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1. SANTRUMPOS
ASPĮ - asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

JK - Jungtinė karalystė 

ES – Europos Sąjunga 

GMP – greitoji medicinos pagalba 

LR SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

PGT – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 

TC – Traumų centras 

TS –  Traumos sistema 

TK – Traumos komanda 

TSS - Traumos sunkumo skalė  

GKS- Glagow komų skalė 

KD- kvėpavimo dažnis 

AKS- arterinis kraujo spaudimas 

SpO2- deguonies saturacija 

ŠSD- širdies susitraukimų dažnis 

UG- tyrimas ultragarsu 

KT- kompiuterinės tomografijos tyrimas 

Rx- rentgenologinis tyrimas 

SP- skubi pagalba 

SPS- skubios pagalbos (priėmimo) skyrius 

ITS- intensyvios terapijos skyrius 

DPV- dirbtinė plaučių ventiliacija 
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2. SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS

Kritinės būklės – žmogaus gyvybei pavojingos būklės, pasižyminčios kritiniu kvėpavimo, 

kraujotakos, galvos smegenų veiklos bei kitų organizmo funkcijų lygiu ir kurioms esant reikia 

imtis gaivinimo bei kitų medicinos pagalbos priemonių, stengiantis išsaugoti žmogaus gyvybę. 

Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių 

sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir 

veiklos galimybių sumažėjimas. 

Traumatologija – chirurgijos šaka, tirianti ir gydanti judamojo aparato, odos ir gleivinės 

pažeidimus, po jų atsirandančius organizmo pakitimus ir būdus, padedančius tų pažeidimų 

išvengti. 

Trauma – susirgimas, apimantis visas ligas ir būkles, kurios TLK-10 klasifikatoriuje 

koduojamos S, T ir R 57 šifru. 

 Traumos sistema - Šiuolaikinę vieningą traumos sistemą sudaro trys tarpusavyje glaudžiai 

susijusios pagalbos ir gydymo grandys: pagalba iki hospitalizavimo ir transportavimas, paciento 

gydymas ligoninėje, reabilitacija ir socialinė psichologinė reintegracija. Siauresne prasme  TS 

suprantama kaip vieninga pagalbos nukentėjusiems nuo traumų sistema, susidedanti iš kelių 

skirtingų pakopų (lygių) asmens sveikatos priežiūros įstaigų (traumos centrų) bei juos 

apjungiančio greitosios medicinos pagalbos tinklo. Visos šios sistemos veikloje dalyvaujančios 

įstaigos turi tam tikras iš anksto nustatytas funkcijas, kurias reglamentuoja patvirtinta darbo 

metodika ir sutartys. 

Traumos komanda – ligoninės gydytojų, slaugytojų ir pagalbinio personalo komanda, teikianti 

pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams. Traumos komandos darbo tvarka nusako 

traumos komandos sudėtį, aktyvavimo kriterijus, darbo principus bei traumos komandos narių 

atsakomybės ribas. 

Skubioji medicinos pagalba – nedelsiant teikiama medicinos pagalba, kai dėl ūmių klinikinių 

būklių gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei; tokios pagalbos nesuteikimas laiku 

sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. 
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3. TIKSLAS IR METODOLOGIJA

Vieninga metodika sveikatos priežiūros įstaigoms, kaip organizuoti pagalbą nukentėjusiems nuo 

traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių atvejais (toliau – Vieninga metodika) parengta 2013 m. 

gruodžio – 2014 m. liepos mėnesiais. Vieningos metodikos visos teisės priklauso „Sveikatos 

apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui.  

Vieningos metodikos tikslas - Sukurti vieningą skubiosios medicinos pagalbos teikimo 

Lietuvoje sistemą, kuri leistų optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje visiems 

nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių reikiamu laiku būtų suteikta 

kokybiška pagalba. 

Vieninga metodika parengta vadovaujantis: 

1. Atlikta išsamia pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių

teikimo ir organizavimo Lietuvoje analize.

2. Tarptautiniu skubiosios pagalbos teikimo standartu - Advanced Trauma Life Support course

(ATLS) - Amerikos chirurgų kolegijos Traumos komitetas (American College of Surgeons).

3. Tarptautiniu skubiosios pagalbos teikimo standartu - European Trauma Course (ETC) -

Europos gaivinimo taryba (European Resuscitation Council (ERC)).

4. Tarptautiniu skubiosios pagalbos teikimo standartu - PreHospital Trauma Life Support

(PHTLS) - Amerikos chirurgų kolegijos Traumos komitetas (American College of

Surgeons).

5. Tarptautiniu pasirengimo ir pagalbos teikimo standartu - Major incident medical

management and support (MIMMS) – Specializuotos reanimacinės pagalbos darbo grupė

(Advance Life Support Group).

Vieningo tarptautinio sunkios traumos apibrėžimo nėra, tačiau dauguma ekspertų sutaria, kad 

sunkioms traumoms reiktų priskirti: 

1. Traumas sukėlusias mirtį;

2. Traumas, dėl kurių pacientus bent 24 val. teko stacionarizuoti į intensyvios terapijos skyrių ir

taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją;

3. Dviejų ir daugiau kūno sričių sužalojimai, kai traumos sunkumo skalė (TSS) > 12 balų (TSS

apskaičiavimo aprašą rasite priede Nr.2);
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4. Traumas, dėl kurių pacientams teko atlikti skubias intrakranijines, intratorakalines ir/arba

intraabdominalines operacijas, chirurginiu būdu stabilizuoti dubens kaulų arba stuburo

lūžius;

5. Elektros trauma, skendimas, pasikorimas kitos kilmės trauminė asfiksija, dėl kurių pacientus

bent 24 val. teko stacionarizuoti į intensyvios terapijos skyrių ir taikyti dirbtinę plaučių

ventiliaciją;

6. Traumas, dėl kurių pacientai buvo pervežti į aukštesnio lygio traumos centrą iš kitų ligoninių

ir pacientai buvo stacionarizuoti į intensyvios terapijos skyrių;

7. Daugiau kaip 10 proc. kūno paviršiaus ploto gilaus nudegimo ir/arba nudegę plaštakos,

pėdos, genitalijos, veidas, akys, ausys, stambieji sąnariai.

Kadangi šie kriterijai dažnai padeda identifikuoti ir analizuoti sunkias traumas tik 

retrospektyviai, dažniausiai jau atliekant auditą ir/arba registruojant bei analizuojant duomenis 

traumos registre (stebėsenos sistemoje), tai klinikinėje praktikoje rekomenduojama naudoti 

anatominius-fiziologinius sunkios traumos kriterijus, taip pat įvertinti traumos mechanizmą. 

Sunkią traumą reikia nedelsiant įtarti, jei pacientui pasireiškia bent vienas šių požymių: 

1. Sąmonės sutrikimai ≤ 12 balų pagal GKS.

2. KD ≤ 9 arba ≥ 30 k/min.

3. AKS ≤ 89 mmHg.

4. SpO2 ≤ 89 %.

5. ŠSD ≥ 120 k/min.

6. Stridoras.

7. Nudegimas daugiau kaip 15% kūno ploto ir /ar kvėpavimo takų nudegimas.

8. Impresinis kaukolės skliauto lūžis.

9. Kiauriniai sužalojimai kakle, krūtinėje, juosmenyje.

10. Traumos metu įvyko galūnių amputacijos aukščiau plaštakų ar pėdų.

11. Lūžę du ilgieji kaulai ir/ar dubuo.

12. Nestabili krūtinės ląsta (daugybiniai šonkaulių lūžiai).

13. Įtemptas, skausmingas, išpūstas pilvas ir šoko reiškiniai (įtariamas vidinis kraujavimas).

14. Po traumos atsiradęs paralyžius.
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Apie galimą sunkią traumą reiktų pagalvoti, jei pacientas patyrė didelės kinetinės 

energijos traumą, arba traumos mechanizmas dažnai sukelia sunkius sužalojimus: 

1. Autoįvykis, kuriame yra žuvusių.

2. Autoįvykis, kai buvo reikalingi gelbėtojai, traukiant nukentėjusiuosius iš autotransporto

priemonių.

3. Pacientas autoįvykio metu nukentėjo kaip pėstysis ar dviratininkas.

4. Autoįvykio metu pacientas buvo išsviestas iš automobilio salono.

5. Pacientas nukentėjo kaip motociklo avarijos metu.

6. Pacientas nukentėjo sprogimo ar susišaudymo metu.

7. Pacientas nukentėjo krisdamas daugiau nei iš 3 m. aukščio ar nardydamas.

8. Vienu metu į skyrių atvyksta daugiau nei du sužaloti pacientai.

9. Yra bent vienas iš papildomų rizikos veiksnių: amžius mažiau kaip 5 metai arba daugiau

kaip 55 metų, nėštumas, imunosupresinė būklė, vartojami antikoaguliantai, sunki

kardiopulmoninė gretutinė patologija.
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4. METODINIŲ REKOMENDACIJŲ APIMTIS

Rekomendacijose aptariamos pacientų grupės: 

- Suaugusieji, paaugliai ir vaikai, kuriems įtariama sunki trauma. 

- Suaugusieji, paaugliai ir vaikai, kuriems diagnozuota sunki trauma. 

Pacientų grupės, kurioms rekomendacijos netaikomos: 

- Bet kuris asmuo, kuriam nėra įtariama ar diagnozuota sunki trauma.  

- Bet kuris asmuo, kuriam traumos atveju buvo suteikta ambulatorinė pagalba. 

Remonadacijos Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms: 

Visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančios pagalbą nukentėjusiems nuo traumų 

ir kitų išorinių mirties priežasčių atvejais. 

Metodikoje aptariami  traumos sistemos (toliau - TS) elementai: 

Pagalbos teikimas skirtingose aplinkose: 

- Pagalba iki hospitalizavimo; 

- gydymas atraminėje ligoninėje ir rajoninėje ligoninėje; 

- gydymas specializuotame traumos centre; 

- ankstyva reabilitacijas stacionare; 

- pagalba sunkias traumas patyrusiems vaikams; 

- pagalba sunkiai nudegusiems pacientams. 

Metodinėse rekomendacijose neaptariami TS elementai: 

a) Traumų prevencija.

b) Traumų sąlygotų ilgalaikių sveikatos sutrikimų gydymas ir pacientų priežiūra.
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5. METODINIŲ REKOMENDACIJŲ POREIKIS

5.1. Epidemiologinė situacija Lietuvoje ir pasaulyje 
Sunki trauma yra apibūdinama Vieningos metodologijos 3 skyriuje. Šios sunkios traumos 

yra svarbi visuomenės sveikatos problema.  

Lietuvoje išorinės mirties priežastys užima trečiąją vietą tarp visų mirties priežasčių. 

Kalbant apie vaikus, paauglius ir jaunimą, išorinės priežastys yra pirmaujančios mirties 

priežastys. Lietuvoje, mirusiųjų nuo išorinių priežasčių skaičius tenkantis 100.000 gyventojų yra 

ženkliai didesnis nei kitose Europos Sąjungos valstybėse. Lietuvoje dėl išorinių priežasčių 2012 

m. mirė 3 659 asmenys, stacionare nuo traumų, apsinuodijimų ir išorinių priežasčių gydėsi 55

324 ligoniai. Iš viso Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2012 m. buvo užregistruoti 

291 639 nauji sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai. Pagal naujai 

užregistruotų visų neįgalumo atvejų skaičių 100.000 gyventojų 1993-2012 m. Lietuva ženkliai 

viršijo Europos ir naujųjų ES narių vidurkį. Užregistruotų naujų traumų ir apsinuodijimų 

susirgimų skaičius Lietuvoje padidėjo nuo 288,8 tūkst. 2001 m. iki 322,9 tūkst. 2012 m. 

Vertinant šių susirgimų skaičių 1000-ui gyventojų, šis rodiklis 2001 – 2012 m. padidėjo nuo 

83,21 iki 108,08.  

Mirties ir stacionaro atvejų struktūra ganėtinai skiriasi. Jei tarp mirusiųjų didžiausią dalį 

sudarė tyčiniai susižalojimai (savižudybės) – 25 proc., tai tarp stacionaro atvejų jie sudarė tik 5 

proc., 12 proc. mirė dėl apsinuodijimų, 11 proc. – dėl transporto traumų. Tarp stacionare gydytų 

ligonių šios priežastys sudarė atitinkamai 3 ir 5 proc. Didžiausia dalis stacionare gydytų ligonių 

gydėsi dėl nukritimų (41 proc.), nukritimai sudarė tik 9 proc. mirčių. Net 99 proc. ne ligoninėse 

(t. y. dažniausiai įvykio vietoje) mirė dėl paskendimo, 97 proc. – dėl savižudybių, 89 proc. – dėl 

apsinuodijimų. Šie asmenys nepateko į ligonines, todėl stacionaruose tokių ligonių santykinai 

buvo mažiau. Tuo tarpu nuo nukritimų mirė tik 26 proc. asmenų, tad stacionaruose nukritusių 

asmenų gydyta ženkliai daugiau. 

Kita dažna traumų atsiradimo priežastis buvo eismo įvykiai (automobilių avarijos, pėstieji 

nukentėję eismo įvykio metu, kt.). Darbingo ar vaikų amžiaus asmeniui žuvus arba po traumos 

tapus neįgaliu ir/arba sumažėjus jo darbingumo lygiui, valstybė praranda galimybę, kad šis 

asmuo dirbs ir kurs produktą. Neįgalūs asmenys taip pat gauna ir neįgalumo išmokas 

(invalidumo pensiją). Atsižvelgiant į Lietuvos traumatizmo statistiką, galime teigti, kad Lietuvos 

ekonomines netektys dėl traumų ir kitų išorinių priežasčių mirusių, gydymo bei darbingumo 

lygio sumažėjimo sudaro 2,5 - 3,0 mlrd. Lt. Pagerinus skubiosios medicinos pagalbos kokybę ir 
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išeitis bent 15-20 proc. (tarptautinė patirtis rodo, kad būtent tokį efektą galimą pasiekti įdiegus 

šiuolaikinę TS ir regioninius traumos tinklus (klasterius)), tikėtinas žymus ekonominis efektas.  

Panaši situacija yra ir kitose Europos šalyse bei šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje). 

Jungtinėje karalystėje kasmet registruojama maždaug 15.000 mirčių dėl nelaimingų atsitikimų 

ir traumų. Maždaug 100 žmonių kas savaitę žūsta autoavarijose ir dar apie 200 asmenų tampa 

neįgaliais. Sunki trauma yra pagrindinė jaunų darbingų asmenų iki 45 metų amžiaus neįgalumo 

ir mirties priežastis. Skaičiuojama, jog JK dėl sunkios traumos sąlygotų mirčių ir invalidumo 

prarandama maždaug 3.3 - 3.7 miliardų svarų. JAV kasmet apie 41 mln. pacientų kreipiasi į 

priėmimo skyrius dėl patirtų traumų ir apie 2,5 mln. pacientų stacionarizuojama. JAV traumos 

bei nelaimingi atsitikimai yra pagrindinė mirčių priežastis amžiaus grupėje nuo 1 iki 44 metų 

(sąlygoja 47 proc. visų mirčių), išorinės mirties priežastys užima trečiąją vietą tarp visų mirties 

priežasčių. Skaičiuojama, kad kasmet JAV dėl traumų žūsta apie 180 tūks. žmonių, o 

tiesioginiai ir netiesioginiai traumų sąlygoti kaštai JAV kasmet siekia apie 400-500 milijardus 

dolerių. Ankstyvas gyvybei grėsmingų būklių atpažinimas ir anksti pradėtas tinkamas gydymas 

gali padėti išgelbėti gyvybes, taip pat žymiai sutrumpinti gydymosi stacionare trukmę, 

sumažina komplikacijų dažnį ir įgalina ankstesnį grįžimą į aktyvų gyvenimą, taip pat sumažina 

finansines išlaidas. 

Esama situacija Lietuvoje detaliau yra aprašyta 2014 m. parengtoje studijoje „Pagalbos 

nuketėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje 

analizės“. 

5.2. Dabartinė situacija/praktika 

Analizuodami šį siektinos („idealios“) TS aprašą, matome, kad Lietuvoje atskiruose 

regionuose pamažu pradeda veikti atskiri tokios bendros TS elementai: optimizuojamas GMP 

įstaigų darbas (GMP pajėgų išdėstymas ir valdymas, pagalbos prioritetų nustatymo protokolai, 

dispečerio telefonu vadovaujama pagalba iki GMP atvykimo į įvykio vietą, personalo mokymai 

teikti pagalbą sunkių traumų ir kitų ūmini būklių atvejais bei kt.), skatinamas GMP ir 

stacionarinių gydymo įstaigų bendradarbiavimas (ligoninių priėmimo skyriai iš anksto 

informuojami apie pervežamus iš įvykio vietos pacientus, jų būklę, traumos aplinkybes), 

gerinamas ligoninių priėmimo skyrių ir kitų tarnybų darbas (apmokomas personalas, diegiami 

sunkių traumų atpažinimo kriterijai, kuriamos TK, diegiami pacientų, patyrusių sunkias 

traumas, sunkias galvos traumas apžiūros ir pradinio gydymo protokolai, kt.). Didžiausias 

trūkumas, kad šie svarbūs TS elementai kol kas veikia tik pavienėse įstaigose ir (ar) regionuose, 
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todėl šios atskirų gydymo įstaigų pastangos kol kas neužtikrina, kad visoje Lietuvos teritorijoje 

bet kuriuo paros metu traumas patyrusiems pacientams būtų teikiama vienodai kokybiška ir 

efektyvi pagalba. Tikėtina, kad GMP ir stacionarinių įstaigų aprūpinimas priemonėmis, įranga 

ir transportu pagerėjo, tačiau vis dar labai trūksta personalo (dispečerių, paramedikų, 

slaugytojų, gydytojų) mokymų ir vienos nacionaliniu mastu įgyvendinamos sveikatos politikos, 

užtikrinančios kokybišką regioninių traumos tinklų funkcionavimą, aukštą pagalbos kokybės 

standartą, atitinkamą šios sistemos atskaitomybę ir priežiūrą.  

Žvelgiant į situaciją Lietuvoje matome, kad yra teisiniai dokumentai įgalinantys traumos 

centrų sukūrimą ir kai kurios stacionarinės gydymo įstaigos jau turi TK bei tokių pacientų 

gydymą reglamentuojančius vidaus dokumentus, tačiau trūksta aiškumo, kiek ir kokio lygio 

tokių specializuotų centrų turėtų būti sukurta, GMP įstaigos šiuo metu dar stokoja aiškių 

sunkios traumos atpažinimo kriterijų bei rekomendacijų dėl jų transportavimo iš įvykio vietos, 

taip pat ne visur gerai veikia pacientų pervežimo iš vienos gydymo įstaigos į kitą sistema, 

trūksta vieningų dokumentų, sutarčių, protokolų, kokybės kontrolės sistemos bei nacionalinio 

traumos registro. Vertinant 2007 m. atliktos „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų 

traumas patyrusiems pacientams, optimizavimo galimybių studijos“ išvadas ir rekomendacijas 

bei esamą situaciją, matome, kad situacija yra nemažai teigiamų pokyčių TS (pagerėjusi 

infrastruktūra, aprūpinimas įranga, priemonėmis, GMP transportu, kt.), tačiau vieningos TS 

užtikrinančios optimalią pagalbą pacientui nuo įvykio vietos iki galutinio gydymo ir 

reabilitacijos vis dar nėra. JAV, Švedijos ir kitų šalių patirtis rodo, kad net ir ilgus metus 

trunkantis gydymo įstaigų ir/ar GMP infrastruktūros gerinimas nesukelia pageidaujamų 

paslaugų kokybės pokyčio, mirštamumo sumažėjimo, kol nėra sukuriama aiški, formaliai 

apibrėžta ir gerai reglamentuota regioninė TS, apjungianti skirtingo lygmens iki 

hospitalizavimo ir hospitalinės asmens sveikatos priežiūros bei reabilitacijos įstaigas. 

GMP sistemoje per pastaruosius 5-6 metus įvyko nemažai teigiamų pokyčių – 

pradedamos diegti kompiuterinės GMP pajėgų valdymo programos, elektroniniai pagalbos 

prioritetų nustatymo protokolai, kokybės kontrolės ir audito sistemos, darbuotojai mokomi 

specializuotos reanimacinės pagalbos bei specializuotos pagalbos traumų atvejais. Visa tai 

džiugina. Tačiau išlieka nemažai dar 2007 m. atlikto tyrimo metu nustatytų problemų – 

darbuotojams vis dar trūksta mokymų bei kompetencijos, nėra visuotinai įtvirtintų sunkios 

traumos atpažinimo kriterijų, pagalbos teikimo protokolų, algoritmų, patvirtintos aiškios 

pacientų pervežimo į gydymo įstaigas tvarkos, bendradarbiavimo sutarčių, GMP vis dar dažnai 

iš anksto neinformuoja pacientus priimančių įstaigų apie atvykstančių pacientų būklę ir 
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numatomą atvykimo laiką, nėra įdiegtos sistemos padedančios GMP dispečeriams vadovauti 

telefonu teikiant pagalbą iki GMP atvykimo į įvykio vietą, neretai pacientų transportavimas į 

galutinio gydymo vietą užtranka labai ilgai, pervežimų metu neužtikrinama net minimali 

reikalinga pagalba, dauguma teigiamų pokyčių vyksta tik keliose aktyviai dirbančiose GMP 

stotyse, tačiau kituose šie pokyčiai minimalūs, todėl yra labai ryškūs pagalbos teikimo 

netolygumai skirtinguose regionuose. GMP nekaupia elektroniniame formate ir neanalizuoja 

jokių standartizuotų duomenų apie pagalbos teikimą traumas patyrusiems pacientams, todėl 

labai sunku ar beveik neįmanoma palyginti skirtingų įstaigų veiklos kokybės, pagalbos 

efektyvumo. 

Per pastaruosius 5-6 m. Lietuvoje daugelis ligoninių nemažai investavo į infrastruktūros 

gerinimą, įrangos, instrumentų, priemonių įsigijimą, priėmimo, operacinių ir intensyvios 

terapijos skyrių patalpų renovaciją. Nemažai dėmesio buvo skiriama darbuotojų mokymams. 

Visi šie pokyčiai, tikėtina, turi nemažai teigiamos įtakos gerinant asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir efektyvumą. Kai kurios įstaigos žengė dar toliau ir perėmė užsienio šalių 

patirtį, siekdamos pagerinti pagalbos traumas patyrusiems pacientams kokybę ir greitį. 

Pastarosios įstaigos įsidiegė TK, sukūrė šios komandos aktyvavimo sistemą, bendradarbiauja su 

GMP ir gauna informaciją apie pacientus jau iš įvykio vietos, bendradarbiauja su kitomis 

regione veikiančiomis ligoninėmis organizuojant pacientų pervežimą iš vienos įstaigos į kitą, 

taip pat turi patvirtintus traumas patyrusių pacientų apžiūros ir pradinio gydymo, kraujo 

komponentų masyvios transfuzijos ir kitus klinikinius protokolus. Vėlgi, matome teisingus 

žingsnius, atskirų gydymo įstaigų iniciatyvą, tačiau šie pokyčiai nėra pakankami, kad ženkliai 

pakeistų situaciją nacionaliniu matu. Dar sunkiau įvertinti šiuos pokyčius, kadangi nėra 

galimybių palyginti pagalbos teikimo kokybės ir efektyvumo tarp skirtingų regionų ir/ar įstaigų, 

nes nėra jokių prieinamų standartizuotų duomenų apie pacientų, kuriems buvo suteikta pagalba, 

būklės sunkumą, patirtus sužalojimus, atliktų procedūrų ir intervencijų pobūdį bei laiką. Būtina 

toliau kurti regioninius pagalbos tinklus, reglamentuoti pacientų transportavimą, 

bendradarbiavimą tarp skirtingų gydymo įstaigų, diegti kokybės kontrolės sistemą, TK ir jų 

veiklą reglamentuojančius dokumentus, diegti elektronines pacientų apžiūros ir gydymo 

korteles, sistemingai nacionaliniame traumos registre kaupti standartizuotus duomenis apie 

traumos sunkumą ir gydymą. Taip pat reikia toliau mokyti įvairių sričių specialistus dirbančius 

kiekviename traumos centre, kad visi komandos nariai turėtų tokias pačias bendras žinias ir 

įgūdžius. Aiškiai reglamentuoti, kokias paslaugas turėtų teikti kiekviename regione I, II ir III 

lygio traumos centrai, kaip turėtų būti organizuojama pagalba traumas patyrusiems vaikams, 
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nudegusiems, apsinuodijusiems, galūnių amputacijas, sunkias galvos traumas patyrusiems 

pacientams. Visų lygių traumos centrai turėtų būti apmokomi ruošti multiorganinius donorus, 

šiose ligoninėse turi būti nustatyta atitinkamas smegenų mirties nustatymo tvarka, 

reglamentuotas bendradarbiavimas su Nacionaliniu transplantacijos biuru ir kt. 

Esamą pagalbos nukentėjusiems nuo traumų sistemos būklę Lietuvoje gerai apibendrina 

2014 m. atliktos „Pagalbos nuketėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių 

teikimo ir organizavimo Lietuvoje analizės“ išvados: 

1. Traumatizmas išlieka labai aktuali sergamumo ir mirtingumo problema Lietuvoje.

Lietuvoje išorinės mirties priežastys užima trečiąją vietą tarp visų mirties priežasčių. Tarp vaikų, 

paauglių ir jaunimo išorinės mirties priežastys yra pirmaujanti mirties priežastis. Planuojant ir 

įgyvendinant prevencines programas bei diegiant TS svarbu įvertinti ir tai, kad yra labai ryškūs 

sergamumo ir mirštamumo nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių teritoriniai netolygumai 

(atskirose Lietuvos savivaldybėse šie rodikliai skiriasi tris ir daugiau kartų).  

2. Neefektyvus sveikatos priežiūros išteklių ligoninėse panaudojimas, teikiant pagalbą

sunkias traumas ar kitų išorinių veiksnių poveikį patyrusiems pacientams.

Lietuvoje traumas patyrę pacientai tiriamuoju laikotarpiu buvo gydomi maždaug 40 ligoninių. 

Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos šalyse skaičiuojama, kad teritorijoje 

turinčioje apie 3-4 mln. gyventojų, atsižvelgiant į gydymo įstaigų pasiekiamumą, 

apgyvendinimo tankį, kelių infrastruktūrą, medicinos aviacijos tarnybų veiklą bei traumatizmo 

lygį, turėtų veikti tik 12-16 specializuotų traumos centrų.  

3. Neoptimalus GMP pajėgų tinklas ir valdymas.

Pagalbos kokybės netolygumą skirtinguose šalies regionuose parodo tai, kad mirusių nepasiekus 

ligoninės pacientų skaičius skirtingų GMP stočių aptarnaujamose zonose skiriasi iki 10 kartų 

(mirštamumo rodikliai varijuoja nuo 0,2 iki 2,2 proc.). 

4. Specifinės informacijos apie TS veiklą ir efektyvumą trūkumas.

Atliktas tyrimas atskleidė, kad turime labai nedaug informacijos apie tai, kaip veikia pagalbos 

traumas patyrusiems asmenims sistema Lietuvoje. Jungtinėje Karalystėje 2010 m. nacionalinio 

audito tarnyba konstatavo, kad trūksta žinių apie TS veiklą ir efektyvumą, kadangi tik dalis 

traumos centrų teikia duomenis į nacionalinį traumos registrą.  
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5. Nėra įdiegti svarbūs pagalbos efektyvumą ir kokybę lemiantys TS elementai.

Nėra patvirtintų aiškių sunkios traumos ir kitų grėsmingų išorinių veiksnių padarinių atpažinimo 

ir būklės sunkumo įvertinimo kriterijų, pacientų pervežimo protokolų ir sutarčių. Pagalbos 

koordinavimas tarp įvykio vietoje pagalbą teikiančių tarnybų (GMP) ir pacientą priimančių 

ligoninių yra nepakankamas.  

6. Trūksta specializuotų personalo mokymų apie specializuotą reanimacinę pagalbą ir

specializuotą pagalbą traumų atvejais.

Tyrimas atskleidė, jog tik dalis kiekvienos gydymo įstaigos slaugytojų ir gydytojų yra buvę 

specializuotuose mokymuose, nors tarptautinėse rekomendacijose nurodoma, kad visa pagalbą 

traumas patyrusiems pacientams teikianti komanda (slaugytojai, anesteziologai, chirurgai, 

ortopedai, skubios pagalbos gydytojai, kt.) turi būti apmokyti teikti specializuotą reanimacinę 

pagalbą (ACLS/ALS) bei pagalbą traumos atveju (PHTLS/ATLS/ETC/Trauma II), taip pat 

valdyti ekstremalias sveikatai situacijas (MIMMS/HMIMMS). Pageidautina, kad chirurgai ir 

ortopedai traumatologai būtų apmokyti būklę stabilizuojančios chirurgijos principų (Damage 

control surgery course), o anesteziologai-reanimatologai – stabilizuojančio būklę 

konservatyvaus gydymo principų (Damage control resuscitation/Fundamental critical care).  

7. GMP ir ligoninėse nėra įdiegti kokybės gerinimo procesai.

Trūksta informacijos apie sužalojimų pobūdį, sunkumą, traumos mechanizmą ir aplinkybes, 

pagalbos kokybę, apimtį ir pagalbos teikimo laikus, kadangi nėra specifinio nacionalinio 

traumos ir išorinių veiksnių sąlygotų mirčių registro. Gydymo įstaigos praktiškai neanalizuoja 

savo duomenų ir nevykdo mokslinių tyrimų, siekiant pagerinti kokybę suteikiant skubiąją 

medicininę pagalbą nuo traumos nukentėjusiems asmenims.  

8. GMP ir ligoninių priėmimo skyriuose neišnaudojamos šiuolaikinės e-medicinos

sistemų teikiamos galimybės.

Didžioji dalis GMP dispečerinių vis dar nenaudoja kompiuterinių skubiosios medicinos pagalbos 

skambučių valdymo sistemų, elektroninių pagalbos teikimo prioritetų nustatymo protokolų, 

GMP pajėgų valdymo elektroninių sistemų bei kompiuterinių programų, padedančių 

dispečeriams teikti pagalbos ir pradinio gydymo rekomendacijas įvykio vietoje esantiems 

žmonėms iki GMP automobilio atvykimo ir specializuotos pagalbos teikimo pradžios.  
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6. METODINĖS REKOMENDACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

ĮSTAIGOMS, KAIP ORGANIZUOTI PAGALBĄ NUKENTĖJUSIEMS 

NUO TRAUMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ MIRTIES PRIEŽASČIŲ 

ATVEJAIS 
 

Sunkias traumas patyrusių pacientų gydymas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis nemažai 

išteklių ir pasirengimo, nes labai svarbus yra tinkamos pagalbos suteikimo laikas („auksinė 

valanda“). Kuriant specializuotos skubiosios medicinos pagalbos traumą patyrusiems 

pacientams tinklą, tolygiai apimantį tam tikrą teritoriją, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:  

- numatomas bendras nukentėjusių skaičius, traumų dinamika per tam tikrą laikotarpį 

(paros pikai, sezoniškumas, kt.), atsižvelgiant į regiono specifiką; 

- gydymo įstaigų išsidėstymas regione, jų pasirengimas (pajėgumai ir kompetencija) 

suteikti pacientui atitinkamo lygio pagalbą bei jų pasiekiamumas (traumą patyrusio 

paciento transportavimo laikas į tam tikro lygio traumos centrą). 

 

Traumos klasterių/TS tikslas – Sukurti vieningą skubiosios medicinos pagalbos teikimo 

Lietuvoje sistemą, kuri leistų optimizuoti pacientų srautus taip, kad visoje Lietuvoje visiems 

nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių reikiamu laiku būtų suteikta 

kokybiška pagalba. 

