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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Skubiosios medicinos klinika
Dr. Paulius Dobožinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ekstremaliosios medicinos katedra
Doc. dr. Andrius Pranskūnas,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Intensyviosios terapijos klinika
Prof. dr. Vincentas Veikutis,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Klinikinės kardiologijos laboratorija
Prof. dr. Žilvinas Dambrauskas,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Chirurgijos klinika
Prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinika
Prof. dr. Edmundas Kaduševičius,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Fiziologijos ir farmakologijos institutas
Prof. dr. Rimantas Kėvalas,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vaikų ligų klinika
Dr. Laima Juozapavičienė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anesteziologijos klinika
Dr. Asta Krikščionaitienė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ekstremaliosios medicinos katedra
Aida Mankutė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Skubiosios medicinos klinika
Domantas Rainys,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika
Jonas Šurkus,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Nefrologijos klinika
Prof. dr. Eglė Vaitkaitienė,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ekstremaliosios medicinos katedra
Kalbos redaktorė
Rita Kliopmanienė
Dizainerė
Airinga Valiulytė
Viršelyje
Andreas Vesalius graviūra „Memento Mori“
Eivenių g. 2, 50161, Kaunas
info@skubiojimedicina.lt
© LJEM, 2019
© Skubioji medicina, 2019
ISSN 2669-0179
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

61

Moksliniai darbai

The Lithuanian Journal of Emergency Medicine is an official journal of Lithuanian Society for Emergency
Medicine. LJEM is a bi-annual peer-reviewed journal aimed at the emergency physicians, nurses and other
specialists working in the emergency medicine and other relevant fields.
Editor-in-Chief
Prof. Dinas Vaitkaitis MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Disaster Medicine
Senior Editor
Lina Bardauskienė MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Emergency Medicine
Assistant Editor
Rūta Marija Nadišauskaitė,
Lithuanian University of Health Sciences
Editorial Board
Prof. Pranas Šerpytis MD PhD,
Vilnius University Hospital Santaros klinikos
Robertas Samalavičius MD PhD
Vilnius University Hospital Santaros klinikos
Assoc. Prof. Kęstutis Stašaitis MD PhD
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Emergency Medicine
Paulius Dobožinskas MD PhD
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Disaster Medicine
Assoc. Prof. Andrius Pranskūnas MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Intensive Care
Prof. Vincentas Veikutis MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Laboratory of Clinical Cardiology
Prof. Žilvinas Dambrauskas MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Surgery
Prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynaecology
Prof. Edmundas Kaduševičius MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Institute of Physiology and Pharmacology
Prof. Rimantas Kėvalas MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Pediatrics
Laima Juozapavičienė MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Anaesthesiology
Asta Krikščionaitienė MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Disaster Medicine
Aida Mankutė MD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Emergency Medicine
Domantas Rainys MD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Plastic and Reconstructive Surgery
Jonas Šurkus MD,
Lithuanian University of Health Sciences, Nephrological Clinic, Lithuania
Prof. Eglė Vaitkaitienė MD PhD,
Lithuanian University of Health Sciences, Department of Emergency Medicine, Lithuania
Language editor
Rita Kliopmanienė
Designer
Airinga Valiulytė
Front cover
Andreas Vesalius „Memento Mori“
Lithuanian Society for Emergency Medicine
Eiveniu 2, LT-50161, Kaunas, Lithuania
Skubiojimedicina.lt, LJEM.LT
© LJEM 2019
© Skubioji Medicina, 2019
ISSN 2669-0187
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

62

Moksliniai darbai

Turinys
Content

Redakcijos skiltis................................................................................................................... 64
Editorial
Gydytojui praktikui................................................................................................................ 65
Numerio tema. Naujas pagalbos teikėjų tinklas Lietuvoje: priartinti gyvybę gelbstinčią
pagalbą prie širdies sustojimą patyrusio žmogaus.................................................................... 65
The Novel First Aid Network in Lithuania: Organized Neighbourly Assistance for Cardiac Arrest Patients

Šiuolaikinės komunikacijos iššūkiai: kaip pasirengimas gali jus išgelbėti?................................. 70
The Challenges of Communication with the Media: How Preparation Can Save You?

Elektrokardiografiniai bifascikulinės blokados požymiai......................................................... 73
Krūtinkaulio lūžiai: ar rentgenografija – tikrai vienintelis tyrimas?........................................... 75
Intraosalinės adatos naudojimas............................................................................................ 78
Skubiosios medicinos rezidentams – naujas mokymosi metodas.............................................. 81
A Novel Learning Method Adapted for Emergency Medicine Residency

Apsinuodijimas alkoholiniais gėrimais................................................................................... 83
Acute alcohol intoxication

Moksliniai darbai................................................................................................................... 85
Mobingo raiška tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų
(problemos atpažinimas ir valdymas)...................................................................................... 85
Workplace Mobbing Among Healthcare Professionals (Problem Identification And Management)

Fizinis paciento suvaržymas teikiant medicinos pagalbą ligoninėje........................................... 90
Perception of Physical Restraints Use Among Hospital Personnel

Traumų priežastys, baigtys ir pagalbos teikimo ypatumai LSMUL Kauno klinikų
Skubios pagalbos skyriuje...................................................................................................... 95
Injury Mechanisms, Outcomes and Characteristics of Assistance at The Emergency Department
at Kaunas Clinics of The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences

Hibridinis mokymas............................................................................................................ 101
Hybrid training

Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

63

Moksliniai darbai

Redakcijos skiltis
Editorial
Memento mori
Memento mori - Arne Vezlijaus graviūra numerio viršelyje primena gyvenimo laikinumą. Viešoje
erdvėje nesiliauja sukrečiantys pranešimai apie palyginus jaunų žmonių priešlaikinę mirtį. Mes,
medikai, visomis išgalėmis bandome padėti atitolinti šį momentą. „Skubiosios medicinos“ pirmąjį
numerį skyrėme pradinio gaivinimo ir automatinės išorinės defibriliacijos svarbai – gyvybę gelbstinčioms rankoms. Atėjo laikas pasakyti visiems: „Memento mori“ – atmink, kad mirsi. Kartais apima neviltis, kai matai, kad viską padarei, bet galėjai padaryti daugiau, jei pagalba būtų greitesnė.
Nepastatysi mediko prie kiekvieno piliečio. Išgyvensi ar ne ir kokia bus gyvenimo kokybė po gaivinimo, labiausiai priklauso nuo pagalbos veiksmų pirmosiomis minutėmis. Kai įvyksta staigi mirtis,
beveik visada viskas priklauso nuo aplinkui esančių žmonių. Pažangių užsienio šalių patirtis rodo,
kad prisidėjus bendruomenei, galima išgelbėti du – tris kartus daugiau nelaimę patyrusių žmonių
Todėl šio numerio tema - naujas pagalbos teikėjų tinklas Lietuvoje ir pirmųjų AED ALERT mobiliosios programėlės vartotojų patirtis.
Didžioji dalis problemų medicinoje kyla ne dėl to, ką medikas „ne taip padarė“, bet dėl to, kad
„ne taip pasakė“. Komunikacija, bendraujant su žiniasklaida, medikams dažniausiai ir yra krizių
komunikacija. Bendravimas su žurnalistais neretai tampa nemalonia patirtimi. Kaip jai pasiruošti
aptariama pirmajame gydytojui praktikui skirtame straipsnyje. Toliau šiame skyriuje aptariami aktualūs praktiniai klausimai, su kuriais susiduria skubią medicinos pagalbą teikiantys specialistai
ir pateikiami klinikiniai atvejai: kaip EKG nustatyti bifascikulinę blokadą, ar rentgenografija tikrai
vienintelis tyrimas įtariant krūtinkaulio lūžį, kada ir kaip naudoti intraosalinę adatą. „Nuodų“ tema
– intoksikacija alkoholiu ir skubi pagalba.
Publikuojami trys jaunųjų kolegų moksliniai straipsniai neapleidžia aktualijų srities: kokias traumas patyrę pacientai lankosi LSMUL Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje ir ką medikai mano
apie paciento fizinį suvaržyma. Dar viena ultra-aktuali tema, kurios pavadinimo reikšmę sužinojome gavę straipsnio juodraštį gerokai prieš nelaimę vienoje iš ligoninių – mobingas, kas tai ir kaip
jis yra paplitęs.
Mūsų skubiosios medicinos rezidentūra yra lyderių tarpe diegiant studijų naujoves. Žurnale rasite
trumpą informaciją apie atnaujintus ir standartizuotus LSMU skubiosios medicinos rezidentūros
seminaraus, parengtus pagal Foundations of Emergency Medicine (JAV ) skubiosios medicinos rezidentams skirtą mokymo platformą. Esame dėkingi visiems dėstytojams, gydytojams, administratoriams, prisidėjusiems prie šios programos įgyvendinimo.

Prof. dr. Dinas Vaitkaitis
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Numerio tema
Naujas pagalbos teikėjų tinklas Lietuvoje:
priartinti gyvybę gelbstinčią pagalbą prie širdies
sustojimą patyrusio žmogaus
Asta Krikščionaitienė

Skubioji medicina 2019;1:65–69
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Ekstremaliosios
medicinos katedra
Autorius susirašinėjimui
Asta Krikščionaitienė
asta@smp.lt

Santrauka
Išgyvensi ar ne ir kokia bus gyvenimo kokybė po gaivinimo, labiausiai priklauso nuo pagalbos
veiksmų pirmosiomis minutėmis. Dėl šių priežasčių būtina plėtoti pagalbos teikėjų tinklą, pasiekiantį širdies sustojimą patyrusius pacientus tiek viešose vietose, tiek namų aplinkoje. Nuo 2019 m.
kovo mėn. praktinius pradinio gaivinimo mokymus sėkmingai baigę žmonės kviečiami į savo mobiliuosius telefonus įdiegti mobiliąją aplikaciją AED ALERT. Užsiregistravę pagalbos teikėjai gauna
pranešimus apie 750 metrų spinduliu nuo jų įvykusią staigią mirtį. Pirmieji programą išbandžiusieji neslepia ypatingo jausmo ir susižavėjimo.
Reikšminiai žodžiai: AED ALERT, pirmos pagalbos teikimas, širdies sustojimas.

The Novel First Aid Network in Lithuania:
Organized Neighbourly Assistance for Cardiac Arrest Patients
Summary
Lithuanian University of
Health Sciences, Department
of Disaster Medicine
Corresponding author
Asta Krikščionaitienė
asta@smp.lt

The survival and health condition are dependent on the first aid provided in the first golden minutes after a heart attack. Performance of both cardiopulmonary resuscitation and external automated defibrillation before the arrival of an ambulance highly increases the chances of patient’s recovery without any major neurological damage. In Lithuania, since March of this year, people who
completed the practical first aid training are able to join the AED ALERT network via an app. In case
of a sudden death, the first aiders receive a notification identifying the place of an emergency and
are able to provide the assistance before the arrival of professional help. People who have already
received notifications via AED ALERT claim an extra-ordinary feeling of fulfillment.
Keywords: AED ALERT, first aid, cardiopulmonary resuscitation, external automated defibrillation.

Vietoj prologo
Įsivaizduokite, kad gyvenate A mieste ir jus
gatvėje ištinka staigi mirtis. Pro šalį ėjęs žmogus iš karto nustato, jog esate be sąmonės ir
kvėpuojate nenormaliai. A mieste, kai kas nors
paskambina greitosios medicinos pagalbos
(GMP) numeriu dėl nesąmoningo žmogaus,
kurio kvėpavimas yra agoninis, dispečeris nedelsdamas pradeda teikti gaivinimo instrukcijas telefonu, o įvykio liudininkas nedelsdamas
pradeda daryti kokybiškus krūtinės ląstos paspaudimus, vadovaujamas dispečerio. Per 45
sek. nuo skambučio GMP dispečeris išsiunčia į
įvykio vietą medikus bei aktyvina pagalbos teiSkubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

kėjų tinklą. Pirmosios pagalbos tinklo savanoriai (profesionalūs pirmosios pagalbos teikėjai:
policijos pareigūnai ar ugniagesiai gelbėtojai
arba gaivinti mokantys visuomenės nariai) į
įvykio vietą atvyksta per 4 min. nuo širdies sustojimo. Su savimi jie atsineša automatinį išorinį defibriliatorių (AID), jį prijungia ir atlieka
defibriliaciją per 5 min. nuo širdies sustojimo.
Po 6 min. į įvykio vietą atvyksta pirmoji GMP
medikų brigada, kuri stabilizuoja jūsų būklę
ir sėkmingai perveža į tinkamą ligoninę. Tikimybė, jog savomis kojomis išeisite iš ligoninės,
siekia beveik 75 proc.
Dabar įsivaizduokite, kad gyvenate B mieste. Istorijos pradžia tokia pati, tačiau B mieste nėra
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įdiegtos dispečerio vadovaujamo gaivinimo programos, nėra ir pagalbos teikėjų tinklo, todėl
jums padėti norintys aplinkiniai neturi AID ir
nežino, iš kur jį gauti. Pirmoji medikų brigada į
įvykio vietą atvyksta kaip įprastai – per 10 min.
Laikas, žinoma, neblogas, tačiau tas 10 min. niekas jūsų negaivina ir neprijungia AID, nes bijo
pakenkti ar tiesiog nežino, ką daryti. Jūsų šansai
išgyventi širdies sustojimą B mieste beveik lygūs
nuliui. Jūs niekada negrįšite į visavertį gyvenimą.
Lietuvoje didžioji dauguma mūsų gyvename B
miestuose ar bendruomenėse, todėl metas imtis
veiksmų.

Auksinės minutės sustojus širdžiai
Išgyvensi ar ne ir kokia bus gyvenimo kokybė
po gaivinimo, labiausiai priklauso nuo pagalbos
veiksmų pirmosiomis minutėmis [1]. Ne veltui
šios pirmosios (5–6 min.) minutės sustojus širdžiai vadinamos auksinėmis. Tomis minutėmis
beveik niekada šalia nukentėjusiojo nebūna medikų, ir beveik visada viskas priklauso nuo aplinkui esančių žmonių. Apie 60 proc. visų atvejų
staigi mirtis įvyksta liudininkų akivaizdoje, t. y.
aplinkiniai žmonės pamato arba išgirsta, kaip
išnyksta nukentėjusiojo gyvybinės funkcijos
(žmogus praranda sąmonę, nustoja kvėpuoti
arba prasideda agoninis kvėpčiojimas) [2]. Jei šalia esantys žmonės nedelsdami pradeda gaivinti,
tikimybė išgyventi padidėja 3–4 kartus [3, 4].
Net 60 proc. atvejų sustojus širdžiai už ligoninės
ribų iš pradžių pastebimas defibriliuojamas ritmas: skilvelių virpėjimas (SV) ar skilvelių tachikardija (ST) be pulso, kuris pagydomas tik defibriliacija. Defibriliuojamas ritmas ir ankstyva
defibriliacija yra vieni iš labiausiai su išgyvenimu ir gera neurologine baigtimi susijusių nepriklausomų veiksnių. Kiekvieną minutę tikimybė
išgyventi sumažėja 7–10 proc., jei defibriliacija
uždelsiama, o pradinio gaivinimo veiksmai neatliekami, ir 3–4 proc., jei atliekamas pradinis
gaivinimas [5]. Atvykę GMP specialistai, SV/
ST be pulso nustato tik apie 25 proc. pacientų,
nes dažniausiai defibriliuojamas ritmas būna
pasikeitęs į nedefibriliuojamą. Net ir pačiose
turtingiausiose šalyse GMP neatvyksta greičiau
nei per 6–8 min., todėl ieškoma kitų būdų, kaip
neprarasti auksinių minučių ir priartinti gyvybę
gelbstinčią pagalbą prie širdies sustojimą patyrusio žmogaus.

Defibriliatorių viešose vietose
programa
Istoriškai iš pradžių defibriliaciją taikė tik gydytojai ligoninėse. Siekdama sutrumpinti laiką
iki gyvybę gelbstinčios defibriliacijos, 1990 m.
Amerikos širdies asociacija (AŠA) (angl. AmeriSkubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

can Heart Association, AHA) suformulavo defibriliatorių viešose vietose (angl. Public accsess
defibrillation) diegimo koncepciją, ir pradėjo
kurtis AID viešose vietose tinklai [6]. Tokius
automatinius defibriliatorius gali panaudoti
arčiausiai nukentėjusiojo esantys gaivinti mokantys ir nemokantys visuomenės nariai dar
iki atvykstant GMP. Naujausi tyrimai rodo, jog
tikimybė išgyventi siekia apie 70 proc. ir net 7
kartus viršija išgyvenamumo po širdies sustojimo Europos vidurkį [7], jei nukentėjusįjį gaivina
ir defibriliaciją atlieka įvykio liudininkai dar iki
atvykstant GMP, ir apie 40 proc., jei defibriliaciją atlieka GMP medikai [8, 9]. Programas diegti bendruomenėms rekomenduoja ir 2015 m.
Europos gaivinimo tarybos (angl. ERC), ir AŠA
gaivinimo gairės [10, 11]. AŠA rekomenduoja
automatinius išorinius defibriliatorius išdėstyti
tokiu atstumu, kad būtų pasiekiami per 1,5 min.
sparčiai einant [12]. Europos gaivinimo tarybos
gaivinimo gairės rekomenduoja AID įrengti tose
vietose, kur gali įvykti ar buvo įvykęs širdies sustojimas 5 metų laikotarpiu [13]. Norint išgelbėti
daugiau gyvybių, svarbu ne tik didinti gaivinti
mokančių visuomenės narių, bet ir AID skaičių
bei pasiekiamumą [9, 14].

Pirmosios pagalbos teikėjai
Kuo daugiau pirmosios pagalbos teikėjų gaivina
ir atlieka defibriliaciją iki atvykstant GMP, tuo
daugiau pacientų išgyvena ir grįžta į visavertį
gyvenimą be neurologinės pažaidos [9, 15, 16].
Pirmosios pagalbos teikėjus, gaivinančius už
ligoninės ribų, galima skirti į tris grupes. Dažniausiai jais tampa aplinkiniai žmonės, esantys šalia nukentėjusiojo, kurie iškviečia GMP ir
pradeda daryti krūtinės ląstos paspaudimus. Jei
gaivinimas vyksta viešoje vietoje, jie gali atnešti
ir prijungti netoliese esantį defibriliatorių. Kur
yra arčiausias defibriliatorius, skambintojui nurodo GMP dispečeris, bet defibriliatorius turi
būti įtrauktas į viešoje vietoje esančių defibriliatorių tinklą ir apie jį pranešta GMP dispečerinei.
Geriausias išgyvenamumas tų pacientų, kuriems defibriliaciją atlieka aplinkiniai žmonės,
panaudoję netoliese esantį defibriliatorių, dar
iki atvykstant GMP ar dispečerio aktyvintiems
pagalbos teikėjams [17]. Šalia esantys žmonės,
staigios mirties liudininkai, anksčiau aktyvina
GMP, anksčiau pradeda daryti krūtinės ląstos
paspaudimus, atneša ir prijungia automatinį
defibriliatorių nei kitų grupių pagalbos teikėjai.
Viešoje vietoje (darbe, parduotuvėje, sporto salėje ar kt.) gaivinantys pagalbos teikėjai dažniau
būna jaunesnio amžiaus, lyginant su gaivinančiais namų aplinkoje, dažniau jų būna daugiau
nei vienas, o tai galimai lemia geresnę gaivinimo kokybę iki atvykstant GMP.
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„

Nuo 2019 m. kovo
mėn. praktinius
pradinio gaivinimo
mokymus sėkmingai baigę žmonės
<...> gauna pranešimus apie 750
metrų spinduliu
nuo jų įvykusią
staigią mirtį.

