aritmijos. 
•	 Hipertenzija.
•	 Vėmimas ir regurgitacija. 
•	 Ūminė anafilaksinė ir anafilaktoidinė reakcija. 

Vietinės ir regioninės anestezijos metu būtina stebėti:
•	 Kvėpavimo dažnį.
•	 Arterinį kraujo spaudimą. 
•	 EKG, 
•	 Pulsinę oksimetriją. 

Reikia paruošti visas priemones kvėpavimo ir kraujotakos funkcijoms palaikyti 
(priemones intubacijai, oksigenoterapijai, dirbtinei plaučių ventiliacijai, vaistus). 

Spinalinės ir epidūrinės anestezijos ūminės komplikacijos (pooperacinės). 
Galvos skausmas. Jis stipresnis sėdint, silpnesnis gulint. Dažniausiai prasideda 

pakaušio srityje, pereina į kaklą; skausmui stiprėjant, galimos haliucinacijos ir dve-
jinimasis akyse. Skausmas prasideda, paprastai praėjus 24–48 val. po operacijos. Jo 
priežastis – smegenų skysčio nutekėjimas per skylutę kietajame dangale, kuri atsi-
randa po punkcijos. Sumažėjus smegenų skysčio slėgiui, pasislenka stuburo smegenų 
kraujo indai ir nervai. Galvos skausmai būdingi 5–10 proc. pacientų, dažniau jau-
niems, kai naudojamos didesnio skersmens adatos arba atliekama keletas punkcijų 
(pvz., nesėkmės atveju) tam pačiam ligoniui. 

Nugaros skausmas toks pat kaip po bendrosios anestezijos. Prasidėjus raumenų 
relaksacijai, išnyksta juosmeninė lordozė, todėl tempiami raiščiai, sąnarių kapsulės ir 
raumenys. Gydoma anestetikais.

Šlapimo susilaikymas. Blokuojant eferentinius nervus nuo T5 iki L4, didėja rau-
ko tonusas, todėl susilaiko šlapimas. 

Standartinė paciento stebėsena monitoriumi operacijos metu, taikant bendrąją 
anesteziją:

•	 Arterinis kraujo spaudimas (neinvazinis). 
•	 Kvėpavimo dažnis. 
•	 Pulsinė oksimetrija (HbO2).
•	 Kapnometrija ir kapnografįja.
•	 Įkvepiamo deguonies koncentracija (FiO2). 
•	 EKG, arterinis kraujo spaudimas, kvėpavimo dažnis.

Papildomai stebima: arterinis kraujo spaudimas invaziniu būdu, spaudimas 
plaučių arterijoje, centrinis veninis spaudimas, nervo–raumens jungties funkcija 
naudojant periferinę nervų stimuliaciją, centrinė ir periferinė kūno temperatūra, 
diurezė. 
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Pulsinė oksimetrija – tai standartinis metodas, kuriuo nustatomas arterinio 
kraujo įsotinimas deguonimi. Nedidelis gaviklis uždedamas ant piršto, ausies spe-
nelio arba nosies nugarėlės ir sujungiamas su oksimetru. Normalus arterinio kraujo 
įsotinimas deguonimi SpO2 yra 96–98 proc. Pulsinė oksimetrija yra patogus me-
todas audinių oksigenacijai nustatyti anestezijos metu ir pooperaciniu laikotarpiu. 

Dažniausiai pasitaikančios komplikacijos poanasteziniu laikotarpiu:
•	 Užsitęsęs narkotinis miegas.
•	 Hipoventiliacija. 
•	 Hipotenzija.
•	 Sinusinė bradikardija.
•	 Sinusinė tachikardija.
•	 Pykinimas ir vėmimas.
•	 Veiksniai, turintys įtakos pooperaciniam skausmui malšinti: 
•	 Operacijos vieta. 
•	 Paciento psichinė būsena. 
•	 Amžius ir lytis.
•	 Skausmo malšinimas operacijos metu.
•	 Kūno svoris.

2.1.6. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas.
Nedelsiant:

•	 Pasukti nukentėjusiojo galvą į šoną ir nuleisti žemyn galvūgalį.
•	 Išsiurbti nosiaryklėje esantį skrandžio turinį. 