Siekiant užtikrinti kokybiškos skubiosios medicinos pagalbos prieinamumą teritoriniu principu 

ir gerinti paslaugų kokybę, klasterio veikloje turėtų dalyvauti visos pagalbą traumas 

patyrusiems pacientams teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės draugijos ir 

valstybinėms institucijos. TS turi veikti taip, kad kiekvienas nukentėjęs nuo traumos bet 

kurioje šalies vietoje bet kuriuo paros ir (ar) metų laiku turėtų vienodus išgyvenimo 

šansus. Šiuolaikinę vieną TS sudaro trys tarpusavyje glaudžiai susijusios pagalbos ir gydymo 

grandys: pagalba iki hospitalizavimo ir transportavimas, paciento gydymas ligoninėje, 

reabilitacija ir socialinė psichologinė reintegracija (pav. 1 ir priedas nr. 12).  
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Pav. 1. Šiuolaikinė TS 

TS uždaviniai: 

- sumažinti patirtų traumų ar sužalojimų keliamą grėsmę ir padarinius; 

- užtikrinti, kad visiems pacientams reikiamu laiku būtų suteikta pagalba, atitinkanti jų 

poreikius; 

- pagalbą užtikrinti efektyviai išnaudojant turimus išteklius; 

- į TS įtraukti visas skubią pagalbą teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas; 

- sumažinti atskirų ligoninių perkrovą; 

- padidinti bendrą sistemos atsparumą ir pasirengimą masinėms nelaimėms. 

Traumos klasteris suprantamas kaip bendra pagalbos nukentėjusiems nuo traumų sistema, 

susidedanti iš kelių skirtingų pakopų (lygių) asmens sveikatos priežiūros įstaigų (traumos 

centrų), turinčių tam tikras iš anksto nustatytas funkcijas, kurias reglamentuoja patvirtinta darbo 

metodika ir sutartys. Traumos funkcinis klasteris pasižymi šiomis charakteristikomis: 

- yra nustatyta aiški bendradarbiaujančių įstaigų ir institucijų tinklo struktūra, aprašyti 

pagrindiniai pagalbos organizavimo ir teikimo procesai, reglamentuota tam tikrame 

regione į tinklą įeinančių įstaigų bendradarbiavimo ir partnerystės tvarka;  
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- nustatyti minimalūs pagalbos teikimo standartai ir kokybės kriterijai (indikatoriai); 

- nustatyti minimalūs asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymo ar pasirengimo 

teikti pagalbą, nukentėjusiems nuo traumų, reikalavimai; 

- įvertinta klasterio veikloje dalyvaujančių įstaigų infrastruktūra, kompetencijos ir 

pajėgumai suteikti tam tikro lygio pagalbą nukentėjusiems nuo traumų;  

- nustatyti traumos sunkumo įvertinimo kriterijai, leidžiantys paskirstyti ir optimizuoti 

pacientų srautus, atsižvelgiant į sužeidimo pobūdį ir sunkumą, kad per trumpiausią 

laiką pacientui būtų suteikta reikiamo lygio kokybiška pagalba;  

- patvirtinta bendradarbiavimo su GMP, PGT ir kitomis gelbėjimo tarnybomis tvarka, 

užtikrinant sklandų nukentėjusiųjų rūšiavimo ir transportavimo procesą, taip pat esant 

poreikiui specializuotos pagalbos suteikimą įvykio vietoje, organizuojant mobiliųjų 

medicinos komandų darbą (įtraukiant specialistus iš trečio lygio regiono traumos 

centro); 

- patvirtinta komunikacijos kelių tarp partnerių tvarka, naudojant šiuolaikines 

telekomunikacijos priemones, taip pat numatant jų tolesnį vystymą ir plėtrą. 

Traumos klasteryje numatyta trijų pakopų stacionarinės medicinos pagalbos organizavimo 

struktūra, kurioje kiekvieną pagalbos lygį charakterizuoja tam tikri struktūriniai ir procesiniai 

požymiai, vyraujantis pacientų srautas (2 pav.): 

1. Pirmo lygio TC (rajoninės ligoninės);

2. Antro lygio TC (atraminės ligoninės);

3. Trečio lygio TC (universitetinės ligoninės ar traumos klasterių lyderiai).
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Pav. 2. Pagalbos apimtis skirtingo lygio traumos centruose. Šaltinis: Sveikatos paslaugų 
resursų biuro Traumos ir skubiosios medicinos paslaugų skyriaus ,,Pavyzdinis  TS planas”. 
Sveikatos apsaugos išteklių ir paslaugų administracija, JAV Sveikatos departamentas, Rokvilis, 
MD, 1992. 

Traumos pagalbos sistema kuriama atsižvelgiant į turimus tam tikrame regione išteklius. 

Todėl tankiai apgyvendintose teritorijose, kuriose yra išvystytas ligonių ir kitų ASPĮ tinklas, 

traumos klasterio veikloje gali dalyvauti ne visos ten esančios skirtingų pakopų ASPĮ, o 

atokesnėse vietovėse net ir žemesnio lygio įstaigos turi būti įtrauktos į traumos klasterį ir taip 

apsirūpinusios, kad galėtų suteikti kvalifikuotą ir skubią medicinos pagalbą. Kadangi svarbu ne 

tik išgelbėti paciento gyvybę, bet ir jį grąžinti į buvusį iki traumos aktyvumo lygį, taip pat 

suteikti psichologinę pagalbą, būtina į traumos klasterio veiklą įjungti ir įvairias ambulatorines 

bei reabilitacijos paslaugas teikiančias ASPĮ. 
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6.1. Infrastruktūra reikalinga užtikrinti optimalią pagalbą sunkias traumas 

patyrusiems pacientams 

Šiame skyriuje aprašoma infrastruktūra reikalinga užtikrinti visapusišką ir efektyvią 

pagalbą nuketėjusiems nuo traumų asmenims (apima pagalbą iki hospitalizavimo ir gydymą 

ligoninėje): 

- kokia infrastruktūra ir/ar tarnybos reikalingi teikiant pagalbą sunkias traumas 

patyrusiems pacientams (diagnostika, intervencinė radiologija, chirurginė pagalba, kita 

specializuota pagalba) 

- infrastruktūros/tarnybų prieinamumas: 

- prieinamumas; 

- lokalizacija/išdėstymas (apima įstaigoje teikiamą pagalbą ir išvažiuojamąsias 

medicinos komandas). 

- pervežimas į specializuotus centrus (tretinio lygio specialistų pagalba): 

- pervežimo kriterijai; 

- pervežimo laikas; 

- priežiūros/gydymo pasidalinimas. 

Detalizuota Traumos centrų infrastruktūra reikalinga užtikrinti optimalią pagalbą sunkias 

traumas patyrusiems pacientams yra pateikta šios metodikos 3 priede. 

6.1.1. Pagrindinės  traumos sistemos dalys 

TS sujungia įvairių lygių TC bei GMP pajėgas į vieną teritorinį tinklą ir siekia užtikrinti, 

kad efektyvi ir kokybiška medicinos pagalba būtų prieinama bet kurioje Lietuvos vietoje. 

Pagalba organizuojama regioniniu principu, užtikrinant bendradarbiavimą ne tik tarp skubią 

medicinos pagalbą teikiančių įstaigų, bet taip pat į klasterio veiklą įjungiant ir kitas 

ambulatorines bei reabilitacijos ASPĮ, siekiant sukurti nepertraukiamą pagalbos grandinę nuo 

laikotarpio iki gydymo stacionare, gydymo ir pradinės reabilitacijos ligoninėje iki tolesnės 

reabilitacijos, psichologinės pagalbos ir ilgalaikės ambulatorinės priežiūros. Kuriant traumos 

klasterius, reikia atsižvelgti į šiuos aspektus: 

- regioninius traumos epidemiologijos ypatumus; 

- tolygų geografinį traumos pagalbos tinklo pasiskirstymą; 
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- minimalų funkcinio klasterio dydį (rekomenduojama, kad į klasterio sudėtį įeitų 

bent vienas trečio (aukščiausio) lygio traumos centras, dvi atraminės ligoninės 

(antro lygio traumos centrai) ir trys vietiniai pirmo lygio traumos centrai); 

- viso traumos klasterio veiklą koordinuoja aukščiausio lygio traumos centro 

Traumos komitetas, kuris užtikrina, kad pagalba nukentėjusiems nuo traumų 

teikiama, atsižvelgiant į nustatytus standartus ir klasterio nariams priskirtą 

vaidmenį (kokybės užtikrinimas). 

Visos klasterio veikloje dalyvaujančios įstaigos ir gelbėjimo tarnybos bendrauja pagal 

nustatytą komunikacijos protokolą ir bendradarbiavimo sutartis. Pagalbos kokybę atskirose 

gydymo įstaigose, klasterio ribose ir nacionaliniu mastu rekomenduojama vertinti remiantis 

bendro traumos registro, kuriame kaupiama informacija apie nukentėjusiųjų būklę, suteiktą 

pagalbą, mirtingumą pagal rizikos veiksnius ir kt., duomenimis. Masinių nelaimių ir kitų 

ekstremalių situacijų atveju traumos klasteris taip pat turi veikti kaip bendra pagalbos sistema, 

todėl įstaigų ir institucijų bendradarbiavimas turi būti aprašytas bendruose ekstremalių situacijų 

valdymo planuose, parengtuose, vadovaujantis MIMMS ir (arba) HMIMMS principais, taip pat 

rekomenduojama šiuos planus patikrinti per bendras pratybas (simuliuotos situacijos, stalo 

žaidimai ir kt.). 

6.1.2. Traumos centrų sujungimas į vieną bendra regioninę  TS 

Vieną regioninį traumos klasterį sudaro keletas rajoninių ligoninių (pirmo lygio traumos 

centrų), bent viena atraminė ligoninė (antro lygio traumos centras) ir viena universitetinė 

ligoninė (trečio lygio traumos centras) (3 pav.). Kuriant traumos pagalbos regioninį tinklą, 

būtina atsižvelgti į geografinę traumos centrų padėtį, jų pasiekiamumą pagal kelių infrastruktūrą, 

regiono apgyvendinimo tankį ir atskirų traumos centrų pasirengimą, kad visoje teritorijoje 

nukentėjusieji nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių pagalbą gautu kokybišką ir laiku. 

Kiekvienas pirmo ir antro lygio traumos centras, esantis viename funkciniame traumos 

klasteryje, bendradarbiavimo sutartimis ir pagalbos teikimo planais turi būti susietas su 

aukščiausio lygio traumos centru. Atsižvelgiant į regiono sąlygas (pvz., ligoninių išsidėstymo 

tankumas), galima kooperacija su keliais aukštesnio lygio centrais, tačiau ši praktika taip pat turi 

būti reglamentuota atitinkamų sutarčių ir pagalbos organizavimo planų. Aukščiausio lygio 

traumos centro (universitetinės ligoninės) traumos komitetas koordinuoja regiono traumos 

klasterio veiklą, užtikrina paslaugų kokybę ir gerinimą, yra atsakingas už mokymų ir mokslinių 

tyrimų organizavimą bei įgyvendinimą, informacinės duomenų sistemos funkcionavimą, t. y. 
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užima vadovaujančią vaidmenį regione. Nacionalinis traumos komitetas koordinuoja ir prižiūri 

visų traumos klasterių veiklą, užtikrina, kad šalyje veiktų bendra skubios pagalbos teikimo 

sunkias traumas patyrusiems pacientams sistema. Nacionalinis traumos komitetas taip pat 

koordinuoja bendradarbiavimą tarp ASPĮ, profesinių draugijų, specialiųjų tarnybų ir valstybinių 

institucijų, dalyvaujančių teikiant pagalbą traumas patyrusiems pacientams. 

Praktinis pagalbos tinklo nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių 

kūrimas vykdomas bendradarbiavimo (traumos klasterio) sutarties pagrindu 

 
Pav. 3. Teorinis regioninio traumos klasterio modelis 
 

 
 

6.1.3. Traumos klasterio koordinavimas (valdymas) 

Atskiruose regioniniuose traumos klasterius koordinatoriaus vaidmenį atlieka trečio lygio 

traumos centro (universitetinės ligoninės) traumos komitetas (pav. 4). Tarpregioninis TS 

koordinatorius yra Nacionalinis traumos komitetas, kurį sudaro visų trečio lygio traumos centrų 

traumos komitetų, GMP asociacijos, Valstybinės ligonių kasos ir Sveikatos apsaugos 

ministerijos atstovai (vyriausieji specialistai ir/arba kiti deleguoti asmenys) (pav. 4). Pagrindiniai 

šios darbo grupės uždaviniai: 
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- Nacionalinė ir tarptautinė traumos klasterių projekto plėtra, vystymas, 

pristatymas; 

- Klasterio veikloje dalyvaujančių ASPĮ pasirengimo teikti pagalbą, 

infrastruktūros, darbo organizavimo, atitikimo tam tikro lygio centro kriterijams 

vertinimas; 

- Sunkias traumas patyrusių pacientų gydymo rekomendacijų, protokolų, standartų 

ir kokybės kontrolės indikatorių vertinimas, tobulinimas ir kūrimas; 

- Mirties atvejų ir kitų sudėtingų atvejų analizė, paslaugų kokybės gerinimo 

sprendimų/siūlymų paieška ir vertinimas; 

- Mokymų TS vadovams ir kitiems specialistams organizavimas; 

- Pagalbos sistemos optimizavimas, tarpininkavimas tarp skirtingų ASPĮ, 

gelbėjimo tarnybų ir kitų institucijų, dalyvaujančių teikiant pagalbą 

nukentėjusiems nuo traumų; 

- Projekto priežiūra ir efektyvumo vertinimas, įvertinant projekto įgyvendinimo 

rezultatus ir sukauptą patirtį; 

- Traumos registro priežiūra ir administravimas; 

- Finansavimo, ekonominio pagrįstumo vertinimas. 

Sprendžiant tam tikrus specifinius klausimus, Nacionalinio traumos komiteto narių siūlymu 

gali būti sudaromos specialios darbo grupės, į kurių sudėtį įtraukiami įvairių kitų sričių 

specialistai, gelbėjimo tarnybų, ligonių kasų, savivaldybių darbuotojai, socialinių reikalų 

ministerijos, pacientų sąjungų atstovai ir kt.  
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Pav. 4. Traumos klasterio valdymas ir veiklos koordinavimas 

6.1.4. Stacionarinė pagalba traumą patyrusiems pacientams 

6.1.4.1. Pirmo lygio traumos centras 

Pirmo lygio traumos centras – stacionarines paslaugas teikianti ASP Į, kurioje visą parą turi 

būti teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos (ASP Į turi turėti galiojančią 

licenciją): 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos (reanimacija II); 

- chirurgijos; 

- ortopedijos ir traumatologijos. 

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius turi atitikti B tipo reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl 

specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubios 

pagalbos skyriui“ . 

Pirmo lygio traumos centrų (rajoninių ligoninių) viena pagrindinių užduočių yra tolygiai 

visame regione užtikrinti pagalbą pacientams, patyrusiems dažniausiai pasitaikančias izoliuotas 

traumas (sužeidimus). Tačiau atokesnėse vietovėse ir tada, kai dėl gamtinių sąlygų, paciento 

būklės arba kitų aplinkybių sunkią dauginę traumą patyrusio paciento tiesioginis pervežimas į 

trečio arba antro lygio traumos centrą negalimas, šios ligoninės tarnauja kaip pirminės pacientus 

priimančios įstaigos, atliekančios svarbias užduotis: adekvatus pirmosios medicinos pagalbos 
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suteikimas, paciento pradinis ištyrimas ir gydymas, pervežimo į aukštesnio lygio traumos centro 

organizavimas bei kt.  

6.1.4.1.1. Kompetencijos ir veiklos traumos klasterio sudėtyje 

Pirmo lygio traumos centro uždavinys, teikiant pagalbą sunkias traumas patyrusiems 

asmenims, yra skubus gyvybei pavojingų sužalojimų pradinis gydymas, būklės stabilizavimas 

(ang. Damage Control Surgical and Intensive Care Strategy) ir ankstyvas transportavimas į 

aukštesnio lygio traumos centrą. Siekiant užtikrinti bet kuriuo paros metu efektyvią pagalbą 

traumas patyrusiems pacientams pirmo lygio traumos centrai turi užtikrinti, kad gydymo įstaiga 

turėtų šias kompetencijas: 

- gebėtų diagnozuoti ir gydyti gyvybei pavojingą intrabdominalinį kraujavimą (atliekama 

skubi laparotomija); 

- gebėtų diagnozuoti ir gydyti gyvybei grėsmingą krūtinės ląstos sužalojimą (atliekama 

skubi torakotomija); 

- gebėtų diagnozuoti ir gydyti dubens lūžius keliančius kraujavimo grėsmę (atliekama 

išorinė dubens fiksacija ir/arba mažojo dubens ertmės tamponavimas); 

- gebėtų diagnozuoti ir gydyti sunkius galūnių sužalojimus (kraujavimo stabdymas). 

Pirmo lygio centro veiklos uždaviniai traumos klasterio sudėtyje: 

• Pradinės pagalbos sunkias traumas patyrusiems pacientams užtikrinimas, diagnozuojant

ir gydant krūtinės, pilvo ir dubens, taip pat sunkius galūnių sužalojimus;

• Bendradarbiavimas su aukštesnio lygio traumų centrais, aptariant traumas patyrusių

pacientų gydymo taktiką, pervežimus į aukštesnio lygio centrus;

• Dalyvavimas profesinio lavinimo, tobulinimosi veiklose;

• Nuolatinis paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas, atsižvelgiant į nustatytus

standartus ir kokybės rodiklius.

6.1.4.1.2. Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai  

Pagrindiniai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie: 

- visą parą teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos: 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos; 

- chirurgijos; 

- ortopedijos ir traumatologijos. 

- visą parą veikiantis priėmimo skyrius; 
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- visą parą veikianti anesteziologijos tarnyba (aktyvavimas per 20–30 min.); 

- visą parą veikianti operacinė (aktyvavimas per 20–30 min.). 

Reikalaujama TK sudėtis: 

- 1 gydytojas bendrasis/abdominalinis chirurgas arba ortopedas traumatologas; 

- 1 gydytojas anesteziologas reanimatologas; 

- 1-2 bendrosios praktikos slaugytojai; 

- 1 anestezijos slaugytojas (anestezistė); 

- 1 medicinos radiologijos technikas. 

Reikalaujami papildomi specialistai, iškviečiami pagal poreikį (aktyvacija per 20-30 

min.): 

- 1 gydytojas ortopedas traumatologas; 

- 1 gydytojas bendrasis/abdominalinis chirurgas; 

- 1 gydytojas anesteziologas reanimatologas; 

- 1 gydytojas radiologas; 

- 2 operacinės slaugytojai instrumentatoriai. 

Reikalavimai patalpoms ir įrangai 

Pirmo lygio traumos centro priėmimo skyriuje turi būti įrengta atskira reanimacinė palata ar 

traumos kambarys, kuriame turi būti nešiojamasis rentgeno diagnostikos aparatas, echoskopas, 

skyriuje gali būti ir KT įranga. Įstaigoje turi būti visą parą veikianti operacinė ir intensyviosios 

terapijos skyrius.  

6.1.4.2. Antro lygio traumos centras (atraminė ligoninė) 

Antro lygio traumos centras – stacionarines paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros 

įstaiga, kurioje galima atlikti pradinį intensyvų traumų gydymą bei daugeliu atvejų suteikti 

neurochirurginę pagalbą, tačiau ši įstaiga neteikia visų paslaugų, kaip trečio lygio traumos 

centras. Šiuose TC visą parą turi būti teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos 

(asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti galiojančią licenciją): 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos (reanimacija II); 

- chirurgijos; 

- ortopedijos ir traumatologijos; 

- neurochirurgijos (kai kurie antro lygio centrai, atsižvelgiant į regiono ypatumus, 

neurochirurginės pagalbos gali ir neteikti). Priėmimo-skubios pagalbos skyrius turi atitikti B 
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tipo reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. 

gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394. 

Atraminės ligoninės uždavinys yra suteikti įvairiapusišką medicinos pagalbą ir neretai 

galutinį gydymą traumas patyrusiems pacientams, išnaudojant turimus intensyviosios terapijos ir 

operacinių pajėgumus. Medicinos technikos ir personalo ištekliai antro lygio ligoninėse turi būti 

pakankami, kad medicinos pagalba būtų teikiama nepertraukiamai visą parą, taip pat jose galėtų 

būti taikomas ir specializuotos gydymas (pvz., neurochirurginė pagalba), todėl šios ligoninės 

paprastai įtraukiamos į masinių nelaimių ir katastrofų valdymo planus. Šie traumos centrai 

skiriasi nuo trečio lygio centrų tuo, kad dažnai turi mažesnius intensyviosios terapijos išteklius 

(pvz., gana ribotas vietų reanimacijos skyriuje skaičius), taip pat turi mažesnę patirtį, gydant 

kompleksines traumas (pvz., krūtininės aortos traumos, sudėtingi nudegimai, kt.), ir visai neturi 

kai kurių specialistų (pvz., mikrochirurgų, širdies chirurgų, nudegimų specialistų, akių chirurgų 

ir kt.). 

6.1.4.2.1. Kompetencijos ir veiklos traumos klasterio sudėtyje 

Antro lygio traumos centrams be rajoninėms ligoninėms būdingų uždavinių keliami ir 

papildomi reikalavimai - pirmiausia, tai įvairesnių ir sudėtingesnių traumų galutinis gydymas: 

• Medicinos pagalbos užtikrinimas įvairių amžiaus grupių sunkias traumas patyrusiems

pacientams;

• Įvairių specialistų įtraukimas į sudėtingas traumas patyrusių specialistų gydymą;

• Bendradarbiavimas su aukštesnio lygio traumos centrais, aptariant traumas patyrusių

pacientų gydymo taktiką, pervežimus į aukštesnio lygio centrus;

• Dalyvavimas profesinio lavinimo, tobulinimosi veiklose;

• Nuolatinis paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas, atsižvelgiant į nustatytus

standartus ir kokybės rodiklius;

• Galimas dalyvavimas klinikinėse studijose traumos pagalbos srityje.

6.1.4.2.2. Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai  

Pagrindinai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie: 

- visą parą teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos: 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos; 

- chirurgijos; 

- ortopedijos ir traumatologijos;  
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- visą parą veikiantis priėmimo skyrius; 

- visą parą veikianti anesteziologijos tarnyba (aktyvavimas per 20–30 min.); 

- visą parą veikianti operacinė (aktyvavimas per 20–30 min.);  

- visą parą veikianti radiologijos tarnyba, įskaitant ir KT (aktyvavimas per 20–30 min.);  

- visą parą teikiama neurochirurginė pagalba (jei centras prisiima šią funkciją ir turi 

reikiamus išteklius);  

- parengtis suteikti galutinę pagalbą (įskaitant ir sudėtingas chirurgines, traumatologines 

bei kitas operacijas) bent vienam sunkiai sužalotam pacientui per 24 val. (bet kuriuo 

paros metu);  

- dalyvavimas ir (arba) parengtis sudėtingoms gelbėjimo operacijoms, kai pacientai ir 

(arba) įvykio vietoje pagalbą teikiantis personalas pervežami gelbėjimo sraigtasparniu ar 

reanimaciniu GMP automobiliu. 

Reikalaujama TK sudėtis: 

- 1 gydytojas bendrasis/abdominalinis chirurgas; 

- 1 gydytojas ortopedas traumatologas; 

- 1 gydytojas anesteziologas reanimatologas; 

- 1 gydytojas radiologas; 

- 1-2 bendrosios praktikos slaugytojai; 

- 1 anestezijos slaugytojas (anestezistė); 

- 1 medicinos radiologijos technikas. 

TK pagal sužalojimų pobūdį bei poreikį gali būti papildyta kitų specialybių gydytojais 

konsultantais (t.y. papildoma komanda): abdominalinis chirurgas, kraujagyslių chirurgas, 

neurologas, neurochirurgas, krūtinės chirurgas, urologas, ginekologas, veido-žandikaulių 

chirurgas, ANG gydytojas, akių gydytojas, kt.  

6.1.4.2.3. Kiti antro lygio traumos centrai 

Antro lygio traumos centras (atraminė ligoninė) neteikiantis neurochirurginės pagalbos 

Viena svarbiausių atraminės ligoninės funkcijų traumos klasteryje yra užtikrinti 

neurochirurginę pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams. Tačiau dalis ligoninių, 

atitinkančių šio lygio įstaigoms keliamus reikalavimus ir esančioms tinkamoje geografinėje 

padėtyje, neturi savų neurochirurgijos skyrių, todėl juose neurochiruginė pagalba traumas 

patyrusiems pacientams turi būti organizuojama atsižvelgiant į priimančios įstaigos išteklius ir 
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traumos klasterio išsidėstymą. Todėl atramines ligonines pagal neurochirurginės pagalbos 

teikimo modelį galima suskirstyti į tris tipus: 

1) Antro lygio A tipo traumos centras. Neurochiruginę pagalbą visą parą 365 dienas per

metus užtikrina ne mažiau kaip 2 įstaigoje dirbančių neurochirurgų komanda. Papildomai

turi būti pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su kita neurochirurgine klinika.

Priklausomai nuo to, ar yra sąlygos intrakranijinio slėgio monitoravimui intensyvios

terapijos skyriuje, sprendžiama dėl pooperacinio paciento gydymo atraminėje ligoninėje

arba pervežimo į aukštesnio lygio traumos centrą.

2) Antro lygio B tipo traumos centras. Neurochiruginę pagalbą visą parą 365 dienas per

metus užtikrina ne mažiau kaip 2 neurochirurgų komanda iš kitos ligoninės. Tyrimai

rodo, kad pacientų patyrusių sunkias intrakranijines traumas, kai reikalinga skubi

dekompresija ir intrakranijinio slėgio monitoravimas, transportavimas gali būti žalingas,

todėl paciento perkėlimas į kitą gydymo įstaigą tokiais atvejais yra netikslingas. Šis

pagalbos teikimo modelis taikomas tik esant šioms sąlygoms:

- Neurochirurginė pagalba užtikrinama visą parą 365 dienas per metus kitoje 

ligoninėje dirbančios neurochirurgų brigados (aktyvacijos laikas 1-2 val.). 

- Gydymo įstaigoje yra visos reikalingos priemonės operacinei pagalbai ir 

tolimesnei pacientų priežiūrai intensyvios terapijos skyriuje (pvz., 

intrakranijinio slėgio monitoringas). 

3) Antro lygio C tipo traumos centras. Neurochirurginė pagalba traumas patyrusiems

pacientams užtikrinama bendradarbiaujant su kita ligonine, kurioje yra neurochirurgijos

skyrius. Šis pagalbos teikimo modelis taikomas tik esant šioms sąlygoms:

- Yra įdiegta tele-medicinos sistema vienijanti bendradarbiaujančias ligonines ir

užtikrinanti, kad būtų galima peržiūrėti ir tinkamai įvertinti radiologinius vaizdus 

konsultuojančiame neurochirgijos skyriuje visą parą 365 dienas per metus. Sistema 

taip pat tinkama ir kitoms distancinėms konsultacijoms vykdyti. 

- Tarp gydymo įstaigų yra sudaryta sutartis dėl pacientų patyrusių sunkią galvos 

traumą perkėlimo. Tačiau susitarimuose turi būti numatytos ir tam tikros pagalbos 

organizavimo išimtys, pvz., ką daryti, esant pirminei nepalankiai prognozei dėl itin 

sunkių intrakranijinių sužalojimų, kai paciento pervežimas negalimas dėl 

ekstrakranijinių sužalojimų. Taip pat gali būti numatyta, jog pacientai gali būti 
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grąžinami į žemesnio lygio traumos centrą suteikus jiems reikiamą neurochirurginę 

pagalbą. Rekomenduojama turėti aiškų planą, kaip bus teikiama neurochirurginė 

pagalba, jei priimančioji ligoninė perkrauta ir negali daugiau priimti naujų pacientų.  

6.1.4.2.4. Patalpų ir įrangos reikalavimai 

Priėmimo skyriuje turi būti įrengta reanimacinė palata (traumos kambarys). Patalpa turi 

turėti numatytą nepriklausomą (savarankišką) šildymo sistemą. Vykdant skubios pagalbos 

pastatų rekonstrukciją arba statant naują pastatą, reiktų numatyti, kad prie reanimacijos patalpos 

(traumos kambario) būtų įrengtas ir kompiuterinės tomografijos aparatas. Geriausia, jei 

priėmimo skyriaus reanimacinė salė yra netoliese gelbėjimo sraigtasparnio nusileidimo vietos, 

radiologijos skyriaus ir operacinės. 

Siekiant operatyviai diagnozuoti ir pradėti gydyti vidaus organų sužalojimus, traumos 

kambaryje turi būti nešiojamasis ultragarso aparatas, rentgeno aparatūra ir kompiuterinis 

tomografas (KT). Traumos kambarys turi būti pritaikytas skubioms chirurginėms intervencijoms 

ir (arba) šalia šios patalpos turi būti skubi operacinė (atskiras narkozės aparatas, instrumentų 

rinkiniai ekstrinėms operacijoms (laparotomijai, torakotomijai, cezario pjūviui, kt.) atlikti. 

Reanimacinėje patalpoje turi būti visos reikalingos vaikiškų dydžių priemonės ir instrumentai. 

Skubios pagalbos skyriuje turi būti patvirtinta pagalbos sunkias traumas patyrusiems pacientams 

teikimo tvarka: TK sudėtis ir aktyvavimo kriterijai, paciento pradinio ištyrimo ir gydymo 

protokolas, masyvios transfuzijos protokolas, kt. 

Įstaigoje turi būti visą parą veikianti operacinė ir intensyviosios terapijos skyrius, galintis 

užtikrinti ilgalaikį pacientų gydymą, įskaitant ir intrakanijinio slėgio monitoravimo galimybę.  

6.1.4.2.5. Trečio (aukščiausio) lygio traumos centras 

Trečio (aukščiausio) lygio traumos centras – stacionarines paslaugas teikianti asmens 

sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje yra galimybė suteikti visą reikalingą skubią medicinos 

pagalbą sunkiai sužeistam pacientui. Šiuose TC visą parą turi būti teikiamos šios ne žemesnio 

kaip tretinio lygio paslaugos (asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi turėti galiojančią 

licenciją): 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos; 

- abdominalinės chirurgijos; 

- krūtinės chirurgijos; 

- neurochirurgijos; 

- ortopedijos ir traumatologijos; 
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- urologijos; 

- kraujagyslių chirurgijos; 

- otorinolaringologijos*; 

- oftalmologijos*. 

Taip pat turi būti užtikrintos ekstrakorporinės detoksikacijos paslaugos (hemodializė, 

plazmoferezė ir kt.). Šių TC priėmimo-skubios pagalbos skyrius turi atitikti C tipo reikalavimus, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. 

įsakymu Nr. V-394. Per metus turi būti priimama ne mažiau kaip 1 500 traumuotų pacientų 

(gydoma stacionare). 

Specializuotą medicinos pagalbą vaikams teikiantis traumos centras – stacionarines 

paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos vaikų chirurgijos, 

vaikų neurochirurgijos, vaikų ortopedijos ir traumatologijos bei kitos paslaugos. 