Daugelyje šalių, pvz., JAV, Nyderlanduose, Šveicarijoje, kartu su pirmuoju GMP ekipažu dispečeris į įvykio vietą išsiunčia ir kitų pagalbos
tarnybų pareigūnus (policininkus, ugniagesius
gelbėtojus), kurie medicinos literatūroje vadinami profesionaliais pirmosios pagalbos teikėjais,
šie į įvykio vietą paprastai atvyksta greičiau už
medikus, pradeda arba tęsia įvykio liudininkų
pradėtą pradinį gaivinimą. Svarbu, jog profesionalūs gelbėtojai atsiveža ir prijungia automatinį
defibriliatorių [16]. Vienas pirmųjų tokių projektų startavo beveik prieš 30 metų Minesotos valstijoje (JAV): policijos pareigūnai ir ugniagesiai
gelbėtojai buvo apmokyti naudotis AID ir jais
aprūpinti. Įvykus širdies sustojimui, dispečeris
aktyvindavo visas tris pagalbos tarnybas (GMP,
policiją ir gelbėtojus). Gaivinimo veiksmus pradėdavo ir defibriliatorių prijungdavo ta tarnyba,
kuri atvykdavo pirmoji. Įdiegus šią sistemą atgaivintų pacientų skaičius reikšmingai padidėjo, nes sutrumpėjo laikas iki pagalbos suteikimo
[18]. Faktu, jog policijos pareigūnai nelaimės
atveju dažnai atvyksta greičiau už medikus,
sėkmingai pasinaudojo ir kitos šalys. Ciuriche
(Austrija) 2009 m. visi policijos pareigūnai buvo
aprūpinti AID ir kartu su GMP medikais vykdavo į gaivinimo kvietimus. Policijos pareigūnus
įtraukus į pagalbos teikėjų tinklą, laikas iki pradinio gaivinimo sutrumpėjo 3 min., o laikas iki
pirmosios defibriliacijos net 6 min. Įdiegus šią
sistemą, išgyvenusiųjų iki išrašymo iš ligoninės
skaičius padvigubėjo [19].
Trečioji ir naujausia pagalbos teikėjų grupė – tai
dispečerio aktyvinami gaivinti mokantys visuomenės nariai, kurie SMS žinute ar per mobiliąją
informaciją gauna tikslią informaciją, kur yra
nukentėjusysis, patyręs širdies sustojimą. Vieni
jų siunčiami tiesiai prie nukentėjusiojo, kiti – atnešti arčiausiai esantį AID. Nyderlanduose tokia
pagalbos sistema veikia jau daugiau nei dešimtmetį. Įvykus širdies sustojimui, aktyvinama ne
daugiau kaip 20 arčiausiai nukentėjusiojo esančių pagalbos teikėjų. Vienas trečdalis jų siunčiami tiesiai prie nukentėjusiojo gaivinti, o du trečdaliai nukreipiami prie arčiausiai esančio AID.
Tyrimai rodo, jog dispečerio aktyvintų pagalbos
teikėjų dėka sutrumpėjo laikas iki defibriliacijos ir daug dažniau defibriliacija buvo atlikta
gyvenamuose kvartaluose (ne viešose vietose),
lyginant su kitomis pirmosios pagalbos teikėjų
grupėmis, – net 88,4 proc. atvejų [16]. Tikimybė
atgaivinti padidėja, jei į pagalbos kvietimą atsiliepia daugiau nei vienas pagalbos teikėjas [20].
Viename iš geriausių gaivinimo rezultatų Europoje pasiekusių regionų – Šveicarijos Ticino
kantone – pagalbos teikėjus aktyvinantis tinklas
veikia nuo 2006 m. Iki 2014 m. registruotiems
pagalbos teikėjams dispečeris siųsdavo SMS ži-
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nutę su gatvės, kurioje reikia gaivinti, pavadinimu be detalesnės informacijos. Kvietimą priėmęs pagalbos teikėjas turėdavo paskambinti į
dispečerinę, nurodyti savo galimybes pasiekti
nukentėjusįjį, ir tik po to gaudavo kitą SMS su
tiksliu įvykio vietos adresu. Nuo 2014 m. šveicarai pradėjo naudoti mobiliąją aplikaciją pagalbos teikėjų vietai nustatyti ir kvietimams valdyti. Caputo ir bendr. atliktas tyrimas atskleidė,
jog laikas, per kurį aktyvintas pagalbos teikėjas
atvyksta į įvykio vietą, sutrumpėjo 30 proc., o
tai reiškia, jog naudojantis mobiliąja aplikacija,
o ne SMS žinutes siunčiančia sistema anksčiau
pradedami krūtinės ląstos paspaudimai [21].

Pagalbos teikėjų tinklas jau veikia
Lietuvoje
Defibriliatorių viešose vietose programos be
pagalbos teikėjų tinklo pasiekia tik trečdalį
visų pacientų, kuriems sustoja širdis už ligoninės ribų. Dažniausiai širdies sustojimas įvyksta
namų aplinkoje (apie 70 proc.), o gaivinti tenka vyresnio amžiaus šeimos nariams ar artimiesiems. Tikimybė išgyventi ištikus mirčiai
namų aplinkoje yra mažesnė nei viešoje vietoje. Namuose dažniau gaivina vyresnio amžiaus
šeimos nariai ar artimieji, patiriantys didesnį
psichologinį stresą, namų aplinkoje dažniau širdies sustojimo faktas ne iš karto pastebimas ir
atpažįstamas, be to, mažesnė tikimybė, jog šalia
bus pasiekimas defibriliatorius.
Lietuvoje į medicininius kvietimus vyksta tik
GMP medikai. Kol kas tik išimtiniais atvejais
pradinį gaivinimą pradeda ir automatinį defibriliatorių panaudoja kitos spec. tarnybos. Dėl šių
išvardytų priežasčių mums būtina plėtoti pagalbos teikėjų tinklą, pasiekiantį širdies sustojimą
patyrusius pacientus ne tik viešose vietose, bet
ir namų aplinkoje. Svarbu mokyti visuomenės
narius pradinio gaivinimo įgūdžių, įrengti visą
parą pasiekiamus defibriliatorius pačiose bendruomenėse, pvz., privačių namų ar daugiabučių kvartale bei visus mokančius gaivinti raginti
jungtis į tinklą.
Pagalbos teikėjų tinklas Lietuvoje kuriamas remiantis Nyderlandų pavyzdžiu. Nuo 2019 m.
kovo mėn. praktinius pradinio gaivinimo mokymus sėkmingai baigę žmonės kviečiami į
savo mobiliuosius telefonus įdiegti mobiliąją
aplikaciją AED ALERT. Užsiregistravę sistemoje
ir gavę patvirtinimą, jog atitinka keliamus reikalavimus, pagalbos teikėjai gauna pranešimus
apie 750 metrų spinduliu nuo jų įvykusią staigią
mirtį. Pagalbos teikėjas turi galimybę pasirinkti,
kada jis nori būti pasiekiamas. Pranešimą programėlėje gavęs pasiekiamas pagalbos teikėjas
turi atsakyti, ar vyks į iškvietimą. Taip galima
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„

„Linkiu kiekvienam patirti tokį
pilnatvės pojūtį,
kokį patyriau
aš“ – Paulius

stebėti, kiek gelbėtojų pasirengę vykti į įvykio
vietą. Pagalbos teikėjai gauna tikslias įvykio
vietos koordinates bei kelio iki jos planą. Dalis
pagalbos teikėjų siunčiami atnešti arčiausiai
įvykio vietos esančio defibriliatoriaus (jei yra).
Kai pakankamai pagalbos teikėjų sutinka vykti
į nelaimės vietą, kiti gauna atšaukimo pranešimą. Registruotas pagalbos teikėjas programėlėje mato arčiausiai jo esančius defibriliatorius,
taip pat turi galimybę nufotografuoti, aprašyti,
pažymėti žemėlapyje bei siūlyti sistemai naujus
defibriliatorius.
Pagalbos teikėjų tinklo efektyvumas tiesiogiai
susijęs su dispečerinės veikla: kuo greičiau GMP
dispečeris atpažįsta galimą širdies sustojimą,
tuo greičiau aktyvina pagalbos tinkle arčiausiai
nukentėjusiojo esančius savanorius. Nuo 2011 m.
Šiaurės Karolinoje (JAV) ir kitose JAV valstijose
vykdomas HeartRescue projektas, kurio tikslas
– siekti, kad širdies sustojimas būtų anksčiau
atpažintas, efektyviau gydomas ir geriau vertinamas visose pagalbos grandyse ne tik JAV, bet
ir visame pasaulyje. Norint išgelbėti daugiau gyvybių, svarbu ne tik mokyti visuomenės narius
pradinio gaivinimo veiksmų, bet ir apmokyti
GMP dispečerius atpažinti širdies sustojimą [18]
ir pradėti teikti gaivinimo instrukcijas per 60
sek. nuo skambučio [22].

AED ALERT pagalbos tinklo dalyvių
atsiliepimai
Juozas. Kai pasigirdo neįprastas telefono aliarmas, iš pradžių ne visai supratau, kas čia skamba, nes tai buvo pirmas kartas. Supratęs, kad
kažkam reikia pagalbos, nė nedvejodamas išbėgau. Šiek tiek jaudinausi, nes nebuvo aišku,
kur reikia bėgti, kokį atstumą reiks įveikti, kaip
žmonės sureaguos, pamatę nepažįstamą žmogų.
Bėgau apie 800 m. Atbėgęs pamačiau besiblaškantį vyrą, kuris laukė GMP. Gaivinti nereikėjo,
nes jau buvo įvykusi biologinė mirtis.
Lukas. Kai pirmą kartą pamačiau kvietimą, šiek
tiek pasimečiau, bet patikrinęs programėlę supratau, jog kažkam reikia pagalbos. Apėmė nemažas jaudulys, ir metęs pusryčius išbėgau. Nebuvo kada galvoti. Mintys susikoncentravo tik į
tai, jog reikia bėgti, ir greičiau. Namas, kuriame
įvyko nelaimė, buvo priešais manąjį. Šiuo atveju
pasisekė ir gaivinti nereikėjo, nes jau buvo atvažiavusi GMP. Neabejotinai bėgčiau ir kitą kartą, nes sąžinė ir moralė neleistų nesureaguoti į
žmogaus pagalbos šauksmą.
Paulius. Buvau pirmą kartą aktyvintas kaip pirmosios pagalbos teikėjas AED ALERT tinkle. Atstumas iki įvykio – 450 metrų arba 5 min. Jausmas
labai keistas: bėgau ir galvojau, o kaip reikės
prisistatyti, kaip surasti adresą ar butą ir t. t. Tačiau viskas buvo labai paprasta. Lauke jau laukė
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artimasis, nustebo, kad aš ne GMP medikas, o
civilis žmogus, norintis padėti, ir net tokioje situacijoje labai dėkojo. Gaila, kad situacija buvo
beviltiška (pakaruoklis ir jau atšalęs), tačiau tai
mane įkvėpė dar labiau veikti garsinant šį tinklą
Lietuvoje. Linkiu kiekvienam patirti tokį pilnatvės pojūtį, kokį patyriau aš. Esu gaivinęs ir atgaivinęs ne vieną, bet šis jausmas buvo kažkas
tookio... Jei dar neturite AED ALERT programėlės, įsidiekite nedelsdami.

Su gaivinimu susiję terminai
Širdies sustojimo liudininkas – žmogus, kurio
akyse nukentėjusiajam išnyko gyvybinės funkcijos (dingo sąmonė, išnyko normalus kvėpavimas arba prasidėjo agoninis kvėpčiojimas, neliko pulso), arba kuris nematė, bet išgirdo, kaip
šalimais nugriuvo žmogus, o pribėgęs rado jį be
gyvybės požymių.
Pirmosios pagalbos teikėjas / pagalbos teikėjas
– žmogus, teikiantis pirmąją medicinos pagalbą (širdies sustojimo atveju atliekantis pradinio
gaivinimo veiksmus), kol atvyks specializuotą
pagalbą teikiantys medikai.
GMP dispečerio aktyvintas pagalbos teikėjas –
sistemoje registruotas pagalbos teikėjas, sėkmingai baigęs praktinius gaivinimo mokymus ir
turintis tai įrodantį galiojantį sertifikatą, aktyvinamas GMP dispečerio, kai reikia gaivinti.
AED ALERT pagalbos teikėjų tinklas – AED
ALERT sistemoje registruoti pagalbos teikėjai,
sėkmingai baigę praktinius gaivinimo mokymus
ir turintys tai įrodantį galiojantį sertifikatą, aktyvinami GMP dispečerio per mobiliąją programėlę, kai per 750 m nuo jų buvimo vietos reikia
atlikti pradinio gaivinimo veiksmus.

Rekomenduojama AID diegimo viešose
vietose strategija (adaptuota pagal Ringh ir
bendr.) [23]
1. Būtina rinkti standartizuotus duomenis
apie visus gaivinimus už ligoninės ribų.
Žinant tikslias vietas, kuriose dažniausiai
gaivinama ir kuriose yra AID, būtų galima
optimizuoti pagalbą sustojus širdžiai už ligoninės ribų keičiant AID buvimo vietas,
aprūpinant jais pirmiausiai tas, kuriose širdies sustojimo rizika didžiausia.
2. Visi AID turi būti registruoti GMP sistemoje,
kad širdies sustojimo atveju dispečeris galėtų informuoti skambintoją bei pagalbos
tinklo savanorius.
3. AID buvimo vietos turi būti viešinamos
bendruomenėms.
4. AID turėtų būti pasiekiami visą parą. Jei
taip nėra, jų darbo valandos turi būti pažymėtos GMP sistemoje.
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5. Privaloma nuolat mokyti dispečerius ir perklausyti pokalbius, kaip jie bendrauja su
skambintoju ir nurodo atnešti arčiausiai
esantį AID.
6. Širdies sustojimo už ligoninės ribų atveju turi būti siunčiamos dvigubos pajėgos:
GMP medikų ir pagalbos teikėjų su defibriliatoriais. Rekomenduojama kurti ir tobulinti mobiliąsias aplikacijas, padedančias
šalia nukentėjusiojo esantiems žmonėms
nustatyti artimiausio AID buvimo vietą.
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Santrauka
Šiuolaikinė informacinio amžiaus aplinka verčia sistemiškai žiūrėti į komunikaciją su tikslinėmis
organizacijos auditorijomis. Sveikatos priežiūros įstaigų ir medikų komunikacija su visuomene neretai vyksta per žiniasklaidą. Todėl labai svarbu palaikyti kokybišką dialogą su žurnalistais, ypač
krizių metu. Tam turi pasiruošti visos komunikuojančios pusės: tiek žurnalistai ir pašnekovai, tiek
jų auditorija. Šiame straipsnyje pateikiami trumpi patarimai, kaip pasirengti bendravimui su žiniasklaida.
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„

Tam, kad nesusikalbėjimo mažėtų,
pasiruošę turi būti visi
pašnekesio dalyviai: tiek
žurnalistai ir pašnekovai, tiek jų klausanti (ar
skaitanti) auditorija.

Crisis communication is one of the most important parts of crisis management. Good preparation
is crucial in dealing with the media either in crisis or in ordinary times of organization. The origins
and environment of the media must be understood to prepare yourself for the quality interview.
This article provides some practical tips that can help you to improve your communication with
the media.
Keywords: communication, media, crisis communication.
Informacijos srautai ir komunikacijos technologijų įvairovė tapo šiuolaikinės visuomenės
realybe, kurią itin dažnai lydi nesusikalbėjimas,
skandalai, iš to kylantys gandai, griaunantys pasitikėjimą įvairiuose socialiniuose sektoriuose.
Ne išimtis – ir sveikatos apsaugos sektorius: socialinio pasitikėjimo mažėjimas yra plintantis ir
akivaizdus reiškinys ne tik posovietinėse šalyse,
bet ir Vakarų Europoje bei Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Gydytojais, kurie dar XX a. 8 dešimtmetyje buvo vienos patikimiausių profesijų JAV
atstovai, dabar pasitiki tik trečdalis amerikiečių
[9]. Viso pasaulio visuomenės sveikatos priežiūra besirūpinančių specialistų siekiu tampa ne
tik aukštos kvalifikacijos profesinės žinios bei
įgūdžiai, bet ir kitos svarbios savybės. Pasitikėjimo kūrimas, dialogo kultūros palaikymas, efektyvi komunikacija – jau ne tik komunikacijos
specialistų strateginis tikslas.
Vakarų mokslininkai daugiau kaip dešimtmetį
tyrinėja sveikatos organizacijų komunikaciją,
norėdami išsiaiškinti ir pagrįsti visuomenės
pasitikėjimo medikais ir komunikacijos su žiniasklaidos atstovais santykį [7]. Akivaizdu, kad
medicinos sektoriuje, kaip vienoje jautriausių
socialinių sričių, komunikacijai turi būti skiriamas deramas dėmesys, bet būtent jos esmine prasme. Dažnai viešosios komunikacijos
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tikslas suprantamas klaidingai. Komunikacijos
tikslas nėra informuoti ar pranešti naujieną.
Tai nėra būdas ką nors reklamuoti. Pagrindinis
komunikacijos tikslas – vienaip ar kitaip keisti
visuomenės nuostatas, elgesį, požiūrį ir vertinimus [8]. Todėl komunikacija atlieka labai svarbų
vaidmenį formuojant pasitikėjimą bendravimo
srityje.
Net ir šiuolaikiniame greitos, skaitmeninės informacijos amžiuje (WEB 4.0 [5]) bendravimui
su visuomene vis dar reikia „tarpininkų“ – žiniasklaidos. Žiniasklaidos esmė – kelti klausimus, todėl natūralu, kad jos pašnekovams tenka
pareiga į juos atsakyti. Nors teoriškai žurnalistai
ir sveikatos priežiūros specialistai komunikuodami tarnauja bendram tikslui – didinti visuomenės sveikatos raštingumą [4] bei sąmoningumą medicinos klausimais, bendravimas su
žurnalistais neretai tampa nemalonia patirtimi.
Tam, kad nesusikalbėjimo mažėtų, pasiruošę
turi būti visi pašnekesio dalyviai: tiek žurnalistai ir pašnekovai, tiek jų klausanti (ar skaitanti)
auditorija. Žurnalistai ruošiasi keldami klausimus ir išgrynindami problemas. Pašnekovai
kalba auditorijai suprantama kalba ir tik tais
klausimais, kurie yra aktualūs. Visuomenė yra
pasirengusi suprasti ir įsisąmoninti pateiktą
informaciją, jos vedina keičia savo nuostatas ir
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elgesį. Kitaip tariant, yra aukšto sveikatos raštingumo lygio, kuris nulemia ne tik grėsmių
sveikatos sektoriuje supratimą, bet ir sveikatos
priežiūros prieinamumą, net gydymo sėkmę
[6]. Deja, šiandieninėje komunikacijoje idealumo apraiškų mažai – visuomenės sveikatos
raštingumas dar toli gražu nėra patenkinamas,
o bendravimas su žurnalistais dažnai tampa
nereikalingu priešiškumo ir argumentų kovos
lauku. Žurnalistai ieško sensacijų ir per mažai
įsigilina į aprašomą temą. Pašnekovai ne visada
vadovaujasi sąžiningumo, atvirumo ir pasirengimo principais.
Kaip pašnekovams pasiruošti bendrauti su žiniasklaida? Pirmiausia, būtina suprasti šiuolaikinės komunikacijos iššūkius ir žurnalistų
darbo specifiką – su kokiais iššūkiais susiduria
patys žurnalistai, formuodami kasdienes žinutes.