Jeigu įvyko aspiracija, reikia:
•	 Pacientą nedelsiant intubuoti.
•	 Į skrandį įkišti zondą.
•	 Išsiurbti steriliu kateteriu iš trachėjos ir bronchų aspiruotą turinį.
•	 Duoti kvėpuoti 100 proc. deguonies.
•	 Bronchoskopija atliekama, tik įtarus aspiraciją kietomis ir stambiomis maisto 

dalelėmis.
•	 Dirbtinė plaučių ventiliacija 100 proc. deguonimi su teigiamu spaudimu iš-

kvėpimo gale (PEEP).
•	 Esant bronchospazmo požymiams, skirti bronchodilatatorių, kortikosteroi-

dų.
•	 Koreguoti homeostazės sutrikimus.
•	 Stebėti kraujo dujų pokyčius, rentgenologinę plaučių vaizdo dinamiką.
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•	 Planinė operacija atidedama, pacientas guldomas į intensyviosios terapijos 
skyrių. 

2.2.8. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Širdies funkcijos nepakankamumo rizikos veiksniai: sunkus fizinis darbas; nepa-

lankūs aplinkos veiksniai, pvz., persikėlė gyventi į šalį, kur karštas ir drėgnas klima-
tas; netinkama mityba: sūrus maistas, gausus skysčių vartojimas, sūrūs mineraliniai 
vandenys; nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas; emocinės krizės; aukštas AKS, 
nesigydo arba vaistai neveiksmingi; nėštumas sergant širdies liga; taip pat tireotok-
sikozė, mažakraujystė, plaučių uždegimas, plaučių embolija, infekcinė liga; reumato 
paūmėjimas; infekcinis endokarditas; MI; sutrikęs širdies ritmas. 

Skilvelinės tachikardijos EKG požymiai: QRS kompleksai platūs, QRS ilgesnis 
kaip 0,12 sek.; ST ir T nukrypę priešinga kryptimi nei QRS kompleksas. Skilvelių 
susitraukimai reguliarūs (110–250 kartų per minutę). 

P bangos dažniausiai susilieja su QRS kompleksais. Dėl AV funkcinės blokados 
impulsai iš prieširdžių nepatenka į skilvelius, todėl P yra mažiau nei QRS. Tarp P 
bangų ir QRS komplekso nėra jokio ryšio. Kartais impulsai iš prieširdžių „prasmun-
ka“ į skilvelius. Šių impulsų QRS siauri. 

Priklausomai nuo QRS komplekso formos skilvelinė tachikardija gali būti: 1) 
monomorfinė: QRS kompleksų forma vienoda, t. y. sužadinimo banga plinta tuo 
pačiu ratu ar tachikardija kyla viename ektopiniame (nutolusiame) židinyje; 2) poli-
morfinė: kinta skilvelinių kompleksų forma, kryptis, tada funkcionuoja keli ektopi-
niai židiniai arba kinta sužadinimo bangos plitimas ratu. 

Paciento nestabilumo būklės požymiai, atsiradę dėl širdies ritmo sutrikimo:
Daugeliu ritmo sutrikimo atvejų tinkama gydymo taktika priklausys nuo to, ar 

yra būklės nestabilumo simptomų ir požymių. Toliau išvardyti požymiai rodo, kad 
paciento būklė nestabili dėl ritmo sutrikimo.

1. Šokas. Jam būdinga blyški, prakaituota oda, šaltos galūnės (dėl padidėjusio 
simpatinės sistemos aktyvumo), sutrikusi sąmonė (dėl sutrikusios galvos 
smegenų kraujotakos) ir hipotenzija (pvz., sistolinis AKS <90 mm Hg).