Trečio lygio traumos centrai (universitetinės ligoninės) ne tik teikia aukščiausio lygio 

medicinos pagalbą sunkias daugines ir netipines traumas patyrusiems pacientams, bet taip pat 

vykdo ir kitus specifinius uždavinius bei pareigas,įgyvendindami tolygios, vieningos ir 

visapusiškos traumos pagalbos koncepciją. Trečio lygio traumos centrai yra daugiaprofilinės 

universitetinės ligoninės, kuriose sunkias traumas patyrusiems pacientams pagalbą teikia 

multidisciplininė specialistų komanda. Be tiesioginio dalyvavimo organizuojant ir reikiant 

pagalbą nukentėjusiems asmenims, aukščiausio lygio traumos centrai taip pat turi dalyvauti 

profesinių mokymų ir tyrimų veiklose, sudarant ir įgyvendinant ekstremalių situacijų ir masinių 

nelaimių likvidavimo planus.  

6.1.4.2.6. Kompetencijos ir veiklos traumos klasterio sudėtyje 

Trečio lygio traumos centre visą parą turi būti pakankamas personalo kiekis, kad būtų 

užtikrintos tinkamos paslaugos įvairias sunkias traumas patyrusiems pacientams, pradedant 

pirmąja pagalba ir baigiant galutiniu gydymu. Šiuose centruose turi būti galimybė teikti pagalbą 

(įskaitant ir sudėtingas chirurgines, traumatologines bei kitas operacijas) mažiausiai dviems 

sunkiai sužalotiems asmenims tuo pat metu visą parą 365 dienas per metus. Trečio lygio traumos 

centrai traumos klasteryje vykdo šias funkcijas: 

- Bendradarbiauja su žemesnio lygio traumos centrais sprendžiant traumas patyrusių 

pacientų gydymo taktiką, suderina sunkiai sužalotų pacientų patekusių į žemesnio lygio 

traumos centrus perkėlimą, jei tikslingas tolimesnis specializuotas gydymas; 
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- Organizuoja savalaikę pagalbą specifines traumas patyrusiems pacientams (pvz., 

nudegusiems, patyrusiems stuburo traumą, galūnių amputacijas ir kt.), kai reikalinga 

mikrochirurgo pagalba, hiperbarinė oksigenacija ir kita specializuota pagalba; 

- Dalyvauja masinių nelaimių valdymo planavime ir likvidavime, bendradarbiaujant su 

kitomis regiono asmenis sveikatos priežiūros įstaigomis ir gelbėjimo tarnybomis; 

- Užtikrina pilnavertį klasterio narių mokymą bei profesinį tobulinimąsi traumų 

prevencijos, gydymo bei reabilitacijos srityse; 

- Vykdo ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus traumų prevencijos, gydymo ar reabilitacijos 

srityse; 

- Vykdo kokybės užtikrinimo ir gerinimo programą, atsižvelgiant į nustatytus standartus ir 

kokybės rodiklius; 

- Koordinuoja traumos klasterio veikloje dalyvaujančių įstaigų veiklą, siekiant 

pagerinti pagalbos kokybę ir efektyvumą, užtikrinti geresnę komunikaciją, 

optimizuoti TS darbą. 

 
6.1.4.2.7. Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai  

Pagrindiniai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie:  

- visą parą teikiamos šios antrinio arba aukštesnio lygio paslaugos: 

- reanimacijos ir intensyviosios terapijos; 

- chirurgijos; 

- ortopedijos ir traumatologijos; 

- neurochirurgijos;  

- visą parą veikiantis priėmimo skyrius; 

- visą parą veikianti anesteziologijos tarnyba (aktyvavimas per 20–30 min.); 

- visą parą veikianti operacinė (aktyvavimas per 20–30 min.); 

- visą parą veikianti radiologijos tarnyba, įskaitant ir KT (aktyvavimas per 20–30 min.); 

- parengtis suteikti galutinę pagalbą (įskaitant ir sudėtingas chirurgines, traumatologines bei 

kitas operacijas ir reikiamą priežiūrą intensyviosios terapijos skyriuje) ne mažiau nei 2 

sunkiai sužalotiems pacientams per 24 val. (bet kuriuo paros metu); 

- įvairių kitų specialistų prisistatymas visą parą (aktyvavimas per 20–30 min.); 

- dalyvavimas netipinėse gelbėjimo operacijose (panaudojant reanimobilius, gelbėjimo 

tarnybų sraigtasparnius ir kt.); 

- ikiklinikiniai ir (arba) klinikiniai traumos prevencijos, gydymo ir reabilitacijos sričių 

tyrimai. 
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Reikalaujama TK sudėtis: 

- 1 gydytojas bendrasis/abdominalinis chirurgas; 

- 1 gydytojas ortopedas traumatologas; 

- 1 gydytojas anesteziologas reanimatologas;  

- 1 gydytojas radiologas; 

- 2 bendrosios praktikos slaugytojai; 

- 1 anestezijos slaugytojas (anestezistė); 

- 1 medicinos radiologijos technikas; 

- 2 pagalbiniai medicinos darbuotojai (sanitarai). 

TK pagal sužalojimų pobūdį bei poreikį gali būti papildyta kitų specialybių gydytojais 

konsultantais (t.y. papildoma komanda): abdominalinis chirurgas, kraujagyslių chirurgas, 

neurologas, neurochirurgas, krūtinės chirurgas, širdies chirurgas, urologas, ginekologas, veido-

žandikaulių chirurgas, ANG gydytojas, akių gydytojas, ginekologas, kt.  

Reikalavimai patalpoms ir įrangai: 

Priėmimo skyriuje turi būti įrengta reanimacinė palata (traumos kambarys) arba dvi 

mažesnės patalpos, kuriose vienu metu gali būti teikiama pagalba dviem sunkiai sužalotiems 

pacientams. Patalpa turi turėti numatyta nepriklausomą (savarankišką) šildymo sistemą. 

Rekonstruojant skubios pagalbos pastatą arba statant naują, reikėtų numatyti, kad prie 

reanimacijos patalpos (traumos kambario) būtų įrengtas ir kompiuterinės tomografijos aparatas. 

Geriausia, jei priėmimo skyriaus reanimacinė salė yra netoliese gelbėjimo sraigtasparnio 

nusileidimo vietos, radiologijos skyriaus ir operacinės.  

Siekiant operatyviai diagnozuoti ir pradėti gydyti vidaus organų sužalojimus, traumos kambaryje 

turi būti nešiojamasis ultragarso aparatas, rentgeno aparatūra irkompiuterinis tomografas (KT).  

Aukščiausio lygio traumos centrams rekomenduojama įsirengti angiografijos, intervencinės 

radiologijos arba hibridinę operacinę. Traumos kambarys turi būti pritaikytas skubioms 

chirurginėms intervencijoms atlikti ir (arba) šalia šios patalpos turi būti skubi operacinė (atskiras 

narkozės aparatas, instrumentų rinkiniai ekstrinėms operacijoms (laparotomijai, torakotomijai, 

cezario pjūviui, kt.) atlikti). Reanimacinėje patalpoje turi būti visos reikalingos vaikiškų dydžių 

priemonės ir instrumentai. Skubios pagalbos skyriuje turi būti patvirtinta pagalbos sunkias 

traumas patyrusiems pacientams teikimo tvarka: TK sudėtis ir aktyvavimo kriterijai, paciento 

pradinio ištyrimo ir gydymo protokolas, masyvios transfuzijos protokolas ir kt. 
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Įstaigoje turi būti visą parą veikianti operacinė ir intensyviosios terapijos skyrius, galintis 

užtikrinti ilgalaikį pacientų gydymą, įskaitant ir intrakanijinio slėgio monitoravimo galimybę, 

ekstrakorporinę oksigenaciją, hemodializę ir kitas asistuojančias ar pakaitines organų sistemas. 

6.1.4.3. Sunkias traumas patyrusių vaikų gydymas 

Kiekviename traumos klasteryje turi būti bent vienas specializuotas traumos centras, galintis 

suteikti kokybišką pagalbą sunkias ir/arba specifines (pvz., nudegimai, plaštakos sužalojimai, 

kt.) traumas patyrusiems vaikams (vaikų traumų referencinis centras). Jei regioninėje TS nėra 

specializuotos vaikų ligoninės, tai turi būti susitarimas su specializuotu trečio lygio traumos 

centru iš kaimyninio klasterio. 

Efektyvios TS tikslas – per trumpą laiką (< 30 min.) suteikti kokybišką medicinos pagalbą 

sunkias traumas patyrusiems vaikams. Jei numatomas transportavimo laikas iki specializuoto 

centro yra daugiau kaip 30 min., tai pradinė pagalba turi būti suteikiama artimiausiame pirmo 

arba antro lygio centre. Po gyvybinių funkcijų stabilizavimo ir užtikrinimo pacientas 

perkeliamas į specializuotą medicinos pagalbą vaikams teikiantį traumos centrą. 

6.1.4.3.1. Pacientų tiesioginio pervežimo ir/arba perkėlimo į specializuotą centrą kriterijai 

Jei įtariama sunki trauma ir numatomas transportavimo laikas mažiau kaip 30 min., tai 

vaikai turėtų būti transportuojami tiesiai į specializuotą medicinos pagalbą vaikams teikiantį 

traumos centrą. Jei gydymas yra pradėtas žemesnio lygio traumos centre, tai esant bent vienam 

iš toliau paminėtų kriterijų, turi būti organizuojamas nukentėjusiojo pervežimas į specializuotą 

vaikų traumos centrą prieš tai suderinus perkėlimą su atsakingu (telefoninė/telemedicininė 

konsultacija): 

- GKS (Glasgow Coma Scale) < 13 balų, impresiniai kaukolės kaulų lūžiai, židininė 

neurologinė simptomatika; 

- krūtinės trauma su plaučių kontūzija (AIS (Abbreviated Injury Scale) >2) 

- pilvo organų sužalojimais (AIS >2); 

- dubens kaulų lūžiai arba ≥ 2 stambių apatinių galūnių kaulų lūžiai (blauzdikaulio, 

šlaunikaulio); 

- gydymas intensyvios terapijos skyriuje > 24 val.; 

- ISS (Injury Severity Score ) ≥ 12; 
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6.1.4.3.2. Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai  

Pagrindiniai infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai yra šie: 

- Visą parą teikiamos paslaugos: 

- vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos; 

- vaikų chirurgijos; 

- vaikų ortopedijos traumatologijos; 

- vaikų neurochirurgijos. 

- Visą parą veikiantis priėmimo skyrius; 

- Visą parą veikianti anesteziologijos tarnyba (aktyvavimas per 20-30 min.); 

- Visą parą veikianti operacinė (aktyvavimas per 20-30 min.); 

- Visą parą veikianti radiologijos tarnyba, įskaitant ir KT (aktyvavimas per 20-30 min.); 

- Įvairių kitų specialistų prisistatymas visą parą (aktyvavimas per 20-30 min.). 

Reikalaujama TK sudėtis: 
- 1 gydytojas vaikų chirurgas; 

- 1 gydytojas vaikų ortopedas traumatologas; 

- 1 gydytojas anesteziologas reanimatologas (vaikų specializacija); 

- 1 gydytojas radiologas; 

- 2 bendrosios praktikos slaugytojai (vaikų specializacija); 

- 1 anestezijos slaugytojas (anestezistė); 

- 1 medicinos radiologijos technikas; 

- 2 pagalbiniai medicinos darbuotojai (sanitarai). 

TK pagal sužalojimų pobūdį bei poreikį gali būti papildyta kitų specialybių gydytojais 

konsultantais (t.y. papildoma komanda): abdominalinis chirurgas, kraujagyslių chirurgas, 

neurologas, neurochirurgas, krūtinės chirurgas, širdies chirurgas, urologas, ginekologas, veido-

žandikaulių chirurgas, ANG gydytojas, akių gydytojas, kt.  

6.1.4.4. Sunkiai nudegusių pacientų gydymas 

Visos traumos klasterio veikloje dalyvaujančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi 

teikti pradinę pagalbą sunkiai nudegusiems pacientams, o tolimesnis gydymas aukštesnio lygio 

specializuotame regiono nudegimo centre vykdomas atsižvelgiant į patvirtintas indikacijas ir 

suderinus su priimančiojo centro atsakingų asmeniu telefoninės konsultacijos metu ir/arba 
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panaudojant telemedicinos sistemą (pagal patvirtintą perkėlimo į aukštesnio lygio centrą 

procedūrą). 

 
6.1.4.4.1. Pacientų perkėlimo į specializuotą nudegimų centrą indikacijos 

Jei nudegę pacientai patenka į žemesnio lygio traumos centrą, tai atsižvelgiant į nudegimo 

gylį, plotą, lokalizaciją ir kitus lydinčius sužalojimus, jie kuo greičiau turi būti perkeliami į 

specializuotą to regiono nudegimų centrą, kai yra bent viena iš žemiau išvardintų indikacijų: 

- II-III° bet kokios paviršiaus ploto veido ir kaklo, akių, ausų, plaštakų, pėdų, pažastų, 

tarpvietės ir genitalijų, taip pat didžiųjų sąnarių sričių nudegimai; 

- daugiau kaip 10 % antro laipsnio kūno nudegimas, jei amžius < 10 m. arba > 50 m.; 

- daugiau kaip 15 %, antro laipsnio kūno nudegimas, jei > 10 m. arba < 50 m.; 

- daugiau kaip 10 %, trečio laipsnio kūno nudegimas, jei > 10 m. arba < 50 m.; 

- nudegę kvėpavimo takai ir/arba yra inhaliacinis pažedimas; 

- elektros sukelti nudegimai ir sužalojimai 

- sunkios gretutinės ligos ir/arba imunosupresinės būklės. 

 
6.1.4.4.2. Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai  

Siekiant užtikrinti nuolatinę aukštos kokybės skubią medicinos pagalbą, tolimesnį gydymą 

bei reabilitaciją Nudegimų centrai turi būti atitinkamai aprūpinti pastatais, patalpomis, 

medicinine aparatūra, kvalifikuotu personalu, medžiagomis bei specialiomis lovomis. 

Renovuojant jau veikiančius ir įrengiant naujus nudegimų skyrius rekomenduojama įgyvendinti 

šiuos tikslus: 

• Priėmimo ir reanimacijos skyrių patalpos turi būti kondicionuojamos ir turinčios 

autonominį šildymą;  

• Nudegimo skyrius turėtų būti įkurtas netoli nuo reanimacijos ir intensyvios terapijos 

skyriaus; 

• Nudegimų skyrius turėtų turėti bent 4 intensyvaus sekimo lovas; 

• Nudegimų skyrius turėtų turėti kondicionuojamas (palaikoma pastovi aplinkos 

temperatūra palatas); 

• Nudegimų skyrius turi būti aprūpintas specialiomis nudegusiems gydyti skirtomis 

lovomis (su oro pagalve, kitais specializuotais čiužiniais); 

• Ligoninėje turi būti pastoviai veikianti mikrobiologinė tarnyba; 

• Ligoninėje turėtų būti biotechninės kultūrinės odos auginimas. 
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Manoma, kad specializuotam nudegimų skyriui turėtų vadovauti plastinės ir estetinės 

chirurgijos specialistas, turintis ir specialių nudegusiųjų gydymo intensyvios terapijos skyriuje 

žinių bei patirties. Idealu, jei tokiame skyriuje vienas gydytojas gydo 2-3 nudegusius pacientus, 

o vienas slaugytojas prižiūri 1-2 pacientus. Nudegimų skyriui turėtų padėti kvalifikuota

reabilitologų, fizioterapeutų, ergoterapeutų, psichologų ir socialinių darbuotojų komanda. 

6.1.5. Komunikavimas tarp traumos klasteryje dalyvaujančių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

Vienos dažniausių nepageidautinų įvykių pasireiškimo priežasčių yra organizaciniai ar 

techniniai trūkumai, kurie nulemia komunikacijos stoką, sutrikdo savalaikį reikiamų dokumentų 

perdavimą, o kartais sąlygoja ir gydymo komandos neatidumą (jei neatliekamos ar netinkamai 

atliekamos procedūros, intervencijos, kt.). Ši problema dažniausiai iškyla tuomet, kai keičiasi 

pacientą gydanti komanda. Siekiant išvengti nepageidaujamų įvykių ir pagerinti pagalbos 

kokybę, ypač perkeliant pacientus iš vieno gydymo įstaigos į kitą, būtina užtikrinti efektyvią 

komunikaciją tarp traumos centrų ir kitų klasterio narių. Tam rekomenduojama taikyti šiuos 

principus: 

- naudoti saugią vieningą paciento identifikaciją; 

- naudoti standartizuotus medicinos dokumentus, kuriuose aprašomi gydymo rezultatai, 

diagnostinių tyrimų išvados, pateikiami tolimesnio gydymo nurodymai (pvz., idealus 

paciento perkėlimo protokolas, remiantis ATLS (Advanced Trauma Life Support) knyga); 

- numatyti komunikacijos kelius ir priemones tarp sprendimus priimančių asmenų po 

darbo valandų (skubios pagalbos telefonas, TC mobilus telefonas, kt.); 

- užtikrinti tiesioginį ryšį tarp atsakingo gydžiusio gydytojo ir gydytojo pacientą 

priimančioje įstaigoje 

- parengti sutartis su GMP dėl pacientų transportavimo iš vieno traumos centrą į kitą. 

6.1.5.1. Telekomunikacija ir telemedicina traumos klasteryje 

Vienas iš svarbiausių keliamų reikalavimų tarpusavio komunikacijai traumos klasteryje yra 

galimybė naudotis pagal poreikį moderniomis elektroninės komunikacijos priemonėmis tarp 

klasterio narių (pvz., specializuotų traumos centrų, reabilitacijos ligoninių ir kt.). Tai galima 

išspręsti teleradiologijos (vaizdo duomenų perdavimas) arba telemedicinos (visų medicininių 

dokumentų, laboratorinių tyrimų, fiziologinių parametrų, vaizdo pokalbių ir kt. perdavimas) 

pagalba. 
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Visos išvardintos komunikacijos rūšys turi užtikrinti asmeninių duomenų apsaugą, taip pat 

perduodamų vaizdinių tyrimų kokybę. Vystant telemedicinį tinklą reikia atsižvelgti į dažniausiai 

pasitaikančias klinikines situacijas, kai toks informacijos perdavimas yra itin svarbus: 

- kritinės būklės pacientų pervežimų metu (įstaigos viduje ir tarp skirtingų įstaigų); 

- įvairių sričių specialistų konsultacijos pradinėje pagalbos teikimo fazėje 

(neurochirurgais, veido žandikaulių chirurgas, nudegimų specialistas, mikrochirurgas); 

- pasibaigus kritiniam laikotarpiui telemedicinos sistema gali būti naudojama planuojant 

reabilitaciją, palaikomąjį ilgalaikį gydymą žemesnio lygio traumos centre, derinant 

pacientų perkėlimą ir kt.; 

- pradedant ambulatorinį gydymą ši sistema panaudojama perduodant informaciją apie 

taikytą gydymą, atliktus tyrimus, rekomendacijas tolimesniam gydymui į reabilitacijos 

įstaigas, šeimos gydytojams ir kitiems ambulatorinėje grandyje dirbantiems 

specialistams.  

Teleradiologijos/telemedicinos sistemų vystymas gali vykti dviem kryptimis – traumos 

klasteryje sukurta elektroninių ryšių sistema gali būti plėtojama ir jos pagrindu kuriama 

interhospitalinė, visus sektorius apimanti komunikacijos sistema arba traumos klasterio 

poreikiams adaptuojama jau visuotinai naudojama e-sveikatos platforma, siekiant operatyviai 

perduoti vaizdinę informaciją ir kitus medicininius dokumentus. 

6.1.5.2. Specialieji reikalavimai telekomunikacijos sistemai 

Vaizdai turi būti perduodami greitai ir be trikdžių. Darbas organizuojamas taip, kad po 

praėjus 15 min. KT tyrimo būtų galima matyti ir vertinti gautus vaizdus. Vaizdo perdavimas 

vykdomas standartizuotai, pagal iš anksto numatytą protokolą, siekiant užtikrinti geros kokybės 

operatyvų vaizdų perdavimą ir savalaikės, tikslios diagnozės nustatymą. Tyrimas turi būti 

įvertintas ir aprašytas per 30 min. Pirmenybė teikiama internetiniam duomenų perdavimui pagal 

numatytus sveikatos priežiūros sistemos standartus (pvz. HL7, DICOM, IHE). 

Bendradarbiaujančiose įstaigose turi būti numatyta ir patvirtinta tvarka, kaip informuoti 

reikiamus specialistus, kaip bus vykdomas rezultatų aptarimas ir protokoluojami konsiliumo 

sprendimai. Patartina telekomunikaciją organizuoti taip, kad būtų galima perduoti įvairius 

klinikinius duomenis (pvz., gyvybinius rodiklius, EKG, laboratorinių tyrimų rezultatus ar 

skubaus gydymo protokolus) ir vykdyti vaizdo konferencijas.  

6.1.5.3. Duomenų apsauga 

Telekomunikacijos sistema turi atitikti duomenų apsaugos reikalavimus ir neprieštarauti 

gydytojo priesaikai dėl duomenų viešinimo. Turi būti už duomenų apsaugą atsakingas asmuo. 
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Būtina laikytis informacinių technologijų apsaugos ir dėl asmenų, dirbančių duomenų apsaugos 

srityje, taisyklių. 

6.1.5.4. Techninių parametrų ir procesų kokybės kontrolė 

Turėtų būti vykdoma reguliari traumos klasterio telekomunikacijos sistemos techninių 

parametrų ir procesų kokybės kontrolė. Geriausia, jei ši kontrolės sistema yra pilnai arba bent iš 

dalies automatizuota. Rekomenduojama stebėti šiuos kokybės parametrus: 

- ryšio buvimas (rekomendacija: tikrinama minučių arba valandų intervalu); 

- funkcionalumas (rekomendacija: kas dieną); 

- duomenų perdavimo greitis (rekomendacija: kas dieną, įvairiu dienos metu); 

- vaizdo ir kitų duomenų perdavimo kokybę (rekomendacija: kas mėnesį); 

- klinikinius ir organizacinius procesus: specialisto informavimas, aprašymo gavimas, 

konsiliumų įforminimas ir kt. (rekomendacija: kas mėnesį). 

Tariantis su komunikacijos tinklų specialistais, reikia atkreipti dėmesį į atitinkamos 

informacijos ir statistikos apibendrinimą, perdavimą ir įrašymą. 

Už telekomunikacijos tinklo priežiūrą, koordinavimą, paslaugų kokybės užtikrinimą turi būti 

atsakingas vienas asmuo, pvz., tam tikro regiono funkcinio klasterio vadovaujančios įstaigos 

informacinių technologijų skyriaus administratorius. Taip pat turi būti numatytos alternatyvios 

vaizdų perdavimo galimybės ir kiti organizaciniai sprendimai, kurie garantuotų tinkamą pacientų 

aptarnavimą sugedus telekomunikacijos tinklui ir pasireiškus kitiems trikdžiams. Kokybės 

užtikrinimo priemonės ir rezultatai yra svarbūs pakartotino audito vykdymui. 

6.1.6. Paciento patyrusią sunkią traumą gydymas įvykio vietoje 

Šiame skyriuje bus aptariami šie nuketėjusiųjų nuo traumų gydymo įvykio vietoje 

aspektai: pasirengimas, situacijos vertinimas ir rūšiavimas, įgūdžiai būtini pradiniam paciento 

ištyrimui ir gydymui, veiksmų seka, paciento perkėlimas, paciento būklės stebėjimas ir 

pakartotinis būklės vertinimas, komunikacija ir dokumentacija. 

Teikiant pagalbą įvykio vietoje ir pervežimo metu svarbiausi medicinos pagalbos uždaviniai 

yra: 

- sumažinti žalojančių veiksnių poveikį ir antrinio organų pažeidimų apimtį; 

- pradėti gydymą ir stabilizuoti paciento būklę; 

- atpažinti sunkiai sužeistus pacientus; 

- pranešti apie pervežamą pacientą priimančią ligoninę ir aktyvuoti TK; 

- užtikrinti saugų ir efektyvų paciento pervežimą į traumos centrą. 
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Paciento būklės vertinimas yra nenutrūkstamas, nuolat kartojamas procesas, kuris atliekamas 

visu skubiosios medicinos pagalbos teikimo laikotarpiu. Jis pradedamas sveikatos priežiūros 

personalui dar nematant nukentėjusiojo, t.y. pagal ryšio priemonėmis gautą informaciją 

įvertinamas traumos pobūdis, apsvarstoma, kokių sužalojimų gali būti ir kokios konkrečios 

pagalbos gali reikėti. 

Atvykęs į iškvietimo vietą, prieš pradėdamas tiesioginį paciento būklės vertinimą, GMP 

personalas pirmiausia privalo: 

- įvertinti įvykio vietos saugumą sau ir pacientui; 

- pagal galimybes padaryti įvykio vietą saugia ir/arba iškviesti atitinkamas tarnybas; 

- nustatyti nukentėjusiųjų skaičių ir prireikus juos surūšiuoti pagal būklės sunkumą; 

- jeigu reikia, iškviesti papildomą pagalbą; jeigu tai kriminalinis įvykis – turi būti imamasi 

visų reikiamų priemonių įkalčiams išsaugoti, bendradarbiaujant su teisėtvarkos 

pareigūnais. 

Nukentėjusiojo būklė vertinama tiek įvykio vietoje, pradedant teikti pagalbą, tiek 

transportuojant pacientą į gydymo įstaigą – tai atlieka GMP personalas; atskiros būklės 

vertinimo dalys kartojamos tiek kartų, kiek reikia, kilus net mažiausiam įtarimui dėl galimo 

sužalojimo, kurio požymiai pradeda aiškėti vėliau. Pacientą atgabenus į gydymo įstaigą, skubios 

pagalbos skyriaus personalas būklę įvertina iš naujo, atsižvelgdamas į anksčiau dokumentuotą ir 

perduodamą informaciją. Labai svarbu įvertinti jau anksčiau atliktų procedūrų efektyvumą bei 

įvestų priemonių tinkamą funkcionavimą (pvz. intubacinis vamzdelis, intaveninė infuzija). 

Nukentėjusiojo būklės įvertinimas – tai komandinis darbas. Norint jį atlikti darniai, greitai ir 

tiksliai, reikia nuolat treniruotis, ypač tuo atveju, jei komandoje yra naujas narys. 

Daugeliu atvejų efektyvią pagalbą nukentėjusiajam įmanoma suteikti tik gydymo įstaigoje, 

kurioje yra tam pasirengęs personalas ir reikiama įranga (pvz., vidinis kraujavimas), todėl 

pagrindinis sveikatos priežiūros personalo uždavinys – kuo skubiau nugabenti pacientą į 

gydymo įstaigą, kurioje tokią pagalbą galima suteikti. Sutartinai, pagal standartizuotus 

protokolus, turi dirbti tiek GMP, tiek skubios pagalbos skyriaus, tiek operacinės personalas. 

Paciento būklės įvertinimo ir pagalbos teikimo procesą galima suskaidyti į keletą dalių: 

1) Pasirengimas;

2) Situacijos vertinimas ir rūšiavimas;

3) Pirminė apžiūra pagal ABCDE principą, neatidėliotinų gydymo procedūrų

taikymas bei papildomos diagnostikos priemonės;

4) Antrinė apžiūra, anamnezė, papildomos tyrimo priemonės;
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5) Paciento pervežimas/perkėlimas;

6) Paciento būklės stebėjimas ir pakartotinis būklės vertinimas;

7) Komunikacija ir dokumentacija;

8) Baigtinis gydymas.

Toks suskirstymas leidžia geriau suvokti, kokie procesai vyksta, teikiant pagalbą traumą 

patyrusiam pacientui iki hospitalizavimo. Praktikoje daug dalykų vyksta vienu metu, ypač 

pirminė ir antrinė apžiūra, traumos pobūdžio įvertinimas ir susiejimas su paciento būklės 

įvertinimo duomenimis. GMP personalas įvykio vietoje per ne daugiau kaip 10 min. turėtų 

atlikti: 

- pradinę apžiūrą; 

- reikiamas gyvybę gelbstinčias procedūras; 

- paciento parengimą transportuoti. 

6.1.6.1. Pasirengimo etapas. 

Reikiama paciento būklės vertinimo ir pagalbos teikimo įranga bei priemonės turi būti 

visą laiką parengtos, jų būklė nuolat tikrinama pagal nustatytus įstaigos protokolus. Negalima 

pamiršti, kad infuziniai skysčiai turi būti pašildyti iki reikiamos temperatūros, defibriliatoriaus, 

ryšio bei navigacinių priemonių būklė turi būti gera, jų akumuliatoriai įkrauti. Taip pat reikia 

pasitikrinti, ar netrūksta asmeninių apsaugos priemonių. Skubios pagalbos skyriuje pravartu 

pasitikslinti TK aktyvavimo bei diagnostikos personalo ir konsultantų iškvietimo tvarką. 

6.1.6.2. Situacijos vertinimo etapas 

Situacijos vertinimą galima suskirstyti į penkias pagrindines dalis. 

1. Gautos informacijos analizavimas ir tikslinimas

Pradinis nukentėjusiojo būklės vertinimas prasideda dar nematant paciento, 

vadovaujantis vien iš dispečerinės ar GMP personalo gauta informacija. Dažnai GMP 

dispečerinė negali surinkti labai tikslios ir svarbios informacijos apie sužalojimo pobūdį, juk 

dažniausiai skambina įvykio liudininkai, kurie ne visuomet gali pasakyti medicinos personalui 

svarbią informaciją. Standartizuotų dispečerinės protokolų diegimas padeda tai spręsti. 

GMP personalas apie gabenamą kritinės būklės pacientą turėtų pranešti ligoninės 

personalui naudodamas MIST formatą (pagal angliškų žodžių pirmąsias raides: M - Mechanism 

of injury, I - Injuries sustained, S - Signs and Symptoms, T - Treatment given): 

- Traumos mechanizmas; 
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- Patirti sužalojimai; 

- Simptomai ir požymiai (įskaitant KD, saturaciją, pulso dažnį, AKS, sąmonės būklę 

(pagal AVPU arba, pageidautina, pagal Glazgo komos skalę); 

- Taikytas gydymas (atliktos procedūros). 

2. Saugumo vertinimas ir reikiamų priemonių ėmimasis, jam užtikrinti

GMP personalui dažnai tenka vykti į įvykių vietas, kurios gali būti nesaugios ir netgi 

grėsmingos pačiam GMP personalui. Tai eismo įvykiai, kriminaliniai nusikaltimai, pramoniniai 

incidentai (pvz., pavojingų medžiagų išsiliejimas ir pan.). GMP personalo saugumo užtikrinimo 

prioritetai yra trys: 

- savo saugumas; 

- paciento saugumas; 

- aplinkinių saugumas. 

GMP personalas, įvertinęs situaciją ir nustatęs, kad kyla pavojus jų saugumui, neturėtų 

įeiti į pačią įvykio vietą. Pirmas dalykas, ko reikėtų imtis, – tai padaryti įvykio vietą saugia sau, 

pacientui ir aplinkiniams. Jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis (arba tai labai pavojinga), 

reikia kviesti atitinkamas tarnybas. Ir tik tuomet, kada aplinka yra saugi, galima pradėti vertinti 

paciento būklę ir teikti pagalbą. Viena didžiausių grėsmių – tai kontaktas su biologiniais 

skysčiais (krauju, seilėmis, išskyromis ir kt.), todėl sveikatos priežiūros personalas, 

kontaktuodamas su pacientu, privalo naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Pagrindinės 

priemonės yra šios: pirštinės, speciali apranga, apsauginiai akiniai (ar skydas), kaukė ir kepurė. 

Šių priemonių dėvėjimą nustato konkretūs įstaigos protokolai. 

3. Traumos pobūdžio vertinimas ir galimų sužalojimų numatymas.

Gavus informaciją apie traumos pobūdį galima numatyti, kokių gali būti sužalojimų, 

kokių pagalbos priemonių gali reikėti įvykio vietoje, ar paciento būklė gali būti kritinė, į kokią 

ligoninę (įvertinant laiką, maršrutą ir pan.) jį reikės transportuoti. 