Šiuolaikinės žiniasklaidos iššūkiai
• Skirtumai tarp televizijos, interneto, spaudos ir radijo nyksta, nes žiniasklaidos priemonės persipina. Informacija, pasirodžiusi
spausdintame laikraštyje, ar radijo laidoje
įvykęs pokalbis labai greitai patenka į interneto naujienų portalus.
• Per mažai reporterių ir greitas darbo tempas. Šiandieninių įvykių srautas nenuspėjamas, informacija juda milžinišku greičiu,
todėl reporteriai yra spaudžiami savo redaktorių informaciją pateikti greitai. Savo
ruoštu žurnalistai „spaudžia“ pašnekovus
atsakyti į klausimus čia ir dabar.
• Išnyksta laiko ir atstumo barjerai. Internetinė žiniasklaida, vaizdo turinys ir piliečių
įsitraukimas į turinio formavimą beveik
sunaikino laiko skirtumus ir atstumus.
Naujienos iš viso pasaulio skrieja milžinišku greičiu ir gali pasiekti kiekvieną žmogų
bet kur, kur yra interneto prieiga. Atsakymo
žurnalistams – „rytoj“ nebėra.
• Socialiniai tinklai tampa naujienų šaltiniais. Neretai žiniasklaidoje pasirodančios
naujienos yra paimamos iš socialinių tinklų. Kiekvienas asmuo, apsilankęs sveikatos
priežiūros įstaigoje, gali tapti žurnalistu ar
turinio formuotoju. Turėdamas išmaniuosius įrenginius su vaizdo bei garso fiksavimo priemonėmis ir prieigą prie socialinių
tinklų, pacientas gali išviešinti informaciją
apie gydymo aplinką greičiau, nei tai padarytų tikri žurnalistai. Taigi, šiuolaikinės
komunikacijos priemonės yra dinamiškos
ir privalo reaguoti į rinkos pokyčius, todėl
keičia savo formas ir prieinamumą.
• Šiais laikais labai sunku atskirti vidinę organizacijos problemą nuo išorinės, nes vidinė
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

problema labai greitai gali tapti reiškiniu,
paliesiančiu viešąją erdvę ar kitus suinteresuotuosius (angl. stakeholders).
• Komunikacijos ateitis yra vaizdas. Dar prieš
5 metus komunikacijos specialistų rinka
ūžė nuo tokių sąvokų kaip „turinio rinkodara“, „turinys yra karalius“ (angl. content is a
king), tačiau šiandien matyti, kad didžiąją
dalį turinio sudaro vaizdas. Prognozuojama, kad dar šiais metais 80 proc. viso internetinio turinio sudarys vaizdo įrašai [2].

Komunikacija krizės metu
Didžiausią nerimą bendravimas su žurnalistais
kelia ištikus krizei. Krizė – tai situacija, kuri dažniausiai susiklosto netikėtai, nelauktai. Krizės
metu susiduriama su informacijos stoka, o komunikuoti reikia labai greitai. Nors apie rizikos
ir krizių komunikaciją parašyta daugybė mokslinių straipsnių, išleista vadovėlių, įstaigos turi
savo komunikacijos planus, staigmenos veiksnys ir jį lydintis nerimas vis tiek išlieka, ir tai yra
visiškai normalu.
Krizė gali turėti įtakos ilgalaikei įstaigos ir mediko reputacijai, todėl krizinei komunikacijai
reikia ruoštis iš anksto. Labai svarbu parinkti
tinkamą viešąjį kalbėtoją. Komunikacijos specialistai neretai vartoja frazę: „Kiekviena krizė turi
savo veidą“. Tai reiškia, kad krizės metu komunikaciją vykdo vienas asmuo, kuris geriausiai nusimano savo profesinėje srityje, apie krizę turi
daugiausiai informacijos ir yra visuomet pasiekiamas. O kuo svarbesnė krizė – tuo aukštesnes
pareigas organizacijoje užimantis atstovas turi
tapti viešuoju kalbėtoju. Nepaisant to, kas komunikuos krizės metu, vertėtų atsiminti kelias
bendravimo su žiniasklaida taisykles.
Atsakymas žiniasklaidai, įvykus krizei [3]:
1. Nuraminkite.
2. Atsiprašykite, pareikškite užuojautą arba
apgailestavimą.
3. Paaiškinkite, kas atsitiko.
4. Informuokite, kas bus daroma.
Nesvarbu, komunikuosite krizės ar įprasta tematika, rengiantis pokalbiui su žurnalistais,
vertėtų atsiminti kelis patarimus:
• Pasirenkite 3 pagrindines žinutes, kurias
norite ištransliuoti. Taip bus lengviau nenukrypti nuo temos.
• Nepamirškite, kas yra konfidenciali informacija ir kad be raštiško paciento arba jo
artimųjų sutikimo negalite jokioms šalims
atskleisti informacijos apie jo sveikatą, gydymą ir net buvimą gydymo įstaigoje.
• Atminkite, kad reikia kalbėti trumpai ir aiškiai.
• Nenukrypkite nuo temos.
• Būkite atviras ir nuoširdus. Šiandien didelį
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•

•
•

•
•

•

•

•
•

vaidmenį atlieka nuoširdžios asmeninės istorijos.
Kalbėkite tik apie tai, kuo esate visiškai tikri. Jeigu reikia laiko pasitikslinti informaciją – taip ir sakykite, kad turėtumėte patikrinti faktus ir galėsite juos pateikti po tam
tikro laiko.
Niekada nemeluokite.
Nenuvertinkite auditorijos, su kuria kalbate. Didžiausia klaida, kai pašnekovas bendrauja taip, lyg jo auditorija vis tiek nieko
nesupras.
Jeigu tik įmanoma – atsakykite į klausimus
raštu.
Būkite pasiruošę, kad gali tekti atsakyti į
nemalonius ar iš anksto nesuderintus klausimus. Nėra jokio teisės akto ar žurnalistų
etikos kodekso, kuris teigtų, jog interviu
klausimai turi būti suderinti iš anksto. Apgalvokite visus galimus klausimus, kuriuos
konkrečioje situacijoje jūsų gali paklausti.
Nepamirškite etiketo ir elementaraus mandagumo. Bendravimas su žurnalistais mažai
kuo skiriasi nuo mandagaus bendravimo su
bet kuriais kitais žmonėmis jūsų aplinkoje.
Stenkitės nevartoti specifinės terminijos,
nes kalbate su plačiąja visuomene, o ne tik
su profesinės bendruomenės nariais.
Niekada nekaltinkite kitų.
Nebijokite prisiimti atsakomybės.
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• Nebijokite atsiprašyti ir parodyti, kad situacija yra jautri.
• Nejuokaukite, jeigu humoro jausmas nėra
jūsų stiprioji asmeninė savybė.
• Nevartokite metaforų – pasitelkite iliustruojančius pavyzdžius.
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Įvadas
Širdies nervinės skaidulos, kuriomis plinta impulsas, vadinamos laidžiąja sistema. Impulsai
kyla sinusiniame mazge. Tada jie plinta į prieširdžius miokardu, pereina atrioventrikulinį
(AV) mazgą, Hiso pluoštą ir jo kojytėmis pasiekia
Purkinjė skaidulas skilvelių sienose. Impulsams
pasiekus raumenines skaidulas, raumuo susitraukia, todėl pirma susitraukia prieširdžiai, o
vėliau – skilveliai. Blokada (širdies laidžiosios
sistemos sutrikimas) yra širdies elektrinio impulso sklidimo nervinėmis skaidulomis pakitimas, dėl kurio sutrinka normali širdies veikla.

Literatūros apžvalga

„

Blokada (širdies laidžiosios sistemos
sutrikimas) yra
širdies elektrinio
impulso sklidimo
nervinėmis skaidulomis pakitimas,
dėl kurio sutrinka
normali širdies
veikla.

Blokados pagal impulsų iš sinusinio mazgo blokavimo vietą skiriamos į sinoatrialines, prieširdines ir atrioventrikulines. AV blokadą sukelia
pablogėjęs sinusinio (ar prieširdinio) impulso
plitimas AV mazgu ar Hiso pluoštu. I° AV blokada nustatoma, kai kiekvienas P–Q intervalas
vienodai pailgėjęs daugiau negu 0,20 sek. I° AV
blokadą gali lemti pailgėjęs refrakterinis periodas AV jungtyje, pablogėjęs laidumas prieširdžiuose, Hiso pluošte [1].
Sutrikęs impulso plitimas laidumo sistema ir
skilvelių miokardu sukelia viduskilvelinę blokadą. Impulso plitimas sulėtėja arba nutrūksta
Hiso pluošto kojytėse, jų pluošteliuose ar Purkinjė skaidulose. Viduskilvelinės blokados grupuojamos taip:
• Pagal pažaidos gylį – visiškoji ar dalinė;
• Pagal trukmę – nuolatinė, praeinanti ar
kintanti;
• Pagal lokalizaciją – monofascikulinės (dešiniosios Hiso pluoštos kojytės (DHK), kai-

riosios Hiso kojytės (KHK), KHK priekinio
pluoštelio, KHK užpakalinio pluoštelio),
bifascikulinės, trifascikulinės, nespecifinės
blokados [1].
DHK blokada būna įgimta (esant prieširdžių
pertvaros defektui, plaučių arterijos stenozei,
pirminei plautinei hipertenzijai) arba įgyta
(esant širdies ydoms, miokardo infiltracinėms
ar uždegimo ligoms, ištikus miokardo infarktui,
plaučių arterijos embolijai ir kt.). Šios blokados
metu užrašomas platus QRS kompleksas, nes
pirmiau kairiosios Hiso kojytės suaktyvinamas
kairysis skilvelis, impulsai keliauja per kairiojo
skilvelio miokardą į dešinįjį skilvelį ir taip depoliarizuoja dešinįjį skilvelį.
DHK blokadai būdingi požymiai:
• Širdies ritmas kyla aukščiau skilvelių laidžiosios sistemos;
• Trifazė QRS komplekso forma V1, kartais
V2–3 (RSR‘);
• QR forma aVR derivacijose;
• ST segmento ir T dantelio diskordantiškumas R‘ dantelio atžvilgiu;
• Esant visiškajai DHK blokadai, QRS trukmė
– 0,12 sek. ar ilgesnė, arba R‘ – daugiau nei
0,5 mV (esant dešiniojo skilvelio hipertrofijai R‘ >1,0 mV). Trukmė nuo R pradžios iki R‘
viršūnės V1 derivacijoje ≥0,08 sek.
• I ir V6 derivacijose užrašoma plati, gili S
banga [1, 2].

Klinikinis atvejis
79 m. amžiaus pacientas atvyko dėl pasunkėjusio dusulio fizinio krūvio metu. Išemine širdies
liga serga apie septynerius metus. 2013 metais
buvo atlikta aortos ir vainikinių arterijų jungčių

1 pav. Klinikinio atvejo EKG
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2
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suformavimo operacija. Ligoniui kelis kartus
per metus kartojasi prieširdžių virpėjimo priepuoliai. Atvykusiam šįkart EKG užrašyta bifascikulinė blokada (I° AV ir dešiniosios Hiso pluošto
kojytės blokada), sinusinio ritmo dažnis – 61 k./
min., PQ – 0,29 sek., QRS – 0,16 sek. (1 pav.).

mą, netoleruoti fizinio krūvio, netekti sąmonės.
Vienas iš būdų nustatyti priežastį yra elektrokardiografinis tyrimas.

Literatūra
1.

Apibendrinimas
Širdies laidumo sutrikimai gali būti įgimti ir įgyti. Pacientai gali jausti galvos svaigimą, silpnu-

Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

2.

Burns D. Right Bundle Branch Block (RBBB). LITFL. ECG
Library Diagnosis [Internet]. Life in the Fast Lane. Medical Blog 2019. Available from: https://litfl.com/rightbundle-branch-block-rbbb-ecg-library/
Zofija Ona Markienė. Klinikinė elektrokardiografija. Vilnius, 2000.

74

Gydytojui praktikui

Krūtinkaulio lūžiai: ar rentgenografija – tikrai
vienintelis tyrimas?
Ieva Paliokaitė

Skubioji medicina 2019;1:75–77
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Skubiosios
medicinos klinika
Autorius susirašinėjimui
Ieva Paliokaitė
ieva.paliokaite@gmail.com

Įvadas
Krūtinkaulio lūžis – neretai patiriama trauma
eismo įvykiuose. Jų diagnostika ir tolesnė klinikinė taktika vis dar sukelia skubiosios pagalbos
skyriuose dirbančių medikų diskusijas. Tradiciškai visiems pacientams, kuriems įtariamas krūtinkaulio lūžis, atliekamos šoninės rentgenogramos, tačiau pasaulio praktika ir literatūra rodo,
kad ultragarsinis tyrimas yra ne prastesnis, o kai
kada ir geresnis diagnostikos metodas [3].
Reikšminiai žodžiai: krūtinkaulis, lūžis, roentgenography, diagnosis.

Literatūros apžvalga
Krūtinkaulio lūžius reikėtų įtarti pacientams po
eismo įvykių, kai vyrauja deceleracijos mechanizmas, pacientas nurodo saugos diržo ar vairo
smūgį į krūtinkaulį, taip pat tiesioginės bukos
traumos į priekinę krūtinės ląstos sritį atvejais.
Krūtinkaulio lūžiai gali būti lydimi kitų sužalojimų, tačiau pasitaiko ir kaip izoliuota trauma
[3, 6]. Paprastai lūžiai gydomi konservatyviai,
užtikrinant tinkamą skausmo malšinimą. Reikia įvertinti širdies kontūzijos galimybę – esant
ritmo sutrikimams, širdies nepakankamumo
paūmėjimui, pacientai turėtų būti nuodugniau
tiriami ir hospitalizuojami stebėti. Gydytojas turėtų įvertinti ir paciento amžių, gretutines ligas,
sužalojimus priimant sprendimą [2]. Chirurginis krūtinkaulio lūžių gydymas taikomas retais
atvejais, kai yra ryški dislokacija, lūžgalių nesuaugimas, pseudoartrozė [1, 3].

Standartinis metodas tirti pacientus, patyrusius krūtinės traumą, yra tiesinė krūtinės
ląstos rentgenografija, bet diagnozuojant krūtinkaulį būtina įvertinti ir šonine krūtinkaulio
rentgenograma. Gerėjant kompiuterinės tomografijos (KT) prieinamumui, neretam uždarą
krūtinės traumą patyrusiam pacientui atliekami KT tyrimai, padedantys diagnozuoti ne tik
kaulų lūžius, bet ir plaučių, tarpuplaučio organų pažeidimus, kurių paprastai rentgenogramose nematyti [2]. Ultragarsinis tyrimas (UG)
plačiai naudojamas ne tik radiologų, bet ir skubiosios medicinos gydytojų bei kitų specialistų,
dirbančių Lietuvos miestų skubiosios pagalbos
skyriuose taikant greituosius protokolus dauginę traumą patyrusiems pacientams, tačiau
kaulų lūžių ultragarsinė diagnostika – vis dar
retenybė.
Kiekvieno šių tyrimų vertė diagnozuojant krūtinkaulio lūžius skirtinga. Rentgenografija yra
specifiškesnė už UG tyrimą [5], tačiau galimos
klaidingai teigiamos ar klaidingai neigiamos
interpretacijos. Jas gali lemti įgimti anatominiai
ypatumai, pvz.: krūtinkaulio angos, plyšiai, vertinimą apsunkina ir minkštųjų audinių bei kaulų persidengimas rentgenogramoje [7].
KT tyrimu nustatomi krūtinkaulio lūžiai, kurių
paprastai nematyti rentgenogramose, tačiau ir
šis tyrimas turi trūkumų: ašinio KT skenavimo
metu gali būti pražiūrėti skersiniai krūtinkaulio
lūžiai [6, 7], tiriamasis gauną didelę apšvitą, pats
tyrimas prieinamas ne visuose skubiosios pagalbos skyriuose [7].

1 pav. Ultragarso vaizdas – suaugusio žmogaus krūtinkaulis (paveikslėlio viršuje), normos variantas
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2
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UG tyrimas aptinkant krūtinkaulio lūžius yra
jautresnis už rentgenografiją [7], patogus atlikti prie paciento lovos, išvengiama apšvitos.
Tačiau dėl akustinio šešėlio UG nevizualizuojamas užpakalinis krūtinkaulio paviršius, todėl
negali būti įvertintas lūžio dislokacijos laipsnis
[3, 7]. Tyrimo vertė priklauso ir nuo atliekančio
specialisto patirties.

UG tyrimo technika įtariamų krūtinkaulio lūžių
atvejais: naudojamas linijinis didelio dažnio UG
daviklis, dedamas išilgai krūtinkaulio, vertinami
viso krūtinkaulio ilgio UG vaizdai (1 pav.). Esant
lūžiui, matomas pažeistas krūtinkaulio priekinio kortikalinio sluoksnio vientisumas su galima
dislokacija (žiūrėkite pirmąjį paveikslėlį šioje
nuorodoje)[4]. Svarbu įvertinti anatomines variacijas, amžinius krūtinkaulio raidos ypatumus,
kad nebūtų suklysta diagnozuojant [3].