2. Sinkopė. Tai yra sąmonės netekimas, kuris ištinka sutrikus galvos smegenų 
kraujotakai.

3. Širdies nepakankamumas. Esant širdies ritmo sutrikimui pablogėja krau-
jotaka vainikinėse arterijose ir dėl to sutrinka miokardo funkcija. Ūminių 
situacijų metu tai pasireiškia plaučių edema (kairiojo skilvelio nepakan-
kamumas) ir (arba) padidėjusiu spaudimu jungo venose bei kepenų padi-
dėjimu (dešiniojo skilvelio nepakankamumas). 
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4. Miokardo išemija vystosi tuomet, kai deguonies sunaudojimas miokarde 
viršija pristatomo deguonies kiekį. Miokardo išemija gali pasireikšti krūti-
nės skausmu (krūtinės angina) arba be skausmo, kai tik randama pokyčių 
12 derivacijų EKG (nebylioji išemija). Ypač svarbu miokardo išemija nu-
statyti pacientams, turintiems vainikinių arterijų pokyčių arba sergantie-
siems struktūrine širdies liga, nes tuomet kyla gyvybei grėsmingų kompli-
kacijų, netgi staigios mirties pavojus.

Klinikiniai požymius sergant ūminiu inkstų nepakankamumu. 
Ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas pasireiškia staiga, per kelias valan-

das arba dienas. 
Pacientams pirmiausia sumažėja arba visai neišsiskiria šlapimas. Atsiranda pa-

tinimų, pakyla arterinis kraujo spaudimas. Esant sunkiai ligos eigai, gali atsirasti 
plaučių pabrinkimas, atsiranda dusulys, pasireiškia kvėpavimo nepakankamumas. 
Dėl smegenų pabrinkimo gali atsirasti traukuliai, sutrikti sąmonė. Ūminis funkcijos 
nepakankamumas inkstų pasireiškia staiga, per kelias valandas arba dienas. Pradėjus 
gerėti inkstų funkcijai, pradeda daugėti šlapimo, jo kiekis gali siekti net iki 10 l per 
dieną. Pilnai inkstų funkcijos visiškai normalizuojasi per kelis mėnesius. Ūminio 
inkstų funkcijos nepakankamumo prognozė labai priklauso nuo pagrindinės ligos 
bei gretutinių ligų ir komplikacijų. 30–60 proc. pacientų, išgyvenusių ūminį inkstų 
funkcijos nepakankamumą, inkstų funkcija vėl būna normali, 25–50 proc. – kiek 
sumažėjusi, 10–15 proc. – terminalinis inkstų funkcijos nepakankamumas. 

Hepatinės encefalopatijos laipsniai.
I laipsnis: nedidelis mieguistumas, lėtesnis mąstymas, pablogėjusi dėmesio kon-

centracija, euforija arba apatija, savikritikos praradimas, psichomotorinių testų defek-
tai. Elektroencefalogramoje (EEG) pokyčių nėra. Šiuos pokyčius nelengva atpažinti. 
Dažnai jų nepastebi, neįvertina nei gydytojas, nei šeimos nariai. 

II laipsnis: padidėjęs mieguistumas, ypač dieną, nemiga naktį, kalba nerišli, 
nemotyvuotas elgesys, apatija, aiškus drebulys, švelnūs neurologiniai simptomai. EEG 
pakitusi su aiškiu generalizuotu lėtesniu ritmu (teta aktyvumas). 

III laipsnis: pacientas miega beveik visą laiką, bet pažadinamas. Gali vykdyti pa-
prastus paliepimus. Kalba nesuprantama, neaiški. Dezorientacija, stuporas, slopinimą 
keičia agresyvumas, sujaudinimas. EEG labai pakitusi su teta aktyvumu ir trifazėmis 
bangomis. 

IV laipsnis: koma, su (ar be) reakcija į skausmą. EEG: laipsniškai lėtėjantis 
elektrinis aktyvumas, delta bangos. Iš burnos jaučiamas specifinis salstelėjęs kepenų, 
česnako arba pūlių kvapas (foetor hepaticus).