4. Pacientų skaičiaus nustatymas ir prireikus rūšiavimas.

Jeigu pacientų skaičius nors ir trumpą laiką, tačiau viršija sveikatos priežiūros personalo 

galimybes, pacientai turi būti rūšiuojami. Rūšiavimo tvarką nustato įstaigos protokolai. 
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5. Papildomos pagalbos iškvietimas

Nustačius, kad nukentėjusiųjų skaičius viršija pradinės pagalbos teikimo galimybes, 

pagalba kviečiama nedelsiant. Tai taip pat turėtų būti numatyta įstaigos protokolais. 

6.1.6.3.  Pirminės apžiūros pagal ABCDE principus ir pradinio gydymo etapas 

6.1.6.3.1. Bendrojo vaizdo susidarymas 

Pirminė apžiūra yra pradedama susidarant bendrąjį vaizdą apie paciento būklę, tam turėtų 

pakakti apie 10-15 sekundžių (vertinant kvėpavimo, kraujotakos ir neurologinės sistemų būklę, 

identifikuojant akivaizdžias išorines problemas, susijusias su kvėpavimu, kraujotaka, kraujavimu 

ir aiškiomis deformacijomis). Dar besiartinant prie nukentėjusiojo reikia, nustatyti: 

- paciento padėtį (jeigu eismo įvykis – ar automobilyje, ar šalia jo); 

- sąmonės būklę (ar ligonis kalba, ar ne); 

- ar nukentėjusysis juda, ar ne; 

- ar yra išorinių masyvaus kraujavimo požymių. 

Nustačius paciento padėtį, būna lengviau nustatyti, kaip prie jo priartėti. Kontaktuojant 

su nukentėjusiuoju, būtina stengtis, kad jis judėtų kiek galima mažiau. 

Bendrojo vaizdo susidarymo tikslas yra nustatyti/atmesti: 

- pilną kvėpavimo takų obstrukciją; 

- trauminės kilmės širdies veiklos išnykimą; 

- masyvų išorinį kraujavimą. 

Priklausomai nuo nustatytų būklių, vadovaujantis šiuolaikinės specializuotos 

reanimacinės pagalbos algoritmais, gali reikėti atlikti sekančius veiksmus: 

- atstatyti kvėpavimo takų praeinamumą ir kvėpavimą; 

- atlikti pradinį ir specializuotą paciento gaivinimą; 

- stabdyti masyvų išorinį kraujavimą. 

Nesant poreikio šiems veiksmams arba juos atlikus, pradedama pirminė paciento apžiūra, 

vertinant pacientą nuo A iki D pagal ATLS koncepciją: 

A- Kvėpavimo takai (ang. airways) 

B- Kvėpavimas (ang. breathing) 

C- Kraujotaka (ang. circulation) 

D- Neurologinė būklė (ang. disability) 
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6.1.6.3.2. Pirminė apžiūra ir pradinis gydymas 

Atliekant pirminę apžiūra vadovaujamasi principu, jog visi gyvybei pavojingi sužalojimai 

(pvz.: įtampos pneumotoraksas, kvėpavimo takų obstrukcija, stiprus išorinis kraujavimas) 

gydomi tuoj pat! Nustačius, kad būklė kritinė, kuo skubiau organizuoti paciento pervežimą į 

reikiamo lygio gydymo įstaigą. Aprašyme pirminės apžiūros atlikimo nuosekli seka yra 

pateikiama aiškumo tikslais, reikia suvokti, jog realybėje pirminė paciento apžiūra yra tuo pačiu 

metu darniai atliekamų komandinių veiksmų procesas bei surinktos informacijos sintezė 

smegenyse. 

6.1.6.3.3. Paciento vertinimas nuo A iki D pagal ATLS koncepciją 

Šiame skyriuje aprašytas paciento vertinimas nuo A iki D pagal ATLS koncepciją: 

A- Kvėpavimo takai (ang. airways); 

B- Kvėpavimas (ang. breathing); 

C- Kraujotaka (ang. circulation); 

D- Neurologinė būklė (ang. disability). 

A. Kvėpavimo takų praeinamumo vertinimas ir kaklinės stuburo dalies stabilizavimas 

Kvėpavimo takų praeinamumas vertinamas ir, jeigu reikia, atstatomas kartu su kaklinės 

stuburo dalies imobilizacija. Rankomis imobilizuojama gulinčio ar sėdinčio paciento galva ir 

kaklas, kitas tuo metu žiūrėdamas, klausydamas, jausdamas ir palpuodamas vertina: 

- gebėjimą kalbėti, t.y. gerklų būklę (iš esmės tai jau buvo įvertinta susidarant 

bendrąjį vaizdą apie paciento būklę); 

- liežuvio padėtį burnoje (jei pacientas nesąmoningas); 

- svetimkūnių, išlūžusių dantų, protezų, skysčių, kraujo ar vėmalų buvimą burnos 

ertmėje; 

- gresiančios gerklų edemos požymius (apdegęs veidas, alergijos požymiai); 

- veido, žandikaulių lūžimus, trachėjos ir gerklų vientisumo suardymą bei poodinės 

emfizemos buvimą; 

- kvėpavimo garsų pobūdį (gargaliavimas, knarkimas, giedojimas). 

Kaip minėta anksčiau, jeigu pacientas kalba artikuliuotai, vadinasi jo kvėpavimo takai yra 

atviri. Jeigu jis nesąmoningas, yra didelė tikimybė, kad liežuvio šaknis blokuos kvėpavimo 

takus. Nustačius, kad burnos ertmėje yra svetimkūnių bei išlūžusių dantų, juos reikia pašalinti su 

Magill žnyplėmis (arba pirštais, braukiamuoju judesiu palei žandą), skysčius, vėmalus ir kraują 
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išsiurbti siurbliu. Vemiančio paciento galvos sukti į šalį negalima, reikia sinchroniniu būdu 

paversti jį ant šono arba, jeigu nukentėjusysis patikimai imobilizuotas ant ilgos stuburo lentos – 

paversti ant šono kartu su visa lenta. 

Nesąmoningo paciento kvėpavimo takų praeinamumas atstatomas, atsižvelgiant į paciento 

poreikius ir teikiančio pagalbą sveikatos priežiūros specialisto kompetenciją bei patirtį. Išvalius 

kvėpavimo takus ir užtikrinus jų praeinamumą duodama kvėpuoti 100% deguonimi 11 – 15 

l/min. greičiu. Jeigu pacientas patyrė traumą, ir yra įtariama , kad kaklinė stuburo dalis sužalota, 

galva ir kaklas turi būti imobilizuoti iki tol, kol bus nustatyta, kad tokio sužalojimo. Bet koks 

kvėpavimo takų praeinamumo atnaujinimas galimas tik imobilizavus galvą. Užtikrinus 

kvėpavimo takų praeinamumą ir greitai apžiūrėjus kaklą, uždedamas kaklo įtvaras ir toliau galva 

prilaikoma rankomis. Laikoma, kad galva ir kaklas yra visiškai imobilizuoti, jei nukentėjusysis 

paguldytas ant nugaros ant ilgos lentos, uždėta apykaklė, blokai iš abiejų galvos pusių ir galva 

pritvirtinta prie neštuvų dviem juostomis, einančiomis per kaktą ir smakrą, visas kūnas taip pat 

pritvirtintasprie stuburo lentos diržais. Tik tuomet rankas galima atitraukti. 

B. Kvėpavimo vertinimas ir užtikrinimas 

Vien kvėpavimo takų praeinamumo atnaujinimas ir palaikymas dar nereiškia, kad vyks 

deguonies ir anglies dvideginio apykaita plaučiuose. Tam yra reikalinga plaučių ventiliacija. 

Jeigu ji nepakankama, pasireiškia deguonies badas audiniuose (hipoksija). 

Vertinama kvėpavimo kokybė (žiūrima, klausoma, jaučiama) ir kiekybė (kvėpavimo 

dažnis). Kvėpavimo dažnis per minutę apskaičiuojamas stebint kvėpavimo judesius per 30 sek. 

ir gautą skaičių padauginus iš dviejų.  

Jei pacientas spontaniškai nekvėpuoja (apnėja), prieš tolesnį būklės vertinimą nedelsiant 

pradedama plaučių ventiliacija kvėpuojamuuoju maišu su kauke kartu tiekiant deguonį. Greitai 

nusprendžiama, kokiomis priemonėmis bus palaikomas tolimesnis kvėpavimo takų 

praeinamumas. Toliau greitai įvertinama kraujotaka ir, jeigu reikalinga, pacientas pradedamas 

gaivinti. 

Jei pacientas kvėpuoja spontaniškai, suskaičiuojamas kvėpavimo dažnis bei įvertinamas 

kvėpavimo gylis, siekiant nustatyti, ar nukentėjusysis įkvepia pakankamai oro. Atsižvelgus į 

kvėpavimo dažnį, atliekama papildoma ar visiška plaučių ventiliacija kvėpuojamuoju maišu, 

kartu užtikrinant, kad deguonis būtų tiekiamas tokia srove, kad įkvepiamo deguonies 

koncentracija būtų ne mažesnė kaip 85%, bei toliau vertinama paciento būklė. 
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Jei kvėpavimo dažnis nenormalus, reikia greitai apnuoginti paciento krūtinę bei kaklą iš priekio 

ir šonų. Kiek įmanoma greičiau nustatoma: 

- kaklo venų būklė (išpampusios venos gali rodyti, kad yra įtampos 

pneumotoraksas arba širdies tamponada); 

- trachėjos padėtis (nukrypimas į kurią nors pusę gali reikšti, kad yra įtampos 

pneumotoraksas priešingoje pusėje); 

- krūtinės ląstos judesių simetriškumas, t.y. ar nėra paradoksinių kvėpavimo 

judesių; 

- krūtinės ląstoje jokių nubrozdinimai, sumušimai, žaizdos, kiti penetracinės ar 

bukos traumos požymiai; 

- skausmingi taškai, kaulų braškėjimas, poodinė emfizema ir nestabili krūtinės 

ląsta; 

- kvėpavimo garsai auskultuojant abiejose krūtinės ląstos pusėse plaučių viršūnėse 

ir bazėse (susilpnėję arba išnykę kvėpavimo garsai vienoje krūtinės pusėje gali 

reikšti, kad pleuros tarpe yra oro (pneumotoraksas) arba kraujo (hemotoraksas)); 

- perkusiniai garsai abiejose krūtinės ląstos pusėse (paduslėjimas rodo, kad krūtinės 

ląstoje gali būti susikaupusio skysčio, suskardėjimas – yra per daug oro); 

- odos spalva, drėgmė. 

Jeigu leidžia galimybės, prijungiamas pulsoksimetras, ir nustatomas kraujo įsotinimas 

deguonimi (saturacija). Siekiant laiku pastebėti hipoksijos atsiradimą bei paciento būklės 

blogėjimą, reikia pakartotinai nustatinėti kvėpavimo dažnį, kadangi tai bene vienintelis ir 

svarbiausias jos požymis.  

Pirminės apžiūros metu, vertinant kvėpavimą, reikia nustatyti šias gyvybei grėsmingas 

būkles: 

- įtampos pneumotoraksą; 

- atvirą pneumotoraksą (švilpinačiąkrūtinės žaizdą); 

- banguojančią krūtinę (dauginius šonkaulių lūžimus); 

- masyvų hemotoraksą. 

Jeigu spontaninis kvėpavimas nepakankamas, reikia atlikti pagalbinę plaučių ventiliaciją 

kvėpuojamuoju maišu su kauke, nustačius įtampos pneumotoraksą – iš karto atlikti adatinę 

krūtinės ląstos dekompresiją, jeigu yra atviras pneumotoraksas (švilpianti krūtinės žaizda) – 

uždėti hermetizuojamąjį tvarstį (kurio viena kraštinė laisva). Krūtinės dreno įkišimą nustato 
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vietiniai gydymo įstaigos patvirtinti gydymo protokolai. Nustačius vieną iš minėtų būklių, 

pacientą būtina kuo greičiau rengti transportuoti į reikiamą gydymo įstaigą. 

Padažnėjęs kvėpavimas taip pat gali būti vienas iš šoko arba galvos traumos požymių. 

 

C. Kraujotakos vertinimas ir kraujavimo stabdymas 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių audiniai nepakankamai aprūpinami deguonimi, net jei 

kvėpavimo takai atviri ir kvėpavimas palyginti normalus – tai cirkuliuojančio kraujo tūrio 

sumažėjimas ir širdies, kaip siurblio, funkcijos sutrikimas. Traumos atveju tai reiškia, kad yra 

kraujavimas į išorę ar organizmo vidų arba yra tiesiogiai pažeista pati širdis. 

Įvertinus kvėpavimo takus ir kvėpavimą, stabdomas stiprus išorinis kraujavimas ir 

įvertinama kraujotakos būklė. Praktikoje masyvus išorinis kraujavimas stabdomas vienu metu 

vertinant kvėpavimo takų ir kvėpavimo būklę. 

 

Kraujavimo stabdymas 

Kraujavimo stabdymas yra vienas iš pagrindinių tikslų teikiant pagalbą traumą patyrusiam 

pacientui. Jis yra atliekamas kiek įmanoma anksčiau todėl, kad laiku nesustabdžius stipraus 

kraujavimo labai padidėja mirties tikimybė, neįmanoma efektyviai tęsti pirminės apžiūros. 

Išorinį kraujavimą sustabdyti praktiškai gali beveik kiekvienas asmuo, kokybiškai apmokytas 

pirmosios medicinos pagalbos įgūdžių ir turintis reikiamas priemones, tuo tarpu vidinį 

kraujavimą sustabdyti galima tik operacinėje. Dar susidarant bendrąjį vaizdą apie paciento būklę 

žiūrima, ar nėra stipraus išorinio kraujavimo požymių. Nustačius išorinio kraujavimo vietą, 

žaizda iš karto tiesiogiai spaudžiama. Uždedamas sterilus marlės gabalėlis. Jei kraujavimas 

tęsiasi, uždedamas spaudžiamasis tvarstis. Kraujavimui vis tiek nesustojus, uždedamas 

turniketas. Pastaruoju metu turniketas dedamas vis dažniau ir anksčiau. Jo funkcijas pilnai gali 

atlikti arterinio kraujo spaudimo matavimo aparato pritvirtinta ir išpūsta manžetė. 

Būtina patikrinti visas organizmo vietas, kuriose gali susikaupti didelis kraujo kiekis. Jos 

yra keturios: krūtinė, pilvas, dubuo, šlaunys. 

Traumos pobūdis leidžia numanyti, kokie vidaus organai galėjo būti pažeisti, į kur gali vykti 

kraujavimas. Krūtinė jau buvo ištirta vertinant kvėpavimo funkciją (žr. aukščiau). Jau tuomet 

įtarus, kad yra hemotoraksas ar širdies tamponada, tokia būklė pradedama gydyti. Jei kyla 

neaiškumų, krūtinė tiriama pakartotinai. Baigus tirti krūtinę, greitai apnuoginamas pilvas ir 

apžiūrima, ar nėra žaizdų, sumušimų ar hematomų, palpuojama, siekiant nustatyti 

skausmingumą bei raumenų įtempimą. Svarbu nustatyti, ar nėra dubens lūžimų. Dubenį reikia 
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palpuoti labai atsargiai ir tik vieną kartą, siekiant nepadidinti vidinio kraujavimo. Rankomis 

dubuo spaudžiamas iš abiejų šonų į vidų, siekiant pajusti nestabilumą (stengiantis „užversti 

knygą“). Nustačius bet kokį nestabilumą, dubenį reikia suveržti pasinaudojant antklode, dideliu 

rankšluosčiu ar paklode ar pramoniniu būdu gaminamu dubens įtvaru (siekiant „užversti 

knygą“). Tokiu būdu yra iš dalies stabilizuojamas dubuo, todėl sumažėja vidinis kraujavimas. 

Galiausiai patikrinamos abi šlaunys, siekiant nustatyti, ar nėra deformacijų, skausmingumo, 

kontraktūros, krepitacijos ir kitų lūžimo požymių. Jei yra abipusis šlaunikaulių lūžimas, šlaunyse 

gali susikaupti apie 3 l kraujo ir tai gali sukelti stiprų šoką. Nustačius šlaunikaulio lūžimą, reikia 

uždėti tempiamąjį įtvarą, kuris sumažina kraujavimą ir palengvina šlaunies lūžimo sukeltą 

skausmą. 

Nustačius bet kokį stiprų išorinį ar vidinį kraujavimą, būtina inicijuoti skubų paciento 

perkėlimą į tinkamo lygio gydymo įstaigą. 

Kraujotakos (perfuzijos) vertinimas 

Sustabdžius išorinį kraujavimą, vertinama pati kraujotakos būklė. Tai daroma tikrinant: 

pulsą, odos būklę (spalvą, temperatūrą ir prakaitavimą), kapiliarų prisipildymo laiką. 

Čiuopiamas stipininės arterijos pulsas (jam nesant - šlauninės ir/arba miego arterijos pulsas), 

siekiant nustatyti:  

- pulso buvimą; 

- dažnį (tachikardija ar bradikardija); 

- kokybę (silpnas ar geras prisipildymas); 

- reguliarumą (reguliarus ar nereguliarus); 

- apytikslį sistolinį kraujo spaudimą. 

Čiuopiamas stipininės arterijos pulsas rodo, kad sistolinis kraujo spaudimas yra ne mažesnis 

kaip 90 mmHg; o užčiuopiamas šlauninės arterijos pulsas, jei nėra stipininės arterijos pulso, 

rodo, kad sistolinis kraujo spaudimas yra apie 80 mmHg; o užčiuopiamas miego arterijos pulsas, 

jei nėra šlauninės arterijos pulso, rodo, kad sistolinis kraujo spaudimas yra apie 70 mmHg. 

Jei stipininės arterijos pulsas yra neapčiuopiamas, tikriausiai yra šoko dekompensacinė 

fazė ir būklė yra kritiška. 

Oda 

Jei perfuzija pakankama, oda yra šviesiai rožinės spalvos. Jei nėra kraujo pritekėjimo, ji 

pasidaro blanki. Jei oda melsva, vadinasi audiniai yra nepakankamai aprūpinami deguonimi, o 
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jei blanki - silpna perfuzija. Šiuos vertinimus gali apsunkinti odos pigmentacija. Tokiu atveju 

reikia patikrinti nagų geldelių ir gleivinės spalvą, kadangi pirmiausia pakinta lūpų, dantenų ir 

pirštų galų spalva. 

Kaip ir odos spalva, taip ir jos temperatūra priklauso nuo aplinkos sąlygų. Vėsi oda rodo, 

kad yra susilpnėjusi perfuzija, nepriklausomai nuo susilpnėjimo priežasties. Odos temperatūra 

paprastai nustatoma paliečiant pacientą plaštakos nugariniu paviršiumi, atitraukus pirštinę, 

kadangi per ją tiksliai nustatyti temperatūrą yra sunku. Jei oda yra šilta, vadinasi jos temperatūra 

yra normali; kraujagyslės nėra išsiplėtusios ir kūno šiluma nėra nešama į jos paviršių. 

Sausa oda rodo, kad perfuzija yra gera. Drėgna oda yra susijusi su šoku ir su susilpnėjusia 

perfuzija. Ji susilpnėja dėl to, kad susitraukus periferinėms kraujagyslėms kraujas yra 

nukreipiamas į centrinius kūno organus – vyksta vadinamoji kraujotakos centralizacija. 

Kapiliarų prisipildymo laikas 

Kapiliarų prisipildymo laikas patikrinamas 5 sekundes laikant paspaudus nagų geldelę. Šiuo 

momentu kraujas išstumiamas iš matomos kapiliarinės geldelės. Žinant laiką, per kurį kraujas 

grįžta į geldeles (prisipildymo laiką), galima įvertinti distalinę kraujotaką. 

Normalus kraujo grįžimo laikas – iki 2 sek. Jei kapiliarų prisipildymo laikas yra ilgesnis 

kaip 2 sekundės, vadinasi perfuzija į kapiliarines geldeles yra nepakankama. Kapiliarų 

prisipildymo testo patikimai atlikti neįmanoma, jei yra blogas apšvietimas, vartojama 

kraujagysles plečiančių ar sutraukiančių vaistų bei hipotermijos sąlygomis. 

Vertinant kraujavimą ir kraujotaką būtina nustatyti: 

- Bet kokį rimtesnį išorinį kraujavimą; 

- Vidinį kraujavimą (krūtinė, pilvas, dubuo, šlaunys); 

- Bet kokios kilmės šoką. 

Įvertinus kraujotakos būklę, įkišami du stori (14-16 dydžio) intraveniniai kateteriai į venas 

alkūnių ar dilbio srityje ir pradedamas lašinti šilto Ringerio laktato ar 0,9 % izotoninio natrio 

chlorido tirpalo. Lašinimo greitis priklauso nuo kraujavimo tipo, šoko dydžio, atstumo iki 

ligoninės, į kurią transportuojama, ir kt.  

D. Sąmonės ir trumpas nervų sistemos būklės vertinimas 

Atlikus aukščiau išvardintus ABC veiksmus, vertinama paciento smegenų funkcija, nes taip 

netiesiogiai nustatomas smegenų aprūpinimas deguonimi. Tikrinama ligonio sąmonė, vyzdžiai 

bei galimas nugaros smegenų pažeidimo sunkumas. 
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Jei ligonis yra agresyvus, priešiškai nusiteikęs arba atsisako kalbėti, laikoma, jog yra 

hipoksija, kol neįrodyta kitaip. Būtina išsiaiškinti, ar po sužeidimo pacientas buvo praradęs 

sąmonę, kokios toksinės medžiagos jį galėjo paveikti, ar pacientas serga liga, galinčia sukelti 

sąmoningumo sumažėjimą arba nenormalų elgesį. 

Paprasčiausias ir lengviausias būdas sąmoningumui nustatyti yra AVPU mnemonika. Tai 

angliškų žodžių pirmosios raidės. Jos reiškia: 

A (Alert) – normaliai būdraujantis pacientas; 

V (Voice) – reaguoja į garsą; 

P (Pain) – reaguoja į skausmą; 

U (Unresponsive) – nėra jokios reakcijos. 

Sudėtingesnis, tačiau patikimesnis ir tikslesnis būdas sąmoningumui nustatyti yra Glasgow 

komos skalė (GKS). Didžiausias GKS taškų skaičius yra 15, rodantis, kad neurologinių 

pažeidimų nėra. Mažiausias taškų skaičius yra 3. Sąmoningumo sutrikimas gali būti trejopas: 

- lengvas (13-15); 

- vidutinis (9-12); 

- sunkus (≤ 8). 

Jeigu GKS ≤ 8, paprastai pacientą reikia intubuoti. 

Nustačius sąmoningumą, toliau tikrinami vyzdžiai: 

- simetriškumas (ar abu vyzdžiai simetriški ir vienodi); 

- apvalumas (ar abu apvalūs); 

- reakcija į šviesą (ar vienodai reaguoja į šviesą susiaurėdami ir ar iš viso reaguoja). 

Išsiplėtęs vyzdys vienoje pusėje ir sąmoningumo sumažėjimas rodo, kad gali būti 

intrakranijinė hematoma. 

Vertinant galimą stuburo smegenų pažeidimo sunkumą ir lygį, paciento paprašoma 

suspausti rankas, pakelti pėdas į viršų, pastumti pėdomis apžiūrą vykdančio asmens rankas. Taip 

pat patikrinamas rankų ir kojų jautrumas. 

E. Paciento nurengimas 

Siekiant surasti visus sužalojimus, pacientą reikia nurengti. Pradinio vertinimo metu 

nuvilktinų drabužių kiekis priklauso nuo esamų ar galimų sužalojimų bei traumos pobūdžio. 

Reikėtų laikytis bendrosios taisyklės: drabužių nuvilkti reikia tiek, kad būtų įmanoma patvirtinti 

ar atmesti galimą sužalojimą ar būklę. Nenustačius sužalojimų, pacientui paprasčiausiai nebus 

galima suteikti pagalbos. Nustačius vieną sužalojimą, susikoncentruojama ties juo ir dažnai 

51 



pamirštama, kad jis gali būti ne vienas. Kiti sužalojimai dažniausiai būna po nenuvilktais 

drabužiais. Be to, neapnuogintoje vietoje drabužiai gali sugerti susikaupusį kraują ir todėl jo 

galima nepastebėti. 

Negalima pamiršti, kad būtina saugoti, kad ligonis nesušaltų, todėl lauke reikia apnuoginti 

tik reikiamas kūno dalis (pvz., krūtinę, pilvą) ir po tyrimo jas tučtuojau uždengti. Įkėlus pacientą 

į šiltą GMP automobilį (jame turi būti palaikoma tinkama temperatūra), apžiūrimos likusios 

kūno dalys, ligonis apklojamas šiltomis (iš anksto sušildytomis) antklodėmis. 

Siekiant kuo mažiau judinti nukentėjusįjį, ypač tuo atveju, jei įtariama, kad kaklinė stuburo 

dalis sužalota, drabužiai perkerpami žirklėmis. Jeigu įvykis kriminalinis, nereikėtų kirpti 

drabužių per kulkų, peilio ar kitų objektų padarytas skyles, siekiant išsaugoti įkalčius. Nuvilktus 

drabužius būtina sudėti į popierinį/plastikinį maišelį ir perduoti policijai. Rasti ginklai, 

narkotikai bei kiti įtarimą keliantys daiktai taip pat turi būti perduoti policijai. Visa tai turi būti 

tinkamai dokumentuota. 

6.1.6.3.4. Papildomos diagnostikos ir gydymo priemonės pirminės apžiūros metu 

Pirminės apžiūros metu (ar iš karto po jos), jeigu yra galimybė ir indikacijos, gali būti 

atliekamos šios procedūros: 

- pulsoksimetrija; 

- kapnografija; 

- EKG monitoravimas; 

- tikslinis pilvo ultragarsinis ištyrimas traumos atveju; 

- šlapimo kateterio įvedimas; 

- skrandžio zondo įvedimas. 

6.1.6.4. Antrinės apžiūros, anamnezės ir papildomos diagnostikos priemonių taikymo 

etapas 

Antrinė apžiūra (nuo viršugalvio iki kojų pirštų galų) yra būtina paciento būklės įvertinimo 

dalis. Tačiau ji atliekama tik tada, jei yra atlikta išsami pirminė apžiūra ir atliktos visos 

reikiamos gyvybę gelbstinčios procedūros. Jeigu paciento būklė yra kritinė, antrinė apžiūra gali 

būti atliekama pervežimo metu arba jau ligoninėje. 

Antrinės apžiūros uždaviniai: 

- gyvybiškai svarbių rodiklių įvertinimas. Pradedant antrinę apžiūrą pirmiausiai 

išmatuojami ar patikslinami ir vėliau kas 3-5 min. nuolat monitoruojami (dėl to, 
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kad jie kinta) visi pagrindiniai gyvybinę veiklą atspindintys rodikliai: kvėpavimo 

dažnis bei kvėpavimo garsai, pulso dažnis ir prisipildymas, arterinis kraujo 

spaudimas, kūno temperatūra ir kūno odos spalva. 

- išsamios anamnezės surinkimas. Įvertinus gyvybinius rodiklius, pradedama 

rinkti anamnezė. Ši informacija kartu su kita pagrindine informacija apie būklę 

turi būti įrašyta į paciento medicininius dokumentus. Turi būti surinkta ši 

informacija (galima vadovautis AMPLE mnemonika):  

- Alergija (angl. Allergies) – kam pacientas yra alergiškas (ypač kokiems 

vaistams). 

- Medikamentai (angl. Medications) – receptiniai ir nereceptiniai vaistai, 

kuriuos vartoja pacientas. Sirgtos ligos ir turėtos operacijos (angl. Past 

medical and surgical history) – sunkesnės ligos, ypač tos, nuo kurių 

ligonis vis dar gydomas, turėtos operacijos, traumos (jeigu pacientė 

vaisingo amžiaus, reikia paklausti, ar ji ne nėščia). 

- Paskutinis valgis, jo valgymo laikas (angl. Last meal) – daugumai traumas 

patyrusių pacientų, kurių būklė yra kritinė, reikalinga operacija, taigi ir 

anestezija, o neseniai suvalgytas maistas kelia aspiracijos pavojų 

anestezijos metu. 

- Aplinka ir įvykiai, susiję su trauma (angl. Events/Environment) – iki 

traumos momento atsitikę reikšmingi įvykiai, aplinkos detalės. Be to, 

labai svarbu išsiaiškinti, ar pacientas nevartojo alkoholio ar narkotikų. 

- paciento ištyrimas nuo galvos iki kojų ir nuo priekio iki nugaros. Pacientas 

nuosekliai tiriamas nuo viršugalvio iki kojų pirštų galų (plaukuotoji galvos dalis, 

veidas, kaklas, krūtinė, pilvas, dubuo, tarpvietė, nugara, galūnės, detaliai 

vertinami neurologiniai sutrikimai, kt.). 

Antrinės apžiūros principai: 

- pamatyk, ne tik žiūrėk, 

- išgirsk, ne tik klausyk; 

-  pajusk, ne tik paliesk. 

Toliau aprašysime kiekvieną iš šių išvardintų principų detaliau. 
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Pamatyk principo taikymas: 

- Apžiūrėkite visą odą; 

- Atidžiai apžiūrėkite, ar nėra išorinio kraujavimo arba vidinio kraujavimo 

požymių, pvz., matomo galūnės ištempimo arba išplitusios hematomos; 

- Atkreipkite dėmesį į minkštųjų audinių sužeidimus, įskaitant nubrozdinimus, 

nudegimus, sumušimus, kraujosruvas, pjautines ir durtines žaizdas; 

- Atkreipkite dėmesį į sutinimus arba kaulų deformacijas, kurių neturėtų būti; 

- Atkreipkite dėmesį į nenormalius įdubimus ir odos spalvą; 

- Atkreipkite dėmesį į viską, kas atrodo ne taip, kaip turėtų būti. 

Išgirsk principo taikymas: 

- Atkreipkite dėmesį į bet kokius neįprastus garsus pacientui įkvepiant ir iškvepiant 

orą; 

- Atkreipkite dėmesį į bet kokius neįprastus garsus klausydami krūtinę. 

- Auskultuodami patikrinkite, ar kvėpavimo garsai yra vienodi abiejose plaučių 

pusėse; 

- Atkreipkite dėmesį į bet kokius neįprastus kraujagyslių garsus (ūžesius), kurie 

galėtų reikšti kraujagyslių pažeidimą. Atkreipkite dėmesį į neįprastus garsus 

perkusijos metu. 

Pajusk principo taikymas: 

- Atsargiai pajudinkite kiekvieną kaulą apžiūrimoje vietoje. Atkreipkite dėmesį, ar 

tai nesukelia braškėjimo, skausmo arba nenormalaus judėjimo; 

- Tvirtai apčiupinėkite visą tiriamos kūno dalies vietą. Atkreipkite dėmesį į tai, ar 

kas nors juda, kas neturėtų judėti, ar pulsas yra jaučiamas ten, kur jo neturėtų 

būti, ar pulsas yra jaučiamas visose distalinėse galūnių vietose. 

Papildomos diagnostikos ir gydymo priemonės antrinės apžiūros metu 

Antrinės apžiūros metu, esant indikacijoms ir turint galimybes galima atlikti šiuos tyrimus: 

- papildomos stuburo, galūnių ir kitų kūno dalių rentgenogramos; 

- galvos smegenų, krūtinės pilvo ir stuburo kompiuterinė tomografija; 

- kontrastiniai rentgeno tyrimai; 

- endoskopiniai tyrimai; 
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- specializuoti ultragarsiniai tyrimai; 

- magnetinio rezonanso tyrimas ir kt. diagnostinės procedūros. 