Klinikiniai atvejai
Pirmasis atvejis

„

2 A pav. Šoninėje rentgenogramoje matomas krūtinkaulis –
normos variantas (pirmasis atvejis)

<...> ultragarso tyrimas krūtinkaulio
lūžiams diagnozuoti turėtų tapti dažniau pasitelkiamu
įrankiu skubiosios
pagalbos skyriuose.

Į Skubios pagalbos skyrių GMP atvežti du pacientai iš eismo įvykio – automobilis atsitrenkė į
staiga sustojusią priešais važiavusią transporto
priemonę. Abu pacientai – keleiviai, sėdėję automobilio gale, prisisegę saugos diržus: 32 metų
moteris ir 25 metų vyras. Abu skundžiasi krūtinkaulio skausmu.
Apžiūrint moterį, matomos saugos diržo žymės:
nubrozdinimai krūtinės ląstos, pilvo srityse,
čiuopiant skausminga krūtinkaulio projekcijoje, kitų traumos požymių nėra. Apžiūrint vyrą
taip pat matomos saugos diržo žymės krūtinės
ląstoje, čiuopiant skausminga krūtinkaulio viršutinėje dalyje, kitų traumos požymių nėra.
Skubios pagalbos skyriuje pacientams atliktos
rentgenogramos (2 A, B, C pav.): moteriai lūžių
nenustatyta, o vyrui diagnozuotas krūtinkaulio
lūžis. Nesant kitų sužalojimų, EKG pokyčių, abu
išleisti gydyti ambulatoriškai.

Antrasis atvejis
Į universitetinės ligoninės Skubios pagalbos
skyrių specialisto konsultacijos iš rajono ligoninės atvežtas 52 metų pacientas – vairuotojas,
nukentėjęs eismo įvykyje, kuriam diagnozuotas

2 B, C pav. Tiesinė rentgenograma be traumai būdingų pokyčių. Šoninėje rentgenogramoje matomas krūtinkaulio vidurinio trečdalio lūžis su dislokacija (pirmasis atvejis)
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

3 pav. Krūtinkaulio proksimalinio galo lūžis su dislokacija
(antrasis atvejis)
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krūtinkaulio lūžis su dislokacija.
Paciento gyvybiniai rodikliai normalūs, EKG
pokyčių nėra. Apžiūrint matoma krūtinkaulio
deformacija proksimalinėje dalyje, čiuopiant
skausminga. Kairioji čiurna imobilizuota gipso
longete dėl vidinės kulkšnies lūžio.
Skubios pagalbos skyriuje atliktoje šoninėje
rentgenogramoje – krūtinkaulio lūžis su dislokacija (3 pav.). Pacientas konsultuotas krūtinės
chirurgo – chirurginio gydymo indikacijų nėra.
Nesant priežasčių gydyti ligoninėje, pacientas
išleistas į namus.
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„

Esant apsunkintoms periferinės
venos kateterio
įvedimo sąlygoms,
kitas atitinkamas
vaistų paskyrimo
kelias gali būti
centrinės venos
kateteris arba intraosalinė adata.

Įvadas

Kai nėra sąlygų įstatyti PVK, kitas būdas leisti
vaistus gali būti centrinės venos kateteris (CVK)
arba intraosalinė adata (IOA) [1]. Išsiaiškinta,
kad laikas, per kurį įstatomas CVK ir IOA skiriasi: vidutinė IOA įstatymo trukmė yra 2,3 ± 0,8
min., o CVK – 9,9 ± 3,7 min. [2, 3]. Toks laiko
skirtumas gali būti lemtingas gyvybei – vaistai
ar skysčiai būtini čia ir dabar. Intraosalinės adatos naudojimas įtrauktas į gaivinimo ir traumą
patyrusio paciento gydymo algoritmus. Skysčius
leidžiant per blauzdikaulyje įstatytą IOA galima
pasiekti 1–3 l/val. greitį, o per žastikaulyje – iki 5
l/val. [18]. Tačiau yra ir atvejų, kada IOA naudoti
negalima (1 lentelė).

kitą vietą priemonei įstatyti. Pavyzdžiui, įstačius
IOA, kai yra lūžęs kaulas, didelė dalis leidžiamo
skysčio išsilies į aplinkinius audinius. IOA jokiu
atveju negalima naudoti pacientams, kurie turi
įgytą ar įgimtą kaulų raidos patologiją, serga
sunkiomis genetinėmis kaulų ligomis ar osteomielitu [22].
Alternatyvios procedūros, būdai. Vietoj IOA galima naudoti PVK ar CVK, tačiau jie pasirinktini,
kai yra pakankamai laiko įstatyti kateterį. Be to,
hipovoleminio šoko atvejais iš dalies atkūrus
skysčių pusiausvyrą per IOA, galima lengviau
įstatyti PVK.
Nepageidaujamo poveikio mažinimas. Daugiausiai nepageidaujamų reakcijų lemia netinkamai
parinkta IOA vieta, todėl svarbu gerai nustatyti
anatominius orientyrus. Sukurta keletas skirtingų IOA prietaisų, pagal veikimo mechanizmą grupuojamų į tris kategorijas. Suaugusiems
pacientams rekomenduojama naudoti elektrinį
IOA prietaisą, nes šiuo būdu IOA įstatoma greičiausiai (procedūros trukmės laiko mediana <10
sek.) [26], palyginti su rankine IOA (procedūros
trukmės laiko mediana – 38 sek.; sėkmingo įstatymo tikimybė vyresniems nei 1 metų pacientams – 50–67 proc.) [27–29].

1 lentelė. Pagrindinės kontraindikacijos IAO adatos naudojimui

Galimos IOA įstatymo vietos:

Periferinės venos kateteris (PVK) – pirmaeilė
priemonė skysčiams ir vaistams švirkšti dauginę traumą patyrusiems, smarkiai dehidratavusiems ar apsinuodijusiems pacientams. Deja,
itin sunkios būklės pacientams dėl nudegimų,
trauminių sužalojimų, edemos ar galimo dažno
intraveninių narkotikų vartojimo ne visada pavyksta įstatyti PVK net ir naudojantis ultragarsu.

Literatūros apžvalga

Kontraindikacijos IAO adatos naudojimui
Odos infekcija IOA statymo vietoje
Kaulo lūžis
Kaulų čiulpų ligos
Osteogenezės sutrikimas
Osteoporozė
Osteomielitas

1. Proksimalinėje blauzdikaulio dalyje – 2 cm
medialine kryptimi ir 1 cm virš blauzdikaulio gumburo (1 paveikslas). Ši vieta yra lengviausiai atrandama.
2. Proksimalinėje žastikaulo dalyje – ties didžiuoju gumburu. Norint saugiai prieiti
prie šios vietos, atliekama paciento rankos
adukcija ir pasukama į vidų, kad dilbis ir
plaštaka būtų ant pilvo (2 paveikslas).
3. Kitos vietos, pvz., krūtinkaulis ar kulkšnys,
pasirenkamos rečiau.

Audinių sutraiškymo sindromas IOA satatymo vietoje
IOA statymo vietoje atlikta chirurginė operacija
Nudegimas
Vietinis celiulitas IOA statymo vietoje
Neseniai atliktas arba nepavykęs IOA įstatymas

Rizika ir nauda. Tiek norint įdurti į kraujagyslę,
tiek į kaulą svarbu atsižvelgti į audinių pažeidimus ar galimas infekcijas ir, jei reikia, pasirinkti
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2
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2 pav.
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Procedūra
Intraosalinės adatos įstatymo eiga naudojant
elektrinį prietaisą:
1. Prieš atliekant procedūrą, užsidedama kaukė, akiniai, sterilios pirštinės ir prijungiama
tinkama adata (kuri parenkama pagal paciento svorį) prie elektrinio prietaiso.
2. Pasirinkta vieta stabilizuojama laisva ranka
ir surandami anatominiai orientyrai.
3. Pasirinkta vieta dezinfekuojama antiseptine priemone.
4. Jei pacientas sąmoningas, adatos dūrio projekcijoje esantys aplinkiniai audiniai infiltruojami vietiniu anestetiku.
5. Lengvai spaudžiant adata duriama statmenai kaului, kol pajuntama, kad adata atsirėmė į kaulą. Šiam veiksmui atlikti elektrinis
prietaisas dar nenaudojamas.

10. Švirkštas atjungiamas ir prie įstatytos IOA
prijungiama lašinės sistema.
11. IOA pritvirtinama pleistru ir steriliu tvarsčiu.
12. Po sėkmingo įstatymo adata pašalinama per
ateinančias 24 valandas prijungus prie adatos švirkštą, sukant pagal laikrodžio rodyklę
ir traukiant.
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Santrauka
Remiantis JAV sukurta skubiosios medicinos rezidentams skirta mokymo platforma, atnaujinti ir
standartizuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto penkerių metų skubiosios medicinos rezidentūros programos seminarai. Seminarų metu rezidentai mažose grupelėse aptaria klinikinius
atvejus, ištiria diagnozę ir pritaiko gydymą, naudodami standartizuotus algoritmus. Tokiu būdu,
užtikrinimas ne tik komandinis darbas, bet ir rezidentų gebėjimų lavinimas, pritaikant teorines
žinias realiose klinikinėse situacijose. Šis naujas metodas standartizuoja skubiosios medicinos rezidentūros mokymą ir suteikia taip reikiamo aiškumo tiek studentams, tiek dėstytojams.
Reikšminiai žodžiai: Skubioji medicina, rezidentūra, mokymosi metodas.

A Novel Learning Method Adapted for Emergency Medicine Residency
Ieva Paliokaitė

Summary
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This year Lithuanian University of Health Sciences established a novel learning and teaching method for the five-year Emergency Medicine residency program. The method is based on the Foundation of Emergency Medicine platform, which unites a great number of Emergency Medicine
specialists and students worldwide in order to standardise a student-centered theory learning by
a series of seminars. Resident students are responsible for the learning process themselves. Each
seminar encompasses two or three clinical cases that are discussed in small groups. Then students
discuss the questions they have with a professor and present their standardised algorithms in order
to diagnose and solve each case. The students are being monitored for their preparation for the
seminar and their abilities to adapt their knowledge in real life emergency situations. After the
seminars, the summaries are displayed at the Foundations of Emergency Medicine platform. This
new teaching program allows the standardisation of the Emergency Medicine residency program
and gives so much needed clarity for both students and their professors.
Keywords: Emergency Medicine, residency, learning method.

„

Remiantis JAV
sukurta <...>
mokymo platforma, atnaujinti
ir standartizuoti
LSMU skubiosios
medicinos rezidentūros programos
seminarai.

Skubiosios medicinos rezidentai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Skubiosios
medicinos klinikoje naujus mokslo metus pradėjo ne tik priėmę būrį naujų kolegų – rezidentus pasitiko atnaujinta rezidentūros programa.
Remiantis JAV sukurta Foundations of Emergency Medicine skubiosios medicinos rezidentams
skirta mokymo platforma, atnaujinti ir standartizuoti LSMU skubiosios medicinos rezidentūros programos seminarai.
Foundations of Emergency Medicine (FoEM) –
nuo 2014 metų pradėta kurti platforma, administruojama, nuolat peržiūrima ir pildoma būrio
skubiosios medicinos specialistų. Joje sukurta
seminarų sistema – po du tris klinikinius atvejus kiekvienam seminarui, kurie apima visas
pagrindines ir rečiau skubiosios pagalbos skyriuje pasitaikančias patologijas pagal sritis, pavyzdžiui: ūminės neurologinės, kardiologinės
būklės, traumos, vaikų ir naujagimių ligos ir
pan. Atvejų nagrinėjimui pasiruošti yra sukaup-
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ta ir kiekvienam seminarui susisteminta teminė
literatūra. Šiuo metu pagal FoEM medžiagą dirba daugiau nei 120 skubiosios medicinos rezidentūros programų, mokosi daugiau nei 3 500
rezidentų. Šios platformos tikslas – standartizuotas rezidentūros programos teorinės medžiagos
mokymas į besimokantįjį orientuotu metodu. Šis
metodas leidžia stebėti ir įvertinti rezidentų teorinį savarankišką pasirengimą bei žinių pritaikymą sprendžiant klinikines situacijas.
Rezidentai patys atsakingi už savo mokymosi
procesą. Savarankiškai prieš kiekvieną seminarą studijuoja pateiktą teorinę temos medžiagą,
kuri neapsiriboja pagrindiniais skubiosios medicinos vadovėliais – rezidentams pateikiami
ir tematiniai moksliniai straipsniai, skubiosios
medicinos specialistų pranešimų vaizdo įrašai,
naujausia skubiosios medicinos tinklaraščių
medžiaga.
Seminarų metu rezidentai mažose grupelėse aptaria po du tris klinikinius atvejus, kurie
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parinkti atsižvelgiant į seminaro temą, padeda
susisteminti teorinę medžiagą, išsiaiškinti rūpimus praktinius klausimus padedant dėstytojui. Dirbant grupelėse naudojami standartizuoti algoritmai, padedantys laikytis aptarimo
sekos. Nagrinėjami kiekvieno klinikinio atvejo
anamnezės ir paciento ištyrimo, diferencinės
diagnostikos, tyrimų ir gydymo aspektai, svarbiausi teoriniai klausimai, susiję su konkrečia
patologija. Kiekvienas grupelės rezidentas, naudodamasis algoritmu, pristato vis kitą šios sekos
etapą. Dėstytojas stebi rezidentų darbą, vertina
teorinį pasirengimą, gebėjimą žinias pritaikyti
sprendžiant klinikines situacijas. Pabaigus nagrinėti klinikinius atvejus, dėstytojas atsako į kilusius klausimus ir trumpai apibendrina temas,
sudėdamas pagrindinius akcentus. Apibendrinamoji medžiaga taip pat susisteminta FoEM
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platformoje ir pateikiama dėstytojams dar iki
seminaro – taip užtikrinama, kad besimokantieji gautų vienodą informaciją nepriklausomai
nuo dėstytojo.
Nėra vieno teisingo kelio mokytis ir mokyti
skubiosios medicinos. Galima pasiklysti tarp
daugelio mokymosi šaltinių ir metodų. Ši nauja
sistema padėjo išdėstyti visą plačią Skubiosios
medicinos rezidentūros programos tematiką
konkrečiu mokymo būdu penkeriems rezidentūros metams. Didžiulis darbas atliktas Skubiosios
medicinos klinikos, Ekstremaliosios medicinos
katedros dėstytojų, administratorių įdiegiant ir
pritaikant programą mūsų rezidentams, labai
svarbus ir kitų programoje dalyvaujančių klinikų
įsitraukimas ir pagalba tobulinant lietuviškąją
seminarų versiją. O svarbiausia – pačių rezidentų palankus įvertinimas ir naujovių palaikymas.
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Santrauka
Su neatsakingu alkoholinių (etanolio) gėrimų vartojimu susijusios būklės (girtumas, ūminis apsinuodijimas etanoliu ir piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės) yra dažniausias trauminių sužalojimų
veiksnys skubiosios pagalbos skyriuose. Riba tarp sunkaus girtumo ir ūminio apsinuodijimo etanoliu dažnu atveju neaiški, ūminis apsinuodijimas ištinka, kai per trumpą laiką suvartojamas per
didelis alkoholinių gėrimų kiekis [1].
Reikšminiai žodžiai: alkoholiniai gėrimai, apsinuodijimas, etanolis.
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Acute alcohol intoxication or drunkenness is a condition caused by a misuse of alcohol. It is the
most often accompanying factor of trauma in emergency department. The boundary between a
severe drunkenness and an acute ethanol intoxication is often unclear. Acute intoxication develops
when there is too much alcohol is consumed in a short period of time.
Keywords: alcohol, drinking, intoxication, ethanol.

Įvadas

„

Manoma, kad vadinamieji nelaimingi
atsitikimai iš tiesų
gali būti nuspėjami
ir išvengiami, <...>
net 30–50 proc.
pacientų, patyrusių
lengvą galvos traumą, buvo vartoję
alkoholio.

Girtumas ir ūminis apsinuodijimas alkoholiu
– dažnos į skubiosios pagalbos skyrius (SPS) atvykusių pacientų būklės, bet ne visada jos yra
tiesioginė pagrindinės ligos ar traumos priežastis [2]. Tam tikrais duomenimis, alkoholio būna
vartoję iki 40 proc. į SPS atvykusių pacientų [3].
Manoma, kad vadinamieji nelaimingi atsitikimai iš tiesų gali būti nuspėjami ir išvengiami,
nes dažniausias trauminių sužalojimų veiksnys – piktnaudžiavimas alkoholiu [4], pvz., net
30–50 proc. pacientų, patyrusių lengvą galvos
traumą, buvo vartoję alkoholio [5].

Toksikokinetika, toksikodinamika
Išgertas alkoholis, visiškai pasisavintas iš virškinimo trakto (apie 20 proc. skrandyje, apie 80
proc. plonosiose žarnose), priklausomai nuo
gėrimo stiprumo ir skrandžio turinio, pradeda
veikti maždaug po 20–60 min., maksimali koncentracija plazmoje susidaro po 1 val. Greitai
pasiskirsto organizmo audiniuose, prasiskverbia pro hematoencefalinę užtvarą, placentą, pasiskirstymo tūris – suaugusiųjų – 0,54–0,6 l/kg,
vaikų – 0,7 l/kg.
Beveik visas išgertas kiekis alkoholio metabolizuojamas kepenyse ir kituose organuose. 90–98
proc. etanolio suskaido alkoholdehidrogenazė,
citochromas P450 ir katalazių sistema. Pagrindiniai tarpiniai metabolitai yra acto aldehidas
ir acto rūgštis, o galutiniai – vanduo ir anglies
dioksidas. Mažiau kaip 10 proc. išgerto etanolio
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pasišalina pro plaučius, inkstus ir odą, jo koncentracija kraujyje vidutiniškai mažėja 0,15–0,2
promilių per 1 valandą.

Toksinis poveikis ir sąveika su vaistais
Alkoholio poveikis labai individualus, jis tiesiogiai veikia audinius, o per receptorius, pvz.,
gama aminosviesto, sukelia neuromediatorių
pokyčius, metabolitai (acto aldehidas, acto rūgštis) sukelia metabolinę ketoacidozę.
Alkoholio sąveika su vaistais gali sunkinti apsinuodijimo simptomus. Etanolis sinergiškai
veikia su visais psichotropiniais vaistais, todėl
sustiprėja ir etanolio, ir antidepresantų, migdomųjų vaistų, opiadų, benzodiazepininių,
antiepilepsinių vaistų poveikis. Sąveikaudamas su disulfiramu ir kai kuriomis kitomis
medžiagomis, pvz., geriamaisiais antidiabetiniais vaistais (chlorpropamidu, tolbutamidu),
antimikrobiniais vaistais (cefalosporinais, izoniazidu, metronidazoliu ir kt.), etanolis sukelia
disulfiramo ir etanolio tipo reakciją.
Gali būti ir kitokių padarinių, pvz., vartojantiems vaistus skausmui malšinti (aspiriną, ibuprofeną) ar varfariną, didėja vidinio kraujavimo
rizika, vartojantiems paracetamolį – kepenų pažeidimo pavojus.