Šokas pagal vyraujančius kraujotakos sutrikimus skirstoma:
•	 Hipovoleminį (sumažėja kraujo tūris).
•	 Distribucinį (sumažėja sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas).
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•	 Širdinį (sutrinka širdies kaip siurblio funkcija). 
Slaugos veiksmai šoko atveju: užtikrinti paciento kvėpavimo takų praeinamumą 

ir adekvatų deguonies tiekimą; stabdyti išorinį kraujavimą; atlikti skysčių infuziją; 
atlikti procedūras, skirtas gydytojo, stebėti gyvybinius rodiklius ir apie pokyčius in-
formuoti gydytoją; stebėti laboratorinius rodiklius ir apie pokyčius pranešti gydy-
tojui; įkišus pastovų kateterį, matuoti valandinę diurezę; matuoti CVS ir pranešti 
apie pokyčius gydytojui; vykdyti profilaktiką: kvėpavimo, infekcijos, pragulų, skaus-
mo, žaizdų; bendrauti ir bendradarbiauti; gydytojo paskyrimų vykdymas; slaugos 
veiksmų dokumentavimas; užtikrinti dvasiškio buvimą, pageidaujant pacientui arba 
šeimos nariams. 

Sąmonės sutrikimo laipsniai.
1. Dezorientacija (pritemusi sąmonė): su pacientu galima palaikyti pokalbį, 

tačiau į klausimus atsako pavėluotai, sutrikusi savivoka, lako ir erdvės su-
vokimas.

2. Stuporas: pacientas giliai miega, o pažadintas nerišliai ir sunkiai atsako į 
klausimus. Vyzdžių ir kelių refleksai normalūs. 

3. Soporas: miega neprižadinamai, tačiau vyzdžių ir kelių refleksai išlieka.
4. Koma: miega neprižadinamai, išnykę vyzdžių ir kelių refleksai.
Slaugant komos ištiktus pacientus reikia atsižvelgti į fizines, psichologines ir etines 

aplinkybes. Gyvybės palaikymas ir tolesnių komplikacijų arba negalios išvengimas 
yra tokios slaugos prioritetas. Tačiau, bendraujant su šeimos nariais arba globėjais, 
reikia atsižvelgti ir į psichologinius veiksnius, nes jie gali užtikrinti atvirą bendradar-
biavimą. Paciento psichologiniai poreikiai turėtų būti patenkinami, bendraujant ir 
per lytėjimą (Leigh, 2001). Tokių pacientų slaugymas yra sunkus ir kupinas iššūkių 
procesas. Tačiau paciento poreikių tenkinimas gali turėti teigiamų rezultatų pačiam 
pacientui, jo šeimai ir sveikatos priežiūros profesionalui 

Biologinės mirties požymiai nustatomi pagal šių kriterijų visumą: sustoja širdis; 
nėra spontaninio kvėpavimo; raumenų atonija; arefleksija; išsiplėtę ir nereaguojan-
tys į šviesą vyzdžiai. Širdies raumuo miršta lėčiau nei galvos smegenų ląstelės, todėl 
kartais pavyksta atgaivinti širdies ir kvėpavimo funkciją, tačiau dėl įvykusių pokyčių 
galvos smegenyse žmogui gyvybės grąžinti nepavyksta; išnykus kvėpavimui arba šir-
dies veiklai, po 1–2 min. išnyksta sąmonė, dar po 5 min. žmogus miršta.
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2.2.9. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacijos aptarimas.
Stebėsena ŪKŠN atveju. Kvėpavimo stebėsena: gylis, dažnis; stebima dėl dis-

pnėjos: padėtis lovoje, odos spalva, kosulio pobūdis, skreplių spalva, ar neatsirado 
gurguliuojantis kvėpavimas); neurologinė būklė; veido, lūpų ir nagų atspalvis; labo-
ratoriniai rodikliai. 

Slaugos tikslai: sumažinti priežastis sukeliančias simptomus; užtikrinti adekva-
tų aprūpinimą audinius deguonimi; normalizuoti skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą; 
normalizuoti ŠRB pusiausvyrą; užkirsti kelią komplikacijoms; užtikrinti kvėpavimo, 
pragulų, tromboembolijų prevenciją; užtikrinti adekvatų maitinimąsi; užtikrinti tin-
kamą slaugą tuštinimosi ir šlapinimosi metu; bendrauti ir bendradarbiauti su paci-
entu bei jo artimaisiais ir suteikti informaciją pagal savo kompetenciją.