Šioms procedūroms atlikti pacientas turi būti vežamas į atitinkamo lygio ligoninę, taip pat 

jos atliekamos tik hemodinamiškai stabiliam pacientui, įvertinant naudos ir rizikos santykį. 

6.1.6.5. Paciento pervežimo/perkėlimo etapas 

Bet koks paciento judinimas yra pavojingas, todėl turi būti atliekamas labai atidžiai, 

koordinuotomis pastangomis, tačiau labai greitai. 

Pacientai gali būti pervežami: 

1) iš įvykio vietos į ligoninę;

2) iš vienos ligoninės į kitą.

Paciento pervežimo skubumas priklauso nuo to, ar jo būklė kritinė, ar ne. Jei atliekant 

pirminę apžiūrą įvykio vietoje nustatoma, kad būklė yra pavojinga gyvybei arba kritinė (žr. 

žemiau), turėtų būti skubiai organizuojamas paciento transportavimas / perkėlimas į reikiamo 

lygio gydymo įstaigą. GMP personalas įvykio vietoje per ne daugiau kaip 10 min. turėtų atlikti: 

- pradinę apžiūrą; 

- reikiamas gyvybę gelbstinčias procedūras; 

- paciento parengimą transportuoti. 

Traumą patyręs pacientas yra laikomas kritiniu kuomet yra bent vienas iš žemiau išvardintų 

kriterijų: 

- Nepakankamai atviri arba galintys tapti nepraeinamais kvėpavimo takai; 

-  Sutrikusi plaučių ventiliacija, pasireiškianti: 

- labai dažnu ar retu kvėpavimu; 

- hipoksija (Spo2 < 95, net papildomai tiekiant deguonį); 

- dispnėja; 

- atviru pneumotoraksu arba banguojančia krūtine; 

- galimu pneumotoraksu. 

- Stiprus išorinis kraujavimas arba galimas vidinis kraujavimas; 

- Nenormali neurologinė būklė: 

- GKS ≤ 13; 

- traukuliai; 

- sensorinis arba motorinis sutrikimas. 
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- Kiauriniai galvos, kaklo, liemens ir galūnių aukščiau alkūnių ar kelių sužeidimai; 

- Rankų ir kojų pirštų visiška arba dalinė amputacija; 

- Bet kokia trauma šiomis aplinkybėmis: 

- kitos sunkios ligos (pvz.., išeminė širdies liga, LOPL, krešėjimo 

sutrikimas); 

- pacientas vyresnis kaip 55 metų; 

- hipotermija; 

- nudegimas; 

- nėštumas. 

Prieš paciento perkėlimą reikia dar kartą greitai patikrinti: 

- kvėpavimo takų praeinamumą; 

- kvėpavimo dažnį ir simetriškumą; 

- kraujotaką; 

- ar yra reikiamų medikamentų ir kitos 

- įrangos, kurios gali prireikti transportavimo metu; 

- imobilizavimo priemonių būklę. 

Jeigu įtariamas stuburo pažeidimas, tuomet toks pacientas greitai imobilizuojamas ant ilgos 

nugaros lentos, kartu imobilizuojami ir galūnių lūžimai (kiek leidžia laikas). Jeigu pacientas yra 

nesąmoningas ir netoleruoja orofaringinio vamzdelio, reikėtų užtikrinti kvėpavimo takų 

praeinamumą specializuota priemone prieš gabenimą į ligoninę. Jei yra vėmimo tikimybė ir 

leidžia laikas, reikia įkišti skrandžio zondą. Bet kokiu atveju turi būti lengvai pasiekiamas ir 

parengtas darbui siurblys. Jeigu įtariama, kad galva traumuota, ji negali būti žemiau negu visa 

likusioji kūno dalis. 

Nukentėjusysis įkeliamas į GMP automobilį ir patikimai pritvirtinamas. Prijungiamas 

pulsoksimetras ir EKG monitorius, užtikrinamas nenutrūkstamas reikiamos koncentracijos 

deguonies tiekimas. Stebima infuzinių sistemų būklė. Vykstant į priimančią gydymo įstaigą yra 

nuolat vertinama paciento būklė ir nenutrūkstamai teikiama pagalba.  

Perkeliant pacientą iš vienos gydymo įstaigos į kitą gali reikti švirkšti siunčiančiojo 

gydytojo paskirtus vaistus, komunikuoti tiek su siunčiančiąją tiek ir su priimančiąja ligoninėmis.  

Reikia atsiminti, kad daugumai sunkiai sužeistų pacientų skubus transportavimas yra 

svarbiausia ikistacionarinės pagalbos teikimo dalis. 
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6.1.6.6. Paciento būklės stebėjimo ir pakartotinio vertinimo etapas 

Baigus pirminę ir antrinę apžiūrą, paciento būklė ir toliau turi būti stebima. Reguliariai 

vertinami šie traumą patyrusio paciento pagrindiniai gyvybinės veiklos rodikliai: kvėpavimas, 

pulsas, AKS, saturacija, diurezė. Esant galimybei, prijungiamas kardiomonitorius ir 

pulsoksimetras (jeigu to dar nebuvo padaryta anksčiau). 

Intubuotiems pacientams rekomenduotina sekti anglies dvideginio kiekį iškvepiamame 

ore. Kilus bet kokiam neaiškumui – atliekama pakartotinė pirminė apžiūra. Nuolat kartojant 

pirminę apžiūrą, išvengiama anksčiau nepastebėtų pagrindinių gyvybinių funkcijų sutrikimo 

arba sutrikimai laiku pastebimi, kai tik jie pradeda atsirasti. Reikia atsiminti, kad traumą 

patyrusio paciento būklė kinta. Be to, nuolat kontroliuojant būklę ir suteikiamos pagalbos 

efektyvumą, yra atpažįstami būklės sutrikimai, kurie galėjo būti nepastebėti anksčiau. 

Traumą patyrusiems pacientams svarbu malšinti stiprų skausmą. Efektyviausiai veikia 

opiajai, tačiau nuskausminimą reikėtų atlikti pagal gydymo įstaigos patvirtintus protokolus. 

6.1.6.7. Komunikacijos ir dokumentacijos etapas 

GMP personalas kiek įmanoma greičiau turi susisiekti su medicinos konsultantais ir 

pacientą priimančia gydymo įstaiga. Medicinos konsultantas patars, kokią pagalbą teikti bei kur 

ligonį gabenti, jei patiems GMP teikėjams nėra visiškai aišku, ką daryti. Suteikus informacijos 

apie būklę, suteiktą pagalbą ir numatomą atvykimo laiką, pacientą priimanti ligoninė turės laiko 

pasirengti (informuoti TK, pasitikrinti įrangą ir pan.). GMP personalas apie gabenamą kritinės 

būklės pacientą turėtų pranešti ligoninės personalui naudodamas anksčiau minėtą MIST formatą: 

- traumos mechanizmas (ang. mechanism); 

- patirti sužalojimai (ang. injuries) 

- simptomai, požymiai ir gyvybiniai rodikliai (KD, saturacija, pulso dažnis, AKS, 

sąmonės būklė (pagal AVPU arba, pageidautina, pagal Glazgo komos skalę) (ang. 

symptoms) 

- taikytas gydymas (atliktos procedūros) (ang. treatment). 

Ši informacija skubios pagalbos skyriaus personalui leis geriau ir savalaikiai pasiruošti 

paciento priėmimui bei leis priimti teisingą sprendimą dėl TK aktyvavimo pagal ligoninės 

nustatytą protokolą. Tokio pat formato, tik atnaujintą informaciją reikia pateikti faktiškai 

perduodant pacientą priimančiosios ligoninės personalui. 
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6.2. Tiesioginio pervežimo į specializuotą traumos centrą kriterijai ir 

protokolas 
Šiame skyriuje bus aptariami: 

• paciento pervežimo principai;

• GMP pajėgų aktyvavimas;

• GMP pagalbos apimtis ir strategija įvykio vietoje;

• tinkamiausios stacionarinės asmens sveikatos priežiūros pasirinkimo kriterijai

• tiesioginio pervežimo į specializuotą traumos centrą kriterijai (atraminės/regioninės

ligoninės aplenkimo protokolas).

6.2.1. Paciento pervežimo principai ir GMP pajėgų aktyvavimas 

Pagrindiniai paciento pervežimo principai: 

• nepakenkti pacientui;

• įvertinti priimančios įstaigos galimybes;

• įvertinti paciento poreikius;

• nustatyti, kurių pacientų poreikiai viršija vietinius išteklius;

• apie pervežimą informuoti priimančios įstaigos personalą;

• pervežti pacientą į tinkamą gydymo įstaigą;

• atlikti tik būtiniausias procedūras ir veiksmus;

• naudoti tinkamiausią transportavimo priemonę.

Greitosios medicinos pagalbos pajėgų aktyvavimas 

Atsižvelgiant į įvairaus lygio asmens sveikatos priežiūros stacionarinių įstaigų teritorinį 

pasiskirstymą, GMP stočių išsidėstymą bei kelių infrastruktūrą, daugeliu atveju nukentėjusiųjų 

nuo sunkių traumų transportavimas per 20-30 min. iš įvykio vietos tiesiai į aukščiausio lygio 

traumos centrus nėra galimas. Todėl būtina efektyviai išnaudoti turimus regione I ir II lygio 

traumos centrus, siekiant užtikrinti reikiamą pradinį gydymą ir būklės stabilizavimą prieš 

pervežimą į aukštesnio lygio traumos centrą. Taip pat remiantis tarptautine patirtimi, nustatyti 

aiškius kriterijus, kada į įvykio vietą nedelsiant turėti vykti iškart dvi GMP brigados – 

artimiausias bet kokio lygio GMP automobilis ir specializuotos reanimacinės pagalbos GMP 

automobilis (reanimobilis). Tokia pagalbos nukentėjusiesiems teikimo strategija ypatingai svarbi 

užmiestyje ir kaimiškose vietovėse nutolusiose nuo didžiųjų gydymo įstaigų – suteikus pirmąją 
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pagalbą ir perdavus pacientą reanimacinei brigadai, pastarajam pradinio aukštesnio lygio 

gydymo paslaugos gali būti suteikiamos jau transportavimo metu, todėl pacientus galima iškart 

saugiai transportuoti ir į toliau esančius aukštesnio lygio traumos centrus. Tačiau visais atvejais, 

kai numatomo transportavimo laikas yra daugiau nei 30 min., rekomenduojama pirmiausia 

pacientą pervežti į artimesnį traumos centrą ir tik stabilizavus būklę organizuoti perkėlimą į 

aukštesnio lygio traumos centrą. 

Aukštesnio lygio GMP pajėgų aktyvavimo kriterijai (kai iškart aktyvuojamas arčiausiai 

įvykio vietos esantis bet kokio lygio GMP automobilis ir specializuotos pagalbos 

(ALS)/reanimacinės pagalbos GMP automobilis), teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo traumų ir 

kitų išorinių mirties priežasčių: 

1. Nereaguojantis pacientas (nesąmoningas arba ištiktas staigios mirties);

2. Nepakankamas kvėpavimas (stridoras, agoninis, labai retas ar dažnas kvėpavimas);

3. Daug nukentėjusiųjų (daugiau nė vienas sunkiai sužalotas asmuo);

4. Kiauriniai sužalojimai kakle, krūtinėje, juosmenyje;

5. Masyvus išorinis kraujavimas (kraujas teka nuolatine srove ir/arba pulsuojančia srove);

6. Traumos metu įvyko galūnių amputacijos aukščiau plaštakų ar pėdų;

7. Nukentėjęs patyręs elektros traumą/žaibo poveikį;

8. Nudegęs degant pastatui/įkvėpęs dūmų (uždara patalpa);

9. Pacientas nukentėjo autoįvykio metu kaip automobilio keleivis ar vairuotojas (greitis >

50 km/h);

10. Automobilyje, kuriuo važiavo nukentėjęs asmuo, yra žuvusių;

11. Autoįvykio metu nukentėjęs asmuo buvo išsviestas iš automobilio:

12. Pacientas autoįvykio metu nukentėjo kaip pėstysis, dviratininkas, motociklininkas;

13. Pacientas nukentėjo sprogimo ar susišaudymo metu;

14. Pacientas nukentėjo krisdamas daugiau nei iš 3 m. aukščio ar nardydamas;

15. Vaduojant nukentėjusįjį reikėjo gelbėtojų pagalbos (įstrigimas automobilyje, įrenginyje,

sugriuvusiame pastate, kt.).;

16. Sąlytis su cheminėmis, radioaktyviomis, biologiškai pavojingomis medžiagomis;

6.2.2. GMP pagalbos apimtis ir strategija įvykio vietoje 

Siekiant nukentėjusiems nuo sunkių traumų pacientams kuo anksčiau pradėti 

specializuotą gydymą stacionare ir sutrumpinti laiką iki patekimo į ligoninę, rekomenduojama, 

kad GMP pirminiam paciento ištyrimui, pradiniam gydymui bei imobilizacijai įvykio vietoje 
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skirtų nedaugiau nei 10-15 min. Ne visuomet lengva šį tikslą įgyvendinti, tačiau reiktų suprasti, 

kad daugeliu atveju paciento būklę galima stabilizuoti tik chirurginių ar perkutaninių 

kraujagyslių intervencijų pagalba. Teikiant pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams 

įvykio vietoje galimos dvi pagalbos teikimo taktikos: “Semk ir bėk” (ang. scoop and go) arba 

“Tūpk ir žaisk” ang. stay and play).  

6.2.2.1. „Semk ir bėk” pagalbos teikimo taktika 

Kodėl „Semk ir bėk”? 

- Pagrindinio sužeidimo pobūdis verčia pacientą kuo skubiau transportuoti iki gydymo 

įstaigos; 

- Laikas, o ne pagalbos veiksmai, turi lemiamą vaidmenį paciento išeitims; 

- Gydymas ir pagalbos veiksmai įvykio vietoje iš esmės nepagerina paciento klinikinės 

būsenos, nepadidina šansų išgyventi; 

- Būklę stabilizuojantis pradinis gydymas netaikomas arba atliekamas transportavimo 

metu; 

- AKS normalizavimas, nepašalinus kraujavimo šaltinio (esant kiaurinėms krūtinės ar 

pilvo žaizdoms, uždarai pilvo traumai ar dubens kaulų lūžiams), sąlygoja: 

- tolimesnį kraujavimą;

- trombo formavimosi sutrikimą;

- krešėjimo faktorių praskiedimą.

- Tokiais atvejais atidėtas transportavimas pablogina paciento išeitis! 

Ši pagalbos teikimo įvykio vietoje taktika taikoma, diagnozavus šiuos sužalojimus: 

- Stambių kraujagyslių sužalojimai; 

- Šautiniai ar durtiniai krūtinės ar pilvo sužeidimai; 

- Galvos trauma (GKS > 8 balų); 

- Uždara pilvo ir/arba krūtinės trauma; 

- Politrauma. 

6.2.2.2. „ Tūpk ir žaisk“ pagalbos teikimo taktika 

Kodėl „Tūpk ir žaisk”? 

- Laikas neturi lemiamo vaidmens; 

- Svarbiau yra veiksmai, kurie iš esmės pakeičia paciento būklę arba šansus išlikti gyvam;. 
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- Nesukoregavus situacijos, transportavimas ar jo laikas neturi jokios prasmės; 

- Pacientas stabilizuojamas vietoje: infuzinė terapija, intubacija ir DPV - taip stengiamasi 

išvengti antrinio organų pažeidimo; 

- Koregavus AKS pagerėja organų perfuzija ir sumažėja: 

- parenchiminių organų nepakankamumo rizika;

- smegenų pažeidimo rizika;

- Kvėpavimo takų praeinamumo užtikrinimas atliekant trachėjos intubaciją sumažina: 

- hipoksijos sąlygotą antrinį organų pažeidimą.

Ši pagalbos teikimo įvykio vietoje taktika taikoma, diagnozavus šiuos sužalojimus: 

- Galvos trauma (GKS < 8 balų); 

- Gaivinimas; 

- Galūnių trauma. 

6.2.3. Tinkamiausios stacionarinės asmens sveikatos priežiūros pasirinkimo kriterijai 

Kodėl svarbu turėti aiškias rekomendacijas ir kriterijus, kada ir kokį pacientą 

transportuoti į vieną ar kitą gydymo įstaigą? Todėl, kad nuo šių sprendimų priklauso, kaip gerai 

funkcionuoja visa TS, taip pat atskirų pacientų gydymo galutinės išeitys. Netinkamai įvertinus 

traumą patyrusio paciento būklę ir sunkiai sužeistą pacientą (politrauminį) transportavus ne į 

traumos centrą, bet į nedidelę rajono ligoninę neturinčią chirurginė pagalbos, arba į pirmo lygio 

traumos centrą, pacientas gali žūti, patiria komplikacijas, kurių buvo galima išvengti, arba tampa 

neįgalus. Pagal tarptautines rekomendacijas TS turėtų veikti taip, kad tokie sprendimai būtų 

priimami kiek galima rečiau. Vertinant išvengiamų mirčių, kurias sąlygojo paciento 

transportavimas į netinkamo (per žemo lygio) gydymo įstaigą, atvejus – jų turi būti mažiau 1%, 

o vertinant traumos sunkumą, kai sunki trauma yra ISS (Injury Severity Score) > 15 balų –

daugines trauma patyrusių pacientų, transportuotų į I lygio traumos centrus arba rajonines 

ligonines neteikiančias pagalbos sunkias traumas patyrusiems pacientams, skaičius neturėtų 

viršyti 5%). 

Tarptautiniai ekspertai nurodo, jog siekiant, kad visi sunkias traumas patyrę pacientai 

patektų į traumos centrus, iki 25-30% lengvus sužeidimus patyrusių pacientų gali pakliūti į 

aukščiausio lygio traumos centrus. Šiuo atveju specializuotas traumos centras perkraunamas 

nereikalingu darbu, yra skiriamos papildomos išlaidos paciento transportavimui ir gydymui, gali 

būti sukeliami laikini nepatogumai pacientui ar jo šeimai, tačiau šie trūkumai yra pateisinami, 

siekiant užtikrinti optimalią pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams. 

61 



Transportavimo taisyklių išimtys 

Į bet kurią artimiausią stacionarinę gydymo įstaigą, turinčią 24/7 veikiantį priėmimo skyrių 

pacientus galima transportuoti šiais atvejais:  

- Nėra galimybių patikimai užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumo; 

- Transportavimo metu pradėtas gaivinimas. 

Į artimiausią žemesnio lygio traumos centrą pacientą galima transportuoti šiais atvejais: 

- Nepalankios oro sąlygos ir numatoma ilga pervežimo trukmė;  

- Vietinės GMP sistemos išteklių trūkumas; 

- Aukštesnio lygio traumos centrai negali nedelsiant priimti paciento (pvz., masinės 

nelaimės ir/arba ekstremalios situacijos pačioje gydymo įstaigoje atveju). 

Tinkamiausios stacionarinės asmens sveikatos priežiūros pasirinkimo kriterijai 

Tinkamiausia stacionarinio gydymo vieta prieš transportavimo pradžią parenkama, 

atsižvelgiant į paciento klinikinę būklę (gyvybinius rodiklius), patirtos traumos pobūdį ir 

mechanizmą, taip pat amžių, gretutines ligas ir kai kuriuos kitus specialius poreikius (pav. 5). 

Idealu, jei pacientą galima iškart transportuoti į tokią gydymo įstaigą, kurioje gali būti 

suteiktos visos reikalingos skubios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, tolimesnis gydymas ir 

pradinė reabilitacija. Tačiau labai dažnai nelaimingo įvykio vieta gali būti pakankamai nutolusi 

nuo didžiųjų traumos centrų, numatoma ilgesnė nei 30 min. transportavimo trukmė dėl kelių 

būklės ar oro sąlygų, paciento būklė yra nestabili ir/arba GMP pajėgos nėra pakankamos, kad 

būtų galima užtikrinti saugų paciento tiesioginį pervežimą į aukščiausio lygio traumos centrą 

arba išsamesnės apžiūros metu nustatomi arba išryškėja nauji sužalojimai, kurie reikalauja 

vienokios ar kitokios specializuotos medicinos pagalbos (žr. transportavimo taisyklių išimtys) – 

visais šiais atvejais pacientai gali būti pirmiausia transportuojami į žemesnio lygio traumos 

centrą, o stabilizavus būklę pervežami į aukštesnio lygio centrą pagal nustatytus kriterijus bei 

galiojančius susitarimus tarp traumos klasteryje bendradarbiaujančių įstaigų. 

62 



Pav. 5. Tinkamiausios gydymo vietos parinkimo prieš pervežimą kriterijai
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6.3. Paciento patyrusią sunkią traumą gydymas priėmimo skyriuje 

Šiame skyriuje aptariami šie nuketėjusiųjų nuo traumų gydymo priėmimo skyriuje 

aspektai: 

• TK aktyvacijos kriterijai, sudėtis, funkcijos;

• įgūdžiai būtini pradiniam paciento ištyrimui ir gydymui, veiksmų seka;

• tolimesnės gydymo vietos parinkimo kriterijai, stacionarizavimo procedūra;

• sveikatos priežiūros specialistų mokymai (reikalingos klinikinės žinios ir įgūdžiai,

mokymosi metodai, simuliaciniai mokymai).

6.3.1. Traumos komandos sudėtis, aktyvavimas ir darbo principai 

Traumos komanda – ligoninės gydytojų, slaugytojų ir pagalbinio personalo komanda, 

teikianti pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams. Traumos komandos darbo tvarka 

nusako traumos komandos sudėtį, aktyvavimo kriterijus, darbo principus bei traumos komandos 

narių atsakomybės ribas. Traumos komandos veiklą prižiūri „Traumos komitetas“, kuris: 

- analizuoja visus sunkios traumos klinikinius atvejus;  

- organizuoja klinikinių atvejų aptarimus; 

- teikia rekomendacijas dėl TK veiklos pakeitimų; 

- organizuoja periodinius TK narių mokymus;  

- Traumos komiteto“ sudėtį atskiru įsakymu tvirtina įstaigos vadovas. 

TK sudėtis ir aktyvavimas 

TK sudėtis: 

1. TK vadovas (budintis chirurgas, atsakingas už chirurginės pagalbos organizavimą ir

teikimą SP skyriuje);

2. Anesteziologas reanimatologas ir anestezistė (centrinis anesteziologijos korpusas);

3. Ortopedas traumatologas;

4. Dvi slaugytojos (SP skyrius);

5. Rentgeno laborantas ir radiologas;

6. Du sanitarai (SP skyrius).

Komandos darbui vadovauja TK vadovas. Komandos vadovas išklausęs informaciją 

apie atvežamą pacientą arba po pirminės paciento apžiūros gali į komandos sudėtį įtraukti ir 
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papildomus specialistus (angiochirurgą, neurochirurgą ar kitą specialistą). Į komandos sudėtį, 

atsižvelgiant į pacientą priimančios ligoninės struktūrą ir lygį, gali būti įtraukti ir chirurgijos, 

skubios medicinos, ortopedijos traumatologijos, anesteziologijos reanimatologijos specialybių 

rezidentai, tačiau šiuo atveju jiems taip pat paskiriamos ir kompetencijas atitinkančios funkcijos 

(pvz., pradinės apžiūros duomenų ir gydymo veiksmų protokolavimas, diagnostikos bei 

gydomieji veiksmai atliekami patyrusio gydytojo priežiūroje, kt.). 

TK aktyvuojama per operatyvinį darbo koordinavimo centrą. Gavę informaciją 

komandos nariai per 5 min. prisistato į Skubios pagalbos skyrių. TK aktyvuojama kai po 

pirminės paciento apžiūros arba gavus informaciją iš GMP yra aišku, kad pacientas turi bent 

vieną sunkios traumos požymį:  

1. Sąmonės sutrikimai < 9 balų pagal GKS;

2. KD < 8 arba > 30 k/min;

3. AKS < 90 mmHg;

4. SpO2 < 90%;

5. ŠSD > 120 k/min.;

6. Stridoras;

7. Lūžę du ilgieji kaulai ir/ar dubuo;

8. Kiauriniai sužalojimai kakle, krūtinėje, juosmenyje;

9. Įtariamas vidinis kraujavimas;

10. Nestabili krūtinės ląsta;

11. Nudegimas >18% kūno ploto ir /ar kvėpavimo takų nudegimas;

12. Traumos metu įvyko galūnių amputacijos aukščiau plaštakų ar pėdų;

13. Pacientas autoįvykio metu nukentėjo kaip pėstysis, dviratininkas, motociklininkas,

važnyčiotojas;

14. Pacientas nukentėjo sprogimo ar susišaudymo metu;

15. Pacientas nukentėjo krisdamas daugiau nei iš 3 m. aukščio ar nardydamas;

16. Vaduojant nukentėjusįjį reikėjo gelbėtojų pagalbos.

Traumos komandos funkcijos: 

TK į SPS susirenka per 5 min. nuo signalo gavimo. TK išsiskirsto tik padarius sprendimą 

dėl tolimesnės paciento gydymosi vietos. Tokį sprendimą daro komandos vadovas. 

Transportuojant iš SP skyriaus iki nustatytos gydymo vietos pacientą lydi TK vadovas, 

anestezistė, transportuoti padeda SP skyriaus personalas, esant reikalui transportavime dalyvauja 
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anesteziologas reanimatologas. TK darbas dokumentuojamas traumą patyrusio paciento apžiūros 

ir gydymo SP skyriuje duomenų lape (priedas Nr.1). Sąmonės vertinimas pagal AVPU ir 

Glasgow skales, taip pat laboratoriniai tyrimai, kuriuos rekomenduojama atlikti pacientams 

patyrusiems sunkias traumas detaliau aprašomi paciento būklės vertinimo atmintinėje (Priedas 

nr. 4). 

TK nariai ir kiti darbuotojai, kurie teikdami pagalbą tiesiogiai kontaktuoja su pacientu, 

privalo vilkėti apsauginius drabužius: vienkartinis chalatas, pirštinės, medicinos kaukės, 

specialios priemonės akių apsaugai (akiniai arba skydai), kepurės, o rentgenologinio tyrimo 

metu, tie komandos nariai, kurie turi užtikrinti paciento gyvybines funkcijas ir/ar dalyvauti 

atliekant tyrimą, privalo dėvėti rentgeno spinduliams nepralaidžią apsaugą. Komandos vadovas 

užtikrina ir kontroliuoją komandos narių apsaugos priemonių tinkamumą ir esant reikalui duoda 

nurodymus dėl papildomų apsaugos priemonių. Visi apsauginiai drabužiai yra Skubios pagalbos 

skyriaus reanimacinėje salėje.  

Sužinojus, kad atvyksta sunkią traumą patyręs pacientas, komandos nariai paruošia šiltų 

skysčių infuzijas, šildymo priemones. Duomenys, kurie yra žinomi apie atvykstantį pacientą 

surašomi ant specialios lentos. SPS skyriaus slaugytoja pasitinka GMP ir palydi juos į 

reanimacijos salę. Įvežus pacientą į reanimacijos salę fiksuojamas laikas ir pradedamas video 

monitoringas. 

Atvykus pacientui į reanimacinę salę skiriama viena minutė, kurios metu GMP 

personalas perduoda visą žinomą informaciją apie pacientą. Šios informacijos perdavimo metu 

visi komandos nariai klausosi ir neatlieka jokių gydymo ir apžiūros veiksmų. Jei reikia, 

informacijos perdavimo metu galima užtikrinti kvėpavimo takų praeinamumą, dirbtinį 

kvėpavimą, atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir stabdyti gyvybiškai pavojingą kraujavimą. 

Iškart po to pacientas perkeliamas ant SPS transportinių ratukų užtikrinant paciento stuburo 

stabilumą. 

Personalas, kuris nepriklauso TK, atvykęs į reanimacinę salę, prisistato TK vadovui. 

TK vadovas turi teisę riboti reanimacijos salėje esančio personalo kiekį. Personalas, kuris 

nepriklauso TK, prie paciento gali prieiti tik leidus TK vadovui, savo eilės jie laukia vadovo 

nurodytoje vietoje. Personalas nepriklausantis TK, neturi trukdyti TK darbo.  

TK vadovas, esant reikalui, gali pakeisti šių veiksmų seką. 
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Atsakomybė: 

1. TK vadovas privalo dalyvauti visuose tyrimuose, kurie atliekami pacientui (taip pat ir

kt.). Išskyrus tuos atvejus, kaip TK veikla sustabdoma.

2. TK vadovas, atsakingas, kad tyrimų planas būtų suderintas su visais reikiamais

specialistais.

3. Baigiantis budėjimui, TK vadovas perduoda pacientą naujos pamainos TK vadovui.

6.3.2. Sunkią traumą patyrusio paciento pradinio ištyrimo ir gydymo seka 

6.3.2.1. Pirminė pagalba 

Pirminis pagalbos teikimas prasideda nuo pirminės paciento apžiūros, vertinant pacientą 

nuo A iki D pagal ATLS koncepciją (priedas nr. 11): 

A- Kvėpavimo takai (ang. airways); 

B- Kvėpavimas (ang. breathing); 

C- Kraujotaka (ang. circulation); 

D- Neurologinė būklė (ang. disability). 

Jei TK nedidelė ir/arba teikiant pagalbą keletui nukentėjusiųjų vienu metu, apžiūrą 

atlieka vienas gydytojas, kuriam šią funkciją paskiria komandos vadovas dar prieš atvykstant 

pacientui (arba pats TK vadovas). Apie pokyčius rastus apžiūros metu garsiai pasakoma visiems 

komandos nariams. Jei TK yra pilnos sudėties ir yra pakankamai žmonių, kad tuo pat metu būtų 

galima atlikti keletą skirtingų veiksmų, tuomet patogiau yra padalinti tam tikras funkcijas 

komandoje keletui žmonių, turinčių tam tikrus įgūdžius ir žinias (pvz., A komanda - kvėpavimo 

takai, neurologinės būklės įvertinimas, centrinės venos ir arterijų punkcijos; B komanda – 

ventiliacija, saturacijos monitoravimas, pleuros punkcija ir/arba drenažas; C komanda – 

periferinių venų kateterizavimas, kraujo tyrimai, monitoravimo užtikrinimas, išorinio 

kraujavimo stabdymas, vidinio kraujavimo diagnozavimas, kt.).  

Pradinės apžiūros metu, gydytojas pastebėjęs būkles, kurių metu gydymą reikia pradėti 

nedelsiant (pvz.: įtampos pneumotoraksas, kvėpavimo takų obstrukcija, stipraus išorinio 

kraujavimo stabdymas) prašo komandos narių ruoštis ir padėti atlikti vieną ar kitą procedūrą. 

Atliekant pradinę apžiūra vadovaujamasi principu, jog visi gyvybei pavojingi sužalojimai 

gydomi tuoj pat (priedas nr. 8-9)!  
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6.3.2.2. Pirminės apžiūros ir gydymo seka 

(A) Kvėpavimo takų praeinamumo užtikrinimas: 

1. Įvertinkite kvėpavimo takų praeinamumą, apžiūrėkite burnos ertmę, išsiurbkite

susikaupusį sekretą, pašalinkite stambius svetimkūnius;

2. Paskirkite deguonies pro kaukę 10-15 l/min;

3. Esant reikalui kvėpavimo takai užtikrinami įvedant orofaringinį vamzdelį, intubuojant

trachėją vamzdeliu, o kai šios priemonės neveiksmingos, pradedamas chirurginis

kvėpavimo takų valdymas;

4. Įmobilizuokite kaklinę stuburo dalį apykaklę, jei to neatliko GMP personalas.

(B) Kvėpavimas: 

1. Įvertinkite krūtinės ląstą ir trachėją (pamatykite, paklausykite, palpuokite);

2. Auskultuokite širdį ir plaučius;

3. Esant reikalui drenuokite krūtinės ląstą arba atlikite torakocentezę.

(C) Kraujotaka. 