Ūminio apsinuodijimo etanoliu (girtumo) simptomai
Ūminio apsinuodijimo etanoliu simptomai ir požymiai priklauso nuo apsinuodijimo sunkumo,
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kuris priklauso ne tik nuo etanolio kiekio kraujyje, bet ir nuo individualaus toleravimo, pvz.,
esant tokiai pačiai alkoholio koncentracijai kraujyje, alkoholiu piktnaudžiaujantis asmuo gali
būti nedaug apgirtęs, o nepiktnaudžiaujantis
– itin sunkios būklės. Moterys alkoholį paprastai toleruoja blogiau. Dažniausi apsinuodijimo
simptomai: slopinimas, sulėtėjusi reakcija, sulėtėjusi kalba, euforija, nistagmas, neprognozuojamas elgesys, sutrikusi koordinacija, nestabili
eisena, sutrikusi atmintis, stuporas, koma. Dažnai pasireiškia ir hipotenzija bei tachikardija,
kurias lemia etanolio sukelta periferinė vazodilatacija ar skysčių netekimas [2].

• Intensyvi paciento priežiūra, laikantis
ABCDE principų, reguliariai vertinant kvėpavimo takų būklę bei kvėpavimo funkciją,
palaikant kvėpavimo takų praeinamumą
medicininėmis priemonėmis (trachėjos
intubacija ir dirbtinė plaučių ventiliacija),
jei pacientas to negali padaryti pats.
• Aktyvintoji anglis etanolio neprisijungia,
o skrandžio plovimas dažniausiai neveiksmingas dėl greitos etanolio absorbcijos iš
skrandžio ir žarnyno.
• Sunkiai apsinuodiję pacientai turi būti stebimi SPS stebėjimo poskyryje, taikomas
simptominis gydymas; svarbūs šie gydymo
aspektai:
• Jei pacientas yra komos būklės, būtina kartu su gliukozės tirpalu sušvirkšti į veną 100
mg tiamino.
• Jei pacientas neramus, skiriama benzodiazepininių ir tipinių antipsichozinių vaistų, ažitacijos atveju dar galima skirti ketamino – vieno ar kartu su kitais vaistais [2],
jei yra indikacijų, taikomos fizinio suvaržymo priemonės.
• Kai kuriais atvejais pacientus gali tekti hospitalizuoti, pvz., kai yra gili koma ar kitų
sunkių komplikacijų [2].

Diagnostika
Svarbiausi tyrimai paciento būklei įvertinti yra šie:
• Kraujo dujos ir pH.
• Gliukozė.
• Kalis, natris, laktatas, kepenų fermentų aktyvumas, bilirubinas.
• Svarbu paneigti kitas sąmonės sutrikimo
priežastis: galvos smegenų traumą, hipoglikemiją, hipoksiją, apsinuodijimą kitomis
medžiagomis.
Norint įvertinti etanolio koncentraciją kraujyje,
pirmiausia išmatuojamas etanolio kiekis iškvepiamajame ore alkotesteriu: jutikliu nustatoma
etanolio koncentracija iškvepiamajame ore ir
pagal tai daroma prielaida apie jo koncentraciją
kraujyje. Jutiklio rezultatus gali iškreipti burnoje esantys alkoholio ir jo garų likučiai, maisto ar
kitų skysčių likučiai, dūmai ir kvapas keletą minučių po rūkymo, taip pat ketonai, susidarantys
organizme tinkamai nepavalgius ar sergant kai
kuriomis ligomis, bei kiti veiksniai. Dėl šių priežasčių diagnozei patikslinti gali būti reikalingas
kiekybinis alkoholio tyrimas – etanolio koncentracijos nustatymas kraujyje dujų chromatografijos ar kitais metodais.
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Įvadas. Mobingas – tai visuma poveikio priemonių, kuriomis siekiama pažeminti, sumenkinti ar
išstumti iš organizacijos tam tikrą asmenį.
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Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip pasireiškia mobingas tarp vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.
Tyrimo medžiaga ir metodika. Tyrimas vykdytas vienoje rajono ligoninėje. Atlikta anoniminė anketinė apklausa, naudojant darbo autorės sudarytą klausimyną mobingo pasireiškimui įvertinti.
Rezultatai. Tyrimo metu apklaustas 191 asmens sveikatos priežiūros specialistas. Atsako dažnumas
– 78 proc. Nustatyta, kad darbe mobingą kartais ir dažniau patyria daugiau negu pusė respondentų.
Beveik pusė apklaustųjų kartais ir dažniau patyrė su darbu susijusias patyčias, beveik trys ketvirtadaliai darbuotojų susidūrė su jų darbo kritika, beveik pusė respondentų kartais ir dažniau patyrė
negatyvius susirėmimus, susitikimus.
Išvados. Slaugytojos / akušerės ir slaugytojos padėjėjos mobingą patyrė dažniau nei kiti ASPĮ darbuotojai, o tyrime dalyvavę vyrai – smarkų priekabiavimą, patyčias darbe dažniau nei moterys.
Slaugytojos / akušerės ir slaugytojos padėjėjos dažniau patyrė mobingą iš lygių pareigų bendradarbių nei kitas personalas, o gydytojai – iš mažiau su darbu susijusios patirties turinčių kolegų.
Jaunesni darbuotojai dažniau patyrė mobingą iš daugiau už juos darbo patirties turinčių bendradarbių, iš viršesnes pareigas užimančio bendradarbio ir iš vyresnių kolegų. Mažesnę darbo patirtį
turintys darbuotojai mobingą dažniau patyrė iš vyresnių bendradarbių ir tiesioginio darbo vadovo.
Reikšminiai žodžiai: mobingas, bulingas, psichologinis smurtas, priekabiavimas.

Workplace Mobbing Among Healthcare Professionals (Problem Identification
And Management)
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Background. Mobbing is the totality of means of influence aimed at humiliating, belittling or expelling a person from an organization.
Aims. To determine the ways that mobbing occurs among health care workers in a medical center.
Materials and methods. The study was conducted at one of the region hospitals. An anonymous questionnaire-based survey was conducted, using a questionnaire designed by the author of workplace mobbing among the employees of a personal health care institution.
Results. 191 personal health care workers were interviewed. Response rate - 78 proc.. The results
show that more then half of the respondents have rarely or occasionally experienced mobbing in
their working environment at the analysed medical center. Majority of the repondents have sometimes felt criticised for their work while nearly half of the repondents have rarely or occasionally
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experienced bullying or were facing major disagreements.
Conclusions. The study found that men more often than woman experienced severe harrasment.
The study demostrated that both groups of nurses and medical assisstants experienced mobbing
more often than other medical staff and the perpetrators mostly were colleaques at the same level
of occupation. Doctors, on the other hand, experienced mobbing from less experienced collegues
or those that do not directly work in the same field. The study also uncovered that young specialists
more often experiened mobbing from senior colleagues than the other way arround. Also, young
specialists were harrased by their direct supervisor more often than senior specialistss.
Keywords: mobbing, bullying, psychological abuse, harassment.

Įvadas
Psichologinis smurtas (emocinė prievarta)
(angl. psychological violence (emotonal abuse))
– tai nuolat pasikartojantis elgesys prieš vieną
ar kelis asmenis, juo siekiama paveikti asmens
fizinę, protinę, dvasinę, moralinę ar socialinę
gerovę [1]. Įvairiose kultūrose psichologinio
smurto terminai gali skirtis, mat jie pritaikomi
pagal kalbinius ir kultūrinius ypatumus. Mokslo
literatūroje psichologinio smurto apibrėžimas
taip pat ne vienas, daugelis jų vartojami kaip
sinonimai. Viena priekabiavimo, užgauliojimo,
smurto darbe rūšių yra apibrėžiama mobingo /
bulingo (angl. mobbing / bullying) terminu [2,
3]. Jo paplitimas pasaulyje svyruoja nuo 11 proc.
iki 18 proc. [4, 5]. Mobingo auka darbe gali būti
pažeidžiama per profesinę sritį (viešą pažeminimą, nuomonės menkinimą, kaltinimą dėl
pastangų stygiaus, beprasmių, neatitinkančių
kompetencijos užduočių skyrimą, nušalinimą
nuo sričių, už kurias darbuotojas buvo atsakingas, pernelyg didelį darbo krūvio skyrimą, darbo kontroliavimą ir nerealius terminus), asmeninę reputaciją (užgaulias pastabas, plūdimąsi,
užgauliojimą, bauginimą, menkinimą, užuominas dėl amžiaus, lyties ar kitų asmeninių aspektų, apkalbas), izoliaciją (psichologinį ir socialinį
išskyrimą, galimybių apribojimą, nuomonės
ignoravimą, priešiškas reakcijas, darbui reikalingos informacijos nuslėpimą) [6, 7]. Smurto
atakas darbuotojų santykiuose patiriantys asmenys jaučiasi socialiai izoliuoti, prislėgti, pasigenda palaikymo ir tolerancijos, jaučia nuolatinę grėsmę. Tai, žinoma, daro įtaką organizacijos
klimatui, nes daugėja pravaikštų, krinta darbuotojų motyvacija bei darbo našumas, prarandami
gabūs darbuotojai, blogėja darbo santykiai. Šis
reiškinys atsiliepia fizinei, psichinei ir socialinei
darbuotojų sveikatai [4, 8, 9].
Tema aktuali – tai patvirtina ketvirtasis Europos darbo sąlygų tyrimas, atliktas dar 2005 m.
27 Europos Sąjungos (ES) šalyse. Tyrimo duomenimis, vienas iš dvidešimties ES darbuotojų
per 12 mėnesių buvo patyręs ujimą arba priekabiavimą savo darbo vietoje. Pagal ujimo arba
priekabiavimo darbe dažnumo rodiklį Lietuvos
darbuotojai patenka į pirmąjį ketvertuką, pagal
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diskriminacijos darbe dėl amžiaus rodiklį prastesnė padėtis tik Čekijoje. Lietuvos darbuotojai
1,5 karto dažniau patiria nepageidaujamą seksualinį dėmesį, palyginti su ES šalių vidurkiu, ir
2,5 karto dažniau, palyginti su Latvija [10, 11].
Temos aktualumą patvirtina ir tai, jog atlikta
vos keletas tyrimų psichologinio smurto tema,
kuriuose būtų dalyvavęs visas asmens sveikatos priežiūros personalas. Mūsų tyrimas, norint
nustatyti mobingo raišką, apėmė ne tik slaugytojas, bet visą įstaigos personalą. Tai suteikė
progą į problemą pažvelgti plačiau ir pasidomėti
mobingo prevencijos ir valdymo rekomendacijomis.

Tyrimo medžiaga ir metodai, statistinė
analizė, etikos leidimas
Tyrimas atliktas 2018 m. lapkričio–gruodžio
mėnesiais. Kadangi mobingas pasireiškia įvairiose profesinėse grupėse, į tiriamųjų grupę
buvo įtraukti visi sutinkantys dalyvauti tyrime
X asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai: gydytojai, slaugos specialistai ir kitas
personalas (laboratorijos, vaistinės, ūkių dalies
darbuotojai ir kt.)
Tyrimo instrumentas sudarytas iš trijų dalių
uždarų teiginių (nurodyti galimi atsakymų variantai) ir 6 bendrųjų (tyrimo dalyvių sociodemografinės charakteristikos) klausimų. Teiginiams
įvertinti naudotas Likerto skalės principas, kai
pasirenkamos teiginio vertinimo reikšmės nuo
„visiškai nesutinku“ (atitinka reikšmę „1“) iki
„visiškai sutinku“ (atitinka reikšmę „5“) ir nuo
niekada (atitinka reikšmę „1“) iki kasdien (atitinka reikšmę „5“).
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis
statistine programa SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) 22.0. Statistinių hipotezių
reikšmingumui įvertinti buvo pasirinktas 95
proc. reikšmingumo lygmuo, kai p < 0,05. Statistinių ryšių priklausomumui įvertinti naudotas susijusių požymių chi kvadrato (χ2) ir z
kriterijai.
Tyrimui atlikti buvo gautas įstaigos, kurioje planuojamas tyrimas, vadovo sutikimas ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro
leidimas Nr. BEC-VSV (M) – 10.
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Rezultatai
Tyrimo metu apklausti 191 asmens sveikatos
priežiūros specialistai. Tyrime dalyvavo 86,9
proc. moterų ir 13,1 proc. vyrų. Pagal pareigas
respondentai pasiskirstė į kelias grupes: 50,8
proc. sudarė slaugytojos / akušerės, 22,5 proc.
– slaugytojos padėjėjos, 14,1 proc. – gydytojai,
4,7 proc. – administracijos darbuotojai, 1 proc.
– skyriaus vedėjai ir 6,8 proc. – kiti.
Išanalizavus mobingo raišką tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų, nustatyta,
jog 45,5 proc. apklaustųjų kartais ir dažniau patyrė su darbu susijusias patyčias, o didžioji dalis
(71,1 proc.) darbuotojų susidūrė su šiokia tokia
jų darbo kritika. 48,7 proc. respondentų kartais
ir dažniau patyrė negatyvius susirėmimus, susitikimus. Savo darbe mobingą kartais ir dažniau
patyrė 62,3 proc. respondentų (1 pav.).
Išsiaiškinta, kad mobingą patyrė statistiškai
reikšmingai daugiau slaugytojų / akušerių ir

slaugytojos padėjėjų (66,4 proc.) nei kitų ligoninės darbuotojų (62,3 proc.), p = 0,026 ir dažniau (46,4 proc.) iš lygių pareigų bendradarbių
nei kitas personalas (41,9 proc.), p = 0,04. Tačiau
mobingą iš mažiau su specialybe susijusios darbo patirties turinčių kolegų patyrė statistiškai
reikšmingai daugiau gydytojų (48,3 proc.) nei
slaugytojų / akušerių ir slaugytojų padėjėjų (15
proc.), p = 0,001 (2 pav.).
Išanalizavus duomenis pagal lytį, nustatyta, kad
tyrime dalyvavę vyrai (44,0 proc.) statistiškai
reikšmingai (p = 0,017) dažniau nei kartais patyrė
mobingą iš mažiau už juos su specialybe susijusios darbo patirties turinčių bendradarbių nei
tyrime dalyvavusios moterys (17,5 proc.). Mobingą iš tiesioginio darbo vadovo irgi dažniau patyrė vyrai (48,0 proc.) nei moterys (17,5 proc.) (p =
0,027). Palyginti su moterimis (15,1 proc.), daugiau vyrų (32,0 proc.) susidūrė ir su smarkiu priekabiavimu, patyčiomis darbe, p = 0,037 (3 pav.).

1 pav. X sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų dažniausiai patiriamos mobingo raiškos formos ir jų dažnumas (n = 191)

2 pav. Respondentų skirstinys pagal teiginių, susijusių su mobingo raiška, vertinimą atsižvelgiant į pareigas
*p < 0,05, lyginant su gydytojais (z testas su Chi kvadrato kriterijumi),**p < 0,05, lyginant su kitu personalu (z testas su Chi kvadrato
kriterijumi)

3 pav. Respondentų skirstinys pagal teiginių, susijusių su mobingo raiška, vertinimą atsižvelgiant į lytį
p < 0,05, lyginant vyrus su moterimis (z testas su Chi kvadrato kriterijumi)
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2
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4 pav. Respondentų skirstinys pagal teiginių, susijusių su mobingo raiška, vertinimą, atsižvelgiant į amžių
p < 0,05, lyginant amžiaus grupes iki 50 metų ir nuo 51 metų (z testas su Chi kvadrato kriterijumi)

„

Slaugytojos smurto
aukomis tampa
1,37 karto dažniau
nei kitas ligoninės
personalas.

Išanalizavus duomenis pagal amžių, nustatyta,
kad mobingą iš jaunesnių bendradarbių statistiškai reikšmingai dažniau patyrė darbuotojai
iki 50 m. amžiaus (21,2 proc.) nei vyresni kaip 51
metų (9,6 proc.), p = 0,037. Jaunesni darbuotojai
(33,1 proc.) dažniau susidūrė su mobingu iš daugiau už juos su specialybe susijusios darbo patirties turinčių bendradarbių nei vyresni negu 51
metų respondentai, p = 0,037. Apklaustieji iki 50
m. amžiaus (39,0 proc.) statistiškai reikšmingai
(p = 0,027) dažniau patyrė mobingą iš viršesnes
pareigas užimančio bendradarbio nei vyresnio
amžiaus (23,3 proc.). Jaunesnio amžiaus tyrimo
dalyviai dažniau susidūrė su mobingu iš vyresnių kolegų (33,9 proc.) nei darbuotojai nuo 51
metų (20,5 proc.), p = 0,048 (4 pav.).

