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Raktažodžiai: slaugos personalas, vaistų administravimas, 
medicininės klaidos, rizikos veiksniai�

Santrauka

Didžiausią įtaką vaistų saugai daro penki aspektai� Visų 
pirma slaugos personalo gebėjimas pripažinti savo klaidas, jas 
registruoti, numatyti prevencijos planą, kad ateityje jos ne-
pasikartotų� 

Tam turi būti sukurta saugi vaistų administravimo siste-
ma, kuri leistų klaidas nuasmeninti� Svarbu suteikti slaugos 
personalui farmakologijos žinių apie vaistų poveikį, šių moks-
lo žinių stoką jaučia beveik pusė slaugytojų [1]� Sumažėjus 
vaistų administravimo atsargumui, pasitaiko ir žmogiškųjų 
klaidų� Dėl slaugos personalo nuovargio, viršvalandžių ar 
naktinio budėjimo kartais sumaišomi vaistai, kurie yra pana-
šiose pakuotėse� Gydymo įstaigos aplinka yra svarbi kokybiš-
kam slaugytojų darbui, užtikrinant vaistų skyrimo saugą� Di-
delę įtaką turi mikroklimatas – gerai sutariančios komandos 
darbus atlieka efektyviau� Slaugos personalas turėtų prisidėti 
ir prie medicininių sistemų kūrimo ir taip užtikrinti sklandų 
gydymo ir slaugos sistemos darbą [2]� Kad būtų išvengta klai-
dų, įvykstančių klinikinėje slaugoje, būtina visą gydymo pro-
cesą matyti tarpdiscipliniškai, skatinti didesnę komunikaciją 
tarp visų gydymo lygmenų atstovų� Informacinės technolo-
gijos galėtų padėti eliminuoti rašybos, skaitymo ar netikslaus 
dozavimo klaidas [2]� 

Eliminavus paminėtas rizikas sveikatos priežiūros įstaigose, 
slaugos personalas, dirbdamas savo darbą, daug geriau gebėtų 
administruoti vaistus ir užtikrinti vaistų skyrimo saugą� Pagal 
Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), būtent gera ligoninės 
vadyba, tolygus darbų pasiskirstymas ir kokybiška persona-
lo komunikacija leidžia išvengti didžiausios dalies padaromų 
medicininių, slaugos klaidų� 

Straipsnyje aptariamos pagrindinės problemos, kylančios 
vaistų administravimo ir slaugymo procesuose, aptariamas 
slaugytojo vaidmuo vaistų skyrimo saugai�

Įvadas

Vaistų administravimas – tai medikamentų pateikimas 
pacientui (suleidimas, sugirdymas, sulašinimas)�  Sudėtingo 
vaistų administravimo proceso metu užtikrinant vaistų sau-
gą, slaugytojas pagal vaistų paskyrimo formą pateikia apie 
dešimt vaistų dozių kiekvienam ligoninės pacientui kiekvie-
ną dieną� 

Vaisto paskyrimo metu, atsižvelgiant į pacientui registruo-
tas diagnozes, naudojantis vaistų klasifikatoriumi, vykdoma 
paskirto vaisto paieška, pasirinkus reikiamą vaistą, pacien-

Slaugytojo vaidmuo 
užtikrinant vaistų saugą

Roberta Naujalytė, Gabija Jasionytė, Patricija Griškutė, 
Gerda Jackutė,  Liepa Gudaitytė, Zita Gierasimovič

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas

tams paskiriami vaistai stacionariniam gydymui� Naudojant 
paskirtų bei pacientams atiduotų vaistų informaciją, kontro-
liuojamas vaistų likutis, pildomi vaistų panaudojimo doku-
mentai ir vaistų apskaitos ataskaitos� Vaistų administravimas 
yra viena pagrindinių slaugytojo atsakomybių� Slaugytojo at-
sakomybė administruojant vaistus yra ypač didelė: jis peržiūri 
vaistų paskyrimų duomenis, pažymi vaistų paskyrimų atliki-
mą bei nurodo papildomą informaciją apie vaistų paskyrimo 
atlikimą (1 pav�)�

1 pav. Grafinė vaistų paskyrimo schema

Dėl dažno vaistų administravimo ir šio proceso sudėtingu-
mo kyla medicininių klaidų rizika� Medicininės klaidos vals-
tybės sveikatos sistemai kainuoja daug, be to, tokios klaidos 
yra pavojingos paciento sveikatai [3]� 

Vaistų derinimui (sisteminis vaisto pripažinimas galiojan-
čiu bei jo vartojimo patvirtinimas medicininėje istorijoje) 
priklauso paciento tuo metu vartojamų vaistų lyginimas su 
kitais jo vartojamais vaistais ir į šią atsakomybę reikia žvelgti 
griežtai, stebėti bet kokį paciento būklės pakitimą [4]� Kar-
tais suderinimo klaidų įvyksta dėl prastos transkripcijos, 
dokumentacijos klaidų, komunikacijos, slaugytojų darbo 
krūvio bei darbo eigos sutrikimų� Kitos administravimo 
spragos – tai klaidingas vaistų administravimas, per didelė 
ar per maža administruojamų vaistų dozė, klaidingai inter-
pretuotas administruojamų vaistų laikas, tačiau neatitikčių 
priežastys iš esmės yra tos pačios� Jungtinių Amerikos Vals-
tijų (JAV) duomenimis, apytiksliai nuo 1 iki 2 proc� hos-
pitalizuojamų pacientų nukenčia dėl vaistų administravimo 
klaidų, o pacientų hospitalizacija dėl to pailgėja nuo 4 iki 10 
dienų [3]� M� H� Lizer ir M� L� Brackbill (2007) atliktame 
moksliniame tyrime, kuriame buvo atsižvelgiama į vaistų 
tipą (skystos, kietos vaistų formos) ir vaistų dozių klaidas, 
pastebėta, kad vienam pacientui hospitalizacijos laikotarpiu 
pasitaikydavo apytiksliai 2,9 klaidos� Klaidų pasiskirstymas 
procentais: 48 proc�  – supainioti vaistai (panaši vaistų pa-
kuotė, pavadinimas), 31 proc� – praleistas vaistų suleidimo 
laikas, visai nesuleistas vaistas ar netinkama vaisto suleidimo 
dozė, 13 proc� – vaistai paskirti ne tuo laiku ir dubliuojasi 
su kitais vaistais farmakologiniu veikimu, taip mažinant gy-
dymo efektyvumą, 8 proc� – kitos priežastys (slaugos perso-
nalo skubotumas, nuovargis, vienu metu daugiau nei vienos 
funkcijos atlikimas) [5]� 

Gydymas 
ligoninėje

Pacientui
paskiriamas
medikamen-
tinis gydymas

Adminis-
truojami, 
išduodami 

vaistai pagal 
esamus 

paskyrimus

Suleidžiami, 
išdalinami
pacientui 
vaistai ir 

registruoja-
mas faktas
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Vaistų klasifikacija. Svarbu žinoti administruojamų vais-
tų klasifikaciją, prireikus pažymėti vaisto tipą (kombinuotas 
vaistas)� Vaistų registruojamame (paskyrimų) lape pažymi-
ma, ar tai vienkartinis, ar tęstinis vaistas� Dažniausiai vaistai 
yra administruojami per burną (t� y� oraliai)� Svarbu žinoti 
vaistų dozę, koncentraciją preparate (pagal PSO vaistų dozės 
specifikuojamos miligramais), skystą vaistų formą ir (arba) 
tirpimą (mg/ml), vaistų pH, laikymo temperatūrą, vaistų 
pralaidumą (t� y� kiek vaisto organizmas pasisavina, kiek jo 
yra pašalinama su šlapimu ir kt�)� Iš 130 oraliai administruo-
jamų vaistų (pagal PSO vaistų sąrašą) 61 gali būti suklasifi-
kuoti į klases: 

I klasė vaistų – labai tirpūs ir labai pralaidūs (sudaro apie 
34 proc� – 21 vaistas), 
II klasė – prastai tirpūs, labai pralaidūs (17 proc� – 10 
vaistų), 
III klasė – labai tirpūs, prastai pralaidūs (39 proc� – 24 
vaistai), 
IV klasė – prastai tirpūs ir prastai pralaidūs (10 proc� – 6 
vaistai)� 
28 vaistai galėjo būti suklasifikuoti tik iš dalies, o likusieji 

41 negalėjo būti suklasifikuoti dėl informacijos nepakanka-
mumo [6]� 

Vaistų grupių yra daug daugiau� Tai analgetikai, anesteti-
kai, antibakteriniai vaistai, antikonvulsantai, antidepresantai, 
priešuždegiminiai vaistai, hormoniniai vaistai, metaboliniai 
vaistai, sedatyvai, relaksantai ir kt� Šie vaistai yra grupuojami 
pagal 5 lygius: 

• pirmasis apibūdina, kokią organų sistemą vaistas veikia, 
• antrasis apibūdina vaisto terapinį efektą, 
• trečiasis apibūdina vaisto veikimo mechanizmą,
• ketvirtasis apibūdina chemines vaisto savybes, 

• penktasis apibūdina vaisto cheminius komponentus (iš 
ko vaistas sudarytas, koks jo cheminis pavadinimas) [7]� 

Taip pat vaistai gali būti įvairių formų (tabletės, piliulės, 
milteliai), skirtingos konsistencijos (kieti, skysti), nuo to pri-
klauso jų vartojimo būdas� 

Vaistų administravimas turi taisykles, kuriomis vadovaujan-
tis siekiama sumažinti administravimo klaidų dažnį� Tradicinis 
vaistų administravimas remiasi penkiomis taisyklėmis (2 pav�)�

2 pav. Grafinė vaistų administravimo taisyklių schema

Administruojant vaistus yra svarbi dokumentacija, t� y� 
vaistų registravimas, taip pat svarbios slaugytojo žinios apie 
vaisto poveikį (taip pat ir šalutinį), derinimą su kitais vaistais� 

Tyrimo tikslas – atliekant literatūrinę analizę, išsiaiškinti 
slaugytojo vaidmenį užtikrinant vaistų saugumą�

Tyrimo uždaviniai: 
1� Išnagrinėti, kokią svarbą užtikrinant vaistų saugą turi 

slaugytojų klaidų fiksavimas�
2� Išsiaiškinti, kokią įtaką vaistų saugumo užtikrinimui 

daro klaidingas supratimas�
3� Išnagrinėti, kokią įtaką vaistų administravimui turi 

slaugytojo farmakologinės žinios�
4�  Išsiaiškinti, kaip žmogiškieji faktoriai veikia slaugytojus 

užtikrinant vaistų saugą�
5�  Išanalizuoti ligoninės sistemos ir aplinkos faktorių įtaką 

slaugytojų vaistų saugumo užtikrinimui�
Tyrimo medžiaga ir metodai�  Informacinės paieškos apra-

šymas (1 lentelė)�

Teisingas
pacientas

Teisingas
vaistas

Teisinga
vaistų 
dozė

Administra-
vimas� Kelias 
iki paciento

Teisingas
laikas

1 lentelė. Informacijos paieška apie slaugytojų vaidmenį užtikrinant vaistų saugą duomenų bazėse ir rankiniu būdu

Duomenų bazė Paieškos terminas Apribojimai Rezultatai

PubMed Medication 
safety in nursing

Anglų kalba 1� The impact of interruptions on medication errors 
in hospitals: an observational study of nurses�
2� A combined intervention to reduce interruptions 
during medication 
preparation and double-checking: a pilot-study eva-
luating the impact of staff training and safety vests�

Nursingcenter.com Medication safety Anglų kalba 1� Medication Safety: Go beyond the basics
2� Patient Safety: Medication Errors that Result in 
Criminal Indictment

Google.com Medikamentų 
sauga

Lietuvių kalba 1� Vaistų vartojimo saugumas (WP4) | VASPVT

BCCNP Medication 
administration

Anglų kalba 1� Medication Administration

Omicsonline.com Medication error Anglų kalba 1� Impact of Computerized Physician Order Entry 
on Medication Errors and Cost
2� Medication Errors in Intravenous Drug Prepara-
tion and Administration: A Brief Review
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Rezultatai