1. Čiuopkite centrinių arterijų pulsą (a.carotis arba a.femoralis);

2. Įveskite du periferinius kateterius (rekomenduojama baltas (G17) arba pilkas (G16)).

Pradėkite lašinti šiltus tirpalus (pradinis boliusas 2000 ml. Ringerio tirpalo);

3. Stabdykite paviršinį kraujavimą spaudžiamuoju tvarsčiu. Paimkite kraujo tyrimus

(bendras kraujo tyrimas, K, Na, urea, kreatininas, krešėjimo rodikliai, gliukozės kiekis,

kraujo tapatumo mėginiui);

4. Esant reikalui atlikite torakotomiją, perikardo punkciją;

5. Esant reikalui atlikite dubens įmobilizaciją;

6. Tais atvejais, kai neįmanoma įvesti periferinio intraveninio kateterio, ortopedas arba

chirurgas atlieka intraosalinės adatos įvedimą į kaulų čiulpus. Anesteziologas-

reanimatologas punktuoja ir kateterizuoja centrinę veną;

(D) Neurologinės būklės vertinimas: 

1. Įvertinkite vyzdžius (plotis, simetrija, reakciją į šviesą);

2. Atlikite greitą paciento sąmonės vertinimą (AVPU skalė/ Glasgow komų skalė).

(E) Viso kūno apžiūra/paciento šildymas: 
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2. Perkirpkite ir pašalinkite visus drabužius;

3. Išrengtas pacientas turi būti paverčiamas ant šono, tuo metu apžiūrima ir palpuojama

nugara, pirštu tiriama tiesioji žarna;

4. Saugokite pacientą nuo šilumos netekimo: šiltos antklodės, šilti skysčiai, aktyvus išorinis

šildymas.

(F) Įvedamas Folley kateteris į šlapimo pūslę po digitalinio tyrimo. 

(G) Įvedamas zondas į skrandį. 

(H) Ultragarsinis ištyrimas pagal eFAST protokolą ir krūtinės/dubens tiesinės Rö 

6.3.2.3. Antrinės apžiūros ir gydymo seka (atliekama tik nesant gyvybei grėsmingų 

sutrikimų arba juos pagydžius) (priedas nr. 7) 

(A) Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimas: 

1. AKS, ŠSD, SpO2, KD, EKG;

2. Papildomi kraujo tyrimai;

3. Invazinis AKS monitoravimas ir arterinio kraujo dujų sudėties tyrimas (jei yra poreikis);

(B) Paciento poreikių užtikrinimas: 

1. Nuskausminkite pacientą;

2. Informuokite pacientą apie jo būklę ir tolimesnius veiksmus;

3. Informuokite paciento artimuosius apie jo būklę ir tolimesnius veiksmus.

(C) Kiti svarbūs duomenys apie pacientą: 

1. Išsiaiškinkite gretutinę patologiją. Klauskite paciento, paciento artimųjų, naudokitės

ligoninės duomenų baze;

2. Įvertinkite visą paciento kūną nuo galvos iki kojų (žiūrėkite, klausykite, palpuokite),

siekiant nustatyti visus sužalojimus;

3. Nuspręskite kokio lygmens gydymo reikia pacientui ir kur toliau jis bus gydomas:

operacinė, intensyviosios terapijos skyrius, kitas skyrius. Pacientas gali būti paliekamas

skubios pagalbos skyriuje, jei TK darbas sustabdomas, nes rasti sužalojimai nesunkūs ir

nereikalauja stacionarinio gydymo.
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6.3.2.4. Tolimesnė apžiūra ir gydymas 

1. TK vadovas nustato, kokia pagalba toliau bus teikiama pacientui. Nusprendus atlikti KT,

prieš tyrimą skubios pagalbos gydytojas suderina paciento atvykimą į KT kabinetą;

2. Operacinis gydymas. Nusprendus , kad pacientui būtinas operacinis gydymas, komandos

vadovas informuoja operacinę kada atvyks pacientas, kokia bus operacija, kokia yra

paciento būklė ir kitus svarbius duomenis;

3. Šiame etape paaiškėjus, kad paciento sužeidimai yra lengvi, komandos vadovas gali

sustabdyti TK veiklą, tokiu atveju pacientą toliau gydo SP skyriuje budintis personalas;

4. Paciento gyvybinių funkcijų monitoravimas transportavimo metu. Poreikį monitoruoti

gyvybines funkcijas nustato TK vadovas, kartu su anesteziologu reanimatologu.

Transportavimo metu gyvybines funkcijas stebi komandos vadovas, kartu su anesteziste,

transportuoti padeda SP skyriaus pagalbinis personalas, esant reikalui, transportavime

dalyvauja anesteziologas-reanimatologas. Tais atvejais, kai paciento būklė lengva ir

stabili, galima nemonitoruoti gyvybinių funkcijų atliekamų tyrimų ir/ar transportavimo

metu.

6.3.3. Tolimesnės gydymo vietos parinkimo kriterijai, stacionarizavimas, transportavimas 

6.3.3.1. Tolimesnio gydymo vietos parinkimo kriterijai 

TK vadovas, įvertinęs sužalojimų mąstą, nusprendžia, kokio lygmens tyrimų ir gydymo 

reikia pacientui ir kur toliau jis bus gydomas. 

Traumos vadovas gali nuspręsti: 

1. Transportuoti pacientą tiesiai į operacinę, jei:

- Nustatytas vidinis kraujavimas;

- Įtariamas vidinis kraujavimas, tačiau paciento būklė yra nestabili (AKS < 90 mmHg) ir

dėl to tiksliai nustatyti kraujavimo vietos papildomais tyrimais negalima; 

- Yra atliktos gyvybę gelbstinčios procedūros, kurios laikinai stabilizavo paciento būklę ir 

reikia atlikti tolimesnį chirurginį gydymą; 

- Yra kiauriniai sužalojimai, dėl murių reikia atlikti išplėstinę žaizdų reviziją; 

- Yra kiti sužalojimai, kurie reikalauja skubaus chirurginio gydymo (pvz.: galūnių išemija 

dėl traumos, galvos smegenų trauma ir kt.); 

- Yra kitos suaugusių žmonių indikacijos skubiai laparatomijai; 

- Šautiniai sužalojimai, kai šūvio kanalas patenka į pilvaplėvės arba pažeidžia 

užpilvaplėvinio tarpo organus ir stambiąsias kraujagysles; 
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- Evisceracija (organų iškritimas per žaizdą); 

- Kraujavimas iš skrandžio, tiesiosios žarnos, urogenitalinės sistemos organų, kai yra 

kiaurinis sužeidimas; 

- Peritonitas; 

- Laisvas oras pilvaplėvės ertmėje, užpilvaplėviniame tarpe arba diafragmos plyšimas po 

patirtos uždarosios traumos; 

- Kontrastiniu KT tyrimu įrodytas virškinimo trakto sužalojimas, intraperitoninis šlapimo 

pūslės plyšimas, inksto kraujagyslinės kojytės arba kitų vidaus organų sunkus sužeidimas 

po patirtos uždarosios traumos ar tuo atveju, kai yra kiaurinė žaizda. 

2. Stacionarizuoti pacientą į Intensyviosios terapijos skyrių;

3. Stacionarizuoti pacientą į kitą ligoninės skyrių;

4. Palikti pacientą gydyti Skubios pagalbos skyriuje;

5. Atlikti pacientui KT:

- Traumos vadovas, priėmęs sprendimą atlikti KT, apie tai informuoja KT gydytoją;

- KT personalas sudaro sąlygas kaip galima greičiau atlikti ir įvertinti KT tyrimą traumą

patyrusiam pacientui; 

- Traumos vadovas lydi pacientą į KT tyrimą ir dalyvauja jame. 

6. Atšaukti TK darbą:

- Toks sprendimas daromas vadovo po to kai TK įvertina paciento būklę, sužalojimų

pobūdį ir mąstą; 

- Nusprendus atšaukti TK darbą, vadovas turi nuspręsti, kur toliau bus gydomas pacientas. 

6.3.3.2. Stacionarizavimas 

Sprendimą stacionarizuoti daro vadovas. Vadovo sprendimai neginčijami ir yra privalomi 

visam ligoninės personalui. TK vadovas informuoja skyriaus, į kurį nuspręsta stacionarizuoti, 

gydytoją apie atvykstantį pacientą. 

Tais atvejais, kai pacientas vežamas į operacinę, informuoja operacinės personalą ir pasako: 

kokia bus operacija, kokia yra paciento būklė ir kitus svarbius duomenis. 

TK vadovas asmeniškai lydi pacientą iki galutinės gydymo vietos ir perduoda visą reikiamą 

informaciją apie pacientą gydytojui, kuris toliau gydys pacientą. 
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6.3.3.3. Paciento transportavimas gydymo įstaigoje 

Paciento paruošimas transportavimui. Prieš transportavimą turi būti: 

• Atliktos pirminė ir antrinė paciento apžiūra;

• Užtikrintos gyvybinės funkcijos: atstatytas ir užtikrintas kvėpavimo takų praeinamumas

ir kvėpavimas, jei įmanoma stabilizuota kraujotaka;

• Atliktos gyvybę gelbstinčios procedūros: krikotirotomija, pleurų drenažas, išorinio

kraujavimo stabdymas;

• Pacientai, kurių kvėpavimas ir/ar kraujotaka yra nestabili gali būti transportuojami tik į

operacinę, jei atliktos gyvybę gelbstinčios procedūros yra neveiksmingos, o skubios

pagalbos skyriuje negalima atlikti reikiamų chirurginių intervencijų;

• TK vadovas yra atsakingas, kad „Traumos lapas“ ir kiti stacionarizavimo dokumentai

būtų užpildyti tvarkingai.

Visais atvejais transportavime dalyvauja TK vadovas. TK vadovas savo nuožiūra pasirenka, 

kuris personalas lydės pacientą transportavimo metu. Poreikį stebėti gyvybines funkcijas nustato 

TK vadovas, kartu su anesteziologu reanimatologu. Tais atvejais, kai paciento būklė lengva ir 

stabili, galima nestebėti gyvybinių funkcijų atliekamų tyrimų ir/ar transportavimo metu. 

6.4. Stabilizuoto rajoninėje arba atraminėje ligoninėje paciento pervežimas 

į aukštesnio lygio traumos centrą 
Sprendimą transportuoti ligonį į kitą gydymo įstaigą dažniausiai lemia neatitikimas tarp 

patirtų sužalojimų ir vietinės ligoninės galimybių suteikti tinkamą pagalbą. Kurį pacientą ir kada 

vežti į kitą gydymo įstaigą sprendžia medikai. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad sunkių 

sužalojimų gydymo rezultatai yra geresni, jei pagalba suteikiama specializuotuose traumos 

centruose, todėl traumas patyrusius pacientus reikia vežti į artimiausią ligoninę (geriausia 

specializuotą traumos centrą), kur jiems gali būti suteikta reikiama pagalba. 

Pagrindinė traumą patyrusio paciento gydymo taisyklė – nepakenkti. Pagalbos traumuotam 

žmogui lygis kiekviename etape turi būti vis geresnis: pradedant nuo pagalbos įvykio vietoje, 

baigiant gydymu ligoninėje. Visi sveikatos priežiūros darbuotojai turi stengtis, kad kiekviename 

tolesniame gydymo etape pagalbos lygis nebūtų blogesnis nei prieš tai buvusiame. 

Daugeliui ligonių pagalbą galima suteikti artimiausioje ligoninėje ir jų vežti į kitas gydymo 

įstaigas nėra jokios būtinybės. Labai svarbu, kad gydytojai mokėtų įvertinti savo galimybes ir 

kompetenciją bei suprastų, ar ligoninė yra tinkama teikti pagalbą nukentėjusiajam, kadangi tai 

yra būtina sąlyga, norint anksti atskirti kuriuos pacientus reikia vežti į aukštesnio lygio gydymo 
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įstaigą. Jei nusprendžiama ligonį transportuoti į kitą gydymo įstaigą, pervežimą reikėtų 

organizuoti nedelsiant, negaištant laiko procedūroms ir diagnostiniams tyrimams (pvz., DPL ar 

KT), kurie nekeičia pradinio gydymo plano. 

6.4.1. Pervežimo laikas 

Gydymo rezultatas tiesiogiai priklauso nuo laiko trukmės tarp sužalojimo ir galutinio 

specializuoto gydymo pradžios. Paciento pervežimo iš vienos gydymo įstaigos į kitą trukmė gali 

būti labai įvairi, kadangi jai reikšmės turi atstumas tarp ligoninių, transportavimo tarnybų 

įgūdžiai, specifinių procedūrų, padedančių stabilizuoti paciento gyvybines funkcijas, poreikis ir 

daugelis kitų veiksnių. Jei įstaigoje yra galimybė atlikti visas būtinas procedūras, gyvybei 

grėsmingi sužalojimai turi būti gydomi dar prieš pervežant pacientą. Kai kuriais atvejais jį gali 

tekti net operuoti, siekiant stabilizuoti gyvybines funkcijas ir užtikrinti saugų transportavimą. Ar 

chirurginė operacija būtina prieš ligonio pervežimą, sprendžia konsultuojantis chirurgas. 

Nepaisant visų šių įvardintų iššūkių, paciento transportavimas į aukštesnio lygio traumos centrą 

turi būti pradėtas ne daugiau kaip per 2 val. (120 min.) nuo paciento atvykimo į pirmąją 

priimančią gydymo įstaigą. 

6.4.2. Pervežimo indikacijos 

Siekiant palengvinti gydytojų apsisprendimą, kuriuos traumą patyrusius pacientus reikia 

vežti į aukštesnio lygio gydymo įstaigas, Amerikos chirurgų kolegijos Traumų komitetas 

rekomenduoja remtis tam tikrais fiziologiniais požymiais, atkreipti dėmesį į specifinius 

sužalojimus, traumos mechanizmą bei anamnezę. Tokie duomenys padeda gydytojui nuspręsti, 

kuriems pacientams, kurių būklė stabili, pervežimas į kitą gydy mo įstaigą būtų naudingas. 

Transportavimo iš vienos ligoninės į kitą indikacijos (kai priimanti įstaiga neturi galimybės 

suteikti pagalbą) pateiktos 1 lentelėje. Labai svarbu atsiminti, kad šie kriterijai yra pakankamai 

lankstūs ir juos reikia pritaikyti kiekvienai konkrečiai vietovei ir esamoms aplinkybėms. 

Tam tikri fiziologinės būklės pokyčiai yra naudingi, nustatant, ar yra indikacijų pacientą 

transportuoti į aukštesnio lygio gydymo įstaigą. Jei ištiko šokas, fiziologinė būklė labai 

pablogėjo arba progresuoja neurologinis sutrikimas, būtina aukščiausio lygio medicinos pagalba, 

todėl ankstyvas tokių žmonių pervežimas į kitą gydymo įstaigą gali būti labai naudingas. Jeigu 

būklė stabili, paciento, kuriam yra uždaroji pilvo trauma ir patvirtinti kepenų ar blužnies 

sužalojimai, galima neoperuoti, jei ligoninėje yra visą parą budinti operacinė ir chirurgų brigada. 

Tokiu atveju bet kokio amžiaus ligonį turi prižiūrėti bendrojo profilio arba traumos ištiktus 
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pacientus gydantis chirurgas. Tokių pacientų negalima stebėti ir gydyti ligoninėje, neturinčioje 

galimybės bet kuriuo paros metu atlikti skubios chirurginės operacijos, todėl ligonį reikėtų 

transportuoti į aukštesnio lygio TC. 

1 lentelė. Traumą patyrusio paciento pervežimo į aukštesnio lygio traumos centrą 
indikacijos 
Centrinė nervų sistema Galvos trauma: 

• Kiauriniai sužalojimai ir kaukolės kaulų impresija;
• Atvira žaizda su likvorėja;
• GKS < 15 balų arba kiti neurologiniai sutrikimai;
• laterizacijos simptomai.

Nugaros smegenų sužalojimai arba sudėtinga stuburo trauma. 
Krūtinės ląsta Rentgenogramoje patyti tarpuplaučio išsiplėtimas arba kitokių 

didžiųjų kraujagyslių pažeidimo požymiai; 
Didelis krūtinės ląstos sienos sužalojimas arba plaučių kontūzija; 
Širdies sužalojimas; 
Ilgalaikės dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikis. 

Pilvas ir dubuo Nestabilūs dubens kaulų lūžiai; 
Dubens kaulų lūžiai, šokas ir besitęsiančio vidinio kraujavimo 
požymiai; 
Atvirieji dubens lūžiai; 
Parenchiminių organų trauma. 

Galūnės Sudėtingi atvirieji kaulų lūžiai; 
Galūnių amputacija, kai galima replantacija; 
Sudėtingi intrasąnariniai lūžiai; 
Dideli traiškytiniai sužalojimai (suspaudimo sindromas); 
Galūnės išemija. 

Dauginės traumos Galūnės trauma su veido, krūtinės, pilvo ar dubens sužalojimu; 
Daugiau nei dviejų kūno sričių sužalojimai; 
Sunkūs nudegimai ir nudegimai, kai yra kitų sužalojimų; 
Dauginiai galūnių ir ilgųjų kaulų lūžiai. 

Kitos ligos ir kiti rizikos 
veiksniai 

Pacientas vyresnis kaip 55 metų; 
Vaikas jaunesnis kaip 5 metų; 
Širdies ir kvėpavimo sistemos ligos; 
Insulinu koreguojamas diabetas; 
Morbidinis nutukimas; 
Nėštumas; 
Imuninės sistemos supresija. 

Vėlyvosios komplikacijos Reikalinga ilgalaikė dirbtinė plaučių ventiliacija; 
Sepsis; 
Vienos ar daugiau organų sistemos nepakankamumas 
(blogėjanti CNS, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo 
 ar krešumo sistemos, kepenų, inkstų funkcija) 
Didelė audinių nekrozė. 
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Jei yra tam tikrų specifinių sužalojimų, dauginių traumų, ypač kartu ir galvos smegenų, bei 

anamnezėje duomenų, kad gali būti didelės energijos trauma, mirštamumas yra daug didesnis, 

todėl tokius žmones reikia kuo greičiau vežti į specializuotą traumos centrą. 

Labai dažnai trauma gali būti susijusi su apsinuodijimu alkoholiu ir/arba kitomis 

pavojingomis medžiagomis, todėl labai svarbu laiku atpažinti šią būklę. Gydytojas turi atsiminti, 

kad alkoholis ir narkotikai gali sumažinti skausmo pojūčius ir padaryti nepastebimus kitus 

reikšmingus sutrikimus. Dažnai sąmonės sutrikimus sukelia alkoholis ir/arba narkotikai, tačiau ir 

tokiais atvejais gali būti smegenų trauma. Jei ligonį priėmusiam gydytojui situacija nėra visiškai 

aiški, paciento transportavimas į aukštesnio lygio gydymo įstaigą gali būti tinkamiausia išeitis.  

Jei eismo įvykio metu kuris nors keleivis žuvo, tai yra didelė tikimybė, kad jo 

bendrakeleiviai galėjo patirti gyvybei grėsmingų sužalojimų, todėl net jei akivaizdžių sunkių 

sužalojimų nėra, šiuos žmones reikia itin atidžiai apžiūrėti ir ištirti. 

6.4.3. Tinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirinkimas 

Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 

stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas (LR 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-110, 2010 m. vasario 11 d., Vilnius) nustato 

pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl stacionarinių 

skubių ar planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarką. Šio aprašo nuostatomis privalo 

vadovautis asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šių įstaigų dalininkai, asmens sveikatos 

priežiūros specialistai, teritorinės ligonių kasos. 

Greitosios medicinos pagalbos specialistai, įtarę arba nustatę sveikatos sutrikimą ar būklę, 

kuri yra įtraukta į įsakymo Nr. V-110 priedą (žr. 2 lentelę), turi vežti pacientą į artimiausią 

atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jei paciento būklė yra sunki arba jeigu reikia stabilizuoti 

sveikatos būklę iki transportavimo į atitinkamą ligoninę, pacientas turi būti vežamas į 

artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje 

buvo stabilizuota paciento būklė, turi organizuoti šio paciento transportavimą tolesniam 

gydymui į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas. Teikiant skubią pagalbą sunkis traumas patyrusiems vaikams, jie 

pagal galimybes iškart pervežami į aukščiausio lygio specializuotas gydymo įstaigas, o nesant 

tokios galimybės – į artimiausią stacionarinę gydymo įstaigą, kurioje stabilizuojama paciento 

būklė ir organizuojamas paciento transportavimas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 
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Pirmosios pacientą priėmusios stacionarinės gydymo įstaigos priėmimo skyriuje 

konsultuojantis gydytojas (esant poreikiui po atitinkamų sričių gydytojų specialistų 

konsultacijų), įtaręs arba nustatęs paciento sveikatos sutrikimą ar būklę, nurodytą įsakyme Nr. 

V-110 (žr. 2 lentelę), skubiai organizuota paciento perkėlimą į aukštesnio lygmens asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas.  

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią pacientas yra siunčiamas dėl stacionarinių 

skubių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, priėmimo–skubios pagalbos skyriuje / padalinyje 

dirbantis gydytojas, apžiūrėjęs pacientą bei įvertinęs siuntimo duomenis, nusprendžia, ar reikia 

pacientą gydyti stacionare. 

2 lentelė. Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl 
stacionarinių skubių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarka. 
ŪMI PATOLOGIJA PAGAL PROFILIUS II lygio traumos 

centras 
III lygio 

traumos centras 
I. CHIRURGIJA, ORTOPEDIJA TRAUMATOLOGIJA, OFTALMOLOGIJA, KITŲ PROFILIŲ CHIRURGIJA 
1. Sunki galvos smegenų trauma (pagal Glasgow komų skalę 8 ir mažiau balų) + + 
2. Sunki neurokomplikuota stuburo trauma + + 
3. Ūmi trauminė galūnių amputacija, kai galima replantacija – + 
4. Sunkūs sužalojimai su galimais vidaus organų pakenkimais + + 
5. Sunki politrauma, kai yra keleto kūno sričių sužalojimai:

5.1. galūnių ilgųjų kaulų ir dubens kaulų lūžiai su galimu nestabilumu, 
arba 

5.2. galūnių ilgųjų kaulų ir krūtinės ląstos kaulų lūžiai su galima nestabilia 
krūtinės ląsta, arba 

 5.3. dubens kaulų lūžiai su nestabilumu ir krūtinės ląstos kaulų lūžiai su 
galima nestabilia krūtinės ląsta, arba 

5.4. dauginiai lūžimai. 

+ + 

6. Antro laipsnio ir gilesni nudegimai:
6.1.  suaugusiųjų – mažiau kaip 20 proc. kūno paviršiaus ploto; 
6.2.  vaikų – mažiau kaip 10 proc. kūno paviršiaus ploto; 
6.3.  suaugusiųjų – daugiau kaip 20 proc. kūno paviršiaus ploto; 

 6.4. vaikų – daugiau kaip 10 proc. kūno paviršiaus ploto. 

+
+
–
– 

+ 
+
+
+ 

7. Grėsmingai didėjanti poodinė ir tarpuplaučio emfizema + + 
8. Kraujavimas (hemoptoe) iš kvėpavimo takų + + 
9. Ūmus pūlinis mediastinitas – + 
10. Tinklainės atšokimai ir plyšiai, kai reikalinga vitrektomija ir/ar tinklainės
plombavimo operacija 

– + 

11. Cheminiai ir terminiai III–IV laipsnio akių nudegimai – + 
12. Intraokuliniai svetimkūniai – + 
13. Akies ir akiduobės kiaurinis ar nekiaurinis sužalojimas, kuriam esant
reikalinga operacija 

– + 

14. Retrobulbariniai pūliniai – + 
15. Ragenos perforacija – + 

6.4.4. Pervežimą organizuojančių gydytojų atsakomybė 

Specifines pareigas ir atsakomybę organizuojant paciento transportavimą iš vienos gydymo 

įstaigos į kitą turi tiek siunčiantis, tiek priimantis gydytojas. 
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Siunčiantis gydytojas 

Pacientą siunčiantis gydytojas yra atsakingas už pervežimo organizavimą, priimančios 

institucijos ir transportavimo būdo parinkimą, tinkamą gydymą transportavimo metu. Siunčiantis 

gydytojas turi viską iš anksto suderinti su priimančiu gydytoju, jis privalo būti gerai susipažinęs 

su visų tarnybų, galinčių transportuoti pacientą, darbu bei jų galimybėmis suteikti pagalbą 

ligoniui transportavimo metu. 

Siunčiantis gydytojas pagal savo institucijos galimybes turi stabilizuoti paciento būklę prieš 

jį pervežant. Pervežimą reikia pradėti organizuoti dar pradinio gydymo metu. Transportavimą 

būtina organizuoti taip, kad ligonis sklandžiai ir greitai patektų iš vienos gydymo įstaigos į kitą. 

Tokio sutarimo dėka siunčianti ligoninė gauna informaciją apie paciento gydymo 

specializuotame centre rezultatus, pagerėja pacientui teikiamos pagalbos efektyvumas ir kokybė 

transportavimo metu. 

Priimantis gydytojas 

Priimantis gydytojas turi būti iš anksto informuotas apie traumą patyrusio paciento 

pervežimą ir būklę. Gydytojas turi patvirtinti, kad jo gydymo įstaiga galės suteikti visą 

reikalingą pagalbą, kad ji pasiruošusi priimti pacientą, ir duoti leidimą transportuoti ligonį. Jis 

turi padėti siunčiančiam gydytojui parinkti tinkamiausią transportavimo būdą, suplanuoti 

pagalbą ir gydymą pervežimo metu. Jei gydymo įstaiga negali priimti paciento, priimantis 

gydytojas turi padėti siunčiančiam gydytojui surasti kitą instituciją, kuri tokį ligonį galėtų 

priimti. 

Teikiamos pagalbos ir gydymo transportavimo metu kokybė yra nepaprastai svarbi. Tik 

geras siunčiančio ir priimančio gydytojų ryšys ir bendradarbiavimas užtikrina, kad prieš 

pervežimą bus suplanuotas tinkamas gydymas. Jei paciento negali lydėti pakankamai gerai 

parengtas GMP personalas, jį turi padėti vežti siunčiančios įstaigos gydytojas arba slaugytojas. 

Visi duomenys apie paciento gyvybinių funkcijų pokyčius ir gydymą transportavimo metu turi 

būti tinkamai dokumentuojami. 

6.4.5. Transportavimo būdai 

Svarbiausias principas, kurio reikėtų laikytis, renkantis traumą patyrusio paciento 

pervežimo būdą – jam nepakenkti. Transportavimas žeme, oru ir vandeniu yra saugus ir 

priimtinas, nė vienas jų nėra geresnis už kitus. Prieinamumas, geografinė padėtis, kaina ir oro 

sąlygos yra svarbiausi veiksniai, lemiantys vieno ar kito transportavimo būdo pasirinkimą tam 

tikromis aplinkybėmis. 
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Labai sunkiai (kritiškai) sužalotų pacientų pervežimas iš vienos ligoninės į kitą yra 

rizikingas, jei ligonio būklė prieš transportavimą nėra stabilizuota, jei personalas nėra tinkamai 

parengtas ir pervežimo metu nėra techninių galimybių gydyti pacientą, pasireiškus netikėtai 

kritinei būklei. Siekiant užtikrinti saugumą, traumą patyrusius pacientus gydantys chirurgai turi 

dalyvauti pervežimo tarnybų personalo mokymuose, tęstinių studijų ir kokybės gerinimo 

programose, aktyviai dalyvauti kuriant ir diegiant pagalbos traumas patyrusiems žmonėms 

sistemas. 

6.4.6. Pervežimo protokolas 

Geriausia, kai šalyje ar atskiruose regionuose yra patvirtinti sutartimis formalūs 

pervežimo protokolai. Jei tokių formalių susitarimų nėra, siūloma vadovautis keliomis 

paprastomis rekomendacijomis. 

Siunčiančio gydytojo informacija 

Pacientą nedidelėje ligoninėje priėmęs ir pervežimą nusprendęs organizuoti gydytojas 

turi telefonu konsultuotis su ligonį priimančio specializuoto centro chirurgu, atsakingu už tolesnį 

gydymą. Pokalbio metu reikia perduoti šią informaciją: 

- asmens duomenys; 

- trumpa anamnezė, traumos aplinkybės, informacija apie  pagalbą iki hospitalizavimo; 

- apžiūros ir tyrimo skubios pagalbos skyriuje duomenys; 

- reakcija į pradinį gydymą. 

Informacija pacientą transportuojančiam personalui 

Siunčiantis gydytojas su pervežimo tarnybos personalu turi aptarti paciento būklę ir 

galimus poreikius transportavimo metu. Pokalbio metu rekomenduojama aptarti svarbiausius 

gydymo aspektus: 

- kvėpavimo takų būklė; atvirų kvėpavimo takų palaikymas; 

- infuzinė terapija; 

- specifinės procedūros, kurių gali prireikti pervežimo metu; 

- patirtos traumos skausmas pagal Peržiūrėtą skalę, gaivinimas ir kiti galimi paciento 

būklės pokyčiai transportavimo metu. 
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Medicininė dokumentacija 

Kartu su ligoniu į priimančią gydymo įstaigą reikia persiųsti specialią formą, kurioje 

būtų parašyta, kokie sužalojimai buvo diagnozuoti, kokia pagalba suteikta, kokia buvo paciento 

būklė prieš pervežimą ir kt. (Priedas Nr.1 ). Siekiant pagreitinti pervežimo procedūrą, šią 

medicininę dokumentaciją į priimančią ligoninę geriausia persiųsti faksu. 

Gydymas iki pervežimo 

Siekiant stabilizuoti pacientų būklę prieš transportavimą, gydyti rekomenduojama pagal 

toliau pateiktą planą. 

1. Kvėpavimo takai:

a) įkiškite oro ar nazofaringinį vamzdelį, intubuokite pacientą, jei reikia;

b) išsiurbkite sekretą, gleives ar kraują iš kvėpavimo takų;

c) įkiškite skrandžio zondą, kad sumažėtų aspiracijos tikimybė.

2. Kvėpavimas ir ventiliacija:

a) vertinkite kvėpavimo dažnį ir duokite kvėpuoti deguonies;

b) pradėkite dirbtinę plaučių ventiliaciją, jei reikia;

c) atlikite pleuros drenažą, jei reikia.

3. Kraujotaka:

a) sustabdykite išorinį kraujavimą;

b) įkiškite du didelio diametro intraveninius kateterius ir pradėkite infuzuoti

kristaloidinių tirpalų;

c) kompensuokite netekto kraujo turį (atlikite kristaloidinių tirpalų infuziją ir kraujo

transfuziją), tęskite infuzinę terapiją pervežimo metu;

d) įkiškite šlapimo kateterį, kad galėtumėte stebėti diurezę;

e) sekite širdies susitraukimų dažnį ir ritmą.

4. Centrinį nervų sistema:

a) užtikrinkite pakankamą kvėpavimą ir ventiliaciją nesąmoningiems pacientams;

b) jei reikia, skirkite monitolio ar diuretikų;

c) imobilizuokite kaklinės, krūtininės ir juosmeninės stuburo dalies lūžius.

5. Diagnostiniai tyrimai (atliekami tik būtiniausi tyrimai, kurie neturi atitolinti paciento

pervežimo):

a) padarykite kaklinės stuburo dalies, krūtinės, dubens ir galūnių rentgenogramas;

b) sudėtingų diagnostinių tyrimų, pvz., KT arba aortografijos, dažniausiai nereikia;
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c) atlikite hemoglobino, hematokrito, kraujo grupės ir tapatumo tyrimus visiems

pacientams; visoms vaisingo amžiaus moterims padarykite nėštumo testą;

d) nustatykite širdies ritmą (EKG) ir saturaciją (pulsoksimetrija).