Rezultatų aptarimas
Itin stiprus ir darbuotoją sukrečiantis stresorius
yra darbe patiriamas mobingas: pasikartojantis
užgaulus elgesys, patyčios, darbo kritikavimas
ar priekabiavimas [10]. Serbijos pirminėje sveikatos priežiūros grandyje atliktu tyrimu išsiaiškinta, jog iš 1 526 tyrimo dalyvių psichologinį
smurtą darbo vietoje patyrė 803 (52,6 proc.), o
147 (18,3 proc.) iš jų – ir fizinį smurtą [12]. R. Hader, ištyręs psichologinę prievartą darbo vietoje,
nustatė, jog daugiau nei 50 proc. slaugos specialistų patyrė arba galėjo paliudyti apie bauginimą, netinkamą kritiką, bulingą, priekabiavimą,
kitų asmenų pykčio protrūkius [13]. V. Erdogan
ir A. Yildirim atlikto tyrimo duomenimis, per
praėjusius metus 66,4 proc. sveikatos priežiūros darbuotojų patyrė mobingą, pasireiškiantį
izoliacija, 71,8 proc. – išpuolius prieš jų profesinį statusą, 78,1 proc. – asmeninio pobūdžio
psichologinį smurtą ir 28,4 proc. buvo veikiami
neigiamo elgesio, tiesiogiai nukreipto prieš juos
[14]. Mūsų tyrime nustatyta, kad mobingą darbe
kartais ir dažniau patyrė daugiau nei pusė respondentų, beveik pusė apklaustųjų patyrė su
darbu susijusias patyčias bei negatyvius susirėmimus, susitikimus, o didžioji dalis darbuotojų
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

susidūrė su šiokiu tokiu jų darbo kritikavimu.
Slaugytojos smurto aukomis tampa 1,37 karto
dažniau nei kitas ligoninės personalas. Jau pirmaisiais darbo metais 35 proc. slaugytojų patiria žodinę agresiją, 30 proc. – priekabiavimą, 29
proc. – grasinimą panaudoti fizinį smurtą [15,
16, 17]. Turkijoje ištyrus medicinos personalo
patiriamą mobingą ir sąsajas su pasitenkinimu
darbu, buvo nustatyta, jog slaugytojos, palyginti
su gydytojais, yra labiau veikiamos mobingo, o
tai susieta su mažesniu slaugytojų pasitenkinimu darbu [14]. Mūsų tyrimo rezultatai atskleidė,
kad slaugytojos / akušerės ir slaugytojos padėjėjos dažniau patyrė mobingą nei kiti įstaigos darbuotojai, be to, dažniau patyrė mobingą iš lygių
pareigų bendradarbių.
Daugumoje mobingo tyrimų nepakankamai
dėmesio skiriama vyrams, nes manoma, kad
moterys dažniau susiduria su problema. Tačiau
neigiamo pobūdžio veiksmai darbo vietoje gali
būti susiję ne tik su seksualine prievarta ir nukreipti būtent prieš moteris. Turkijoje atliktame
tyrime, skirtame tik gydytojų vyrų patiriamam
mobingui, nustatyta, kad jį patiria net 87,7 proc.
gydytojų [18]. Vis dėlto V. Erdogan ir A. Yildirim
tyrimas atskleidė, kad moterys ir mažesnes pajamas gaunantys tiriamieji mobingo yra veikiami labiau nei vyrai ir didesnes pajamas gaunantys tyrimo dalyviai [14]. Mūsų tyrime vertinant
patiriamo negatyvaus elgesio apraiškas pagal
lytį pastebėta, kad vis dėlto labiau nukenčia
stipriosios lyties atstovai.
Apibendrinant galima teigti, kad mobingą X
ASPĮ kas dieną patyrė 2,6 proc., kartą per savaitę – 2,1 proc., kartą per mėnesį – 4,2 proc.,
kartais – 53,4 proc., o jo išvis nepatyrė tik 37,7
proc. apklaustųjų. Nors atrodytų, kad asmenų,
dažnai patyrusių patyčias, priekabiavimą, psichologinius ar fizinius gąsdinimus, skaičius
nėra didelis, tačiau atsižvelgiant į tai, ką, mokslo literatūros duomenimis, patiria mobingo
aukos ir kokios jo pasekmės asmeniui ar visai
organizacijai, galima daryti išvadą, jog mobingo
prevencija yra būtina. Būtent prevencija yra pa88
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grindinis būdas pagerinti darbo santykius ir išvengti susvetimėjimo. Svarbu imtis išankstinių
veiksmų prieš destruktyvius darbo santykius,
pradėti tam tikrus veiksmus ne tada, kai nukentėjusieji ima skųstis patyrę neigiamą elgesį
darbdaviams, o kur kas anksčiau [19, 20].

6.

7.

8.

Išvados

„

Jaunesni darbuotojai dažniau patyrė
mobingą iš daugiau
už juos darbo
patirties turinčių
bendradarbių, iš
viršesnes pareigas užimančio
bendradarbio ir iš
vyresnių kolegų.

Slaugytojos / akušerės ir slaugytojos padėjėjos
mobingą patyrė dažniau nei kiti ASPĮ darbuotojai, o tyrime dalyvavę vyrai – smarkų priekabiavimą, patyčias darbe dažniau nei moterys.
Slaugytojos / akušerės ir slaugytojos padėjėjos
dažniau patyrė mobingą iš lygių pareigų bendradarbių nei kitas personalas, o gydytojai – iš
mažiau su darbu susijusios patirties turinčių kolegų. Jaunesni darbuotojai dažniau patyrė mobingą iš daugiau už juos darbo patirties turinčių
bendradarbių, iš viršesnes pareigas užimančio
bendradarbio ir iš vyresnių kolegų. Mažesnę
darbo patirtį turintys darbuotojai mobingą dažniau patyrė iš vyresnių bendradarbių ir tiesioginio darbo vadovo.
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Santrauka
Tyrimo tikslas – ištirti medicinos personalo nuomonę apie fizinį pacientų suvaržymą, jų veiksmų
ribojimą sveikatos priežiūros įstaigoje.
Metodika. Tyrimas buvo atliekamas anoniminės apklausos būdu, naudojant Perceptions of Restraint Use Questionnaire (PRUQ) klausimyną. 2018 m. gruodžio–2019 m. kovo mėn. apklausti vienos
ligoninės intensyviosios terapijos, skubiosios pagalbos ir psichiatrijos klinikų darbuotojai.
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 69 slaugytojai, 13 gydytojų ir 30 pagalbinio medicinos personalo darbuotojų.
Svariausia priežastis suvaržyti asmenį – apsaugoti nuo savavališko kateterių išsitraukimo (4,88; SN =
0,42) balo. Mažiausiai ar vidutiniškai svarbios priežastys: noras palengvinti paciento priežiūrą (3,18;
SN = 1,63) ir personalo pervargimas (3,39; SN = 1,67). Gydytojai fizinio suvaržymo priemonių (FSP)
poreikį įvertino mažesniais balais (4,12; SD = 0,75) nei slaugytojai (4,42; SD = 0,58) ar pagalbinis
personalas (4,58; SD = 0,34), p = 0,03.
Išvados. Ligoninėje dirbantys sveikatos priežiūros darbuotojai fizinį asmens suvaržymą laiko svarbiu arba labai svarbiu būdu apsaugoti pacientą nuo galimos tolesnės žalos. Pagalbinis personalas
dažniau negu gydytojai fizinį suvaržymą nurodė esant labai svarbų. Dažniausia priežastis taikyti fizinį suvaržymą – siekis apsaugoti nuo įvairių medicininių priemonių, įleistų į paciento kūno ertmes,
išsitraukimo.
Reikšminiai žodžiai: fizinis suvaržymas, pacientas.
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Aim. Evaluate the perceptions of the physical restraints use among the hospital personnel.
Methods. The research was conducted as an anonymous survey using an adapted version of Physical Restraint Use Questionnaire (PRUQ). Data was collected during December 2018 - March 2019 in
three departments of one hospital: Intensive Care, Emergency Medicine and Psychiatry.
Results. 69 nurses, 13 physicians and 30 medical technicians took part in the survey. The most important reason for restraint use was protection against unauthorized withdrawal of catheters (4.88
SD = 0,42). The least importance was given to the circumstances in order to facilitate patient care
(3.18 (SD = 1,63) and in case of overworked personnel (3.39 (SN = 1,67). Physicians gave lower score
for need of restrains 4,12 (SD = 0,75) than nurses 4,42 (SD = 0,58) or technicians 4,42 (SD = 0,58).
Conclusions. The procedure for the application of physical restraint is an important measure to
protect patients from possible harm or self-harm. Medical technicians support physical restraining
more than physicians. The most important reasons for physical constraining of the patient – protection against unauthorized withdrawal of invasive medical devices.
Keywords: Physical restraints, patient.
Per pastaruosius keturis dešimtmečius fizinio
suvaržymo priemonių (FSP) taikymas klinikinėje praktikoje susilaukė daug tyrėjų, sveikatos
priežiūros, valstybės institucijų darbuotojų ir
advokatų dėmesio. FSP plačiai naudojamos ilgalaikės ir trumpalaikės sveikatos priežiūros įstaigose visame pasaulyje. Atliekama daug tyrimų,
kuriais siekiama rasti būdų apriboti ar panaikinti fizinį pacientų suvaržymą [1], ištirti slau-
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gytojų požiūrį ir suvaržymo aplinkybių suvokimą, indikacijas bei dažnumą [2, 3]. Skaičiavimai
rodo, kad fizinio pacientų suvaržymo dažnumas
smarkiai skiriasi (6–70 proc.) įvairiose šalyse,
bet tam įtakos turi duomenų rinkimo modeliai.
Manoma, kad pacientų suvaržymas skirtingose
šalyse priklauso nuo šalies sveikatos apsaugos
institucijų požiūrio ir naudojamų gairių [4].
Lietuvoje fizinio pacientų suvaržymo taikymas
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reglamentuotas Lietuvos Respublikos psichikos
sveikatos priežiūros įstatymu [5], tačiau priemonės priklauso nuo kiekvienos institucijos vidaus
įsakymų.
Fizinis pacientų suvaržymas apibrėžiamas taip:
„judėjimo laisvės ribojimas taikant fizinio suvaržymo priemones: rankas (žmogaus kūno jėga),
specialiąsias fizinio suvaržymo priemones, pvz.:
liemenes, diržus ar audinio juostas; čiurnos ar
riešo raiščius, pirštines ar specialiąsias kėdes“ [5].
Pagrindiniai fizinio suvaržymo tikslai – apsaugoti pacientą nuo kritimo, padėti išlaikyti stabilią
padėtį, sumažinti gydymo komplikacijų riziką,
apsaugoti pacientą nuo susižalojimo ar kitų
asmenų sužalojimo. Pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, FSP
psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams gali būti taikomos, jei kitos priemonės
neveiksmingos ar neprieinamos ir yra bent viena iš šių priežasčių: 1) siekiant apsaugoti personalą, kitus pacientus nuo psichikos ir elgesio
sutrikimų turinčio paciento galimos padaryti
žalos jų sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui; 2) siekiant apsaugoti nuo galimos žalos savo sveikatai
ar gyvybei patį psichikos ir elgesio sutrikimų
turintį pacientą. Psichikos ir elgesio sutrikimų
turinčių pacientų judėjimo laisvė gali būti ribojama taikant FSP: rankas (žmogaus kūno jėga),
specialiąsias fizinio suvaržymo priemones ar
izoliuojant psichikos ir elgesio sutrikimų turintį
pacientą atskiroje patalpoje [6].
Jungtinėse Amerikos Valstijose su elgesiu susiję
sutrikimai, kai reikalinga skubi pagalba, vis dažnėja. Pastebėta, kad tokio pobūdžio apsilankymų skaičius skubiosios pagalbos skyriuose (SPS)
nuo 2006 iki 2011 metų padidėjo net 50 proc., o
bendrasis apsilankymų skaičius – 8,6 proc. [7].
Kasmet 1,7 mln. atvejų apsilankiusiesiems nustatoma ažitacija. Norėdami sumažinti paciento
ažitaciją ir apsaugoti nuo galimos žalos, medicinos darbuotojai iš pradžių turėtų imtis žodinio
raminimo pagal siūlomas gaires, o jam esant neveiksmingam, pereiti prie fizinio suvaržymo ar
kitų priemonių naudojimo [8].
Nors fizinis suvaržymas SPS taikomas dažnai,
pasitaikė atvejų, kai veiksmai sąlygojo buką krūtinės ląstos traumą, aspiraciją, kvėpavimo slopinimą, asfiksiją ar širdies sustojimą [9]. Be to, SPS
pacientų apklausa rodo, kad 66 proc. apklaustųjų po fizinio suvaržymo jautė sunkią baimę, kuriai įveikti prireikė specialistų pagalbos [10]. Didėjant susidomėjimui šiomis komplikacijomis,
imtasi priemonių joms išanalizuoti ir sumažinti
jų skaičių. Norint padėti sveikatos priežiūros
darbuotojams įvertinti, kada FSP naudoti tikslinga, pradėti naudoti ažitacijos klausimynai,
skalės ir algoritmai [10].
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cientų nepriklausančios aplinkybės, pvz., paros
metas (dažniau popiet ir ankstyvą vakarą) bei
metų laikas (dažniau rudenį). Be to, FSP pasirinkimui ir taikymui įtakos gali turėti šie veiksniai:
gydytojų, slaugytojų ir pagalbinio personalo
asmeninės savybės, (išsilavinimas, pasitenkinimas darbu), pacientų ir personalo kiekybinis
santykis, geba įvertinti kiekvieno paciento krizinę būklę, sunkiai sergančių pacientų atskyrimas nuo kitų pacientų [11].
Nuo 1990 m. FSP naudojimo dažnumas intensyviosios terapijos skyriuose (ITS) didėjo kintant ITS pacientų ligų sunkumui bei pacientų
skaičiui. Siekiama kuo labiau sumažinti dažnumą galimai žalingų situacijų: gydymo trikdymo, tam tikrų gydymo priemonių pašalinimo
(trachėjinių, nazogastrinių vamzdelių, infuzinių
kateterių), nukritimo grėsmę [12, 13].
Seniau laikyta, kad fizinis suvaržymas yra neatsiejama ITS darbo dalis pacientų saugumui užtikrinti. Dabar požiūris keičiasi ne tik ITS, bet ir
kituose skyriuose [13]. Atlikti tyrimai rodo, kad
FSP naudojimas neatsiejamas nuo galimų nepalankių pasekmių: ažitacijos, delyro, potrauminio
sindromo dažnesnio pasireiškimo [13], spaudimo sukeliamų sužeidimų, ilgesnės gydymo
trukmės, mechaninio galūnių sužalojimo, emocinių problemų ar net mirties [17]. Daugeliui
ITS pacientų FSP sukeliamų komplikacijų rizika
didesnė dėl vartojamų raminamųjų preparatų,
dirbtinės ventiliacijos. Šie gretutiniai veiksniai
gali labai pakenkti pacientų psichikos būklei.
Daugeliu tyrimų nėra absoliučiai įrodyta, kad
FSP visiškai nenaudotinos ITS, bet sukaupta nemažai duomenų ir rekomendacijų, kaip apriboti
FSP naudojimą bei komplikacijų riziką [14].
Bet koks fizinis paciento suvaržymas prieš jo valią kelia etinę dilemą, be to, reikalinga papildoma priežiūra. Taigi, kad fizinio suvaržymo naudojimas būtų minimalizuotas, nacionalinės ir
tarptautinės institucijos siekia išsiaiškinti, kaip
tai padaryti [15, 16]. Norint pagerinti situaciją,
gydytojai, slaugytojai ir pagalbinis personalas
turėtų būti informuojami apie galimybes bei būdus, kaip tinkamai pritaikyti FSP [18, 19].
Fizinis pacientų suvaržymas diržais, ypač tais,
kurie naudojami aplink krūtinės ląstą, siejamas su laisvės ir autonomiškumo sutrikdymu,
neigiama įtaka socialiniams santykiams. Reguliariai ir ilgą laiką ribojamas mobilumas gali
pabloginti esamą pacientų sveikatos būklę ar
net sukelti raumenų atrofiją. Suvaržyto asmens
gebėjimas atsistoti ir vaikščioti po FSP taikymo
gerokai pablogėja. Tai gali iš dalies ar visiškai
panaikinti naudą, kurios siekiama taikant FSP:
sumažinti paciento iškritimo iš lovos ar griuvimo riziką. FSP didina riziką būdingų komplikacijų, kurias sukelia judėjimą varžančios
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„

Ligoninėje dirbantys sveikatos priežiūros
darbuotojai fizinį
asmens suvaržymą
laiko svarbiu arba
labai svarbiu būdu
apsaugoti pacientą
nuo galimos tolesnės žalos.

priemonės (spaudimo opos, pneumonija, kojų
venų trombozė) [19]. Imobilizacija dažnai sukelia stresą ir neigiamą poveikį pažinimo
funkcijoms. Jei imobilizuojamaisiais diržais
tvirtinama netaisyklingai, galimas odos nubrozdinimas, minkštųjų audinių suspaudimas, nervų užspaudimas ar kaulų lūžiai, registruota net
mirties atvejų dėl uždusimo [19]. Mirtį gali lemti
netgi taisyklingai panaudotos FSP, jeigu medicinos personalo budrumas nepakankamas.
Tyrimo tikslas – ištirti medicinos personalo
nuomonę apie fizinį pacientų suvaržymą, jų
veiksmų ribojimą sveikatos priežiūros įstaigoje.

myne pateiktus demografinius rodiklius taikant
ANOVA, Tjukio (Tukey) patikimumo standartinį
nuokrypį ir Kruskalio-Valiso (Kruskal-Wallis)
kriterijus. Klausimyno vidinis suderinamumas
vertintas apskaičiuojant Kronbacho alfa koeficientą.

Rezultatai ir jų aptarimas

Tyrimui naudotas iš anglų kalbos į lietuvių išverstas Perceptions of Restraint Use Questionnaire (PRUQ) klausimynas. Jį sudaro vienuolika
teiginių, skirtų išsiaiškinti sveikatos priežiūros
sektoriaus darbuotojų nuomonę apie fizinį pacientų suvaržymą įvairiose situacijose. Jiems įvertinti naudota Likerto skalė, kurios reikšmės yra
nuo vieno (nesvarbu) iki penkių (labai svarbu)
balų. Aukšti balai rodo, kad, darbuotojų nuomone, toje situacijoje būtų saugu ir efektyvu fiziškai suvaržyti pacientą [20, 21].
Tyrimui atlikti 2018-11-02 gautas LSMU Bioetikos
centro leidimas Nr. BEC-MF-31. Apklausa vykdyta 2018 m. gruodžio–2019 m. kovo mėnesiais
vienos ligoninės psichiatrijos, intensyviosios terapijos ir skubiosios pagalbos klinikose. Pagrindinis tyrimo atrankos kriterijus – savanoriškas
darbuotojų dalyvavimas apklausoje. Atspausdintos anketos buvo įteiktos vyresniosioms slaugytojoms, paprašyta užpildyti ir palikti budėjimo
poste, personalas galėjo laisva valia paimti, užpildyti ir palikti anketas ten pat. Užpildytos anketos buvo surenkamos kartą per savaitę.
Statistinė analizė atlikta IBM SPSS programos
24.0 versija. Skaičiuota kiekvieno respondento
visų atsakymų reikšmių suma ir vidurkiai, vėliau duomenys lyginti ir analizuoti pagal klausi-

Sugrąžintos 144 anketos. 32 nepilnai užpildytos
iš tyrimo pašalintos. Tyrime dalyvavo 69 slaugytojai, 13 medicinos gydytojų ir 30 pagalbinio
medicinos personalo darbuotojų.
Apskaičiuotoji klausimyno Kronbacho alfa
reikšmė – 0,89.
Vidutinė bendroji (visų respondentų) klausimyno balų suma buvo 4,42 (SN = 0,56). Aukščiausias atsakymų balų vidurkis pagalbinio medicinos personalo (4,58; SN = 0,35), mažiausias
– gydytojų (4,12; SN = 0,75).
Didžiausiu balu visi respondentai įvertino šią
situaciją: „Apsaugoti asmenį nuo savavališko
šlapimo kateterio ištraukimo“ (4,88; SN = 0,42).
Mažiausią sumą surinko paskutinė klausimyno
situacijų grupė, tiesiogiai susijusi su gydymo
įstaigos darbuotojų darbo kiekiu ir asmenine
būsena: „Sumažinti darbo kiekį, jeigu norite pasilengvinti asmens priežiūrą“ (3,18; SN = 1,63),
„Sumažinti darbo kiekį, jeigu esate pavargę“
(3,39; SN = 1,67), „Sumažinti darbo kiekį, jeigu
nespėjate atlikti kitų savo įsipareigojimų“ (3,41;
SN = 1,63).
Psichiatrijos klinikoje (PK) klausimyną užpildė
43, intensyviosios terapijos klinikoje (ITK) – 45,
skubiosios medicinos klinikoje (SMK) – 24 respondentai: ITK – 4,61 (SD = 0,43), SMK – 4,27 (SD
= 0,52), PK – 4,23 (SD = 0,65) (1 pav.).
Iš 112 respondentų 69 buvo slaugytojai, 13 – gydytojai ir 30 – pagalbinis medicinos personalas.
Gydytojai FSP poreikį įvertino mažesniais balais
(4,12; SD = 0,75) nei slaugytojai (4,42; SD = 0,58)
ir pagalbinis personalas (4,58; SD = 0,34), p =
0,03 (2 pav.).