Klaidų fiksavimas. Medikamentų administravimo klai-
dos – tai medikamentų paruošimo, paskyrimo, aprašymo bei 
paskirstymo netinkamas valdymas [8, 3]� Kad slaugytojas mo-
kytųsi iš savo klaidų, reikėtų jį drąsinti ir skatinti savo klaidas 
užfiksuoti, aptarti, taip būtų pagerinama medicininė, slaugos 
praktika ir užtikrinama kokybiška saugi paciento priežiūros 
aplinka [8]� Slaugytojas, kaip komandos narys, privalo stebė-
ti ir vertinti rizikos veiksnius, fiksuoti vaistų administravimo 
klaidas ar grėsmes klaidoms įvykti, padėti kurti saugias pacien-
tų priežiūros sistemas [9]� Neatitikčių nepripažinimas padidina 
kitų komandos narių polinkį daryti tas pačias klaidas ir pažeis-
ti profesinės etikos standartus bei  trukdo tobulinti sveikatos 
priežiūros sistemą� Įvykus medicininėms, slaugos paslaugų 
klaidoms dėmesį reikėtų kreipti ne į žmogų, kuris padarė klai-
dą, o į klaidą� Reikėtų ieškoti priežasties, kodėl klaidos įvyksta, 
kodėl jos kartojasi, kaip būtų galima jų išvengti� Taip suma-
žinama slaugos personalo baimė pripažinti padarytą klaidą ir 
leidžiama į problemą pažvelgti objektyviai� Svarbu įvykdyti 
visus tris klaidos vengimo etapus: visų pirma, padrąsinti slau-
gos personalą pripažinti savo klaidą, tuomet išsiaiškinti būdus, 
numatyti prevenciją, kaip išvengti klaidos, bei mokyti slaugos 
personalą saugaus vaistų administravimo taisyklių [10]�

Taisyklės ir procedūros, kuriomis nustatoma, kaip pra-
nešti apie įvykusias medicinines, slaugos klaidas, turėtų 
turėti itin aiškius  medicininių, slaugos klaidų ar beveik 
įvykusių klaidų apibrėžimus (angl� near-miss events), turėti 
klaidų apibūdinimus lemiantiems ir prisidedantiems nepa-
geidaujamiems rizikos veiksniams, pavyzdžiui, darbuotojų 
paruošimas vaistų administravimui, aplinkos sąlygos� Klaidų 
atsekimo ir analizavimo sistema turėtų būti įtraukta į slau-
gos personalo kasdienybę, pritaikyta patogiam ir efektyviam 
naudojimui [11, 3]�

Klaidingas vaistų administravimo supratimas. Viena daž-
niausiai pasitaikančių klaidų, administruojant vaistus, yra 
klaidingas jų parinkimas, vaistų paskirstymo supratimas [12, 
13]� Inovacinių technologijų XXI a� amžiuje egzistuoja tūks-
tančiai skirtingų vaistinių preparatų, kurių dauguma turi la-
bai panašius pavadinimus� Būtent panašūs vaistų pavadinimai 
sukelia didžiulę riziką juos administruojant [14, 15]� Pavyz-
džiui, slaugytojas, norėdamas paimti hidralaziną, vaistą, skirtą 
aukštam kraujospūdžiui (AKS) gydyti, vietoje jo gali pasirinkti 
hidroksiziną, vaistą, skirtą alerginėms reakcijoms susilpninti� 
Jeigu slaugytojas nėra užtikrintas, koks yra reikiamo vaisto pa-
vadinimas, jis gali pasirinkti netinkamą vaistą tik dėl panašaus 
pavadinimo [15, 3]� Dėl vaistų pavadinimų panašumo mūsų 
smegenys leidžia mums matyti, ką norime matyti, ir neužfik-
suoja svarbios informacijos, t� y� vaisto pavadinimas neatitinka 
reikiamo vaisto pavadinimo� Mūsų smegenys dėl dėmesio sto-
kos gali būti lengvai apgautos iliuzijos, kurią sukuria panašu-
mas, tikimybė bei patirtis [16]� Šis fenomenas dar vadinamas 
neatsargiu aklumu (angl� inattentional blindness) [16]� Didelę 
įtaką turi ir užtikrintumas – slaugytojai, ypač turintys daug 
profesionalios darbo patirties, dažnai savimi labai pasitiki ir 
nemano, jog gali klysti� Administruojant vaistus labai svarbu 
įsitikinti, ar vaistai atitinka esamus paskyrimus� Klaidingas 
administravimo supratimas gali lemti nenuspėjamas proble-

mas kasdieniniame slaugos procese, poreikį vienu metu atlikti 
keletą darbų� Darbo vietoje populiarėja multitaskingas (angl� 
multitasking) – žmogaus gebėjimas ar bandymas vienu metu 
atlikti keletą darbų� Slaugos personalas nuolat rūpinasi keliais 
pacientais vienu metu, o vaistų paskyrimų lape – įvairūs vais-
tai� Pavyzdžiui, slaugytojas ima ruoštis statyti lašelinę, atsiliepia 
telefonu ir išklauso gydytojo nurodymus apie paskirtus vaistus 
pacientui iš kitos palatos� Multitaskingas ypač pavojingas, kai 
slaugytojas ruošia vaistus injekcijai, ruošiasi juos suleisti, nes 
skiriant ir administruojant vaistus reikia ypač susikaupti� Vie-
nos studijos metu buvo nustatyta, jog slaugytojas nuo pradėto 
darbo atitraukiamas nuo 6 iki 14 kartų per valandą, atskiestus 
vaistus palieka ant procedūrinio staliuko, nes pakviečiamas į 
kitą palatą, kur pacientui pasidarė bloga� Tokiomis situacijo-
mis iškyla didelis klaidų ir apsirikimų pavojus�

Lietuvoje nėra atliktos išsamios mokslinės studijos apie 
vaistų administravimo klaidas [17]� Higienos instituto (HI) 
atlikto tyrimo „NĮ priežastys SP specialistų ir pacientų po-
žiūriu“ išvadose nurodyta, kad kas dešimtas medikas nežino-
jo, kas yra nepageidaujamas įvykis (NĮ), 80 proc�  medicinos 
personalo teigė, kad gydymo, slaugos klaidos dažniausiai ap-
tariamos skyriuje [18]�

Žmogiškieji faktoriai. Žmogiškasis veiksnys lemia nepa-
geidaujamų įvykių sveikatos priežiūros sistemoje atsiradimą� 
Net 73 proc� medicininių klaidų nutinka dėl žmogiškųjų 
faktorių� Žmogus turi ribotas protines (informacijos priėmi-
mo, apdorojimo, saugojimo, analizės) bei fizines galimybes� 
Administruojant vaistus dažniausiai slaugos personalas klysta 
dėl prasto dėmesio išlaikymo ir nesusikoncentravimo, aplai-
dumo, nuovargio, atminties spragų, motyvacijos stokos, klai-
dingų išvadų ar dėl prastos slaugytojo savijautos [17]� Atlikus 
„Slaugytojų nuovargio ir pacientų saugumo“ tyrimą (angl� 
Staff Nurse Fatigue and Patient Safety Study), buvo pastebėta, 
jog tas medicinos personalas, kuris per dieną padarė daugiau 
klaidų, naktį miegojo mažiau valandų ir atvirkščiai, naktinių 
budėjimų klaidos mažino poilsį dienos metu� Slaugos perso-
nalas, kuris miegojo šešias ar mažiau valandų, turėjo 3,4 proc� 
didesnę tikimybę suklysti savo darbe [18, 19]�

Dažnai klinikinėje slaugos praktikoje susiduriama su 
vaistų dozių skaičiavimo klaidomis� Siūlomos prevencinės 
priemonės: jei slaugytojas nepasitiki savo matematiniais ge-
bėjimais, būtinai turėtų naudotis skaičiavimo priemonėmis 
ir keletą kartų patikrinti apskaičiuotas dozes, kadangi netiks-
lūs vaistų kiekiai gali būti neefektyvūs ligos gydymui, sukelti 
komplikacijų ar pavojų paciento sveikatai bei gyvybei� Slau-
gytojas, ruošdamas medikamentus, turėtų vengti užsiiminė-
ti papildomomis veiklomis ar tuo pat metu skirstyti vaistus 
keletui pacientų� Administruojant vaistus, leidžiamus nuola-
tinės infuzijos būdu, reikėtų atsižvelgti į informaciją, pateik-
tą ant infuzijos pompų, nes jos dažniausiai dėl saugumo yra 
jau užprogramuotos žinoti leidžiamų vaistų kiekį, neatitikties 
atveju vaistai gali būti neefektyvūs arba kenksmingi pacien-
tui� Dar viena priežastis, dėl kurios susiduriama su vaistų 
administravimo klaidomis, yra prasta medicinos personalo 
komunikacija� Gydytojai ne visada aiškiai nurodo tikslų iš-
rašytų vaistų pavadinimą, kiekį, dozavimo dažnį ar kitą su 
medikamentais susijusią informaciją [3]� Komandos narių, 
gydytojų ir slaugytojų efektyvus bendravimas ir bendradar-
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biavimas yra svarbus norint užtikrinti kokybišką slaugytojų 
darbą, garantuojant vaistų saugą�

Ligoninės sistemos ir aplinkos veiksniai. JAV Medicinos insti-
tuto atlikti tyrimai rodo, kad dauguma nepageidaujamų įvykių 
įvyksta ne dėl medikų nerūpestingumo ar kvalifikacijos stokos, 
bet dėl organizacinių ir vadybinių bei technologinių faktorių� 
Medicinos, slaugos personalas priklauso netobuloms sistemoms, 
kurios neužtikrina apsaugos ir neužkerta kelio saugos pažeidi-
mo įvykiui� Klaidų dažnumas priklauso nuo daugelio aplinkos 
veiksnių: ligoninės dydžio (didesnėse ligoninėse sunkiau orga-
nizuoti darbą, todėl didėja klaidų rizika), medicininės įstaigos 
tipo, darbo apimčių� Esant dideliam darbo krūviui, slaugytojas, 
norėdamas laiku suteikti visiems pacientams priežiūrą, atlikti 
intervencines procedūras, yra priverstas skubėti� Skubėdamas 
darbuotojas tampa mažiau atidus, didėja tikimybė suleisti ligo-
niui ne tuos vaistus arba netinkamą jų dozę, netiksliai atlikti li-
gonio tyrimus� Slaugytojai, kurie dirbo ilgiau nei 12,5 valandos 
per vieną pamainą, buvo mažiau atidūs ir dažniau padarydavo 
klaidų [17, 19]� Taip pat gydymo įstaigose vyrauja susiforma-
vęs požiūris į žmogaus klaidą, grindžiamas žmogaus perfekci-
onizmo paradigma� Pagal šią idėją nuolatos tobulinantis ir bū-
nant geru specialistu galima išvengti visų klaidų� Šis požiūris į 
personalą tik susilpnina pacientų saugą� Esama sistema, kuri 
reikalauja nepriekaištingos veiklos ir viešai baudžia už klaidas, 
netiesiogiai skatina personalą jas slėpti� Šis baudimo už nesėk-
mes požiūris neskatina dalytis neigiama patirtimi, mokytis iš 
savo ir kitų klaidų� Pagal PSO, netinkama sistemos vadyba 
yra viena pagrindinių priežasčių įvykti klaidoms� Ligoninės 
tvarka yra komplikuota, nuo paciento atvykimo į ligoninę iki 
vaistų paskyrimo ir pateikimo yra daug žingsnių, kurių metu 
tiek dėl gydytojo, tiek dėl slaugytojo kaltės gali nutikti klai-
dų� Medikamentų administravimo sistemos, kompiuterizuo-
tų siuntimų bei receptų naudojimas, vaistų bei pacientų bylų 
kodavimas brūkšniniu kodu ir elektroninės sveikatos kortelės 
mažina slaugytojo riziką daryti klaidas� Be to, palanki gydymo 
įstaigos aplinka, mikroklimatas yra svarbu slaugos personalo 
darbui� Rekomenduojama darbo vietoje mažinti išsiblaškymą 
skatinančių veiksnių (vengti dirbti toje pačioje darbo vietoje 
keliems slaugytojams tuo pačiu metu), gerinti patalpų apšvieti-
mą, mažinti garso lygį, kuris trukdo susikaupti ir gali neigiamai 
paveikti vaistų administravimą [17, 20]� Paaiškėjo, kad netobu-
la ligoninės sistema ir rizikingi aplinkos veiksniai prisideda prie 
keliamos grėsmės vaistų saugai, kurią turi užtikrinti slaugytojas�

Išvados

1� Nepakankamas slaugytojų klaidų fiksavimas, nepakanka-
mos slaugytojų farmakologijos žinios, pasitikėjimas savo 
profesionalia patirtimi, žmogiškosios klaidos, jų fiksavi-
mas bei prevencinių priemonių trūkumas yra viena iš prie-
žasčių klaidingai vaistų saugai� 