2.9. SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Hipovolemiją gali sukelti šios būklės. 
Kraujavimas: kraujavimas iš virškinamojo kanalo, blužnies plyšimas, negim-

dinis nėštumas, šlaunikaulio lūžis, retroperitoninis kraujavimas. užsitęsęs vėmimas; 
viduriavimas, žarnų nepraeinamumas, lėtinė arterinė hipertenzija, sepsis, priešope-
racinis žarnų paruošimas (klizmos). 

Skysčių apykaitos sutrikimai: skysčių sumažėjimas, t. y. hipovolemija, skysčių 
padidėjimas, t. y. hipervolemija.

Skysčių netekimas dėl chirurginės intervencijos. Operacijos metu į veną lašina-
mais skysčiais reikia kompensuoti skystį: netenkamą dėl kraujavimo, netenkamą 
„trečiojo tarpo” (translokacinį) skystį, patenkinti palaikomąjį skysčio poreikį. 

Dehidratacijos (hipovolemijos) klinikiniai simptomai: troškulys, nuovargis, 
bendras silpnumas, mieguistumas; blogas audinių turgoras; sausa oda, gleivinė, lie-
žuvis; sumažėjęs išorinių jungo venų prisipildymas; tachikardija, ortostatinė hipo-
tenzija; oligurija, azotemija; hipotenzija; sutrikusi sąmonė; šokas. 

Slaugytojo funkcijas infuzioterapijos metu: 
•	 Paruošti infuzines sistemas. 
•	 Jei numatomas kraujo arba jo komponentų perpylimas – transfuzines siste-

mas. 
•	 Išsiaiškinti ir turėti reikiamą kraujo arba kraujo komponentų kiekį iki trans-

fuzijos pradžios. 
•	 Patikrinti paciento ir donoro kraujo arba kraujo komponentų tapatumą 

(ABO, Rh). 
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•	 Patikrinti galiojimo terminus. 
•	 Punktuoti – kateterizuoti periferinę veną. 
•	 Stebėti paciento būklę esant pokyčių, informuoti apie juos gydytoją. 

Veiksniai, turintys įtakos venų punkcijai:
•	 Trauma, liga arba gydymas.
•	 Paciento amžius ir svoris.
•	 Dehidracija.
•	 Paciento vartojami medikamentai.
•	 Aplinkos temperatūra. 
•	 Venų spazmai.
•	 Paciento nerimas arba susijaudinimas procedūros metu.

Intraveninės injekcijos metu adata pradūrėte veną. Jūsų veiksmai: ištraukti adatą 
ir užspausti venų punkcijos vietą tol, kol sustos kraujavimas. Priklausomai nuo prie-
žasties, gali būti pasitelktos šios priemonės:

•	 Pakelti galūnę;
•	 Jei reikia, uždėti šaldomąjį maišelį.
•	 Patepti šaldomojo kremo ir užspausti.

Komplikacijos, kurių randasi perdozavus medikamentų:
•	 Medikamentų perdozavimas ir elektrolitų disbalansas.
•	 Medžiagų apykaitos sutrikimai parenterinės mitybos metu, susiję su serumo 

gliukozės kiekiu.
•	 Toksinų koncentracija medikamentuose, gali sąlygoti šoko sindromą.
•	 Oro embolija susidariusi dėl per anksti ištuštėjusių talpyklų.
•	 Veninių komplikacijų padažnėjimas (flebitas, susidaręs dėl per silpnai atskies-

tų dirginamųjų medžiagų).
Komplikacijos, kurių randasi dėl per mažo medikamentų kiekio:

•	 Dehidratacija.
•	 Metabolizmo sutrikimai.
•	 Susilpnėjusi organizmo reakcija į medikamentus.
•	 Kateterio okliuzija dėl per lėto arba nutraukto medikamentų tekėjimo.