1 pav. PRUQ balas pagal kliniką

2 pav. PRUQ balas pagal respondentų pareigas

Metodika
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„

Atsižvelgiant į tai,
kad fizinis suvaržymas gali sukelti
sunkių komplikacijų, derėtų fizinio
suvaržymo priemones naudoti kuo
rečiau, randant
joms alternatyvą.

Šiame tyrime klausimyno balai buvo labai dideli, vidurkis – 4,42 (SN = 0,52). Tyrimuose, atliktuose kitose šalyse, vidutiniai PRUQ atsakymų
balai skyrėsi: Airijoje – 2,8 (SN = 1,2) [22], Jungtinėse Amerikos Valstijose – 3,57 [22], Japonijoje
– 2,46 [20].
Daugumoje tyrimų skirtumas tarp pagalbinio
medicinos personalo ir slaugytojų bei vyresniųjų slaugytojų PRUQ balų vidurkio statistiškai
reikšmingi skiriasi [22]. JAV atliktas tyrimas,
kuriuo vertinta medicinos darbuotojų savybių
įtaka FSP taikymui medicinos praktikoje. Nustatyta, kad FSP naudojimo dažnumas statistiškai
reikšmingai susijęs su medicinos darbuotojo
apmokymu naudoti FSP, bendruoju kiekiu žinių
apie fizinį suvaržymą ir skyriumi, kuriame dirbama [22]. Galima daryti prielaidą, kad nuomonių skirtumas, pakartojus analogišką tyrimą didesnėje imtyje, turėtų būti nustatytas tarp visų
nurodytų pareigų ir klinikų.
Tyrimo trūkumas – nedidelė tiriamųjų imtis, tačiau akivaizdu, kad fizinis paciento suvaržymas
ir personalo požiūris į jį yra opus klausimas,
o gana dideli balai, atspindintys, kad paciento
suvaržymas reikalingas, matyt, rodo didelį darbuotojų kvalifikacijos šioje srityje poreikį.
Šio tyrimo duomenimis, medicinos darbuotojai
fizinį pacientų suvaržymą laiko labai svarbiu.
Lyginant su užsienyje atliktais panašiais tyrimais, šios ligoninės darbuotojai labiau linkę
taikyti FSP nei užsienyje. Atsižvelgiant į tai, kad
fizinis suvaržymas gali sukelti sunkių komplikacijų, derėtų FSP naudoti kuo rečiau, randant
joms alternatyvą. Tai pasiekti galima papildomai mokant medicinos personalą apie fizinio
suvaržymo galimybes, tipus, būdus, naudą ir
komplikacijas.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Išvados
Ligoninėje dirbantys sveikatos priežiūros darbuotojai fizinį asmens suvaržymą laiko svarbiu
arba labai svarbiu būdu apsaugoti pacientą nuo
galimos tolesnės žalos. Pagalbinis personalas
dažniau negu gydytojai fizinį suvaržymą nurodė
esant labai svarbų. Dažniausia priežastis, kodėl
reikia taikyti fizinį suvaržymą – siekis apsaugoti
nuo įvairių medicininių priemonių, įleistų į paciento kūno ertmes, išsitraukimo.
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1 lentelė. Klausimynas apie fizinį paciento suvaržymą
Perceptions of Restraint Use Questionnaire (PRUQ)

Visai
nesvarbu

Vidutiniškai
svarbu

a) kritimo iš lovos

1

2

3

4

5

b) kritimo nuo kėdės

1

2

3

4

5

c) užtikrinti saugumui

1

2

3

4

5

2. Neleisti asmeniui klajoti

1

2

3

4

5

3. Neleisti asmeniui imti kito asmens daiktų

1

2

3

4

5

4. Neleisti asmeniui būti nesaugioje aplinkoje

1

2

3

4

5

5. Neleisti sutrikusio mąstymo asmeniui drumsti aplinkinių ramybės

1

2

3

4

5

a) savavališko šlapimo kateterio ištraukimo

1

2

3

4

5

b) maitinimo zondo ištraukimo

1

2

3

4

5

c) venos kateterio ištraukimo

1

2

3

4

5

d) savavališko siūlių pažeidimo

1

2

3

4

5

e) savavališko tvarsčių nuplėšimo

1

2

3

4

5

7. Sudaryti sąlygas neramaus asmens poilsiui

1

2

3

4

5

8. Užtikrinti saugią priežiūrą

1

2

3

4

5

9. Užtikrinti personalo saugumą, apsaugoti nuo netikėto fizinio smurto

1

2

3

4

5

10. Suvaldyti emociškai sujaudintą asmenį

1

2

3

4

5

a) esate pavargę

1

2

3

4

5

b) nespėjate atlikti kitų savo įsipareigojimų

1

2

3

4

5

c) norite pasilengvinti asmens priežiūrą

1

2

3

4

5

Teiginys

Labai
svarbu

1. Apsaugoti asmenį nuo:

6. Apsaugoti asmenį nuo:

11. Sumažinti darbo kiekį, jeigu:
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Traumų priežastys, baigtys ir pagalbos teikimo
ypatumai LSMUL Kauno klinikų Skubios pagalbos
skyriuje
Juozas Cėpla, Vytautas Aukštakalnis
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Santrauka
Įvadas. Lietuvoje 2016 metais, remiantis statistikos departamento duomenimis, nuo traumų mirė
11,27 proc. asmenų. 2016 metų statistika rodo, kad traumos buvo trečia dažniausia mirties priežastis Lietuvoje po kraujotakos sistemos ligų ir piktybinių navikų.
Darbo tikslas – nustatyti traumas patyrusių pacientų, gydytų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės (LSMUL) Kauno klinikų (KK) Skubios pagalbos skyriuje (SPS), traumų priežastis, baigtis ir
pagalbos teikimo ypatumus naudojantis traumos registro duomenimis.
Metodika. Visi LSMUL KK Traumų ir Skubios pagalbos centro SPS intensyvaus stebėjimo palatoje
gydyti pacientai buvo perspektyviai registruojami. Pacientų, atitikusių atrankos kriterijus, duomenys buvo retrospektyviai analizuojami, pasitelkiant jų ligos istorijas. Į registrą įtraukti 358 pacientai, iš kurių buvo išanalizuota 318. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinį programų
paketą SPSS (20.0 versija). Rezultatas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p <0,05.
Rezultatai. Užregistruota 87 (27,67 proc.) moterys ir 231 (72,33 proc.) vyras. Bendrasis amžiaus vidurkis – 44,55 metai, standartinis nuokrypis (SN) –20,04. Vyrų vidutinis ISS (angl. Injury Severity
Score) balas – 14,02 (SN – 12,72), moterų – 12,58 (SN – 13,14) (p >0,05). Dažniausios traumos priežastys: eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo vairuotojai, – 22,64 proc., 19,81 proc. krito iš daugiau kaip 3
metrų aukščio, 16,67 proc. nukentėjusiųjų buvo pėstieji.
Išvados. Sunkiausias traumas patiria jaunesnio ir vyresnio amžiaus pacientai. Jaunesni asmenys
dažniau nukenčia eismo įvykių metu būdami vairuotojai ar keleiviai, o vyresnio amžiaus – pėstieji.
Traumos sunkumas neturi įtakos pacientų mirštamumui.
Reikšminiai žodžiai: traumos komanda, traumos registras, skubios pagalbos skyrius.

Injury Mechanisms, Outcomes and Characteristics of Assistance at The Emergency Department at Kaunas Clinics of The Hospital of Lithuanian University of
Health Sciences
Juozas Cėpla, Vytautas Aukštakalnis
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Aim. To determine the traumatic causes, outcomes and other characteristics of medical assistance
for trauma patients at the Emergency Department (ED) at Kaunas Clinics of The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences by using the data from trauma registry,
Objectives. To investigate the activation and management of trauma team at Kaunas Clinics ED of
Lithuanian University of Health Sciences; to analyze the demographic data of trauma patients; to
analyze the most common types and mechanisms of traumas and their distribution; to analyze the
outcome of trauma patients.
Methods. All patients who were admitted and treated in an intensive ward of the ED of Kaunas Clinics of Trauma and Emergency Department Center of the Lithuanian University of Health Sciences
were prospectively enrolled in the registry. The retrospective data was collected of only those patients‘ histories who satisfied the selection criteria. 358 patients were included in the register, 318 of
which were analyzed. Statistic analysis of data was performed using SPSS 20.0 software. The results
were statistically significant if the statistical significance level p was < 0.05.
Results. 87 (27.67 %) women and 231 (72.33 %) men were registered. The average age was 44.55 ±
20.04 years. Average Injury Severity Score (ISS) of male patients was 14.02 ± 12.72, average ISS of
female patients 12.58 ± 13.14 (p > 0.05). The most common traumatic causes were auto events, when
patients were injured as drivers or passengers (22.64 %), falling from the >3 meters height (19.81 %)
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and auto related incidents, when patients were injured as pedestrians (16.67 %).
Conclusions. The youngest and the oldest age groups were shown to experience the most severe
traumas. The younger people are more likely to suffer the auto accidents as drivers or passengers,
while the older people are more likely to suffer the auto accidents as pedestrians. The severity of
injuries does not affect the patient‘s mortality. Practical recommendations: in order to ensure a
continuous improvement of treatment quality for patients, a consistent monitoring and evaluation
of certain indicators in the trauma register are required.
Keywords: trauma team, trauma registry, emergency department.

Įvadas
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) traumos
yra dažniausia 1–44 metų asmenų mirties priežastis, šioje amžiaus grupėje jos lemia 59 proc.
mirčių [1], o apskritai visoje populiacijoje traumos yra trečia pagal dažnumą mirties priežastis
JAV, 2015 m. statistikos duomenimis. Mirštamumas nuo traumų sudaro 20 proc., o nuo onkologinių ligų – 23,5 proc., nuo širdies ir kraujagyslių ligų – 17,1 proc. [2]. JAV trys pagrindinės
traumų, nuo kurių mirštama, priežastys yra kritimas (29 proc.), eismo įvykiai (28,2 proc.), šautinės žaizdos (15,7 proc.) [3]. Europoje tyčinės ir
netyčinės traumos – dažniausia sergamumo ir
mirtingumo priežastis. Baltijos šalyse mirtingumas nuo išorinių priežasčių vienas didžiausių
visame regione, todėl būtina spręsti šią nerimą
keliančią problemą [4].
Traumos registras yra klinikinių duomenų bazė,
apimanti labai didelę pacientų imtį, sukurta fiksuoti detalią informaciją apie traumas patyrusių
pacientų priežiūrą gydymo įstaigose [5]. Tarptautiniu mastu nacionaliniai traumos registrai
yra įdiegti Vokietijoje, Australijoje ir Naujojoje
Zelandijoje, Kanadoje [6] ir kitose šalyse.
Lietuvoje 2016 metais, statistikos departamento duomenimis, nuo traumų mirė 11,27 proc.
asmenų. Dažniausios priežastys: savižudybė
(823 asmenys), kritimas (401), eismo įvykis
(246), nužudymas (100), išorinė mirties priežastis (3 062). 2016 m. statistika rodo, kad traumos buvo trečia dažniausia mirties priežastis
Lietuvoje po kraujotakos sistemos ligų (23 103)
ir piktybinių navikų (8 197) [7]. Lietuvoje 2007–
2012 m. buvo įgyvendintas Lietuvos Respublikos
administruojamas projektas „Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos
pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“. Projekto metu 2011 m. Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose
(LSMUL KK) buvo suformuota ir pradėjo darbą
traumos komanda. Traumos komandą sudaro
chirurgas, anesteziologas-reanimatologas, ortopedas-traumatologas, dvi slaugytojos, radiologijos technologas ir radiologas, du slaugytojo
padėjėjai. LSMUL KK Skubios pagalbos skyriuSkubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

je (SPS) yra „Raudonoji“ ir „Geltonoji“ traumos
komandos, kurios aktyvinamos atsižvelgiant į
pacientų būklės sunkumą. Tyrimas, analizavęs
Lietuvos traumos sistemos pokyčius, atskleidė,
kad sunkias traumas patyrusių pacientų duomenys nėra analizuojami ir specialiai registruojami [3].
Šio tyrimo tikslas – naudojantis traumos registro duomenimis, nustatyti traumas patyrusių ir
LSMUL KK SPS gydytų pacientų traumų priežastis, baigtis ir pagalbos teikimo ypatumus.

Tiriamoji medžiaga
Tyrimas buvo vykdomas LSMU KK Traumų ir
skubios pagalbos centro Skubios pagalbos skyriuje. Pacientai, patyrę sunkias traumas, buvo
registruojami į traumos registrą. Jeigu pacientui gelbėti aktyvinta traumos komanda, į ligos
istoriją įtrauktas „Traumą patyrusio paciento
apžiūros ir gydymo SPS duomenų lapas“. Šis
dokumentas buvo naudojamas traumų ypatumams vertinti.

Tiriamųjų atranka
Nagrinėtos tik tų pacientų ligos istorijos, kurie
nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31
d. patyrė traumas ir buvo gydyti LSMUL KK SPS.
Įtraukimo kriterijai: a) LSMUL KK SPS buvo aktyvinta traumos komanda; b) paciento amžius
– daugiau nei 18 metų. Į tyrimą nebuvo įtraukti
pacientai, kurie į ligoninę pateko nuo traumos
praėjus daugiau nei 24 valandoms, ir tie, kurie
buvo be gyvybės ženklų.

Tyrimo metodai
Visi LSMUL KK Traumų ir skubios pagalbos centro SPS intensyvaus stebėjimo palatoje gydyti
pacientai buvo perspektyviai registruojami. Pacientų, atitikusių atrankos kriterijus, duomenys
retrospektyviai analizuoti, pasitelkus jų ligos istorijas. Registras sukurtas pagal „Utstein Trauma
Template“ [8], kuris naudojamas Skandinavijos
valstybėse. Registruotas pacientų amžius (pagal
amžiaus grupes: 18–29 metų, 30–39 metų, 40–49
metų, 50–59 metų, 60–69 metų ir daugiau nei
70 metų amžiaus), lytis, traumos tipas (1. Buko96
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ji, 2. Penetracinė), traumos priežastis (1. Eismo
įvykis automobiliu, 2. Eismo įvykis motociklu,
3. Eismo įvykis dviračiu, 4. Eismo įvykis, kur
nukentėjusysis – pėsčiasis, 5. Eismo įvykis kita
transporto priemone, 6. Šautinis sužalojimas, 7.
Durtinis sužalojimas, 8. Partrenkimas (griūvant
medžiui ar krentant luitui), 9. Kritimas iš mažiau kaip 3 metrų aukščio, 10. Kritimas iš daugiau kaip 3 metrų aukščio, 11. Sprogimas, 12.
Kita), traumos pobūdis (1. Nelaimingas įvykis,
2. Savižudybė, 3. Užpuolimas), apskaičiuotas
RTS (angl. 15 Revised Trauma Score) balas teikiant greitąją medicinos pagalbą (GMP) ir SPS,
tam buvo reikalingi duomenys iš GMP ir SPS
(Glazgo komos skalė (GKS), sistolinis arterinis
kraujo spaudimas (AKS), kvėpavimo dažnis), ISS
(angl. Injury Severity Score) GMP ir SPS, krešėjimo rodikliai (tarptautinis normalizuotas santykis, TNS), laikas nuo GMP iškvietimo iki GMP,
laikas nuo iškvietimo iki atvykimo į SPS, laikas
nuo atvykimo į gydymo įstaigą iki atliktų tyrimų
(bendrasis kraujo tyrimas, rentgenografija, ultragarsinis tyrimas, kompiuterinė tomografija),
dienų, kai buvo taikyta dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV), skaičius, lovadienių skaičius intensyviosios terapijos skyriuje, bendrasis lovadienių
skaičius, baigtis (1. Mirtis, 2. Vegetacinė būklė,
3. Sunkus neįgalumas, 4. Dalinis pasveikimas,
5. Visiškas pasveikimas). Analizuoti traumos
komandą reglamentuojantys dokumentai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2016 m.
rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1007, Suaugusiųjų
traumos komandos darbo tvarkos aprašas, 2016
[9].

Duomenų analizės metodai
Visi duomenys buvo renkami ir toliau apdorojami statistinės duomenų analizės programos
SPSS 20.0 versija (angl. Statistical Package for
Social Sciences). Atlikta aprašomoji ir lyginamo-

ji analizė. Pagal matuojamą reiškinį kintamieji
suskirstyti į kiekybinius bei kokybinius ir pritaikyti atitinkami skaičiavimo metodai, pvz., Chi
kvadrato kriterijus. Apskaičiuotas aritmetinis
vidurkis, mediana, standartinis nuokrypis (SN),
statistinis patikimumas ir duomenų reikšmingumas, neparametriniams duomenims vertinti
naudotas Mano-Vitnio (Mann – Whiney) U kriterijus. Duomenys laikyti statistiškai patikimais ir
reikšmingais, kai p < 0,05.

Rezultatai
Į registrą buvo įtraukti 358 pacientai, išanalizuota 318 ligos istorijų (40 pacientų ligos istorijų gauti iš archyvo nepavyko). Užregistruota 87
(27,67 proc.) moterys ir 231 (72,33 proc.) vyras.
Amžiaus vidurkis: bendrasis – 44,55 m., standartinis nuokrypis (angl. Standart deviation)
(SN) – 17,14; moterų – 49,3 m., SN – 20,04; vyrų
– 42,8 m., SN – 15,63 (1 lentelė). Iš kitų ligoninių
buvo pervežti 24 pacientai (7,55 proc.), iš kurių
19 vyrų.
Pagal traumos priežasčių statistiką, dažniausiai
traumas lėmė eismo įvykis: 72 atvejais (22,64
proc.) nukentėjo automobilio vairuotojas ar keleivis, 53 atvejais (16,67 proc.) – pėsčiasis. Moterys statistiškai reikšmingai (p < 0,001) dažniau
(33,33 proc. iš visų traumos priežasčių) nei vyrai
(10,39 proc. iš visų traumos priežasčių) nukentėjo per eismo įvykį kaip pėsčiosios (2 lentelė).
Sunkias traumas patyrusiems pacientams statistiškai reikšmingai (p = 0,018) greičiau buvo
atliekamas ultragarsinis tyrimas (11,69 min., SN
– 22,56), lyginant su patyrusiais nesunkias traumas (16,06 min., SN – 26,3).
Pacientai, patyrę sunkias (ISS > 15) traumas, statistiškai reikšmingai (p < 0,001) daugiau dienų
buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuje
(4,56 d., SN – 13,69), lyginant su patyrusiais nesunkias (ISS < 15) traumas (1,83 d., SN – 7,77),
jiems statistiškai reikšmingai ilgiau taikyta

1 lentelė. Demografiniai duomenys

Amžius

Vyrai n = 231 (proc.)