6. Žaizdos (jų sutvarsymas taip pat neturi atitolinti paciento pervežimo):

a) sustabdę išorinį kraujavimą, žaizdas praplaukite ir steriliai sutvarstykite;

b) paskiepykite nuo stabligės;

c) jei reikia, sušvirkšite antibiotikų.

7. Lūžiai:

a) uždėkite tinkamus įtvarus ar išorinio skeleto tempimo įtvarus.

Didelis sujudimas, susijęs su paciento pradine apžiūra, gydymu ir pasirengimu jį pervežti 

dažnai užgožia kai kuriuos svarbius aspektus. Dėl to neretai pamirštama kartu su ligoniu išsiųsti 

į priimančią įstaigą svarbią informaciją: rentgeno nuotraukas, laboratorinių tyrimų duomenis, 

apžiūros, tyrimo ir pradinio gydymo protokolą. Be to, gali būti labai naudingas ir kontrolinis 

sąrašas, užtikrinant, kad būtų įvertintos visos svarbiausios gydymo ir priežiūros grandys (Priedai 

Nr.4-5). Kontrolinį sąrašą galima išspausdinti ant rentgenogramų voko ar paciento medicininės 

kortelės, kad gydytojas galėtų įsitikinti, jog kartu išsiunčia visą reikiamą informaciją. 

6.5. Reabilitacija 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kuriems pacientams reabilitacija yra 

naudinga, taip pat aprašoma reabilitacijos pradžia ir trukmė. 

6.5.1. Sunkias traumas patyrusių pacientų reabilitacija 

Pagrindinis reabilitacijos tikslas yra funkcinės sveikatos atstatymas arba ryškus 

pagerėjimas, siekiant paciento grąžinimo į socialinę ir profesinę aplinką. Taikomos gydymo 

priemonės priklauso nuo sutrikimo ir gali būti psichologinio, psichiatrinio, farmakologinio arba 

fiziologinio tipo. Šitoks sąvokos paaiškinimas atitinka ir Pasaulinės sveikatos organizacijos 

biologinės ir psichosocialinės sveikatos modelį. Medicininė sunkias traumas patyrusių pacientų 

reabilitacija skirstoma į fazes: 

- Ankstyvoji/kritinio laikotarpio reabilitacija; 

- Poūmio laikotarpio reabilitacija; 

- Tolimesnė reabilitacija; 

- Profesinė reintegracija. 

80 



6.5.1.1. Ankstyvoji/kritinio laikotarpio reabilitacija 

Ši reabilitacija pradedama kiek galima anksčiau nuo stacionarinio gydymo pradžios, šiuo 

laikotarpiu dažniausiai derinamos skubios medicinos pagalbos, intensyvios terapijos bei 

medicinos reabilitacijos priemonės. Kritinio laikotarpio reabilitacija nuo kitų skiriasi nuo kitų 

etapų: 

• Ankstyvosios reabilitacijos laikotarpiu dažniausiai pacientas pats aktyviai šiuose

procesuose nedalyvauja;

• Dažnai būna neaišku, kokios tiksliai reabilitacijos reikės ateityje (ortopedinis,

neurologinis profilis, kt.);

• Daugumoje finansavimo modelių, šios reabilitacijos, fizioterapijos, kinezeterapijos

priemonės priskiriamos stacionarinio gydymo kaštams.

6.5.1.2. Poūmio laikotarpio reabilitacija 

Ši reabilitacijos fazė glaudžiai siejasi su pradiniu paciento gydymu stacionare, ji taip pat 

priklauso nuo sužalojimų pobūdžio bei sunkumo. Dažnai poūmio laikotarpio reabilitacija 

pradedama pradinio stacionarinio gydymo vietoje, o vėliau pratęsiama jau specializuotoje 

ambulatorinėje ar stacionarinėje reabilitacijos įstaigoje. Paciento perkėlimas iš stacionarinės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos į reabilitacijos centrą priklauso nuo traumos pobūdžio, 

atliktų intervencijų, bendros paciento būklės, taip pat ir nuo priimančios įstaigos personalo 

pasirengimo, patalpų bei techninio aprūpinimo. 

Poūmio laikotarpio reabilitacija yra svarbus etapas, siekiant užtikrinti paciento 

integraciją bei jo grąžinimą į aktyvų profesinį bei socialinį-kultūrinį gyvenimą. Šiam tikslui 

pasiekti būtinas įvairių sričių specialistų veiksmų suderinimas ir bendradarbiavimas, todėl itin 

svarbu į klasterio veiklą įtraukti įvairius reabilitacijos, ergoterapijos, kinezeterapijos specialistus, 

psichologus ir socialinius darbuotojus, šioje veikloje dalyvaujančias įstaigas.  

Pasireiškus komplikacijoms, prireikus pakartotinų operacijų ir/arba konservatyvaus 

gydymo, sunkias traumas patyrusiems pacientams neretai tenka grįžti į specializuotas ligonines, 

todėl įvairių skubių medicinos konsultacijų, gydymo ir įvairių diagnostinių metodų 

prieinamumas yra labai svarbi traumas patyrusių pacientų saugios ir efektyvios reabilitacijos 

sąlyga. Apjungus traumų chirurgijos ir reabilitacinės medicinos dalis, pacientų grįžimo į 

pilnavertį gyvenimą procesas gali būti suprastinamas ir sutrumpinamas. Jei tik įmanoma, būtent 

poūmio laikotarpio reabilitacijos fazėje reiktų įvertinti tolimesnio paciento gydymo poreikius, 

atsižvelgiant į buvusį iki traumos darbo pobūdį bei specifinius darbo vietos reikalavimus. 
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6.5.1.3. Tolimesnė reabilitacija 

Pasibaigus paciento gydymui ligoninėje, kai kasdieninės specializuotos medicinos 

pagalbos nebereikia, tačiau pacientas dėl įvairių priežasčių dar negali grįžti į prieš iki traumos 

buvusią aplinką ir veiklą dar negali, gali kilti būtinybė taikyti tolimesnės ambulatorinės ar 

stacionarios reabilitacijos priemones: 

- atramos ir judėjimo sistemos multimodalinė kompleksinė reabilitacija; 

- multimodalinė kompleksinė neurologinė reabilitacija; 

- multidisciplininė skausmo terapija; 

- psichiatrinių, psichologinių, psichosomatinių procesų (reaktyvinė depresija arba 

potraumatinio streso sutrikimas) reabilitacija. 

Ir šioje reabilitacijos fazėje būtina atsižvelgti į profesinio integravimo galimybę, 

neužmirštant paciento darbo vietos specifikos. Paciento darbo vietos profilis čia turi lemiamą 

reikšmę. Šios reabilitacijos fazės uždaviniai yra: 

- kiek galima geriau atstatyti struktūrą/funkciją; 

- grąžinti pacientą į prieš tai buvusį aktyvumą/įprastinį dienos ritmą; 

- sumažinti ar visai išgydyti traumos ar ligos pasekmes; 

- pratęsti socialinę ir profesinę integraciją; 

- tolesnės ilgalaikės slaugos/priežiūros plano sudarymas (jei yra toks poreikis). 

Dalis pacientų dėl patirtų sužalojimų niekuomet negrįžta į iki traumos buvusį fizinį 

aktyvumą, lieka neįgalūs, nebegali dirbti ankstesnio darbo, todėl jiems reikia sudaryti ilgalaikę, 

kartais net keletą metų trunkančią reabilitacijos programą, kurioje turi dalyvauti ortopedai 

traumatologai, socialiniai darbuotojai, psichoterapeutai ir psichologai, kiti specialistai. Kitiems 

pacientams, pasibaigus stacionariniam gydymui bei reabilitacijai, ilgą laiką dar reikia patyrusio 

vidaus ligų ar skausmo specialisto priežiūros ir lėtinio skausmo malšinimo instrukcijų. 

6.5.1.4. Profesinė reintegracija 

Profesinės integracijos (reintegracijos) tikslas yra ne tik atstatyti ir kompensuoti funkcinius 

ir struktūrinius sutrikimus (traumos padarinius), bet ir įtraukti į reabilitacijos procesą konkrečius 

su paciento darbu susijusius elementus, siekiant sudaryti galimybę pacientui sugrįžti į ankstesnę 

darbo vietą. Šiuo laikotarpiu daug dėmesio skiriama buvusiam darbui atlikti reikalingų raumenų 

treniruotėms, kitiems reikalingiems įgūdžiams lavinti. Šio laikotarpio pabaigoje paciento 

profesinis pajėgumas turėtų labai mažai skirtis arba visai nesiskirti nuo tokiam darbui atlikti 

keliamų reikalavimų ir/arba buvusių iki traumos paciento pajėgumų. Profesinė reintegracija taip 

pat apima ir rekomendacijų, siūlymų dėl darbo vietos pritaikymo rengimą bei teigiamų/neigiamų 
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pasekmių vertinimą. Taip pat rekomenduojama tiksliai įvertinti darbingumą, kad pacientas kuo 

greičiau ir ilgam laikui įsijungtų į darbinę veiklą.  

Sunkias traumas patyrusiems pacientams būtina užtikrinti kompetentingą psicho-socialinę 

pagalbą. Šios pagalbos reikia beveik visuose ligoninių skyriuose, todėl reiktų iš anksto numatyti 

kas ir kaip teiks šias paslaugas regione ir kiekvienoje konkrečioje įstaigoje. 

6.5.2. Stacionarinė sunkias traumas patyrusių pacientų reabilitacija traumos klasteryje 

6.5.2.1. Kompetencijos ir veiklos traumos klasterio sudėtyje 

Siekiant užtikrinti kokybišką pagalbą traumas patyrusiems pacientams reikia įgyvendinti 

šiuos uždavinius: 

• Sunkias traumas patyrusiems pacientams įdiegti ankstyvą reabilitaciją paremtą skubios

medicinos pagalbos principais ir pradėti ją kiek galima anksčiau;

• Specializuotos reabilitacijos įstaigos turi bendradarbiauti su antro ir trečio lygio traumos

centrais bei toliau gydyti pacientus pagal savo teikiamų paslaugų spektrą;

• Antro ir trečio lygio traumos centrai, reabilitacijos įstaigos turi dalyvauti klinikiniuose

tyrimuose;

• Ankstyvos reabilitacijos įstaigose, priimančiose sunkias traumas patyrusius pacientus,

turi dirbti atitinkamos kompetencijos reabilitacijos srities specialistai ir traumų gydyme

dalyvaujantys specialistai (chirurgai, ortopedai traumatologai, kt.);

• Visi specialistai reguliariai turi dalyvauti podiplominiuose mokymuose ir profesinio

tobulinimosi veiklose;

• Klasterio veikloje dalyvaujančios įstaigos turi nuolat siekti paslaugų kokybės užtikrinimo

ir gerinimo, atsižvelgiant į nustatytus standartus ir kokybės rodiklius.

6.5.2.2. Infrastruktūros ir darbo organizavimo reikalavimai 

Gerai veikiant reabilitacijos sistema užtikrina ne tik ankstyvą reabilitaciją, psichologinę 

pagalbą ir ergoterapinių priemonių taikymą sunkias traumas patyrusiems pacientams, bet taip pat 

ir savalaikę psichologinę pagalbą pacientų artimiesiems. Tuo pačiu metu į socialinį bei profesinį 

paciento reintegracijos procesą įtraukiant ir socialinę tarnybą. 

Reabilitacijos komandos sudėtis: 

- Komandai vadovaują specialistas, turintis mažiausiai trijų metų darbo patirtį 

reabilitacinėje medicinoje; 

- Psichologas; 
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- Socialinė tarnyba; 

- Bent keturių iš pateikto sąrašo sričių specialistai: 

- Fizioterapija/gydomoji gimnastika; 

- Fizikinė terapija; 

- Ergoterapija; 

- Elektroterapija; 

- Hidroterapija; 

- Mechaninė terapija; 

- Neuropsichologija; 

- Psichoterapija; 

- Logopedas/kalbos terapija; 

- Meno ir muzikos terapija. 

Specialios kokybės užtikrinimo priemonės: 

- Standartizuotas ankstyvos reabilitacijos kokybės vertinimas (Assessment) arba balų 

sistemos (Scoresystem) pagal susirgimų specifiką panaudojimas, siekiant nustatyti ir 

įvertinti funkcinius deficitus bent penkiose srityse nuo gydymo pradžios; 

- Kas savaitinis komandos pasitarimas, remiantis per savaitę sukaupta gydymo rezultatų 

dokumentacija ir tolimesnių gydymo tikslų nustatymas; 

- Aktyvios slaugos taikymas specialiai apmokyto personalo pagalba; 

- Paciento išrašymo vertinimas; 

- Po reabilitacinio gydymo poreikių nustatymas. 

6.5.2.3. Sunkias traumas patyrusių pacientų ambulatorinis gydymas ir reabilitacija 

Siekiant skatinti sunkias traumas patyrusių pacientų funkcinį jėgų atstatymą bei jų 

integraciją į profesinę bei socialinę aplinką būtina nustatyti struktūrines bei procesines 

tolimesnio ambulatorinio gydymo gaires. Pageidautina, kad ambulatorinėje pacientų priežiūroje 

dalyvautų specialistai, turintys sunkias traumas patyrusių pacientų gydymo patirtį (ortopedai 

traumatologai, neurochirurgai, kt.) ir žinių apie psichologines bei psicho-socialines pagalbos 

priemones bei skausmo terapiją (psichologai, skausmo specialistai, šeimos gydytojai, kt.).  

Ambulatorinę paciento priežiūrą užtikrinančioje komandoje turi dirbti asmens sveikatos 

priežiūros specialistai turintys specifinius įgūdžius ir žinias susijusius su: 

- tvarstymo technika; 

- žaizdų priežiūra ir gydymu; 
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- įtvarų, ortezų ir įvairių imobilizacijos įtaisų pritaikymu; 

- ilgą laiką gulinčių pacientų priežiūra. 

6.5.2.4. Stacionarinę ir ambulatorinę pagalbą teikiančių įstaigų bendradarbiavimas 

Bendradarbiavimas tarp bet kurio lygio traumos centro (teikusio pradinę pagalbą, 

organizavusio pervežimą, taikiusio galutinį gydymą, kt.), reabilitacijos ligoninės ir tolimesnę 

ambulatorinę paciento priežiūrą vykdančios ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

įgalina visuose gydymo etapuose išsaugoti ir efektyviai perduoti informaciją apie paciento 

būklę, taikytą gydymą bei tolimesnių veiksmų planą. Operatyvus gydymo eigoje atliktų 

vaizdinių tyrimų (rentgeno nuotraukų, KT, MRT vaizdų ir kt.) perdavimas, geriausia 

elektroniniu būdu (prisijungus prie bendro telekomunikacinio tinklo) palengvina tęstinės 

pagalbos įgyvendinimą. Tolimesnė sunkias traumas patyrusių pacientų socialinė reintegracija 

vykdoma įgyvendinant šiuos uždavinius: 

- ilgalaikio gydymo plano sudarymas, atsižvelgiant į ligoninės rekomendacijas; 

- šeimos gydytojo, gydytojo ortopedo traumatologo ar chirurgo traukimas į ambualtorinės 

pagalbos komandą; 

- ambulatorininės reabilitacijos taikymas; 

- profesinės reabilitacijos organizavimas; 

- psichologinės pagalbos užtikrinimas; 

- esant poreikiui, taikomas pakartotinis stacionarinis gydymas; 

- esant poreikiui, konsultuojamasi su skubią pagalbą ir galutinį gydymą ligoninėje 

teikusiais gydytojais; 

- visų taikomų reabilitacijos, reintegracijos priemonių tinkamas dokumentavimas; 

- nuolatinis paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas, atsižvelgiant į nustatytus 

standartus ir kokybės rodiklius. 

6.6. Pacientų rūšiavimas ir pagalba masinių nelaimių atveju 

Šiame skyriuje aprašomos sunkias traumas patyrusių pacientų rūšiavimo sistemos ir įrankiai. 

Rūšiavimas 

Rūšiavimas yra pirmasis medicinos pagalbos etapas ekstremaliosios situacijos atveju. 

Siekiant nustatyti pacientų gydymo ir transportavimo prioritetus, turi būti atliekamas ligonių 

rūšiavimas. Rekomenduojamas atrankinis rūšiavimas įvykio vietoje ir nukentėjusiųjų gydymo 

85 



vietoje bei detalusis rūšiavimas nukentėjusiųjų gydymo vietoje (plačiau skaityti masinių 

nelaimių ir ekstremalių situacijų medicinoje valdymo tarptautines rekomendacijas: MIMMS ir 

HMIMMS). 

Nesvarbu, kada atliekamas rūšiavimas, jo tikslas – ne tik tinkamu laiku pristatyti reikiamą 

pacientą į reikiamą vietą, kad jam būtų suteikta optimali pagalba, tačiau ir užtikrinti kuo geresnę 

pagalbą kuo didesniam skaičiui nukentėjusiųjų, nešvaistant brangių medicininių išteklių 

nepagydomai sužeistiems pacientams. Taigi rūšiavimo principai taikomi tuomet, kai 

nukentėjusiųjų skaičius viršija galimybę kvalifikuotai suteikti skubią pagalbą visiems. 

Rūšiavimo kategorijos: 

- P1, neatidėliotinos pagalbos kategorija (raudonoji kategorija) – nukentėjusieji, 

kuriems reikia nedelsiant atlikti gyvybę išsaugančias procedūras; 

- P2, skubios pagalbos kategorija (geltonoji kategorija) – nukentėjusieji, kuriems reikia 

chirurginės arba medicinos pagalbos per artimiausias 2 – 4 valandas; 

- P3, atidėtos pagalbos kategorija (žalioji kategorija) – nesunkiai sužeisti 

nukentėjusieji, kurie saugiai gali laukti pagalbos daugiau nei 4 valandas; 

- Beviltiški (mėlyna kategorija)– nukentėjusieji, kurių būklė tokia sunki, kad jie 

negalėtų išgyventi net suteikus geriausią pagalbą, ir kuriems gydyti reikėtų skirti 

medicininius išteklius, kurie gali padėti išgelbėti kitus pacientus; 

- Mirę – be nustatomų gyvybės požymių. 

Atrankinis rūšiavimas 

Toks rūšiavimas pagrįstas mobilumo, kvėpavimo ir kraujotakos greitu ir įprastiniu 

įvertinimu. Jis atliekamas pačioje įvykio vietoje ir nukentėjusiųjų gydymo vietoje (pav. 6). 

Vaikams naudotina pediatrinė atrankinio rūšiavimo juosta.  

Detalusis rūšiavimas 

Toks rūšiavimas pagrįstas peržiūrėtos traumų skalės rodmenimis. Jis gali būti patikslinamas 

pagal anatominę sužalojimo vietą (pav. 7). Išrūšiuoti pacientai turi būti paženklinti. Nėra 

prasmės rūšiuoti nukentėjusiuosius, jei kiti gelbėtojai nemato būklės vertinimo rezultatų, todėl 

reikalingas koks nors žymėjimo būdas. Kad rūšiavimo kortelė būtų maksimaliai naudinga, ji turi 

būti gerai matoma, lengvai ir patikimai tvirtinama prie paciento, joje turi būti nurodytos 

standartinės rūšiavimo kategorijos (skaičiais, žodžiais ir spalvomis). Be to, turi būti galimybė 

prioritetą pakeisti, jei pakinta ligonio būklė. Rūšiavimo kortelės turi būti gerai matomos, lengvai 
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ir patikimai pritvirtinamos, su galimybe keisti prioritetus. Labai patogu, jei rūšiavimo kortelėje 

įvykio vietoje galima užrašyti su pacientu susijusią informaciją. Pirmenybė teikiama 

pagrindinėms spalvoms, kurios geriau matomos prieblandoje. Po rūšiavimo atliekamas gydymas, 

kuris turi būti optimalus ir tokios apimties, kad nukentėjusysis saugiai galėtų pasiekti ligoninę. 

Transportavimui įtakos turi tiek rūšiavimas, tiek gydymas. 
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Pav. 6. Atrankinio rūšiavimo algoritmas 

Pav. 7. Detaliojo rūšiavimo algoritmas 

88 



Transportavimas 

Transportavimas yra trečiasis pagalbos masinės nelaimės atveju etapas. Transportavimui 

įtakos turi tiek rūšiavimas, tiek gydymas. Nuo ankstesnių sprendimų priklauso, koks bus 

evakuacijos eiliškumas ir į kokias įstaigas bei kokiomis priemonėmis bus vežami nukentėjusieji. 

Viena iš svarbiausių sveikatos priežiūros tarnybų vadovavimo ir kontrolės struktūrų užduočių 

yra užtikrinti, kad pacientų judėjimas būtų kuo sklandesnis ir efektyvesnis. Tam reikia 

pasirūpinti transporto organizavimu įvykio vietoje ir už jos ribų. Viskas priklauso nuo gydymo ir 

evakuacijos zonų struktūros bei nuo pasirinktų evakuacijos metodų. Be to, už transportavimą 

atsakingi pareigūnai turi būti lankstūs, prireikus keisti transportavimo metodus ir evakuacijos 

tvarką, kad kuo geriau išnaudotų turimus išteklius. 

Yra du transportavimo aspektai: nukentėjusiųjų judėjimas įvykio vietoje ir GMP automobilių 

judėjimas. GMP automobiliai ir kitos transporto priemonės į nelaimės vietą atvyksta iš įvairių 

įstaigų. Ties išorine užkarda, nelaimės kontrolės punkte jie susiduria su policija ir yra siunčiami į 

GMP automobilių stovėjimo aikštelę. Už GMP automobilių stovėjimo aikštelę atsakingas 

pareigūnas automobilius saugo tol, kol negauna pranešimo iš pareigūno, atsakingo už pacientų 

įkėlimą į GMP automobilius. Gavus kvietimą, GMP automobiliai vyksta į transportavimo 

punktą, kuris paprastai būna netoli nukentėjusiųjų evakuacijos punkto, ir ten į automobilį 

suguldomi nukentėjusieji. Už pacientų įkėlimą į GMP automobilius atsakingas pareigūnas 

informuoja ekipažą, kokia yra nukentėjusiųjų būklė, kokio gydymo jiems gali reikėti pakeliui ir į 

kokią įstaigą juos reikėtų vežti. Iš transportavimo punkto GMP automobiliai juda nustatytu 

maršrutu, išvažiuoja pro punktą ties išorine užkarda ir vyksta į ligoninę. Tokia sistema leidžia 

pasiekti, kad transportavimo punkte būtų kontroliuojamas automobilių skaičius ir pobūdis. Be to, 

automobilių stovėjimo aikštelėje GMP personalas gali šiek tiek pailsėti ir atgauti jėgas, 

nesikišdamas į evakuacijos procesą. 

6.7. Auditas ir informacinė duomenų apsikeitimo sistema 
6.7.1.  Auditas ir sertifikavimas 

Rekomenduojama traumos klasteryje naudoti vieningą pagalbos nukentėjusiems nuo traumų 

kokybės auditavimo ir įstaigų sertifikavimo sistemą. Turint patvirtintus standartizuotus 

auditavimo ir kokybės vertinimo kriterijus ir instrumentus, kiekviena gydymo įstaiga gali 

įsivertinti savo įstaigos medicinos pagalbos kokybę ir efektyvumą, taip pat apgalvoti, kokiomis 

priemonėmis galima pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir pasiūlyti įstaigai tinkančius 

sprendimus – tai yra pirmasis etapas. Antrasis etapas yra anoniminis visų klasterio veikloje 
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dalyvaujančių traumos centrų veiklos įvertinimas ir palyginimas, atsižvelgiant į jų lygį 

(dažniausiai taikomas modelis, kai kiekviena įstaiga gauna informaciją apie savo rezultatus ir 

palyginimui pateikiami bendri kitų tokio pačio lygio įstaigų standartizuotų rodiklių vidurkiai). 

Antrasis auditavimo etapas leidžia identifikuoti dažniausiai pasitaikančias sistemines klaidas, 

tam tikrų priemonių, įrangos ir/ar personalo trūkumą, patvirtintų procedūrų ar protokolų 

pažeidimus, todėl atsiranda galimybė optimizuoti ir tobulinti klasterio veiklą, gerinti paslaugų 

kokybę. Tačiau, šiuo atveju itin svarbu užtikrinti, kad visos nukentėjusiems nuo sunkių traumų 

pacientams pagalbą teikiančios įstaigos (priklausomai nuo jos nustatyto lygio) turėtų vienodą 

įrangą, būtų atitinkamai aprūpintos personalu ir jos atitiktų joms keliamus struktūrinius bei 

procesinius reikalavimus (tokį įstaigų vertinimą/sertifikavimą paprastai atlieka Nacionalinis 

traumos komitetas ar kitas LR SAM patvirtinta institucija). Remiantis tarptautine praktika (JAV, 

Vokietija, Didžioji Britanija), po sėkmingo patikrinimo ir audito (dažniausiai remiantis 

savanoriškai pateikiamais duomenimis) gauna pirmo, antro arba trečio lygio traumos centro 

sertifikatą trejiems metams.  

Remiantis tarptautine praktika, rekomenduojama visuose traumos centruose sukurti kokybės 

ir pacientų saugumo užtikrinimo grupes, atsakingas už dokumentacijos, protokolų, procedūrų, 

sutarčių ir kt. patikrą ir diegimą. Taip pat skatinti atvejų aptarimus, kokybės gerinimo sprendimų 

paiešką šiam projektui tarp bendradarbių ir partnerių iš kitų įstaigų (Peer-to-Peer metodų 

modelis). Vienas geriausių būdų užtikrinti kokybės kontrolę ir vykdyti reguliarų rezultatų 

auditavimą yra įdiegti ir naudoti vieningą duomenų apsikeitimo informacinę sistemą (traumos 

registrą), kurios sudėtiniai elementai aprašomi toliau. 

6.7.2. Duomenų apsikeitimo sistema (traumos registras) 

Paprastai į traumos registrą įtraukiami duomenys apie pacientus patyrusius tik sunkias ir 

gyvybei grėsmingas traumas, kadangi lengvas ir vidutinio sunkumo traumas patyrusiųjų 

pacientų gydymas dažniausiai nesukelia didesnių sunkumų (didžioji jų dalis paleidžiami į namus 

suteikus pagalbą priėmimo skyriuje ir gydomi ambulatoriški), o sunkiausias traumas patyrę 

pacientai žūsta įvykio vietoje ir nepasiekia ligoninės. 

Traumos registro paskirtis 

- kokybės gerinimo ir pacientų saugumo užtikrinimo programos; 

- visuomenės sveikatos ir traumatizmo prevencijos programos; 

- TS optimizavimas; 

- trumpalaikių ir ilgalaikių gydymo rezultatų vertinimas; 
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- kaštų analizė ir įvairių išteklių poreikių analizė; 

- moksliniai tyrimai; 

- traumos centrų sertifikavimas (jei tai numato teisės aktai). 

Traumos registro duomenų rinkimas 

Į traumos registrą įtraukiami duomenys apie sunkias traumas patyrusius pacientus, kuriems 

diagnozuotas trauminės kilmės šokas, ūminis kvėpavimo nepakankamumas, sąmonės sutrikimas, 

yra sunkios traumos anatominiai požymiai, paprastai kelių kūno sričių sužeidimai ir/arba 

kombinuota trauma (mechaninė trauma ir nudegimas, kt.). Rekomenduojama, kad 80 proc. visų 

atvejų būtų įvesti į traumos registrą per 60 dienų nuo pacientų išrašymo. Šiam darbui įstaigoje 

turėtų būti skirtas žmogus statistikos ar audito skyriuje, kuris užtikrintų, kad į informacinę 

sistemą laiku būtų suvedami tikslūs duomenys ir užtikrinamas informacijos konfidencialumas. 

Skaičiuojama, kad vienas darbuotojas per metus turėtų užtikrinti maždaug 700-1000 pacientų 

duomenų suvedimą, sistemos priežiūrą ir duomenų analizę. 

Kuriant traumos registrą reiktų numatyti, kokius duomenis ir kaip ketinama rinkti. Svarbu, 

kad numatomi rinkti duomenys būtų žymimi atitinkamuose pacientų apžiūros, gydymo ir 

transportavimo medicininiuose dokumentuose ir/arba iškart registruojami elektroninėje terpėje, 

panaudojant stacionarinius ar mobilius kompiuterius, taip pat kitus mobilius įrenginius. 

Pastarieji duomenys yra ypatingai naudingi, kadangi dažniausiai jie suvedami iškart ir vėliau 

importuojami tiesiai į traumos registrą. Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, rekomenduojama, 

kad duomenų bazėje būtų numatyti saugikliai, kurie neleistų įvesti duomenų (pvz., gyvybinių 

rodiklių), kurie neatitinka tam tikrų parametrų (pvz., SpO2 gali būti 93 ar 89 proc., tačiau negali 

būti 7,43 – pastaroji yra kraujo pH vertė). Taip pat rekomenduojama bent 5-10 proc. atsitiktinai 

atrinktų atvejų patikrinti pakartotinai pagal medicininę dokumentaciją, siekiant įsitikinti, kad 

duomenys suvesti tiksliai ir teisingai. Kuriant traumos registrą taip pat rekomenduojama 

numatyti, kokių statistinių duomenų reikia dažniausiai, kadangi tuomet galima iškart 

suprojektuoti sistemą, kuri reguliariai generuoja gydymo įstaigai, regiono administracijai ar 

sveikatos politikams reikalingas ataskaitas, padedančias įvertinti sistemos finansavimą, kitus 

reikiamus išteklius bei pagalbos kokybę. 
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Svarbiausi nacionalinio traumos registro elementai 

Lentelė 3. Svarbiausi nacionalinio traumos registro elementai 

Lauko pavadinimas Apibrėžimas Kodavimas 
Demografiniai duomenys 
Unikalus identifikavimo numeris Automatiškai generuojamas 

duomenų banko unikalus numeris 
Vardas, pavardė Paciento vardas, pavardė Pilnas vardas ir pavardė 
Gimimo data Paciento gimimo data Metai, mėnuo, diena 
Amžius Paciento amžius sužalojimo dieną Amžiaus vidurkis metais 
Lytis Paciento lytis Vyr./Mot. 
Informacija apie traumos pobūdį 
Sužalojimo data Įvykio data Metai, mėnuo, diena 
Sužalojimo laikas Įvykio laikas Valanda, minutės (24 val. sistema) 
Trauma darbe Ar trauma įvyko darbo vietoje? Taip/Ne 
Traumos mechanizmas Traumos mechanizmas Atitinkamas TLK-10 kodas (U/Y) 
Sužeidimų anatominė lokalizacija Sužeidimų anatominė lokalizacija Atitinkamas TLK-10 kodas (S/T) 
Įvykio adresas Vietos, kur įvyko trauma, adresas Miestas, gatvė, namas, butas 
Apsaugos priemonės Apsaugos priemonės, kurias 

sužalojimo metu naudojo nukentėjęs 
Nenaudojo, saugos diržas, sportinės 
apsaugos priemonės (antblauzdžiai, 
kt.), akiniai, vaikiška automobilinė 
saugos kėdutė ir/ar pakyla, šalmas 
(motociklininko, dviratininko, 
slidinėjimo, kt.), oro pagalvė 
automobilyje, apsauginiai darbo 
drabužiai, kt. 