Dirbtinio maitinimo indikacijos.
Maistinių medžiagų palaikymas turi būti skiriamas pacientams, kurie negali 

gauti reikalingos maistinių medžiagų normos maitinantis įprastu būdu.
•	 Pacientai, negalintys valgyti jiems įprasto maisto (dėl ligų, pvz., anoreksijos, 

gleivinės uždegimo, skonio pokyčių, disfagijos).
•	 Pacientams, negalintiems normaliai maitintis, nepaisant raciono kaitos, reko-

menduojama skirti maisto papildų. 
•	 Pacientams, negalintiems normaliai maitintis ir vartoti maisto papildų, reko-

menduojama jų skirti per zondą.
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•	 Pacientams, kurie dėl sutrikusių funkcijų negali nieko valgyti (pvz., galvos ir 
kaklo srities arba stemplės karcinoma, galvos arba stemplės operacija, galvos 
arba kaklo srities rentgenoterapija ir burnos ertmės arba stemplės fistulė).

•	 Maistinių medžiagų skyrimas intraveniniu būdu taikomas pacientams, ku-
riems nefunkcionuoja skrandis ir žarnynas arba tiems, kurie negali būti mai-
tinami įprastu būdu dėl skirto gydymo. Nefunkcionuojančio skrandžio ir 
žarnyno priežastys: žarnyno obstrukcija, sutrumpėjusio žarnyno sindromas, 
po kaulų čiulpų transplantacijos arba chemoterapijos atsiradęs žarnyno tok-
siškumas, sudėtinga pilvo operacija, nekontroliuojamas vėmimas ir enteroku-
taninė fistulė. 

Maitinant pacientą per zondą, būtina stebėti: 
•	 Medžiagų pasisavinimą per burną.
•	 Kūno svorį.
•	 Šlapalą ir elektrolitų kiekį.
•	 Gliukozės kiekį kraujyje.
•	 Atlikti bendrąjį kraujo tyrimą.
•	 Stebėti skysčių balansą.
•	 Organizmo reakciją į atliekamą procedūrą (pykinimas, pasisotinimas, žarny-

no veikla).
•	 Suvartotų maistinių medžiagų kiekį.
•	 Zondo padėtį.
•	 Stomos (zondo kanalo) būklę.

Indikacijos tracheostomijai atlikti: 
1. Tracheobronchinių gleivių aspiracija.
2. Apeiti bet kokią kvėpavimo trakto obstrukciją.
3. Atpratinti pacientus nuo deguonies palaikymo aparato
Pacientų, kuriems atlikta tracheostomija slaugos aspektai:

•	 Rūpinantis tokiu pacientu: išvardytos priemonės turi būti prie paciento lovos 
arba jam lengvai pasiekiami, jei gydymas yra ambulatorinis:

•	 Išorinių vamzdelių keitimas. 
•	 Vidinio vamzdelio keitimo dažnis priklauso nuo išskiriamų gleivių kiekio, 

tirštumo ir klampumo bei nuo paciento savijautos ir būsenos. Iškart po ope-
racijos vidinę vamzdelio dalį gali tekti keisti kas pusvalandį. Pamainą prade-
dantis slaugytojas turėtų atlikti vamzdelio ir kvėpavimo takų patikrą, įvertinti 
išskyrų kiekį ir tai, ar nereikia drėkinti kvėpavimo takų.
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2.10. SAVARANKIŠKAS DARBAS
Situacija aptarimas.
Slaugos veiksmai.
Kvėpavimo takų priežiūra. Jei pacientui kaupiasi gausios ir tirštos gleivės, 

vamzdelį reikia keisti kasdien, kartais du kartus per dieną. Tai yra vienintelis bū-
das užtikrinti, kad tracheostomijos kanale ir vamzdelyje neprisikauptų didėlis kiekis 
gleivių. Jei pacientui gaminasi mažas kiekis gleivių, vamzdelį galima keisti rečiau, 
pavyzdžiui, kartą per savaitę. Jei paciento tracheostominis kanalas yra pažeidžiamas, 
turi būti keičiamas visas vamzdelis, prieš tai išvalius ir dezinfekavus žaizdą. Toliau 
būtina stebėti pacientą dėl galimų komplikacijų.

Burnos priežiūra, deguonies drėkinimas
Tinkamas deguonies tiekimo palaikymas, paciento informavimas
Gyvybinių funkcijų stebėsena.
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