Moterys n = 87
(proc.)

Iš viso n = 318
(proc.)

p
reikšmė

18–29

57 (24,68)

14 (16,09)

71 (22,33)

> 0,05

30–39

54 (23,38)

19 (21,84)

73 (22,96)

> 0,05

40–49

40 (17,32)

12 (13,79)

52 (16.35)

> 0,05

50–59

48 (20,78)

14 (16,09)

62 (19,5)

> 0,05

60–69

20 (8,66)

9 (10,35)

29 (9,12)

> 0,05

70+

14 (6,06)

18 (20,69)

32 (10,06)

< 0,001

42,8; SN – 15,63

49,3; SN – 20,04

44,55; SN –17,14

Bendrasis
amžiaus vidurkis
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2 lentelė. Traumų priežastys

Vyrai n = 231
(proc.)

Moterys n = 87
(proc.)

p reikšmė

Iš viso n = 318
(proc.)

51 (22,08)

21 (24,14)

>0,05

72 (22,64)

Eismo įvykis: motociklas

8 (3,46)

2 (2,3)

>0,05

10 (4,33)

Eismo įvykis: dviratis

3 (1,3)

1 (1,15)

>0,05

4 (1,26)

24 (10,39)

29 (33,33)

<0,001

53 (16,67)

Eismo įvykis: kita transporto priemonė

4 (1,73)

0

>0,05

4 (1,26)

Šautinis sužalojimas

4 (1,73)

0

>0,05

4 (1,26)

Durtinis sužalojimas

27 (11,69)

4 (4,6)

>0,05

31 (9,75)

1 (0,43)

0

>0,05

1 (0,31)

Kritimas iš <3 m. aukščio

26 (11,26)

11 (12,64)

>0,05

37 (11,64)

Kritimas iš >3 m. aukščio

51 (22,08)

12 (13,79)

>0,05

63 (19,81)

5 (2,17)

0

>0,05

5 (1,57)

26 (11,26)

5 (5,75)

>0,05

31 (9,75)

Traumos priežastis
Eismo įvykis: vairuotojas / keleivis

Eismo įvykis: pėsčiasis

Sunkaus daikto užkritimas

Sprogimas
Kita traumos priežastis
3 lentelė. Atliktų tyrimų ir baigčių analizė

Atlikimo laikas
(min.)
ISS <15

Atlikimo laikas (min.)
ISS >15

p reikšmė

Bendrasis kraujo tyrimas

31,66; SN 26,67

34,62; SN 26,81

>0,05

Rentgenografija

34,74; SN 25,6

39,63; SN 31,78

>0,05

Ultragarsinis tyrimas

16,06; SN 26,3

11,69; SN 22,56

0,018

Kompiuterinė tomografija

38; SN 34,88

43,55; SN 42,35

>0,05

Dirbtinė plaučių ventiliacija (dienos)

1,35; SN 7,55

3,6; SN 13,45

<0,001

1,83; SN 7,77

4,56; SN 13,69

<0,001

Lovadieniai

9,93; SN 14,55

19,58; SN 21,6

<0,001

Mirties atvejai

26 (8,18 proc)

10 (12,99 proc)

>0,05

Intensyviosios terapijos skyrius
(dienos)

dirbtinė plaučių ventiliacija (3,6 d., SN – 13,45,
lyginant su 1,35 d., SN – 7,55), statistiškai reikšmingai ilgiau išbuvo ligoninėje (lovadienių skaičius – 19,58 d., SN – 21,6, lyginant su 9,93 d., SN
– 14,55) (3 lentelė).
Lyginant mirties atvejus pagal amžiaus grupes,
nustatyta, kad vyresnių nei 70 metų pacientų
grupėje mirties atvejų buvo statistiškai reikšmingai (p < 0,001) daugiau (n = 9, 28,13 proc.)
nei kitose amžiaus grupėse (4 lentelė).
Mirštamumas su traumos priežastimi, traumos
tipu, traumos įvykimu darbe statistiškai reikšmingai nesusijęs. Traumos tipas, pobūdis ir paciento būklės sunkumas statistiškai reikšmingai
nesusiję su gydymo trukme.
Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

Rezultatų aptarimas
Vokietijos traumos registro duomenimis, 96 proc.
sunkias traumas patyrusių pacientų į gydymo įstaigas atvyksta prižiūrimi gydytojo (15 505 pacientai) ir 4 proc. prižiūrimi paramedikų (626 pacientai). Gabenimui į ligonines sraigtasparniai
buvo panaudoti 41 proc. (6 680 atvejų) sunkias
traumas patyrusių pacientų. Laikas nuo iškvietimo iki atvykimo į gydymo įstaigą buvo 69 min.,
kai pacientą prižiūrėjo gydytojas, ir 59 min. – kai
paramedikas [10]. Į LSMUL KK SPS skyrių tik 2,2
proc. pacientų atvyko civiliniu transportu arba
patys, visi kiti atvežti GMP automobiliu. Vidutinis laikas nuo iškvietimo iki gydymo įstaigos
– 53 min.
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4 lentelė. Mirčių dažnumas pagal amžių

„

Sunkias traumas
dažniau patiria vyrai, 18–39 metų ir
vyresni nei 70 metų
amžiaus asmenys.

Amžiaus grupė
(metai)

Mirties atvejai

p reikšmė

18–29

4 (5,63)

> 0,05

30–39

0

0,001

40–49

4 (7,69)

> 0,05

50–59

4 (6,45)

> 0,05

60–69

5 (5,8)

> 0,05

70+

9 (28,13)

< 0,001

Vokietijos registro duomenimis, dažniausios
traumos priežastys buvo šios: eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo vairuotojai ar keleiviai (26,8
proc.), kritimas iš daugiau nei 3 metrų aukščio
(19,6 proc.) ir kritimas iš mažiau nei 3 metrų
aukščio (13,9 proc.) [10]. Vokietijos duomenys
iš dalies sutapo su Kauno regiono registru: dažniausios priežastys buvo eismo įvykiai, kuriuose
nukentėjo vairuotojai ar keleiviai (22,64 proc.),
ir kritimas iš daugiau nei 3 metrų aukščio (19,81
proc.), bet trečioje vietoje – eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo pėstieji (16,67 proc.). Oklahomos traumos registro duomenimis, dažniausia
traumos priežastis 2005–2014 metais buvo kritimas, nuo 2005 m., kai sudarė 28 proc. visų traumos priežasčių, ji padažnėjo iki 42 proc. 2014 m.
Nukentėjusiųjų per eismo įvykius nuo 32 proc.
2005 m. sumažėjo iki 21 proc. 2014 m. Krisdami
dažniausiai traumas patyrė 56,9 metų (SN – 29,4)
amžiaus asmenys, eismo įvykiuose kaip vairuotojai ar keleiviai – 37,2 metų (SN – 21,0). Pėsčiųjų
traumos eismo įvykiuose dažnesnės 35,2 metų
(SN – 22,1) vyrams (66 proc.) [3]. Kauno regione
eismo įvykiuose dažniau nukentėdavo pėsčiosios moterys, vyresnės nei 50 metų. Olandijos
registro duomenimis, eismo įvykių metu 18–59
metų asmenys nukentėdavo dažniau nei vyresni kaip 60 metų. Kauno regione daugiausiai per
eismo įvykį nukentėjusių vairuotojų ar keleivių
buvo 18–29 metų amžiaus. Olandijos registro
duomenimis, per eismo įvykius nukentėjusių
pėsčiųjų skaičius buvo vienodas 18–59 metų (3
proc.) ir vyresnių nei 60 metų (3 proc.) amžiaus
grupėse [11]. Kauno regiono duomenimis, eismo įvykių metu dažniau nukenčia vyresni nei
70 metų pėstieji. Olandijos traumos registro
duomenimis, dauginės traumos dažnesnės vyrams iki 80 metų, o vyresnių nei 80 metų amžiaus grupėje – moterims. Kauno regione sunkias traumas dažniau patiria vyrai iki 60 metų, o
nuo 60 metų jų tikimybė didesnė moterims [12].
Tam įtakos gali turėti tai, kad Olandijoje vidutinis vyrų amžius yra 80,0 metų, o moterų – 83,6
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metai, Lietuvoje vidutinis vyrų amžius yra 68,1
metai, moterų – 79,1 metai [11]. Sunkias traumas patyrusių (ISS > 16) vyresnių nei 60 metų
asmenų mirštamumas yra didesnis nei asmenų
iki 60 metų.
Išanalizavus laiką, kada atlikti tyrimai, ir pacientų gydymo trukmę gauti tikėtini rezultatai:
sunkias traumas patyrę pacientai daugiau dienų gydyti intensyviosios terapijos skyriuje ir
kituose skyriuose. Jiems daugiau dienų taikyta
dirbtinė plaučių ventiliacija. Patyrusieji sunkias
traumas anksčiau sulaukia ultragarsinio tyrimo
nei lengvų traumų pacientai, bet pastariesiems
anksčiau atliekama kompiuterinė tomografija,
nors skirtumas nėra statistiškai reikšmingas.
Galimas toks paaiškinimas: sunkias traumas
patyrusiems pacientams reikia daugiau laiko
būklei stabilizuoti, pirmumas teikiamas kvėpavimo funkcijos ir kraujotakos užtikrinimui, greitiems tyrimams, pvz., ultragarsiniam. Lyginant
su Ispanijos registro duomenimis, kompiuterinės tomografijos atlikimo laikas ir pacientų gydymo trukmė nelabai skiriasi: laikas iki pirmo
kompiuterinės tomografijos tyrimo – 43 min.
(SN – 23); dirbtinė plaučių ventiliacija taikyta
5,8 d. (SN – 8,5), lovadienių skaičius – 12,1 d.
(SN – 14,0) [13]. Vokietijos traumos registro duomenimis, 15–50 metų asmenų mirštamumas po
trauminių sužalojimų yra panašus, o vyresnis
amžius tiesiogiai susijęs su mirštamumu [13].
Kauno registro duomenimis, 18–69 metų asmenų mirštamumas svyruoja nuo 5,63 proc. (18–29
m. grupėje) iki 7,69 proc. (40–49 m. grupėje), o
vyresnių nei 70 metų pacientų mirštamumas
padidėja iki 28,13 proc. Tačiau įdomu tai, kad
18–69 metų amžiaus grupėje traumos sunkumo
indeksas didesnis nei kitų. Vyresnio amžiaus
žmonės dėl senatvinių fiziologinių pokyčių, susilpnėjusių kompensacinių mechanizmų patiria
sunkesnius sužalojimus net esant mažesnės kinetinės energijos traumoms. Kadangi populiacija senėja, labai svarbu atkreipti dėmesį į šios
amžiaus grupės asmenų traumų prevenciją, informacijos sklaidą apie ją.

Išvados
Sunkias traumas dažniau patiria vyrai, 18–39
metų ir vyresni nei 70 metų amžiaus asmenys.
Dažniausios traumų priežastys: eismo įvykiai,
kritimas iš daugiau nei 3 metrų aukščio. Vidutinio amžiaus pacientų traumų dažniausios
priežastys – kritimas iš mažesnio nei 3 metrų
aukščio ir durtiniai sužalojimai. Vyresnio amžiaus pacientai dažniausiai nukentėdavo eismo įvykių metu kaip pėstieji. Sunkias traumas
patyrusių pacientų lovadienių skaičius buvo
didesnis, jie ilgiau gydyti intensyviosios terapijos skyriuje, palyginti su pacientais, patyrusiais
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nesunkias traumas. Remiantis atliktu tyrimu
ir kitais moksliniais šaltiniais, norint užtikrinti
pacientų gydymo kokybės gerinimą, reikalingas
nuolatinis tam tikrų rodiklių stebėjimas ir vertinimas. Prevencinės medicinos dėmesys turėtų būti atkreiptas į vyresnio amžiaus pacientų
mokymą, pavyzdžiui, kaip būti saugiu eismo
dalyviu – pėsčiuoju. Būtent ši visuomenės grupė yra labiausiai linkusi nukentėti eismo įvykių
metu būdami pėstieji. Šios priežasties traumos
būna itin sunkios, susijusios su ilgu gydymo laikotarpiu ir netgi mirtimi. Daugiau prevencinių
priemonių turėtų būti skirta jaunų asmenų vairavimo kultūrai gerinti, nes būtent šio amžiaus
vairuotojai ar keleiviai dažniausiai patenka į eismo įvykius ir nukenčia.

5.

6.

7.
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9.

10.

Literatūra
1.

2.
3.

4.

National Centers for Injury Prevention and Control Web
based Injury Statistics Query and Reporting System
(WISQARS). https://www.cdc.gov/injury/wisqars. Accessed February, 2017.
Rhee P, Joseph B, Pandit V, et al. Increasing trauma deaths in the United States. Ann Surg. 2014;260(1):13e21.
Khorgami Z, Fleischer W, Chen Y, Mushtag N, Charles
M and Howard C. (2018). Ten-year trends in traumatic
injury mechanisms and outcomes: A trauma registry
analysis. Am J Surg. 2018;215(4):727–34.
Lunevicius R, Stevens K, Puvanachandra P, Hyder
A. The epidemiology of injury in the Republic of Lithuania. Scandinavian Journal of Public Health,
209;38(4):386–94.

Skubioji medicina, 2019 lapkritis, tomas 1, Nr.2

11.

12.

13.

Cameron PA, Gabbe BJ, McNeil JJ, et al. The trauma registry as a statewide quality improvement tol. J Trauma. 2005;
59:1469–76.
Zehtabchi S, Nishijima D, McKay M, Clay Mann N. Trauma
Registries: History, Logistics, Limitations, and Contributions to Emergency Medicine Research. Academic Emergency Medicine. 2011;18(6):637–43.
Osp.stat.gov.lt. (2018). Rodiklių duomenų bazė – Oficialiosios statistikos portalas. [online] Available at: https://osp.
stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize# [Accessed 13 Feb.
2018].
Ringdal KG, Coats TJ, Lefering R, Di Bartolomeo S, Steen PA,
Roise O, et al. The Utstein Trauma Template for Uniform
Reporting of Dara following Major Trauma: Data Dictionary. Version 1.1.1. European Trauma Registry Network, 2008.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V - 1007, Suaugusiųjų traumos komandos darbo
tvarkos aprašas, 2016.
Brinck T, Handolin L, Paffrath T, Lefering R. Trauma registry comparison: six-year results in trauma care in Southern
Finland and Germany. European Journal of Trauma and
Emergency Surgery. 2014;41(5):509–16.
Life Expectancy in Netherlands [Internet]. World Life
Expectancy. 2018 [cited 11 March 2018]. Available from:
http://www.worldlifeexpectancy.com/netherlands-life-expectancy.
De Vries R, Reininga I, Pieske O, Lefering R, El Moumni M,
Wendt K. Injury mechanisms, patterns and outcomes of older polytrauma patients. An analysis of the Dutch Trauma
Registry. PLOS ONE. 2018;13(1):e0190587.
Ali Ali B, Lefering R, Fortun Moral M, Belzunegui Otano T.
Epidemiological comparison between the Navarra Major
Trauma Registry and the German Trauma Registry (TRDGU). Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and
Emergency Medicine. 2017;25(1).

100

Moksliniai darbai

Hibridinis mokymas
Hybrid training
Tobulėjant mokslo ir medicinos technologijoms, nuolat ieškoma naujų ir efektyvesnių mokymo
bei mokymosi būdų. Krizių tyrimo centre sukurtas sėkmingas mokymosi metodas, vadinamas
Hibridiniu mokymu (HybridLab®). Tai moksliniais tyrimais pagrįstas efektyvus, šiuolaikinis mokymo ir mokymosi metodas, sujungiantis naujus ir pažangius technologinius sprendimus bei mokymosi principus. Svarbiausias šio metodo pranašumas tas, kad mokymasis yra savarankiškas, aktyvus, nepriklausomas, padedantis įgyti standartizuotų praktinių įgūdžių, pagerinti ilgalaikę atmintį
ir mokytis iš sėkmės, o ne iš klaidų.
Hibridinį mokymąsi sudaro trys dalys:
• Savarankiškas virtualus mokymasis (angl. e-learning);
• Praktinis mokymasis hibridinėje mokymo klasėje (angl. peer to peer);
• Įgytų įgūdžių vertinimas.
•
Mokytis galima bet kuriuo paros laiku – 24 valandas / 7 dienas per savaitę, studentui patogiu metu.
Pirmiausia studentai reikiamas teorines žinias įgyja virtualioje mokymo programoje.
Čia sukelta mokymuisi reikalinga teorinė medžiaga, atrinkta iš daugybės naujausių šaltinių, sukurti įgūdžių, klinikinių situacijų sprendimo algoritmai, filmuota medžiaga. Prieš ateidami į mokymosi klasę, studentai turi išspręsti testus ir taip pasitikrinti savo teorines žinias. Teorinė medžiaga
skaitoma ir testai sprendžiami individualiai, neribojant mokymosi trukmės.
Praktinis mokymasis vyksta užduoties sąlygas atitinkančioje, specialiai įrengtoje mokymo klasėje. Čia nedidelėje komandoje pasirinktu tinkamiausiu laiku, naudojant algoritmus, sprendžiamos
praktinės situacijos. Komandos nariai tarpusavyje keičiasi vadovo, vertintojo, padėjėjo vaidmenimis ir, algoritmų padedami, visus veiksmus išmoksta iki automatizmo. Situacijos sprendžiamos tol,
kol įgyjami visi reikiami įgūdžiai. Mokymo klasėje vienu metu gali mokytis didelės studentų grupės,
nes darbo laikas neribojamas. Kiekvienas studentas pasirenka jam patogų darbo laiką ir mokymosi tempą. Visas praktinis mokymasis filmuojamas, instruktorius vertina kontrolines situacijas
nuotoliniu būdu. HybridLab® metodas, naudojant algoritmus, padeda standartizuotus įgūdžius bei
procedūras išmokti iš karto ir sėkmingai.
Šis mokymosi metodas sėkmingai taikomas LSMU Ekstremaliosios medicinos, Skubiosios medicinos, Akušerijos ir ginekologijos, Neonatologijos, Chirurgijos, Kardiologijos klinikose bei KTC organizuojamuose mokymuose Lietuvoje, Kazachstane, JAV.
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Moksliniai darbai

HybridLab® supaprastinta struktūra su visais metodikos žingsniais ir stotelėmis
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