2� Klaidingas vaistų administravimo supratimas, išorinių 
veiksnių poveikis predisponuoja klaidų dažnį� Dažnos 
klaidų priežastys vaistų administravimo procese yra sudė-
tingos, komplikuotos pacientų ligos, per didelis slaugos 
personalo darbo krūvis, nepakankama paciento ligos ana-
lizė skiriant medikamentus, komunikacijos stoka�

3� Žmogiškieji rizikos veiksniai, tokie kaip netoleravimas 
neadekvataus elgesio administruojant vaistus, vienu metu 
dirbti kelis darbus, keltų grėsmę paciento sveikatai, o pa-
didėjęs slaugos personalo sąmoningumas, kritinių veiksnių 
atpažinimas vaistų administravimo procese yra būtinas, 
norint užtikrinti vaistų, kartu ir pacientų, saugą�

4� Pašalinti trūkumai ligoninės sistemoje, darbo aplinka ir 
vaistų skyrimo praktika įgalina siekti ir užtikrinti saugesnę 
vaistų paruošimo ir skyrimo aplinką�

Rekomendacijos slaugos personalui

1� Skatinti pacientus domėtis gydymo ir slaugos procesu� 
Informuoti pacientus apie taisyklingą medikamentų var-
tojimą�

2� Klaidų prevencijai pacientams rengti ir platinti edukaci-
nę medžiagą saugaus vaistų vartojimo, įvairiais sveikatos 
priežiūros saugos klausimais�

The Role of the Nurse in Ensuring 
Safety of Medicines

Summary

Five aspects have the greatest impact on the safety of 
medicine� First and foremost, this is the ability to acknowledge 
one’s errors, to register them, to develop the prevention plan 
so that they should not occur again� For this purpose a safe and 
user-friendly system should be devised, which would enable 
the errors to be ‘depersonalised’� It is important to impart 
knowledge of the effect of medication to the nursing staff� 
Almost half the nursing staff feel a lack of such knowledge� 
After caution of administering medicine had decreased, due 
to fatigue, working overtime or night shifts, errors became 
more frequent, for example, medicines that are in similar 
packages are often mixed up� The environment of a hospital 
or any other health institution is of great significance to the 
quality of work of the nursing staff in ensuring the safety 
of administering medicines� According to the WHO (World 
Health Organisation), it is effective and good management 
of a hospital, proper distribution of work and qualitative 
communication that enables the nursing staff to avoid the 
largest part of medical and nursing errors�
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Europos Taryboje aptartos slaugos problemos
Artūras Šimkus

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens sveikatos departamento

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius

Sklaida

Visų Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių minis-
trai susitinka Taryboje svarstyti, iš dalies keisti ir priimti teisės 
aktų bei koordinuoti politikos� Ministrai turi įgaliojimus savo 
vyriausybės vardu įsipareigoti imtis veiksmų, dėl kurių susita-
riama susitikimuose�

Europos Taryba ir Europos Parlamentas yra pagrindinės 
ES sprendimų priėmimo institucijos.

Šių metų antrąjį pusmetį Europos Tarybai pirmininkau-
janti Suomija rugsėjo 26–27 dienomis surengė Vyriausiųjų 
sveikatos ir farmacijos pareigūnų susitikimą, per kurį buvo 
aptariami pagrindiniai sveikatos priežiūros sistemų tvarumo 
ir atskaitomybės iššūkiai bei sprendimai� Kalbėta ir kitomis 
temomis – apie gerovės ekonomiką, integruotas sveikatos 
priežiūros paslaugas ir sveikatos sistemos skaitmeninimo pa-
darinius� Tai buvo pirmasis tokio formato susitikimas�

Slaugai skirtoje panelinėje diskusijoje kalbėta apie išplėsti-
nės slaugos praktikos įgyvendinimą ir plėtrą Europos Sąjun-
gos valstybėse narėse�

Slaugytojos išsilavinimą turinti Marjukka Vallimies-Pa-
tomäki, Suomijos socialinių reikalų ir sveikatos ministerijoje 
dirbanti patarėja, kalbėdama apie slaugą Suomijos sveikatos 
sistemoje daug dėmesio skyrė informacijai apie slaugytojus, 
kuriems yra suteikta teisė išrašyti vaistinius preparatus� Pir-
mą kartą tokia teisė slaugytojui buvo suteikta 2012 m�, o 
2019 m� slaugytojų, turinčių teisę išrašyti vaistinius prepara-
tus, buvo 469� Išrašyti vaistinius preparatus Suomijoje sutei-
kiama teisė slaugytojams, kurie atitinka tam tikrus nustatytus 
reikalavimus:
1� Yra autorizuoti kaip slaugytojai (Lietuvoje tai turėtų būti 

galiojanti bendrosios slaugos praktikos licencija)�
2� Dirba sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje�
3� Ne trumpesnė nei 3 metų slaugytojo darbo patirtis (slau-

gos praktika)�

4� Baigta 45 ECTS (tarptautinės kreditų perkėlimo ir kaupi-
mo sistemos) kreditų apimties vaistinių preparatų išrašy-
mo podiplominių studijų programa�

5� Įgytos kompetencijos patvirtinimas iš praktikuojančio gy-
dytojo�
Minėtus reikalavimus atitinkantys slaugytojai įgyja tei-

sę pradėti gydymą vaistiniais preparatais ir išrašyti vietinius 
anestetikus (pvz�, lidokainą), erkinio encefalito, hepatito, gri-
po vakcinas (išskyrus vaikams iki 12 metų amžiaus), antibio-
tikus faringito gydymui, vaistinius preparatus moterų ūminio 
cistito gydymui, vaistinius preparatus bakterinio konjunkty-
vito gydymui, kontraceptikus moterims, vyresnėms nei 35 
metų amžiaus, žindančių moterų mastito gydymui, antihista-
minius vaistinius preparatus�

Tęstinio gydymo atveju tokie slaugytojai gali išrašyti vais-
tinius preparatus, skirtus gydyti arterinę hipertenziją (diure-
tikai, beta blokatoriai, ACE inhibitoriai), koronarines širdies 
ligas, krūtinės anginą, alerginę slogą (diagnozuotą gydytojo), 
II tipo cukrinį diabetą (metforminas, sulfonamidai, DPP-4 
inhibitoriai), lėtinį prieširdžių virpėjimą (warfarin), ilgalaikį 
skausmą (diagnozuotą gydytojo), anafilaksinį šoką (adrenali-
nas), dislipidemijas, bronchinę astmą (salbutamol, beclometa-
soe), lėtines odos ligas� 

2018 m� iš visų Suomijos slaugytojų išrašytų vaistinių pre-
paratų receptų 54 proc� sudarė sisteminio poveikio priešin-
fekciniai vaistiniai preparatai, 27 proc� išrašytų vaistinių pre-
paratų buvo skirti širdies kraujagyslių sistemos ligoms gydyti, 
12 proc� virškinamąjį traktą ir medžiagų apykaitą veikiantys 
vaistiniai preparatai�

Marjukka Vallimies-Patomäki, pranešime kalbėdama apie 
ateities planus, minėjo, kad šiuo metu svarstoma galimybė 
slaugytojams, baigusiems antrosios pakopos studijas, suteikti 
teisę skirti riboto spektro rentgenologinius tyrimus�
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mą ir plėtrą šioje šalyje, nurodė, kad Norvegijoje išplėstinė 
slaugos praktika orientuojama į slaugos paciento namuose, 
slaugos namų, ūminių susirgimų skyrius, greitosios medici-
nos pagalbos, pirminės sveikatos priežiūros, kompleksinių 
poreikių turinčių vaikų ir paauglių globos namuose paslaugų 
teikimą�

Kalbėdama apie išplėstinės slaugos praktikos vystymą Nor-
vegijoje, dabartinę situaciją Helga Katharina Haug pavadino 
„išplėstinės slaugos praktikos kūdikyste“� Keletas Norvegijos 
universitetų dar tik atlieka mokslinius tyrimus apie išplėstinės 
slaugos praktikos įtaką visai slaugai� Kita vertus, Norvegijos 
sveikatos ir priežiūros paslaugų ministerija priėmė reikalingus 
teisės aktus, reglamentuojančius išplėstinę slaugos praktiką, 
kurie įsigalios nuo 2020 m� Savo ruožtu Norvegijos švietimo 
ir mokslo ministerija priėmė reikalingus teisės aktus, regla-
mentuojančius išplėstinės slaugos praktikos magistrantūros 
studijas, kurie įsigalios nuo 2020 m�

Lyginant visas tris valstybes, kurių atstovai dalyvavo disku-
sijoje, Lietuva atrodo gana konkurencingai ir solidžiai� Dvie-
juose universitetuose vykdoma išplėstinės slaugos praktikos 
magistrantūros programa, slaugytojai gali įgyti tris išplėstinės 
slaugos praktikos specializacijas� Nors šiuo metu išplėstinės 
praktikos slaugytojų yra labai mažai, o dar mažiau dirbančių  
šiose pareigose, tačiau turima jiems sukurtų darbo vietų, aiš-
kiai reglamentuotos kompetencijos, įkurta ir atskira profesinė 
draugija – Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacija�

Diskusijos pabaigoje jos moderatorė dr� Johanna Heikilä iš 
JAMK taikomųjų mokslų universiteto (Jyväskylä University of 
Applied Sciences) Suomijoje visiems trims diskusijos dalyviams 
pateikė paskutinį klausimą: „Kadangi Suomijoje yra Kalėdų 
Senelio gimtinė ir buveinė, kokį kalėdinį pageidavimą šiemet 
jam pateiktumėte?“ Šiuo klausimu nuomonės neišsiskyrė – 
visų mūsų šalių sveikatos sistemoms labai reikia kuo daugiau 
išplėstinės praktikos slaugytojų, kurie savo profesiniu indėliu 
pagerintų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, jų pasiekia-
mumą ir padidintų slaugytojo profesijos prestižą�

Suomijos slaugos politikai numato ateityje plėsti ir stip- 
rinti slaugytojų kompetencijas, vertinant lėtinių ligų rizikos 
veiksnius ir visuose slaugos mokymo lygiuose stiprinti antri-
nės prevencijos mokymą�

Išplėstinės slaugos praktikos įgyvendinimo ir plėtros Eu-
ropos Sąjungos valstybėse aptarime dalyvavo trijų ES šalių – 
Airijos, Lietuvos ir Norvegijos – vyriausieji slaugos politikos 
pareigūnai (Chief Nursing Officer)� Diskusijose buvo aptarta 
išplėstinės slaugos praktikos diegimas klinikinėje praktikoje, 
poveikis ir ekonominis efektyvumas sveikatos priežiūros sis-
temai, nuolatinis išplėstinės praktikos slaugytojų profesinis 
tobulėjimas�

Airijos išplėstinės slaugos praktikos politiką pristatė Airi-
jos vyriausioji slaugos pareigūnė Tanya King� Kalbėdama apie 
išplėstinės slaugos praktikos politikos tikslus, Tanya King 
nurodė, kad Airija siekia, jog išplėstinės praktikos slaugyto-
jai sudarytų 2 proc� visų slaugytojų� Absoliučiais skaičiais tai 
būtų 750 išplėstinės praktikos slaugytojų� 2019 m� duome-
nimis, Airijoje yra 336 išplėstinės praktikos slaugytojai� Šiuo 
metu Airijos išplėstinės praktikos slaugytojai dalyvauja tei-
kiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems 
kvėpavimo sistemos ligomis, reumatologiniais susirgimais, 
teikiant neplanines sveikatos priežiūros paslaugas ir sveikatos 
priežiūros paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms� Pagrindiniai 
iššūkiai, su kuriais susiduria Airijos išplėstinės praktikos slau-
gytojai, – ilgas pacientų laukimo laikas sveikatos priežiūros 
paslaugoms gauti, išvengiamos hospitalizacijos rodiklių ge-
rinimas, pagerėjęs pacientų srautas ir ankstyvas išrašymas iš 
stacionaro�

Kolegė iš Airijos nurodė keturias sritis, kuriose jie paste-
bėjo teigiamą išplėstinės slaugos praktikos poveikį: pagerėjo 
slaugos kaip proceso tęstinumas; pacientams pagerėjo slaugos 
paslaugų prieinamumas; padidėjo pacientų pasitenkinimas 
slaugos paslaugomis; pagerėjo pacientų žinios apie ligą�

Norvegijos vyriausioji slaugos pareigūnė Helga Katharina 
Haug, pristatydama išplėstinės slaugos praktikos įgyvendini-

Rekomendacijos gydymo įstaigoms dėl vaistų saugos

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į vis dar 
pasitaikančius atvejus, kai gydymo įstaigose supainiojami vais-
tai, skysčiai, įstaigas kviečia vadovautis daugelio pažangių pasau-
lio šalių ligoninėse naudojama praktika� Tam tikslui parengtos 
rekomendacijos, kurios jau pateiktos įstaigoms, o artimiausiu 
metu SAM parengs ir švirkštų bei vaistų žymėjimo protokolus, 
algoritmus, kurie padės sumažinti supainiojimo riziką�

Tai būtina, kad pacientai gydymo įstaigose jaustųsi sau-
gūs, gautų kokybišką gydymą, o medicinos personalas – visą 
administracinę pagalbą, reikalingą darbą atlikti tinkamai� Tad 
SAM kviečia įstaigas peržiūrėti savo kokybės valdymo siste-
mas ir įsitikinti, kad jose yra numatytos procedūros, pade-
dančios išvengti vaistų supainiojimo, o darbuotojai žino, kaip 
elgtis tokiose situacijose�

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, 
labai svarbų vaidmenį šiuo atveju turi prisiimti gydymo įstai-
gų administracijos� Jos yra atsakingos už tai, kad darbuotojai 

ne popieriuje, ne tiesiog padėję parašus, kad susipažinę su 
taisyklėmis, bet realiai žinotų, kaip išvengti klaidų  atliekant  
savo darbą, ir mokėtų tą pritaikyti praktikoje� Tai svarbu ne 
tik pacientų saugumui, bet ir pačių darbuotojų psichologinei 
pusiausvyrai darbe užtikrinti�

„Gydymo įstaigų administracijos kartu su medikais turi 
bendradarbiauti ir, padėdami vieni kitiems, rasti sprendi-
mus, kaip sumažinti streso, klaidų riziką ir taip sudėtingame 
kasdieniame darbe� Tad  kviečiu visus vadovus rasti laiko ir 
įsitikinti, ar darbuotojai žino tam tikras taisykles, ar moka 
elgtis vienose ar kitose situacijose� Neabejotinai labai svarbu 
tuos – gal, atrodytų, ir paprastus – dalykus priminti kuo daž-
niau, organizuoti mokymus įgūdžiams tobulinti, seminarus 
žinioms atnaujinti“, – sako ministras A� Veryga�

Tarptautinėje praktikoje, siekiant užtikrinti sklandų spe-
cialistų komandos darbą, išvengti vaistų supainiojimo ir taip 
didinti pacientų saugumą, rekomenduojama, pavyzdžiui, 
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Apibrėžtos masažuotojo kompetencijos

Keičiasi profesinės kvalifikacijos vertinimo, 
pripažinimo ir pažymų išdavimo tvarka

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) apibrėžė, kokias 
profesines kompetencijas turi įgyti masažuotojai, savo ran-
komis ar panaudodami specialius įrankius gelbstintys nuo 
įvairių sveikatos sutrikimų, padedantys atsistatyti po patirtų 
traumų� Nauja masažuotojo medicinos norma, tikimasi, užti-
krins didesnį teisinį aiškumą, skatins pasitikėjimą profesiona-
liai savo darbą atliekančiais specialistais�

Asmens sveikatos departamento direktorės, laikinai vyk-
dančios Ministerijos kanclerio funkcijas, Odetos Vitkūnie-

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad nuo 
lapkričio 1 d� sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
profesinių kvalifikacijų vertinimas ir pripažinimas perduo-
damas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybai (VASPVT) ir Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai 
(VVKT)� Taip siekiama atskirti Ministerijos vykdomą poli-
tikos formavimo funkciją nuo viešąsias paslaugas atliekančių 
pavaldžių įstaigų�

Atskyrus Ministerijos ir  pavaldžių įstaigų veiklas, suma-
žės administracinė našta specialistams, o gyventojai galės len-
gviau gauti reikiamas paslaugas� Taip siekiama mažinti ne tik 
administracinę naštą, bet ir užtikrinti paprastesnį bei pato-
gesnį sistemos veikimą specialistams, siekiantiems profesinės 
kvalifikacijos pripažinimo�

Iki šiol dėl kvalifikacijos pripažinimo specialistams reikėdavo 
kreiptis į SAM, o tuomet į atitinkamas institucijas dėl licencijų 
išdavimo� Tad optimizavus specialistų kvalifikacijos vertinimą, 
vienoje įstaigoje bus ir pripažinta specialisto kvalifikacija, ir iš-
duota licencija atitinkamai veiklai vykdyti� Tokiu būdu kvali-
fikacijos pripažinimo procesas tampa paprastesnis ir aiškesnis� 

nės teigimu, teisinis aiškumas, kai kalbama apie visas gy-
dymo, sveikatinimo paslaugas, sudaro sąlygas didesniam 
paslaugas teikiančiojo sveikatos priežiūros specialisto ir jas 
gaunančiojo paciento saugumui užtikrinti, tarpusavio pasi-
tikėjimui augti�

„Nors medicinos norma, atrodytų, tiesiog teisinis doku-
mentas, apie kurį pasidomi tikrai ne visi, tačiau dokumentas 
būtinas sklandžiam darbui užtikrinti, kadangi čia aiškiai api-
brėžtos teisės, pareigos, kompetencija ir veiklos, kurias specia- 

Taigi, nuo lapkričio 1 d� vaistininko ir vaistininko padėjė-
jo kvalifikacijos pripažinimą vykdo VVKT, kuri, atlikusi kva-
lifikacijos vertinimą, išduos Europos profesinę kortelę arba 
pažymas, patvirtinančias, kad vaistininkas ar vaistininko pa-
dėjėjas yra geros reputacijos, atitinka profesinei kvalifikacijai 
keliamus reikalavimus, o jo profesinė veikla nėra laikinai su-
stabdyta ar uždrausta� Todėl farmacijos specialistai paraiškas 
turėtų teikti VVKT: Žirmūnų g� 139A, Vilnius, tel� 85 263 
92 64, el� paštas vvkt@vvkt�lt

Visų likusiųjų SAM priskirtų reglamentuojamų profesinių 
kvalifikacijų pripažinimą nuo šiol vykdys VASPVT, kuri taip 
pat išduos Europos profesinę kortelę bei kvalifikaciją įrodan-
čius dokumentus ir reputaciją patvirtinančias pažymas� To-
dėl sveikatos priežiūros specialistai, norintys gauti pažymas 
dėl kvalifikacijos patvirtinimo, savo paraiškas turėtų teikti 
VASPVT tinklalapyje nurodyta tvarka: https://www�vaspvt�
gov�lt/node/71

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

švirkštus ir vaistus žymėti skirtingų spalvų (priklausomai nuo 
vaistų grupės) lipdukais ir vienodai žymėti ne tik vaistus ir 
švirkštus, tačiau ir stalčių skyrelius, o vaistus juose išdėstyti 
standartizuotai, t� y� visuomet ta pačia tvarka� Spalvotas vaistų 
ir švirkštų žymėjimas yra standartizuotas ir daugelyje pasaulio 
šalių taikomas nuo 2008-ųjų metų�

SAM Asmens sveikatos departamento direktorė, laikinai 
vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas, Odeta Vitkūnienė 
teigia, jog klaidos yra žmogiškas, neišvengiamas dalykas, kuris 
nutinka net kruopščiausiems� Vis dėlto, svarbiausia, kad apie 
tai būtų kalbama, ieškoma priežasčių, kodėl taip atsitiko ir 
kokių priemonių reikėtų imtis, kad ateityje būtų jų išvengta�

„Ypač svarbus vaidmuo turėtų tekti įvykusių su vaistų su-
painiojimu susijusių incidentų fiksavimui ir aptarimui, prie-

žastinio ryšio nustatymui ir įgyvendinimui priemonių, padė-
siančių išvengti panašių atvejų ateityje� Galiausiai, tobulinant 
sistemą ir pasirenkant naujas strategijas, svarbu suprasti, jog 
negali būti pamirštas pagrindinis ir visų svarbiausias meto-
das, siekiant išvengti vaistų supainiojimo, – tai kruopštus, dė-
mesingas vaisto pakuotės etiketės skaitymas ir jos derinimas 
su pasižymėtu švirkštu, kiekvieno žingsnio atidus apgalvoji-
mas“, – teigia O� Vitkūnienė�

Šis pacientų saugos aspektas turi būti reglamentuotas įstai-
gos vidaus kokybės dokumentais� Jei įstaigose to iki šiol nėra 
padaryta, SAM ragina įstaigas šį trūkumą ištaisyti�

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.
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Patvirtintas skubiosios medicinos pagalbos 
paramediko kompetencijų aprašas

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) apibrėžė skubiosios 
medicinos pagalbos paramediko teises, pareigas, profesines 
kompetencijas ir atsakomybes� Šie specialistai turėtų padidin-
ti greitosios ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugas tei-
kiančių specialistų gretas, tad gyventojai skubią kvalifikuotą 
pagalbą galės gauti greičiau�

Šis ministro įsakymu patvirtintas aprašas įsigaliojo 
2019 m� lapkričio 1-ąją�

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, 
nuolat tobulėjant sveikatos priežiūros specialistų rengimui 
šios medicinos normos sukūrimas ne tik išreiškia pasitikėji-
mą šių specialistų kompetencija, bet ir padidina specialistų, 
gebančių dirbti pažangaus ir pradinio gyvybės gelbėjimo bri-
gadose skaičių, o taip užtikrinamas geresnis paslaugų prieina-
mumas gyventojams�

„Ši tvarka leis įdarbinti daugiau kvalifikuotų specialistų, 
o tai padės didinti greitosios ir skubiosios medicinos pagal-
bos brigadų skaičių� Taip žengiamas dar vienas žingsnis, jog 
žmonės, gyvenantys ne tik didmiesčiuose, bet ir atokiuose 
Lietuvos kampeliuose, skubią pagalbą gautų laiku“, – teigia 
ministras A� Veryga�

Naujoje tvarkoje nurodomi skubiosios medicinos pagalbos 
paramediko veiksmai teikiant skubią medicinos pagalbą visų 
amžiaus grupių pacientams ir savarankiškai skiriant vaistus� 
Ypač didelis dėmesys skiriamas specialistų gebėjimui skirstyti 
pacientus pagal jų būklės sunkumą ir užtikrinti atitinkantį 
gydymo bei priežiūros planą�

Taip pat naujoje tvarkoje nustatyta, kad skubiosios me-
dicinos pagalbos paramedikas turi gebėti įvertinti bei atlikti 
neatidėliotinus veiksmus, stabilizuojančius paciento būklę, 
atlikti pirminę ir antrinę paciento apžiūrą, stebėti ir vertinti 
žmogaus gyvybinių funkcijų rodiklius ir jų pokyčius, valdy-
ti ekstremalias situacijas, įvertinti ir optimaliai valdyti įvykio 
vietoje esančius resursus, nustatyti ir organizuoti papildomų 
pajėgų atvykimą į įvykio vietą�

Siekiant užtikrinti sklandų greitosios ir skubiosios medicinos 
pagalbos paslaugų teikimą, svarbus ir visuomenės medicininis 
raštingumas� Neatsakingai kviesdami greitąją pagalbą, nesant 
sveikatai ar gyvybei žalingų reiškinių, rizikuojame, jog greitoji 
pagalba nespės padėti žmonėms, kurių gyvybei gresia pavojus�

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

listas gali ir turi atlikti� Paprastai tariant, tai tarsi garantas, 
kad žmogus gaus profesionalias paslaugas, kurias specialistas 
teikia pagal savo kompetenciją, jos neviršydamas ir, žinoma, 
visa apimtimi“, – sako O� Vitkūnienė�

Numatyta, kad masažuotojas prieš teikdamas masažo 
paslaugą, turi sudaryti masažo veiksmų planą, masažo pas-
laugas teikti pagal savo kompetenciją, užtikrinant teikiamų 
paslaugų kokybę� Masažuotojas gali dirbti savarankiškai arba 
medicininės reabilitacijos specialistų komandoje, bendradar-
biaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais�

Taip pat numatyta, kad masažuotojai privalo taikyti tik 
saugius, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus masažo me-
todus ir procedūras, naudoti tik saugius ir visus reikalavimus, 
taikomus Lietuvoje, atitinkančius prietaisus ir priemones�

Be to, numatyta, kad nuo 2020 m� lapkričio 1 d� masa-
žuotojo praktika verstis galės tik tie specialistai, kurie bus įgiję 
atitinkamą galiojančią licenciją�

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Pokyčiai teikiant skubiąją pagalbą

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-
ba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo 
tarnyba) atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų lapkričio 1 d� 
įsigalioja skubiosios medicinos pagalbos ir priėmimo skyrių 
nauji reikalavimai�  Skubioji pagalba skirstoma į kelis lygius ir 
gali būti teikiama ne tik skubiosios pagalbos skyriuose, bet  ir 
teritoriniuose skubiosios pagalbos padaliniuose ir skubiosios 
pagalbos kabinetuose� 

Ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir 
infrastruktūros modernizavimo grupė parengė naują tvarką, 
kurioje detaliai pagal skyrių tipus patvirtinti reikalavimai pa-
talpoms, medicinos priemonėms, sveikatos priežiūros specia-

listams, jų darbo laikui, kvalifikacijos tobulinimui bei atskirai 
detalizuoti papildomi skubiosios medicinos pagalbos teikimo 
vaikams reikalavimai�

Skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose būtų teikia-
mos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos pagal šeimos 
gydytojo kompetenciją� Konkretų darbo laiką nustatytų įstai-
gos vadovas, atsižvelgdamas į realų poreikį� Ši veikla gali būti 
vykdoma pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančios įstaigos patalpose arba pagal sutartį ki-
tos įstaigos patalpose�

Skubiosios medicinos pagalbos skyrius būtų stacionarines 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos pa-
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Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarny-
bos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo 
tarnyba) teikiamomis elektroninėmis paslaugomis naudojasi 
vis daugiau medikų� Sistema tobulinama, kad būtų patogesnė 
vartotojams� Supažindiname su sistemos galimybėmis, aktu-
aliomis medikams, bei pateikiame paaiškinimus apie būtinus 
vartotojo veiksmus, kad procesas būtų sklandus ir rezultatyvus�

 Per pastaruosius kelerius metus gerokai padaugėjo svei-
katos priežiūros specialistų, kurie dokumentus licencijai iš-
duoti, patikslinti, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi 
patvirtinti, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinti bei 
spaudo numeriui suteikti teikia per Akreditavimo tarnybos 
elektroninių paslaugų portalą https://licencijavimas�vaspvt�
gov�lt/� Elektroninės paraiškos 2018 m�  sudarė 97 proc�, o 

dalinys, kuriame priimami pacientai visą parą, atvykę dėl bū-
tinosios medicinos pagalbos, kitų skubiai reikalingų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų ir planinės hospitalizacijos� 
Skubiosios medicinos pagalbos skyrius privalo būti aktyviojo 
gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančiose įstaigose, bet šis reikalavimas netaikomas Laisvės 
atėmimo vietų ligoninei, įstaigoms, teikiančioms tik plastinės 
ir rekonstrukcinės chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos paslaugas�

Teritoriniai skubiosios medicinos pagalbos skyriai veiktų 
daugiaprofilinėse stacionarinėse aktyviojo gydymo asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, tačiau 
kitu nei šias paslaugas teikiančios įstaigos adresu bei dirbtų 
visą parą� 

Pagal teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sku-
biosios medicinos pagalbos skyriai skirstomi į 5 tipus:

A tipo – esantys  vieno profilio stacionarines aktyviojo 
gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose  
įstaigose� Šiame skyriuje darbo dienomis ne mažiau kaip 12 
valandų per parą turi dirbti atitinkamos  profesinės  kvalifika-
cijos  gydytojas, visą parą – slaugytojas�

A1 tipo – esantys pirminio lygio stacionarines asmens svei-
katos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, kai savival-
dybės teritorijoje nėra antrinio lygio stacionarines aktyviojo 
gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 
įstaigos� A1 tipo skubiosios medicinos pagalbos skyrių stei-
gimas nėra privalomas� A1 tipo skyriuje darbo dienomis ne 
mažiau kaip 12 valandų per parą turi dirbti gydytojas, visą 
parą – slaugytojas� Komandoje su slaugytoju gali dirbti para-
medikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai�

B tipo – esantys daugiaprofilines stacionarines antrines as-
mens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens svei-
katos priežiūros įstaigose, išskyrus mažąsias rajono lygmens 
ligonines� Šiame skyriuje turi dirbti gydytojas ir slaugytojas� 
Komandoje su slaugytoju gali dirbti paramedikai, skubiosios 
medicinos pagalbos paramedikai�

B1 tipo – esantys mažosiose rajono lygmens ligoninėse� 
Darbo dienomis ne mažiau kaip 12 valandų turi dirbti gydyto-
jas, visą parą – slaugytojas, komandoje su slaugytoju gali dirbti 
paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai�

C tipo – esantys daugiaprofilinėse stacionarinėse tretines  
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose  įstaigose� 
Skyriuje turi dirbti gydytojas ir slaugytojas� Komandoje su 
slaugytoju gali dirbti paramedikai, skubiosios medicinos pa-
galbos paramedikai�

Vaikų B ir C tipo skubiosios medicinos pagalbos skyriuje ir 
vaikų teritoriniame B ir C tipo skubiosios medicinos pagalbos 
skyriuje visą parą dirba vaikų ligų gydytojas� Kartu gali dirb-
ti ir kitos profesinės kvalifikacijos gydytojai, kurių medicinos 
norma suteikia teisę teikti skubiąją medicinos pagalbą vaikams�

Visuose išvardytuose skyriuose gali dirbti gydytojai, slau-
gytojai, akušeriai, paramedikai, skubiosios medicinos pagal-
bos paramedikai, jei nuo jų atitinkamos kvalifikacijos įgijimo 
praėjo ne daugiau kaip penkeri metai,  šie specialistai ne re-
čiau kaip vieną kartą per penkerius metus turi išklausyti ne 
trumpesnį kaip 36 val� skubiosios  medicinos pagalbos teiki-
mo vaikams ir suaugusiesiems privalomojo profesinės kvalifi-
kacijos tobulinimo kursą�

Gydytojai, slaugytojai, akušeriai, paramedikai, skubiosios 
medicinos pagalbos paramedikai, pradėję dirbti minėtuose 
skyriuose ir kabinete vėliau negu po 5 metų po atitinkamos 
profesinės kvalifikacijos įgijimo, turi išklausyti ne trumpesnį 
kaip 36 val� skubiosios medicinos pagalbos teikimo vaikams 
ir suaugusiesiems papildomojo profesinės kvalifikacijos tobu-
linimo kursą per pirmuosius darbo skubiosios medicinos pa-
galbos skyriuje, teritoriniame skubiosios medicinos pagalbos 
skyriuje, skubiosios medicinos pagalbos kabinete metus�

Atkreiptinas dėmesys, kad būtinos medicinos priemonės, 
laboratoriniai ir kiti tyrimai  yra detalizuoti pagal skyrių tipus�

Nustatyta, kad bendruose skubiosios pagalbos skyriuose 
vaikų srautui skirtos patalpos privalės būti atskirtos nuo su-
augusiųjų srauto patalpų, o vaikų apžiūros patalpų, higienos 
patalpų aplinka turės būti pritaikyta jų poreikiams� Naujame 
apraše atsisakoma perteklinio reikalavimo palaikomojo gydy-
mo ir slaugos ligoninėse privalomai steigti skubiosios pagalbos 
skyrius� Naujoji tvarka įsigalios lapkričio 1 d�, tačiau numaty-
tas pereinamasis laikotarpis – iki 2021 m� sausio 1 d� – per kurį 
turės būti sukomplektuotos medicinos priemonės� Reikalavi-
mai personalui įsigalios dar vėliau – nuo 2023 m� sausio 1 d�

„Nauja skubiosios pagalbos įstaigų struktūra galėtų ir tu-
rėtų užtikrinti racionalesnį pacientų srautų paskirstymą bei 
trumpesnį pagalbos laukimo laiką� Pageidaujamų rezultatų 
sulauksime, jei įstaigos atliks namų darbus, tai yra skirs tin-
kamą dėmesį personalo kvalifikacijai, paslaugų teikimui visą 
parą, būtinų medicinos priemonių įsigijimui bei jų priežiū-
rai“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribo-
kienė�

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Tobulesnės elektroninės paslaugos jūsų patogumui
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2019 m� sausio–rugsėjo mėn� – net 98,76 proc� visų sveikatos 
priežiūros specialistų pateiktų paraiškų�

Akivaizdu, kad elektroninės paslaugos sveikatos priežiū-
ros specialistams tapo patrauklios, padeda taupyti jų laiką 
bei materialinius išteklius, mažina socialinę atskirtį, ypač 
kalbant apie regionus, nes nebereikia vykti į sostinę pateikti 
dokumentų ar jų siųsti paštu� Visas paraiškas, patvirtinamuo-
sius dokumentus, papildomus dokumentus galima pateikti  
naudojantis elektroninėmis paslaugomis, nebereikia vykti į 
Akreditavimo tarnybą atsiimti licencijos� Oficiali informacija 
apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai 
Akreditavimo tarnybos interneto svetainės skiltyje „Licenci-
jos“, Licencijų informacinėje sistemoje (https://www�licenci-
javimas�lt) bei automatiniu būdu perduodama į Elektroninę 
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros infor-
macinę sistemą (ESPBI IS)�

Elektroninės paslaugos taip pat leido sumažinti adminis-
tracinę naštą, nes per elektroninių paslaugų portalą teikiamų  
dokumentų kopijų nereikia tvirtinti� Be to, Sveikatos priežiū-
ros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras (to-
liau – Registras) automatiniu būdu gauna duomenis iš susiju-
sių registrų ir valstybės informacinių sistemų, todėl pareiškėjui 
kreipiantis į Akreditavimo tarnybą dėl atitinkamos praktikos 
licencijos išdavimo, asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinantį 
dokumentą reikia pateikti tik tuomet, jeigu asmuo yra užsie-
nietis, o licencijos turėtojui, pakeitus vardą ar pavardę, pakan-
ka pareiškėjui priimtinu būdu, t� y� telefonu ar elektroniniu 
paštu, informuoti Akreditavimo tarnybą apie vardo ar pavar-
dės pakeitimo faktą� Naujus asmens duomenis  Akreditavimo 
tarnyba gauna iš Gyventojų registro, kai nauju vardu ar pa-
varde yra išduodamas asmens tapatybės dokumentas� Taip pat 
Registras automatiniu būdu gauna duomenis apie sumokėtas 
valstybės rinkliavas už licencijos išdavimą iš Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos�

Primename, kad sveikatos priežiūros specialistai, kurie pa-
raiškas ir dokumentus teikia per elektroninių paslaugų porta-
lą, gali savo paskyroje matyti jam suteiktus spaudo numerius, 
išduotas licencijas, jų būsenas, planuojamos licencijų sąlygų 
laikymosi priežiūros terminus, taip pat stebėti pateiktos pa-
raiškos nagrinėjimo eigą� Be to, sistema sveikatos priežiūros 
specialistams el� paštu ir sisteminiu pranešimu siunčia pri-
minimus apie artėjantį licencijų sąlygų laikymosi priežiūros 

terminą� Todėl atkreipiame dėmesį, kad norėdami gauti pri-
minimus apie artėjančius dokumentų pateikimo terminus, 
turėtumėte  prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo ir 
atnaujinti savo kontaktinę informaciją (el� pašto adresą, tel� 
numerį)� Taip išvengsite licencijos sustabdymo dėl laiku ne-
pateiktų dokumentų licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai�

„Akreditavimo tarnyba stengiasi atsižvelgti į sistemos nau-
dotojų poreikius ir tobulina sistemą, todėl nuo šiol sistema 
el� paštu siųs automatinius pranešimus apie išduotą licenciją, 
įvykdytą licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą bei panaikintą 
licencijos galiojimo sustabdymą� Tokius pranešimus sveikatos 
priežiūros specialistai gaus, jei savo paskyroje nurodys savo el� 
pašto adresą“, − paaiškina Akreditavimo tarnybos direktorė 
Nora Ribokienė�

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitai-
kančias klaidas, kurios iškyla naudojantis elektroninių pas-
laugų portalu� Sveikatos priežiūros specialistas, pildydamas 
paraišką, turėtų užpildyti visus privalomus paraiškos laukus 
(pvz�, dokumento pavadinimą, dokumento išdavimo datą), 
kiekvieną prisegtą dokumentą atskirai išsaugoti, o užpildęs ir 
pateikęs paraišką, turėtų įsitikinti, kad el� paraiška buvo už-
registruota� Apie tai, kad paraiška buvo užregistruota, įspėja 
sistemos pranešimas „Užregistruota DVS“� Taip pat, ar pa-
raiška buvo užregistruota, galite pasitikrinti skiltyje „Pateikti 
dokumentai“� Jei paraiškos pateiktų dokumentų skiltyje ne-
matote, turėtumėte grįžti į  skiltį „Rengiami dokumentai“ ir 
baigti pradėtą pildyti paraišką bei ją pateikti�

Kilus sunkumų ar klausimų, naudojantis elektroninių 
paslaugų portalu, konsultuojame telefonu ir elektroniniu 
paštu� Konsultacijas teikia Duomenų ir dokumentų valdy-
mo skyriaus vyriausioji specialistė Veronika Bobrovskaja tel� 
(8 5) 261 5177, el� paštas veronika�bobrovskaja@vaspvt�
gov�lt� Paslaugų gavėjams skirtas prisijungimo prie sistemos, 
dokumentų pateikimo instrukcijas galima rasti Akredita-
vimo tarnybos interneto svetainės skyrelyje „Elektroninės 
paslaugos“� Savo nuomonę ir pasiūlymus dėl naudojimosi 
el� paslaugomis galite pateikti Akreditavimo tarnybos vyk-
domoje Elektroninių paslaugų vartotojų apklausoje: https://
www�apklausk�lt/s/5c5835a1d0eb7

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Širdingai sveikiname žurnalo „Slauga� Mokslas ir praktika“ mokslinės 
redakcinės kolegijos narę doc� dr� Astą Mažuolienę, pradėjusią eiti Klaipėdos 
valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto dekanės pareigas� Džiaugiamės 
gerbiamos kolegės kompetencijų ir žmogiškųjų savybių įvertinimu, paskiriant ją 
vadovauti šiam svarbiam Klaipėdos kolegijos fakultetui, ugdančiam šaliai labai 
reikalingus specialistus� Linkime kuo didžiausios sėkmės, gražių idėjų, ištvermės 
ir ryžto bei kolegų ir studentų palaikymo įgyvendinant sveikatos priežiūros 
specialistų ugdymo viziją�

Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidėjas, 
redkolegijų nariai
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Lietuvos mokyklų pirmosios 
medicinos pagalbos varžybos 2019

Ugnė Malašauskaitė
Kauno „Santaros“ gimnazijos jaunųjų paramedikų būrelis

Reikia turėti drąsos gelbėti ir tuos, kurie nesišaukia pagalbos. 
Romenas Rolanas

Spalio 25 dieną Kauno „Santaros“ gimnazijoje vyko Lietu-
vos mokyklų pirmosios medicinos pagalbos varžybos, kurias 
organizavo Lietuvos paramedikų asociacija, VšĮ Pirmosios me-
dicinos pagalbos mokymo centras IRTA ir Kauno „Santaros“ 
gimnazija� Varžybų tikslas – skatinti mokinius ugdytis pirmo-
sios medicinos pagalbos teikimo gebėjimus, mokyti(s) kritiš-
kai mąstyti ir išmintingai elgtis nelaimingų atsitikimų metu� 

Varžybose dalyvavo 21 komanda iš 9 Lietuvos miestų 
ir miestelių: Kauno, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Kupiškio, 
Ignalinos, Trakų, Kelmės, Tytuvėnų ir Kražių� Komandos, 
kurias sudarė trys keturi 8–12 klasių mokiniai, varžėsi pen-
kiose praktinėse rungtyse: dalyviai turėjo atlikti pradinį gai-
vinimą naudodami automatinį išorinį defibriliatorių (AED), 
suteikti pagalbą užspringusiai nėščiajai, sustabdyti intensyvų 
kraujavimą iš žasto užpultam vaikinui, imobilizuoti išnirusį 
kelio sąnarį miške grybavusiai merginai ir padėti dviem nu-
kentėjusiems jaunuoliams, kurie susižeidė sprogus elektros 
skydinei: vienam – sutvarkyti uždarą kojos lūžį, kitam – su-
tvarstyti žaizdą kakle� Komandos turėjo spręsti ir teorinį ži-
nių testą�

Užduotis vertino Lietuvos paramedikų asociacijos ir VšĮ 
Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro IRTA atstovai 
bei Šv� Ignaco Lojolos kolegijos skubiosios medicinos pagal-
bos paramediko specialybės studentai, kurie taip pat vaidi-
no simuliuotose situacijose� Jiems talkino Kauno „Santaros“ 
gimnazijos Jaunųjų paramedikų būrelio nariai bei kiti gim-
nazistai� Akimirkas fiksavo įmonės „Du paukšteliai“ įkūrėja 
ir fotografė Justina Jakštaitė, Vytauto Didžiojo universiteto 
Naujųjų medijų meno I kurso studentas Rimvydas Bankus 
ir Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas, fotografas 
Audrius Budinavičius�

Varžybas prizais ir kitais reikmenimis parėmė Lean�lt, Jau-
nieji šauliai, „Paramedica Lietuva“, Kauno miesto greitosios 
medicinos pagalbos stotis, Kauno miesto savivaldybės Visuo-
menės sveikatos biuras, Šv� Ignaco Lojolos kolegija, įmonės 
„Lietuvos kepėjas“ ir „Du paukšteliai“� Skania koše bei arbata 
vaišino „Kauno Tauro Lions klubas“�

Geriausiai pasirodė ir pirmąją vietą laimėjo Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto gimnazija� Antrą vietą užėmė 
Vilniaus rajono Riešės gimnazija, o trečią – Kauno „Saulės“ 
gimnazija�

„Pirmosios medicinos pagalbos teikimo įgūdžiai turėtų būti 
ugdomi jau nuo darželio, mokyklos laikų, – teigė VšĮ Pirmo-
sios medicinos pagalbos mokymo centro IRTA direktorė Irena 
Malašauskienė� – Labai malonu, kad varžybų metu pastebėjau 
augantį jaunosios kartos sąmoningumą� Visi mokiniai atvyko 
pasiruošę ir mokėdami teikti pirmąją medicinos pagalbą� VšĮ 
IRTA dalyvauja pirmosios pagalbos mokymo projekte gimna-
zijose, todėl labai smagu matyti grįžtamąjį ryšį�“

„Malonu, kad mokiniai atvyko čia dalyvauti net iš tolimes-
nių Lietuvos kampelių� Visi šaunuoliai ir visi gali didžiuotis 
savimi“, – džiaugėsi Lietuvos paramedikų asociacijos prezi-
dentas Rytis Malašauskas� 

Varžybų organizatoriai tikisi, kad visų komandų dalyviai 
gerai praleido laiką ir įgijo naujų žinių, kurios pravers įvairio-
se gyvenimo situacijose�Pirmosios medicinos pagalbos varžybų akimirkos
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Vaikų paliatyvioji pagalba ir simptomų valdymas
Danguolė Ruževičienė

Vaikų skausmo ir paliatyviosios pagalbos klinika
Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas

Vystantis medicinos mokslui, tobulėjant technologijoms, 
atsirandant naujų gydymo metodų, gerėja vaikų, sergančių 
sunkiomis įgimtomis, įgytomis ir genetinėmis ligomis, išgy-
venamumas� Taip pat daugėja neįgalių vaikų, sergančių gyve-
nimą trumpinančiomis, nepagydomomis, progresuojančiomis 
ligomis, kuriems yra būtina paliatyvioji pagalba (toliau teks-
te  – PP)� Vaikams, sergantiems sudėtingomis, dažnai retomis 
ligomis, kai pažeidžiami įvairūs organai ir sistemos, reikia 
kompleksinio medikamentinio gydymo, įvairių sričių specia-
listų priežiūros ir tam tikrų medicininių technologijų taikymo�

Viena pagrindinių problemų, su kuria susiduriama tei-
kiant PP vaikams, – simptomų kontrolė ir valdymas� Vienas 
PP tikslų yra užtikrinti nepagydoma liga sergančio paciento 
gyvenimo kokybę, suteikti ligoniui visokeriopą komfortą� 
Komfortas PP suprantamas kaip geras ligos metu atsirandan-
čių ir galbūt vis sunkėjančių  fizinių simptomų, psichosociali-
nių, dvasinių problemų sprendimas ir valdymas� Teikiant PP 
vaikams šių problemų sprendimas neapsiriboja vien ligoniu, 
nepaprastai svarbu visokeriopą pagalbą teikti vaiko šeimai: tė-
vams, broliams, seserims, kartais net draugams� 

Norint efektyviai valdyti simptomus, būtinas glaudus visos 
PP teikiančios specialistų komandos bendradarbiavimas, tė-
vus įtraukiant kaip partnerius� Tėvai komandoje turėtų išlikti 
lygiaverčiais partneriais ar net ekspertais, nes tik jie, daugiau-
siai laiko praleisdami su savo sunkiai sergančiu vaiku, geriau-
siai supranta vaiko savijautą, mato jo poreikius [1]� 

Labai svarbu specialistams, kurie teikia PP vaikams, ži-
noti skirtumus tarp suaugusiųjų ir vaikų� Mirštančių vaikų 
skaičius, palyginti su suaugusiųjų, yra nedidelis� Lietuvoje 
228 suaugusiųjų mirtims teko vieno vaiko mirtis (2017 m�)� 
Daugelis ligų ir būklių yra labai retos ir būdingos tik vaikams, 
tačiau rūpestingai slaugant, kartais vaikas gali sulaukti ir pil-
nametystės� Tuomet atsiranda kita problema, reikalaujanti 
glaudaus bendradarbiavimo tarp teikiančiųjų PP vaikams ir 
suaugusiesiems� Priešingai negu tarp suaugusiųjų, onkologinės 
ligos vaikų amžiuje sudaro tik apie 10–20 proc� visų kitų ligų� 
Reikėtų įvertinti, kad vaikai kenčia ir miršta nuo daugybės 
neonkologinių ligų, kurių gydymas ir priežiūra gali užsitęsti 
kelerius ar net keliolika metų, todėl PP  trukmė vaikams gali 
būti neapibrėžta� Kaip minėta,  pagalba turi apimti visą šeimą, 
nes dėl  sergančio vaiko keičiasi visos šeimos gyvenimas�

Nepaisant vaiko neįgalumo lygio, jei tik vaikas sugeba 
mąstyti, labai svarbu užtikrinti jo užimtumą ir galimybę la-
vintis, nes tai – kiekvieno vaiko teisė� Kita vertus, tai sunki-
na PP teikimą� Vaikas – auganti, besiformuojanti asmenybė, 
todėl asmenys, kurie teikia PP pagalbą, turi atkreipti dėmesį 
į nuolatinį fizinį, emocinį ir intelektinį vaiko vystymąsi ir re-
aguoti į besikeičiantį komunikacijos lygį [2]� 

Pasaulio sveikatos organizacija 2010 m� suformulavo šiuos 
pagrindinius PP teikimo principus vaikams� PP turi prasidėti 
vos tik diagnozuojama liga ir tęstis nepriklausomai nuo to, 
ar vaikas gauna gydymą nuo šios ligos� PP teikėjai privalo 
atpažinti, įvertinti ir palengvinti vaiko fizines, psichologi-

nes, socialines ir dvasines kančias� Veiksminga PP reikalauja 
daugiadalykio požiūrio, vaiko šeimos įtraukimo ir suvokimo, 
kad gyvenimas ir mirtis yra natūralus žmogaus egzistencijos 
procesas (vaikui, sergančiam nepagydoma, progresuojančia 
liga, neturėtų būti taikomos reanimacinės priemonės ar eu-
tanazija)� PP vaikams gali būti teikiama III lygio ligoninėse,  
rajoninėse ligoninėse ir vaiko namuose [3]�

Tarptautinis PP teikimo tinklas vaikams (ICPCN), atlie-
kantis lobistų funkciją didinant PP paslaugų prieinamumą ir 
žinomumą visame pasulyje, mato kliūtis, su kuriomis susidu-
ria PP vaikams teikėjai�

Pasaulyje dar stokojama žinių ir supratimo apie vaikų PP, 
nes stinga tinkamai paruoštų specialistų, galinčių kvalifikuo-
tai teikti ar konsultuoti vaikų PP klausimais� Labai dažnai de-
damos per agresyvios pastangos išgydyti neišgydomą ligą, taip 
ilginant vaiko kančias, neigiant vaiko mirtį, neleidžiant oriai 
išeiti iš gyvenimo�

Šeimos neturėtų rinktis tarp gyvenimą ilginančio gydymo 
ir PP� Neturėtų būti delsiama tol, kol jau išnaudotos visos 
gydomosios galimybės� PP turėtų būti vertinama kaip prie-
monė, ypač pagerinanti vaiko ir jo šeimos gyvenimo kokybę, 
todėl turėtų prasidėti, kai tik nustatoma nepagydomos ligos 
diagnozė, ir būti teikiama kartu su aktyviu priežastiniu ligos 
gydymu� 

Trūksta išsamių mokslinių ir įrodymais pagrįstų tyrimų 
apie vaikų skausmo ar kitų simptomų gydymą, nežinomas 
geriausias vaistų dozavimas ir šalutiniai poveikiai vaikams� 
Dažnai remiamasi suaugusiųjų skausmo gydymo tyrimų išva-
domis, jas tik teoriškai pritaikant vaikams�

Lėtinėmis ligomis sergantys vaikai paprastai turi daugiau 
nei dvi pakenktas organų sistemas, dėl jų gali atsirasti daugy-
bė simptomų, kuriuos reikia gydyti ir valdyti kartu� Dažniau-
siai vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis ir kurių būklė yra 
sudėtinga, pasireiškia šie simptomai: skausmas, pykinimas ir 
vėmimas, dusulys, nuovargis, anoreksija ir svorio netekimas, 
depresija, nerimas ir miego sutrikimai [4]�

Seniai paneigtas mitas, teigiantis, kad vaikai skausmą jau-
čia silpniau nei suaugusieji, todėl ir malšinti jį ne visada reikia� 
Moksliškai įrodyta, kad vaikas skausmą jaučia taip pat kaip ir 
suaugusieji� Be to, juo jaunesnio amžiaus vaikas, tuo mažiau 
subrendusios nervinės skaidulos, perduodančios skausminį 
impulsą, tuo plonesnis mielino sluoksnis arba nervinės skai-
dulos jo dar visai neturi, todėl skausmas gali būti jaučiamas 
stipriau, jis gali būti labiau išplitęs, sunkiau lokalizuojamas ar 
suvokiamas�

Skausmas – tai tik vienas iš simptomų, su kuriuo susi-
duriama gydant paliatyviuosius ligonius, tačiau tai vienas iš 
simptomų, sukeliantis ligoniui didžiausią stresą, baimę, emo-
cinį ir fizinį diskomfortą� Įrodyta, kad vaikai bijo skausmo 
labiau nei kitų ligos sukeliamų simptomų�  Nustatyta, kad 
49–62 proc� vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, patiria 
skausmą, susijusį su liga, invazinėmis procedūromis bei gy-
dymu [5]�
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Gyvenimo pabaigoje vaikai, sergantys onkologine liga, 
gydomi ypač agresyviai� Šiuo laikotarpiu daugelis jų patiria 
didžiules kančias, o bandymai suvaldyti simptomus dažnai 
būna nesėkmingi� Tyrėjų duomenimis, nuo skausmo labiau 
kentėjo vaikai, kurių tėvai skundėsi, kad gydytojas aktyviai 
nedalyvavo, teikdamas pagalbą, gyvenimo pabaigoje� Todėl, 
anot autorių, gerokai didesnis dėmesys turi būti skiriamas 
nuo vėžio mirštančių vaikų PP [6]�

Onkologinį skausmą sukelia ne tik progresuojanti liga, tu-
moro invazija, bet ir gydymas: medicininės procedūros, chi-
rurginės intervencijos, spindulinis gydymas, chemoterapija� 
Didžiulį vaidmenį skausmo stiprumui turi ir psichologiniai 
veiksniai: baimė, nerimas, stresas [7, 8]�

Psichologiniai simptomai, kuriuos dažniausiai minėjo on-
kologinėmis ligomis sergantys vaikai, buvo liūdesys, sunku-
mas kalbėti su tėvais apie jų ligą, jausmus ir mirtį bei viena-
tvės baimė�  Tėvus dažniausiai kamavo vaiko mirties baimė ir 
baimė dėl patiriamų vaiko fizinių simptomų [9]� 

Kita paliatyviųjų ligonių grupė – tai sunkiomis nervų ir 
raumenų, medžiagų apykaitos ir genetinėmis ligomis sergan-
tys ligoniai, turintys ryškių mišrių raidos sutrikimų� Dažniau-
siai šiems ligoniams skausmas yra lėtinis, patiriamas kasdien 
ar nuolat pasikartojantis, pavyzdžiui, skausmas, sukeltas gas-
troezofaginio refliukso ar raumenų spastiškumo� Vertinant li-
gonių skausmo intensyvumą pagal skausmo vertinimo skales, 
nustatyta, kad iki 42 proc� vaikų, turinčių ryškų kognityvinių  
funkcijų sutrikimą, patiria kasdienį skausmą� Atlikus sunkiu 
cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų vienkartinį tyrimą, 
nustatyta, kad skausmą patiria iki 21 proc�, o stebint vaikus 
ilgesnį laikotarpį, paaiškėjo, kad skausmą patyrė iki 44 proc� 
šių ligonių� Kadangi tokiems vaikams nustatyti ir malšinti 
skausmą yra labai sudėtinga, dažnai skausmas neatpažįstamas 
arba malšinamas netinkamai [10, 11]� 

Kito tyrimo metu vienerius metus buvo stebimi vaikai, 
sergantys cerebriniu paralyžiumi� Nustatyta, kad skausminis 
sindromas pasireiškė daugiau nei 90 proc� šių vaikų, tačiau tik 
pusė jų gavo skausmą malšinantį gydymą� Vaikų, sergančių 
progresuojančiomis genetinėmis, metabolinėmis ar neurolo-
ginėmis ligomis, tėvai dažniausiai skundėsi dėl vaiko patiria-
mų skausmo, miego ir mitybos sutrikimų� Šiuos tris simpto-
mus kontroliuoti buvo sunkiausia [10, 11]�

Sunkus centrinės nervų sistemos pakenkimas gali sukelti 
tokius ilgalaikius simptomus kaip skausmas, virškinamojo 
trakto motorikos sutrikimai, raumenų spazmai dėl šių prie-
žasčių:
• Centrinės nervų sistemos (CNS) kontrolės slopinimas� 

Esant pakenktam spinotalaminiam takui, išsivysto cen-
trinis neuropatinis skausmas� Jo metu sumažėja skausmo 
slenkstis, todėl esant įprastam virškinamojo trakto ar šla-
pimo pūslės raumenų susitraukimui ligoniai jaučia virški-
namojo trakto ar šlapimo pūslės lokalizuotus skausmus�

• CNS srities, atsakingos už autonominės kontrolės regulia-
ciją, pakenkimas, nes tai susiję su skausmo ir virškinamojo 
trakto simptomų atsiradimu�

• Skausmas gali sukelti raumenų spazmus, tačiau ir pats rau-
mens spazmas gali būti skausmingas, todėl svarbu išsiaiškin-
ti pirminį skausmo šaltinį, nes nuo to priklauso gydymas�
Nurodytos priežastys dažniausiai negali būti pašalintos ar 

išgydytos� Medikamentai gali sumažinti simptomus, didinda-
mi CNS slopinimą ar mažindami CNS dirginimą [12]� 

Daugeliui vaikų simptomai gali sumažėti vartojant vais-
tus, tačiau kai kuriems jų laukiamo rezultato pasiekti gali ir 
nepavykti, simptomai išlieka arba kartojasi� Svarbu atsiminti, 
kad augant vaikui simptomai gali stiprėti, nes vaistų dozės 
tampa per mažos, todėl jas reikia koreguoti pagal vaiko svorį� 
Vaikams, kurių ligos neprogresuoja, o būklės išlieka stabilios 
ir gerai kontroliuojami simptomai, po metų galima pradėti 
mažinti skiriamo vaisto dozę, tačiau jei simptomai kartojasi, 
vaisto vartojimą reikia tęsti [12]� 

Vaikų skausmas dažnai lieka nepakankamai įvertintas ir 
todėl gali būti nepastebėtas� Vertinti skausmą ypač sunku, kai 
vaikai maži ar dėl savo būklės ar ligos negali pasakyti, kaip 
jie jaučiasi� Taip pat sunku įvertinti skausmą vaikams, kurie 
lėtinį skausmą kenčia visą savo gyvenimą ir nežino būsenos 
be skausmo�

Vertinant vaikų simptomus klinikinėmis priemonėmis bei 
skalėmis, ypač reikalingas nuovokumas ir dėmesys� Taip pat 
labai svarbūs paties vaiko atsakymai į pateiktus konkrečius, 
pagal jo amžių ir supratimo lygį suformuluotus klausimus 
[13]� Todėl siekiant efektyviai valdyti skausmą yra būtina: at-
pažinti skausmą ir suprasti jo kilmę, priklausomai nuo vaiko 
amžiaus bei komunikacijos lygio, pagal skales įvertinti skaus-
mo sunkumą, imtis prevencinių priemonių galimoms skaus-
mo priežastims pašalinti ar išvengti naujų skausmo šaltinių 
atsiradimo� Ir, be abejo, gydyti jau esamą skausmą, jį pašali-
nant arba sumažinant iki toleruojamo lygio�

Pagal PSO 2012 m� rekomendacijas, vaikams, sergan-
tiems lėtinėmis ligomis ir jaučiant nuolatinį skausmą, skaus-
mas gydomas naudojant 2 pakopų strategiją, pasirenkant 
galimą mažiausiai invazinį kelią – p/os; p/l (po liežuviu), 
pasirenkant vaisto dozę, adaptuotą konkrečiam vaikui ir ją 
skiriant reguliariais intervalais� Vengti vaistų skyrimo „pagal 
poreikį“�

Pasikartojantis lėtine liga sergančio vaiko skausmas papras-
tai labai paveikia visas kasdienio gyvenimo sritis, įskaitant vi-
sos šeimos gyvenimo kokybę: gali sutrikti šeimos tarpusavio 
santykiai, tėvus apimti nerimas, nemiga, depresija, atsirasti 
kitų šeimos vaikų dirglumas, nuovargis� Pasireiškia neigiamas 
elgesys sergančio vaiko atžvilgiu� Kadangi lėtinį skausmą daž-
niausiai sukelia daugelis veiksnių, šiam skausmui ir su juo su-
sijusioms problemoms mažinti dažnai reikia taikyti holistinį 
skausmo malšinimo metodą, apimantį ne tik biologinių, bet 
ir psichosocialinių veiksnių korekciją�

Taigi, norint efektyviai malšinti simptomus, teikiant palia-
tyviąją pagalbą vaikams, nereikėtų apsiriboti tik medikamen-
tiniu gydymu, nes nefarmakologinis gydymas taip pat labai 
svarbus�

PSO 2012 m� Farmakologinio gydymo gairėse vaikams 
rekomenduoja šias nefarmakologines priemones: 
• Emocinė parama (tėvai turėtų dalyvauti bet kokioje skaus-

mingoje procedūroje)� 
• Fizinės priemonės: vaiko priglaudimas, masažas, skaus-

mingų vietų šildymas ar šaldymas, fizioterapinės procedū-
ros bei ergoterapija, biologinio grįžtamojo ryšio priemo-
nės, akupunktūra, elektrinė nervų stimuliacija�

• Kognityvinės elgsenos priemonės: vaizdiniai, meditacija, 
hipnozė, dėmesio atitraukimo technikos, muzikos terapi-
ja, istorijų ir pasakų pasakojimas, menų terapija�
Jei šeima religinga, į vaiko ar tėvų norą melstis turėtų būti 

žiūrima pagarbiai [14]� 
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Tinklelinių tvarsčių naudojimas 
žaizdų gydymui

Nijolė Katinė

Tinkleliniai tvarsčiai, kitaip dar vadinami žaizdų kontak-
tiniai sluoksniai, naudojami, kai reikia apsaugoti jautrius 
audinius, esant ypač skausmingoms žaizdoms, kurioms rei-
kalingas netrauminis gydymas, pavyzdžiui, nubrozdinimų, 
nudegimų, nuplikimų atveju, siekiant padengti donoro ir 
recipiento odos vietas odos transplantacijų atveju arba plasti-
nėje ir kosmetinėje chirurgijoje� Kadangi patys tvarsčiai nėra 
absorbuojantys, jie turi būti derinami su antriniu absorbuo-
jančiu tvarsčiu, galinčiu sugerti eksudatą�

Tinkleliai yra nelimpantys stambaus arba smulkaus audi-
mo tinklelinės struktūros tvarsčiai iš medvilnės, viskozės ar 
poliesterio pluošto, kuris gali būti padengtas minkštu siliko-
no sluoksniu, impregnuotas vazelinu, parafinu, vandens ir 
aliejaus emulsija arba sudrėkintas veikliųjų medžiagų, pvz�, 
Fuzidino rūgšties, PVP-jodo, turinčiais preparatais� Tinkleli-
nė struktūra užtikrina laisvą eksudato drenažą ir kartu nelei-
džia prilipti „antriniam“ tvarsčiui prie žaizdos�

Atrauman – kiekvienai žaizdai tinkama apsauga

Atrauman – švelni, patikima žaizdų priežiūra�
Atrauman Silicone – švelni, netraumuojanti žaizdų ap-
sauga�
Atrauman Ag – pasižymi antibakterinėmis savybėmis�

„Atrauman“ – tai nemedikamentiniu tepalu impregnuo-
tas tvarstis iš hidrofobinio, tankaus, lygaus paviršio polieste-
rio tinklelio [3]� Impregnuotas neutraliu tepalu „Atrauman“ 
tvarstis skatina ir palaiko žaizdos gijimą esant bet kuriai žaiz-
dos gijimo fazei� 

„Atrauman“ tvarsčio specifinės medžiagos užtikrina ne-
trauminį žaizdos gydymą� Plonas ir minkštas hidrofobinis po-
liesterio tinklelis dėl paviršinės struktūros neleidžia audiniams 
prasiskverbti į tvarstį ir prilipti prie žaizdos� Ypač minkštas, 
lengvai priglundantis „Atrauman“ tvarstis neprilimpa prie 

Taikant nefarmakologinius skausmo gydymo metodus, jie 
pasirenkami, kai galimas kontaktas su vaiku, atsižvelgiant į 
vaiko amžių ir suvokimo lygį, situaciją ir numatomą skaus-
mingą veiksmą, esamas technines galimybes ir medicininio 
personalo įgūdžius� Psichologiniai metodai, skirti atitraukti 
vaiko dėmesį nuo skausmingos ir (arba) stresą sukeliančios 
medicininės procedūros, mažina sedacijos poreikį [15]� 

Gydant paliatyviuosius, ypač terminalinių būklių, ligo-
nius, kartais susiduriama su simptomais, kurie reikalauja ne-
atidėliotino gydymo� Tai yra labai stiprus skausmas, kvėpavi-
mo sutrikimas ir įvairios kilmės kvėpavimo takų obstrukcija, 
kraujavimas, nugaros smegenų suspaudimas dėl tumoro, 
viršutinės tuščiosios venos obstrukcija, traukuliai, šlapimo 
susilaikymas� Tokiais atvejais, siekiant išvengti tolimesnių 
vaiko kančių, labai svarbu atsakyti į šiuos klausimus ir nu-
spręsti, ar simptomus galima suvaldyti čia ir dabar, neatlie-
kant papildomų tyrimų ir nesiaiškinant priežasčių, ar rasta 
priežastis bus išgydoma, ar priežasties gydymas pagerins ligos 
prognozę ir likusio gyvenimo kokybę, ar potencialus galimas 
gydymas nebus per daug toksiškas ir nesukels papildomų 
nepageidaujamų reiškinių� Šiuo atveju taip pat labai svar-
bu paisyti paties ligonio ir jo artimųjų norų, ar vaikas ir jo 
šeima norėtų būti perkelti į gydymo įstaigą papildomiems 
tyrimams ir (arba) gydymui� Ir ar tai įmanoma padaryti šiuo 
momentu [16]?

Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys PP vaikams, 
visomis išgalėmis privalo siekti sumažinti vaiko patiriamą dis-
komfortą, kančią ar skausmą� Tinkamas vaiko skausmo val-
dymas dažnai yra susijęs su teisinės atsakomybės baime, nes 
daugelio skausmą malšinančių vaistų negalima skirti mažiems 
vaikams� Todėl PP teikiantys specialistai turėtų prisiimti šią 
atsakomybę, užtikrindami, kad vaiko skausmas dėl teisinės 
atsakomybės baimės, etinių nesusipratimų ar žinių stokos 
būtų negydomas arba gydomas nepakankamai [6]�
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žaizdos, nes yra impregnuotas tepalu� Todėl ir tvarsčio keiti-
mas nesukelia skausmo ir netraumuoja� „Atrauman“ tvarstis 
išlaiko žaizdos paviršių ir kraštus elastingus, apsaugo žaizdą 
nuo išdžiūvimo� Išvengiama randinių kontraktūrų� Tepalu 
impregnuotas „Atrauman“ tvarstis laidus orui ir eksudatui� 
Taip užtikrinama, kad pateks pakankamai oro ir greitai bus 
pašalintas perteklinis eksudatas� Eksudato sugėrimui „Atrau-
man“ tvarstis naudojamas kartu su absorbuojamaisiais tvars-
čiais, pvz�, marliniu „Sterilux“, „Zetuvit E“� 

Neutralus tepalas neturi vazelinų priemaišų ar kitų parafi -
nų� Todėl „Atrauman“ tvarstis nepalieka sunkiai pašalinamų 
tepalo likučių� Tai leidžia lengvai įvertinti žaizdos būklę�

Indikacijos. Skirtas gydyti bet kokio tipo paviršinėms 
ūmioms ir lėtinėms žaizdoms bet kurioje žaizdos gijimo fa-
zėje� Kadangi „Atrauman“ tvarstis impregnuotas nemedika-
mentiniu tepalu, idealiai tinka naudoti dermatologijoje, taip 
pat pacientams, turintiems jautrią odą� 

Gydant kontaminuotas žaizdas, lėtines opas, esant padi-
dėjusiai infekcijos rizikai, viltis pateisino tvarsčio „Atrauman 
Ag“ naudojimas� Uždėtas ant žaizdos „Atrauman Ag“ išskiria 
į aplinką sidabro jonus ir veikia įvairias bakterijas� Bakterioci-
dinis „Atrauman Ag“ tvarsčio veikimo spektras yra nepapras-
tai platus ir apima gramteigiamus ir gramneigiamus bakterijų 
štamus, pvz�: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Bacillus subtilis – tarp jų ir tokias bakterijas kaip meticilinui re-
zistentiški Staphylococcus aureus štamai, kurie vis dažniau ligoni-
nėse sukelia rimtų infekcijų (J� Wound Care 2002, 11, p� 125)� 
„Atrauman Ag“ – tvarstis, pasižymintis ne tik bakteriocidiniu 
poveikiu, bet ir nedideliu toksiškumu žmogaus ląstelėms, ka-
dangi nuo tvarsčio paviršiaus atpalaiduojama tik tiek sidabro 
jonų, kiek jų reikia efektyviam antimikrobiniam veikimui�

„Atrauman Ag“ tvarsčio pagrindą sudaro hidrofobinis 
smulkaus audimo tekstilinis audinys poliamidas, padengtas 
elementiniu sidabru� Sidabras cheminiu būdu tvirtai sujung-
tas su audiniu� Be to, sidabru padengtas tvarstis yra impreg- 
nuotas hidrofi liniu tepalu� Dėl tokios struktūros „Atrauman 
Ag“ tvarstis yra laidus eksudatui, orui ir vandens garams�

„Atrauman Ag“ tvarstis veiksmingas išlieka mažiausiai 7 die-
nas� Tai įrodyta eksperimentu, kurio metu 9 dienas buvo tes-
tuojamas poveikis gramteigiamoms ir gramneigiamoms bakte-
rijoms (Staphylococcus aureus ir Klebsiella pneumoniae)�

„Atrauman Ag“ tvarsčio veikimo mechanizmas:
1� Uždėjus „Atrauman Ag“ tvarstį ant žaizdos, tvarstis, kon-

taktuodamas su eksudatu, atpalaiduoja sidabro jonus�
2� Bakterijos, kurios kontaktuoja su tvarsčiu, yra sunaikina-

mos� Atpalaiduotų sidabro jonų kiekis yra gana mažas, nes 
„Atrauman Ag“ tvarsčio veikimas susijęs su jo užimamu 
plotu�

3� Žaizdos eksudatas kartu su žuvusiomis bakterijomis absor-
buojami į „antrinį“ tvarstį�
Kadangi „Atrauman Ag“ tvarstis yra impregnuotas tepalu, 

jis apsaugo žaizdos kraštus nuo maceracijos� Plonas, minkštas 
tvarsčio audinys užtikrina glaudų kontaktą su žaizdos guoliu� 
„Atrauman Ag“ tvarstis neprilimpa prie žaizdos, todėl ne-
skausmingai nuimamas� Didelę praktinę reikšmę turi tai, kad 
„Atrauman Ag“ tvarstį galima derinti su įvairiais „antriniais“ 
absorbuojamaisiais tvarsčiais, pvz�, su „HydroClean“, kalcio 
alginato tvarsčiu „Sorbalgon“, putų tvarsčiais, tradiciniais su-
geriamaisiais arba marliniais tvarsčiais� 

„Atrauman Ag“ – veiksmingas tvarstis gydyti kritiškai ko-
lonizuotoms, infekuotoms visų gijimo fazių žaizdoms� „At-
rauman Ag“ nenaudojamas sausoms žaizdoms� Jis negali pa-
keisti efektyvaus žaizdos valymo (debridmento)� Žaizdą valyti 
reikia, kai ji yra padengta nekroze, fi brinu ar pūliais� Tokiu 
atveju turi būti atliktas chirurginis, enziminis ar autolizinis 
(naudojant „HydroClean“) debridmentas�

Indikacijos: trofi nės opos, pragulos, diabetinė pėda, poo-
peraciniai žaizdų gijimo sutrikimai� 

Naudojimas. „Atrauman Ag“ tvarstis iš abiejų pusių pa-
dengtas apsauginiais lapeliais� Nuėmus vieną apsauginį lapelį, 
tvarstis dedamas ant žaizdos, po to nuimamas likęs lapelis� 
Žaizdos eksudatui sugerti ant „Atrauman Ag“ tvarsčio deda-
mas sterilus absorbuojamasis tvarstis� Esant gilioms žaizdoms, 
„Atrauman Ag“ tvarstis turi turėti kontaktą su absorbuoja-
muoju tvarsčiu ir nesudaryti raukšlių, kurios pablogintų ek-
sudato sugėrimą� Esant tirštam eksudatui, rekomenduojama 
steriliomis žirklėmis įkirpti „Atrauman Ag“ tvarstį, kad būtų 
išvengta eksudato susikaupimo� 

Nors „Atrauman Ag“ tvarstis veiksmingas išlieka 7 dienas, 
siekiant geresnių rezultatų, rekomenduojama tvarstį keisti kas 
3–4 dienas [5]�

Svarbu: „Atrauman Ag“ tvarsčio nerekomenduojama 
naudoti kartu su parafi niniais tvarsčiais ar parafi no tu-
rinčiais tepalais, nes sumažėja tvarsčio veiksmingumas. 
Taip pat „Atrauman Ag“ tvarsčio negalima naudoti kartu 
su jodo turinčiais preparatais.

„Atrauman Silicone“ – tvarstis netrauminiam žaizdų gy-
dymui ir organų bei kitų jautrių vietų apsaugai, taikant nei-
giamo slėgio žaizdų terapiją� Tvarsčio pagrindą sudaro polie-
tileno tereftalato (PET) tinklelis, iš abiejų pusių padengtas 
silikono (polidimetilsiloksano pagrindo) geliu�

Tvarstis „Atrauman Silicone“ yra plonas, minkštas ir len-
gvai prisitaikantis tvarstis� Jis užtikrina glaudų kontaktą su 
žaizdos dugnu ir yra laidus eksudatui� Tvarstį „Atrauman Si-
licone“ galima karpyti steriliomis žirklėmis, pritaikant pagal 
žaizdos dydį, formą ir vietą�

Tvarstis „Atrauman Silicone“ nėra absorbuojamasis� Eksu-
datas prateka per atvirą tinklelinį audinį ir jį gali absorbuoti 
antrinis absorbuojamasis tvarstis� Atkreiptinas dėmesys, kad 
nuo eksudato kiekio priklauso tvarsčio keitimo dažnumas ir 
atitinkamai – maceracijos rizika� 

Jei žaizdos būklė leidžia ir yra klinikinis poreikis, tvarstis 
„Atrauman Silicone“ ant žaizdos gali būti laikomas iki 7 dienų�

Indikacijos: visų tipų negilioms, ūmioms bei lėtinėms, 
mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms gydyti� Taip 
pat gali būti naudojamas kaip apsauginis neeksuduojančių 
žaizdų ir jautrių odos vietų tvarstis�
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