Informacija apie pagalbą iki hospitalizavimo 
GMP aktyvavimo data ir laikas Pervežusios pacientą į gydymo 

įstaigą GMP brigados aktyvavimo 
data ir laikas 

Metai, mėnuo, diena, valanda, 
minutės 

GMP atvykimo į įvykio vietą data ir 
laikas 

Pervežusios pacientą į gydymo 
įstaigą GMP brigados atvykimo į 
įvykio vietą data ir laikas 

Metai, mėnuo, diena, valanda, 
minutės 

GMP išvykimo iš įvykio vietos data 
ir laikas 

Pervežusios pacientą į gydymo 
įstaigą GMP brigados išvykimo iš 
įvykio vietos data ir laikas 

Metai, mėnuo, diena, valanda, 
minutės 

Transportas Paciento pervežimo į gydymo įstaigą 
iš traumos vietos transporto 
priemonė 

GMP automobilis, sraigtasparnis, 
privatus automobilis, policijos 
automobilis, pacientas atvyko 
pesčiomis, kt. 

Pradinis AKS Pirmas įvykio vietoje registruotas 
AKS 

mmHg 

Pradinis ŠSD Pirmas įvykio vietoje registruotas 
ŠSD 

k/min 

Pradinis KD Pirmas įvykio vietoje registruotas 
KD 

k/min 

Pradinis SpO2 Pirmas įvykio vietoje registruotas 
pO2 

% 

Pradinis GKS (atsimerkimas) Pirmas įvykio vietoje registruotas 
atsimerkimo įvertinimas 

balai (1-4) 

Pradinis GKS (kalba) Pirmas įvykio vietoje registruotas 
kalbos įvertinimas 

balai (1-5) 

Pradinis GKS (motorika) Pirmas įvykio vietoje registruotas 
motorikos įvertinimas 

balai (1-6) 

Pradinis GKS (bendras) Pirmas įvykio vietoje registruotas 
bendras GKS įvertinimas 

balai (3-15) 
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Pervežimas iš kitos stacionarinės 
gydymo įstaigos 

Ar pacientas buvo pervežtas iš kitos 
stacionarinės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos? 

taip/ne 

Informacija apie pagalbą priėmimo/skubios pagalbos skyriuje 
Atvykimo į SPS data ir laikas Paciento atvykimo į SPS data ir 

laikas 
Metai, mėnuo, diena, valanda, 
minutės 

Pradinis AKS Pirmas SPS registruotas AKS mmHg 
Pradinis ŠSD Pirmas SPS registruotas ŠSD k/min 
Pradinis KD Pirmas SPS registruotas KD k/min 
Pradinis SpO2 Pirmas SPS registruotas pO2 % 
Pradinis GKS (atsimerkimas) Pirmas SPS registruotas atsimerkimo 

įvertinimas 
balai (1-4) 

Pradinis GKS (kalba) Pirmas SPS registruotas kalbos 
įvertinimas 

balai (1-5) 

Pradinis GKS (motorika) Pirmas SPS registruotas motorikos 
įvertinimas 

balai (1-6) 

Pradinis GKS (bendras) Pirmas SPS registruotas bendras 
GKS įvertinimas 

balai (3-15) 

Papildomas deguonies skyrimas Pradinės apžiūros skirta deguonies taip/ne 
Papildomos priemonės atverti 
kvėpavimo takams 

Pradinės apžiūros metu (pervežimo 
metu) naudotos priemonės atverti ir 
palaikyti atvirus kvėpavimo takus 

nenaudota, orofaringinis vamzdelis, 
laringinė kaukė, intubacinis 
vamzdelis, kt. 

Asistuojama ventiliacija Pradinės apžiūros metu (pervežimo 
metu) taikyta DPV 

nenaudota, AMBU maišas, DPV 
aparatas 

Alkoholis Alkoholio vartojimas ne (neįtariama), ne (patvirtinta kraujo 
toksikologiniais tyrimais), taip 
(patvirtinta kraujo toksikologinių 
tyrimų) 

Narkotikai Narkotikų vartojimas ne (neįtariama), ne (patvirtinta kraujo 
toksikologiniais tyrimais), taip 
(patvirtinta kraujo toksikologinių 
tyrimų) 

Sprendimas dėl tolimesnio gydymo Sprendimas po apžiūros ir pradinio 
gydymo 

stacionarizuotas tiesiai į operacinę, 
stacionarizuotas į ITS, 
stacionarizuotas į skyrių, pervežtas į 
kitą ligoninę, išleistas į namus, mirė, 
kt. 

Mirtis SPS Pacientui diagnozuota mirtis SPS mirė GMP pervežimo metu, 
perduotas į SPS gaivinamas ir mirė 
nesant atsako į gaivinimo veiksmus 
per 30 min., kita mirtis 

Ivykimo iš SPS data ir laikas Perkėlimo į skyrių, operacinę, kitą 
gydymo įstaigą arba mirties laikas 

Metai, mėnuo, diena, valanda, 
minutės 

Ligoninėje atliktos svarbiausios intervencijos 
Ligoninėje atliktos svarbiausios 
operacijos ir intervencijos 

Operacijos ir/arba gyvybę 
gelbstinčios intervencijos 

Nurodykite operacijos ir/ar 
intervencijų ACHI kodus (iki 5 
svarbiausių operacijų ir/ar 
procedūrų) 

Operacijos ir/ar intervencijos 
atlikimo data ir laikas 

Nurodykite operacijos ir/arba 
gyvybę gelbstinčios intervencijos 
atlikimo datą ir laiką 

Metai, mėnuo, diena, valanda, 
minutės (iki 5 svarbiausių operacijų 
ir/ar procedūrų) 

Pagrindinė diagnozė ir lydinčios ligos 
Pagrindiniai sužalojimų padariniai Nurodykite svarbiausius sužalojimus TLK-10 kodas 
Gretutinės ligos Nurodykite gretutines ligas gretutinių ligų nėra, priklausomybė 

nuo alkoholio, priklausomybė nuo 
narkotikų, kepenų nepakankamumas, 
krešėjimo sistemos sutrikimai (taip 
pat sukelti antikoaguliantų 
vartojimo), chemoterapija per 
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paskutines 30 d., išeminė širdies liga, 
persirgtas miokardo infarktas, 
hemodializės, persirgtas insultas, 
cukrinis diabetas, išplitęs navikinis 
procesas, LOPL, arterinė 
hipertenzija, nutukimas, 
gliukokortikoidų vartojimas 

Gydymo išeitys 
Gydymo ITS trukmė Gydymo ITS trukmė dienos 
DPV trukmė DPV trukmė dienos 
Bendra gydymo ligoninėje trukmė Bendra gydymo ligoninėje trukmė dienos 
Išrašymo iš ligoninės data ir laikas Išrašymo iš ligoninės data ir laikas Metai, mėnuo, diena, valanda, 

minutės 
Tolimesnis gydymas Tolimesnio gydymo planas po 

išrašymo iš ligoninės 
pacientas išrašomas į namus be 
tolimesnės priežiūros poreikio, 
ambulatorinis gydymas BPG ir/arba 
specialistų priežiūroje, ambulatorinė 
reabilitacijas, stacionarinė 
reabilitacija, slaugos ir palaikomojo 
gydymo ligoninė, pervežimas į kitą 
ligoninę tolimesniam gydymui 

Ligoninėje patirtos komplikacijos 
Stacionarinio gydymo metu patirtos 
komplikacijos 

Aprašomos visos gydymo metu 
patirtos komplikacijos 

komplikacijos nepasireiškė, 
abdominalinio kompartmento 
sindromas, galūnių kompartmento 
sindromas, ūminis inkstų funkcijos 
nepakankamumas, ūminis 
respiracinio distreso sindromas, 
kraujavimas, staigi mirtis ir 
reanimacija, acidozė, koaguliopatija, 
koma, pragulos, gili chirurginė 
infekcija, abstinencijos sindromas, 
gilųjų venų trombozė/flebitas, 
persodintų audinių nekrozė, 
kraujagyslių protezo ar veninio šunto 
trombozė, aukštas intrakranijinis 
spaudimas, miokardo infarktas, 
chirurginių žaizdų infekcija, 
pneumonija, PATE, insultas, sepsis, 
neplanuota intubacija, žaizdos 
išsiskyrimas, celiulitas ir/arba kita 
paviršinė infekcija, kt. 

6.8. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, teikiant pagalbą nukentėjusiems 

nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, vertinimo kriterijai 

6.8.1. Pacientų saugumo ir paslaugų kokybės gerinimo sistema 

Amerikos chirurgų kolegija ir daugelis kitų tarptautinių organizacijų visoms sveikatos 

priežiūros įstaigoms, teikiančioms pagalbą sunkias traumas patyrusiems pacientams, 

rekomenduoja įdiegti pacientų saugumo ir paslaugų kokybės gerinimo sistemos elementus, taip 
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pat reguliariai (kas 6-12 mėn.) pačioms įstaigoms įvertinti pagrindinius veiklos bei paslaugų 

kokybės rodiklius (pav. 8) . 

Kokybės kontrolės sistema padeda užtikrinti, kad pagalba visiems nukentėjusiems būtų 

teikiama ne tik kokybiškiau ir greičiau, bet taip pat, kad ji taptų labiau standartizuota, pagrįsta 

medicinos mokslo įrodymais, protokolais, efektyviau būtų išnaudojami turimi ištekliai. Kad 

tokia kokybės kontrolės sistema yra nepaprastai efektyvi parodo ir JAV pavyzdys, kur įdiegus 

pacientų saugumo ir paslaugų kokybės kontrolės sistemą anesteziologijoje, mirštamumas 

bendrosios nejautros metu sumažėjo nuo 50 iki 1 atvejo milijonui atliktų narkozių.  

Pav. 8. Nuolatinis kokybės gerinimo procesas 

Efektyviai kokybės kontrolės ir paslaugų gerinimo sistema veiks tik tuomet, jei bus 

įgyvendinti šie reikalavimai: 

1) kokybės kontrolės komandoje dirbantys žmonės turės pakankamus įgaliojimus;

2) vertinama sistema turės aiškią struktūrą ir funkcijas (pvz., TS);

3) bus nustatyti pakankamai aiškūs pagalbos teikimo standartai, patvirtinti protokolai;

4) bus nustatyti aiškūs pagalbos kokybės kriterijai, vertinamos išeitys ir/ar komplikacijos.

Yra išskiriama keletas TS kokybės vertinimo aspektų (laukų): 

1) medicinos pagalba (prieinamumas, į pacientą orientuota pagalbos sistema);

2) personalo išsilavinimas (licencijos, specializuoti traumos kursai, konferencijos, tyrimai);

3) profesionalumas (darbuotojų motyvacija ir atskaitomybė);
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4) pagalbos organizavimo sistemiškumas (vieninga TS, protokolai, standartai, elektroninės

pacientų kortelės);

5) įrodymais pagrįsta klinikinė praktika (moksliniais įrodymais pagrįsti sisteminiai

sprendimai ir protokolai, traumos duomenų registras, kokybės kontrolės ir paslaugų

gerinimo sistema, traumos komiteto veikla);

6) komunikacija ir komandinis darbas (multidisciplininė specialistų komanda, rezidentų

mokymo programoje įtrauktos temos apie gedėjimą, gyvenimo pabaigos sprendimus,

kitus etinius pagalbos aspektus, konfliktinių situacijų sprendimas ir mokymai šioje

srityje).

Suprantama, kad kokybės samprata kinta priklausomai nuo vertintojo pozicijos. Jei 

pacientui svarbiausia kiek galima greičiau pasveikti ir grįžti į iki traumos buvusį aktyvumo lygį, 

tai mokesčių mokėtojams bei administratoriams dažnai daug svarbiau yra pagalbos kaštai, 

kadangi visais atvejais turime gana ribotus išteklius, iš kurių turime užtikrinti vienodai 

kokybišką pagalbą visiems nukentėjusiems. O chirurgams ir kitiems asmens sveikatos priežiūros 

specialistams kokybė dažniausiai reiškia, kad teikiama pagalba atitinka tarptautinę praktiką ir 

įrodymais pagrįstos medicinos reikalavimus. Dažnai kokybės vertinime naudojama formulė, 

parodanti ryšį tarp pagalbos procesų optimizavimo, gydymo išeičių ir gydymo kaštų: 

Kokybė = 

pagalbos kokybė + gydymo išeitys 

kaštai 

Veiksniai turintys įtakos skubios medicinos pagalbos kokybei apibendrinti pav. 9. Trys 

svarbiausios dalys, į kurias reikia atsižvelgti vertinant paslaugų kokybę yra: pagalbos sistema, 

paciento būklė ir gydymo išeitys. 
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Pav. 9. Pagalbos kokybę nulemiantys veiksniai 

6.8.2. Paslaugų kokybės, teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo traumų, vertinimo 

kriterijai 

Procesų vertinimo kriterijai 

a) laikomasi patvirtintų rekomendacijų, protokolų ir įsakymų;

b) pacientų būklės sunkumas tinkamai įvertintas iki hospitalizavimo ir priėmimo skyriuje

(rūšiavimas, TK aktyvavimo kriterijai, pervežimo vietos pasirinkimo kriterijai);

c) nebuvo atidėliojama paciento apžiūra, tyrimai, gyvybiškai svarbios gydomosios

intervencijos;

d) nebuvo klaidų vertinant būklės sunkumą, skiriant pradinį gydymą, komunikuojant;

e) tinkamai užpildyti medicininiai dokumentai;

f) laiku atlikti ir įvertinti radiologiniai tyrimai;

g) laiku iškviesti reikiami konsultantai;

h) pacientas laiku pervežtas į operacinę;

i) pacientas nebuvo pervežtas ir/arba stacionarizuotas į įstaigą, kuri neteikia pagalbos

traumas patyrusiems pacientams.
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Iš daugelio išvardintų kriterijų rekomenduojama išsirinkti keletą svarbiausių kokybės 

kontrolės ir pacientų saugumo vertinimo rodiklių ir juos aprašyti detaliau. Pateikiama 

rekomenduojamą kontrolinį procesų vertinimo aprašą: 

1) GMP atvežusi pacientą į priėmimo skyrių priimančiai komandai perduoda pilnai ir

tvarkingai užpildytą paciento apžiūros ir gydymo lapą;

2) proporcija pacientų, kuriems buvo aktyvuota TK pagal ligoninėje/regione nustatytus TK

aktyvacijos kriterijus:

- sąmonės sutrikimai < 9 balų pagal GKS; 

- KD < 8 arba > 30 k/min.; 

- AKS < 90 mmHg; 

- SpO2 < 90%; 

- ŠSD > 120 k/min.; 

- stridoras; 

- lūžę du ilgieji kaulai ir/ar dubuo; 

- kiauriniai sužalojimai kakle, krūtinėje, juosmenyje; 

- įtariamas vidinis kraujavimas; 

- nestabili krūtinės ląsta; 

- nudegimas >18% kūno ploto ir /ar kvėpavimo takų nudegimas; 

- traumos metu įvyko galūnių amputacijos aukščiau plaštakų ar pėdų; 

- pacientas autoįvykio metu nukentėjo kaip pėstysis, dviratininkas, motociklininkas, 

važnyčiotojas; 

- pacientas nukentėjo sprogimo ar susišaudymo metu; 

- pacientas nukentėjo krisdamas daugiau nei iš 3 m. aukščio ar nardydamas; 

- vaduojant nukentėjusįjį reikėjo gelbėtojų pagalbos. 

3) proporcija stacionarizuotų į II-III lygio traumos centrus pacientų, kuriems diagnozuota

sunki trauma atsižvelgiant į anatominius kriterijus:

- kiauryminės galvos, kaklo, liemens, žasto, šlaunies žaizdos; 

- nestabili krūtinės ląsta; 

- 2 stambių ilgųjų kaulų (žastikaulio, šlaunikaulio) lūžiai; 

- sutraiškytos, deformuotos, netekusios odos galūnės; 

- amputacija aukščiau riešo ir/arba pėdos; 

- dubens lūžiai; 

- atviri ir/arba impresiniai kaukolės lūžiai; 
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- paralyžius. 

4) proporcija pacientų, kuriems taikyta reabilitacija, kinezetarapija, darbo terapija;

5) proporcija pacientų, kuriems atlikti tyrimai dėl alkoholio ir/arba narkotinių medžiagų

vartojimo.

Gydymo išeičių vertinimo kriterijai: 

a) mirštamumas;

b) ligotumas (komplikacijų dažnis);

c) stacionarizavimo ITS trukmė;

d) bendra stacionarizavimo trukmė;

e) gyvenimo kokybė/grįžimas į ankstesnę veiklą;

f) pacientų/artiųjų pasitenkinimas sveikatos priežiūros paslaugomis.

Iš daugelio išvardintų kriterijų rekomenduojama išsirinkti keletą svarbiausių kokybės 

kontrolės ir pacientų saugumo vertinimo rodiklių ir juos aprašyti detaliau. Pateikiama 

rekomenduojamą kontrolinį procesų vertinimo aprašą: 

1) mirštamumas (30 dienų laikotarpiu nuo stacionarizavimo);

2) stacionarizavimo ITS trukmė (kai ISS > 12);

3) bendra stacionarizavimo trukmė (kai ISS > 12);

4) komplikacijos stacionarizavimo metu (bent vienas iš žemiau išvardintų nepageidaujamų

įvykių):

- ligoninėje įyta infekcija (pneumonija, kateterinis sepsis, žaizdos infekcija, 

TLK-10 kodai: J12.0–J18.9, J95.88, T814-T815, T802-T803, A227-A228 

or B377-B378 or A40-A42, K650-K651 or T814T815); 

- jatrogeninis pneumotoraksas (TLK-10 kodai: T81.2, J95.80); 

- miokardo infarktas (TLK-10 kodai: I21-I22); 

- ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas (TLK-10 kodai: N17-N20); 

- giliųjų venų trombozė (GVT) (TLK-10 kodai: I.80.0-I81); 

- plaučių arterijos tromboembolija (PATE) (TLK-10 kodai: I26-I27); 

- pakartotinė intubacija per 24 val. po ekstubavimo; 

- mirtis per pirmas 30 min. nuo atvykimo į ligoninę.  

5) tromboembolinių komplikacijų profilaktika pradėta per 24 val. nuo atvykimo:

- pacientai, kuriems diagnozuoti ilgųjų kaulų ir/arba dubens lūžiai, krūtinės 

ir/arba pilvo organų sužalojimai; 
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- visi pacientai > 18 metų; 

- visi stacionarizuoti suaugusieji sunkias traumas patyrę pacientai; 

- visi mirę pacientai gydymo įstaigoje praleidę > 24 val. 

6) traumas patyrusių pacientų apžiūros ir gydymo priėmimo skyriuje trukmė (kai ISS >

12);

7) neplanuotas pakartotinis pacientų stacionarizavimas per 30 dienų po išrašymo iš

ligoninės.

Kokybės kontrolės ir pacientų saugumo audito įgyvendinimas 

Pagrindiniai kokybės kontrolės ir pacientų saugumo audito tikslai yra: 

1) įvertinti TS paslaugų kokybę;

2) įvertinti TS saugumą;

3) identifikuoti sritis, kuriose reikia personalo mokymų;

4) gauti nepriklausomų ekspertų rekomendacijas, įvertinimą.

Paprastai šią veiklą įgyvendina gydymo įstaigos medicininio audito tarnyba ir/arba 

specialiai TS kokybės kontrolės grupė bendradarbiaujanti su įstaigos traumos komitetu. 

Priklausomai nuo turimų išteklių, pacientų skaičiaus galima taikyti įvairias kokybės gerinimo ir 

pacientų saugumo užtikrinimo strategijas – kai kurios įstaigos analizuoja visus sunkios traumos 

atvejus, kitos vertina tik mirties atvejus, identifikuotas komplikacijas bei konfliktines situacijas 

ir tik tam tikrą skaičių atsitiktinai atrinktų traumos atvejų (ne mažiau nei 20 atvejų per metus). 

Pagalbą traumas patyrusiems pacientams teikiantys gydytojai (chirurgai, ortopedai, 

anesteziologai-reanimatologai) turi dalyvauti ne mažiau nei 50 proc. audito grupės rengiamų 

aptarimų ir/arba organizuojamų mokymų, siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei saugumą. 

Visais atvejais nustačius nepageidaujamą įvykį, turėtų būti pasiūlomi ir konkretūs 

sprendimai, kaip sumažinti šio įvykio pasikartojimą ateityje: 

- peržiūrimi, atnaujinami arba kuriami nauji protokolai, rekomendacijos, tvarkų 

aprašai; 

- organizuojami tiksliniai mokymai (straipsnio ar klinikinio atvejo aptarimas, 

konferencija, kt.); 

- komandinio darbo (koordinavimo, komunikacijos, funkcijų pasiskirstymo) 

optimizavimas; 

- naujų išteklių, patalpų, priemonių poreikių įvertinimas ir skyrimas; 

- išorinio eksperto vertinimas ir ataskaitos pristatymas. 
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Visais atvejais padarius vienokius ir kitokius pakeitimus situacija turi būti vertinama 

pakartotinai ir nustatoma, ar panaudotos korekcinės priemonės yra naudingos ir efektyvios. Iš 

esmės, kokybės gerinimo procesas yra nuolatinis ciklas, kurio metu identifikuojamos problemos, 

ieškoma sprendimų kaip pagerinti darbo kokybę ir saugumą, įgyvendinamos konkretūs 

sprendimai ir/arba priemonės sumažinančios nepageidaujamų įvykių pasireiškimo tikimybę ir 

iškart pradedamas pakartotinis rezultatų vertinimas (Priedas 6). 

6.9. Ekonominiai rodikliai 
Pasirinkdami tam tikrą TS sprendinį sveikatos politikai, administratoriai ir ligonių kasų 

atstovai turi atsižvelgti tiek į galimą klinikinę naudą, tiek į galimą ekonominį efektą. Rengiant 

detalų TS aprašą (įsakymus, sutartis, protokolus, kt.) rekomenduojama atlikti svarbiausių 

ekonominių rodiklių įvertinimą ir analizę. Siūloma efektyvumo vertinimui naudoti pagal 

gyvenimo kokybę adaptuotus gyvenimo metus (ang.- quality-adjusted life year (QALY)), taip pat 

sveikatos priežiūros sistemos patiriamas išlaidas ir dėl mirties ir/ar invalidumo prarastas asmens 

pajamas.  

6.10. Ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai traumos srityje 
Įkūrus vieningą TS (traumos tinklą, traumos klasterį), kaip rodo kitų šalių patirtis, atsiranda 

impulsas bei galimybės pradėti naujus tyrimus traumos srityje. Viena vertus, atsiranda didesnis 

poreikis įvertinti esamą sveikatos priežiūros sistemos padėtį (trūkumai ir klaidos), kita vertus, 

svarbu palyginti skirtingus pagalbos teikimo traumos atveju modelius, įvertinti mokymų, 

organizacinių ar infrastruktūrinių sprendimų įtaką pagalbos teikimui bei gydymo išeitims. Turint 

šalyje vieningą traumos informacinę sistemą (registrą) ir bendradarbiaujant su ligonių kasomis, 

socialinio draudimo ministerija, savivaldybėmis bei kitomis institucijomis galima atlikti 

klinikines studijas su labai konkrečiomis hipotezėmis, prognozuojamais skaičiais. Šiuos 

rezultatus taip pat galima panaudoti ir ekonominiam pagalbos teikimo modelio įvertinimui, 

naujų traumos klasterio finansavimo šaltinių paieškai ir kt. 

Siekiant gerinti traumos centruose dirbančių specialistų pasirengimą, kompetenciją, 

pripažinimą tarptautinėje bendruomenėje, aukštesnio lygio traumos centrams taip pat 

rekomenduojama vykdyti ir įvairius bazinius, ikiklinikinius mokslinius tyrimus traumų gydymo 

bei mokymų srityje. Reiktų ypatingai skatinti tokius tyrimus vykdančių mokslininkų grupių 

bendradarbiavimą su kitų sričių tyrėjais (pvz., lazerių, kompiuterinės įrangos, ultragarso, 

nanotechnologijų, kt.), privačiomis įmonėmis, medicinos priemonių gamintojais, farmacinėmis 

kompanijomis. 
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Bet kuris tyrimas turi būti tinkamai įregistruotas, vykdomas laikantis nustatytų bioetikos 

normų, geros klinikinės ir epidemiologinės praktikos standartų.  

Vienas iš Nacionalinio traumos komiteto veiklos prioritetų turėtų būti įvairių mokslinių 

tyrimų traumos srityje skatinimas, viešinimas, finansavimo paieškos, gautų tyrimo rezultatų 

sklaida ir panaudojimas, siekiant pagerinti paslaugų traumas patyrusiems pacientams kokybę. 

6.11. Protokolai, kuriuos rekomenduojama įdiegti traumos sistemoje 
TS rekomenduojama įdiegti šiuos protokolus: 

- Sunkias traumas patyrusių pacientų gydymas; 

- Masyvios kraujo komponentų transfuzijos protokolas; 

- Galvos smegenų traumų gydymas; 

- Neurokomplikuotų stuburo traumų gydymas; 

- Proksimalinių šlaunikaulio lūžių gydymas (fast-track chirurgija); 

- Sudėtingus, dauginius kaulų lūžius (taip pat dubens) patyrusių pacientų gydymas; 

- Vaikų patyrusių sunkias traumas gydymas; 

- Sunkius nudegimus patyrusių pacientų gydymas; 

- Tromboembolinių komplikacijų profilaktika sunkių traumų atvejais;  

- Organų donorystė (multiorganinių donorų paruošimas, kt.). 
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PRIEDAI 
Priedas Nr. 1 Pacientų dokumentai (kortelės, ligos istorijos, kt.). 

103 



104 



105 



Priedas Nr. 2  
Traumos sunkumo skalė 

Traumos sunkumo skalė 
Traumos sunkumo skalė (TSS) yra anatominė sunkias traumas patyrusių pacientų būklės 

vertinimo sistema. Kiekvieno patirto sužalojimo sunkumas įvertinamas naudojant trumpąją 

traumos skalę (TTS) priskiriant juos šešioms kūno sritims (galva, veidas, krūtinė, pilvas, 

galūnės (įskaitant dubenį), minkštieji audiniai). TSS skaičiavimui naudojami tik didžiausi 

įverčiai kiekvienoje iš šešių kūno sričių. TSS galutinė reikšmė apskaičiuojama sudedant 3 

sunkiausiai sužalotų kūno regionų TTS įverčius pakeltus kvadratu (žr. pavyzdį): 

(1)TTS2 + (2)TTS2 + (3)TTS2 = TSS 

Traumos sunkumo skalėje vertės gali svyruoti nuo 0 iki 75 balų. Jei bent vienas 

sužalojimas pagal TTS yra įvertinamas 6 balais (nesuderinamas su gyvybe sužalojimas), tai TSS 

automatiškai yra prilyginamas 75 balams. TSS yra viena iš nedaugelio anatominių traumos 

sunkumo įvertinimo sistemų tiesiogiai koreliuojančių su mirštamumu, stacionarizavimo trukme, 

komplikacijų dažniu ir kitais dažnai naudojamais traumos sunkumo indikatoriais. Šios sistemos 

trūkumas yra tai, kad klaidos nustatant TTS iškreipia galutinį traumos sunkumo įvertinimą, 

skirtingo pobūdžio ir lokalizacijos traumos gali būti įvertinamos vienoda balų suma, 

apskaičiuojant galutinę TSS vertę neatsižvelgiama į dalies anatominių sričių sužalojimus. Dar 

vienas svarbus trūkumas yra tai, kad TSS negali būti naudojama identifikuoti sunkias traumas 

patyrusius pacientus iki gydymo pradžios arba jį pradėjus, kadangi dalis sužalojimų nustatomi 

tik pilnai užbaigus paciento ištyrimą ir/arba operacijų metu. 

Šiuo metu klinikinėje praktikoje dažniausiai naudojama 1990 m. atnaujinta trumpoji 

traumos skalė (TTS). Sužalojimų sunkumas vertinamas balais nuo 1 iki 6 (1- lengvais 

sužalojimas, 5- kritiniai ir gyvybei grėsmingi sužeidimai, 6- su gyvybe nesuderinami 

sužalojimai). TTS nėra nuosekli traumos sunkumo vertinimo skalė, todėl skirtumas tarp TTS1 ir 

TTS2 nėra toks pat kaip tarp TTS4 ir TTS5.  

TTS Traumos pobūdis 

1 Lengva 

2 Vidutinio sunkumo 

3 Sunki 

4 Labai sunki 

5 Kritinė 

6 Nesuderinama su gyvybe 
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TSS apskaičiavimo pavyzdys: 

Kūno sritis Sužeidimo apibūdinimas TTS TTS2

Galva ir kaklas Galvos smegenų kontuzija 3 9 

Veidas Be sužalojimų 0 

Krūtinė Nestabili krūtinės ląsta 4 16 

Pilvas Nedideli kontūziniai židiniai kepenyse 
Blužnies plyšimas (blužnis fragmentuota) 

2 
5 25 

Galūnės Šlaunikaulio lūžis 3 

Minkštieji audiniai Be sužalojimų 0 

Traumos sunkumo skalė: 50 

Įvairių kūno sričių sužalojimų įvertinimo pagal trumpąją traumos skalę (TTS) pavyzdžiai: 

Kepenų sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Subkapsulinė, <10% paviršiaus ploto 2 
Plyšimas Kapsulės plyšimas, <1 cm gylio plyšimas 2 

II Hematoma Subkapsulinė, 10-50% paviršiaus ploto 2 
Plyšimas Intraparenchiminė, <10 cm diametro 2 

Kapsulės plyšimas, iki 1-3 cm gylio plyšimas, <10 cm ilgio 2 
III Hematoma Subkapsulinė, >50% paviršiaus ploto arba didėjanti 3 

Plyšusi subkapsulinė arba intraparenchiminė hematoma 3 

Plyšimas 
Intraparenchiminė hematoma >10 cm arba didėjanti 3 
>3 cm parenchymal gylio plyšimas 3 

IV Plyšimas Parenchimos plyšimas apimantis 25-75% kepenų skilties 
arba 1-3 segmentus vienoje skiltyje 

4 

V Plyšimas Parenchimos plyšimas apimantis >75% kepenų skilties 5 

K/G pažaida 
arba >3 segmentus vienoje skiltyje 
Retrohepatinės tuščiosios venos, pagrindinių kepenų venų ir portinių 
šakų plyšimai 

5 

K/G pažaida Kepenų atplyšimas nuo magistralinių kraujagyslių 6 
* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams
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 Blužnies sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Subkapsulinė, <10% paviršiaus ploto 2 
Plyšimas Kapsulės plyšimas, <1 cm gylio plyšimas 2 

II Hematoma Subkapsulinė, 10-50% paviršiaus ploto 2 
Plyšimas Kapsulės plyšimas, <5 cm diametro 2 

Kapsulės plyšimas, iki 1-3 cm gylio plyšimas, kuris neapima 
trabekulinių kraujagyslių 

2 

III Hematoma Subkapsulinė, >50% paviršiaus ploto arba didėjanti 3 
Plyšusi subkaspulinė arba intraparenchiminė hematoma 3 

Plyšimas 
Intraparenchiminė hematoma >5 cm arba didėjanti 3 
>3 cm gylio plyšimas apimantis trabekulines kraujagysles 3 

IV Plyšimas Plyšimas apimantis segmentines arba vartų kraujagysles, sukeliantis 
blužnies kraujotakos sutrikimus (>25% blužnies) 

4 

V Plyšimas Fragmentuota blužnis 5 
K/G pažaida Blužnies vartų plyšimas arba devaskulerizuota blužnis 5 
* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Plonosios žarnos sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Sumušimas ar hematoma be kraujotakos sutrikimo 2 
Plyšimas Dalinio sienelės storio pažeidimas be perforacijos 2 

II Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis <50% sienelės 3 
III Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis >50% sienelės 3 
IV Plyšimas Plonosios žarnos pilnas plyšimas 4 
V Plyšimas Plonosios žarnos pilnas plyšimas su audinių defektu 4 

K/G pažaida Devaskuliarizuotas žarnos segmentas 4 
* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Storosios žarnos sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Sumušimas ar hematoma be kraujotakos sutrikimo 2 
Plyšimas Dalinio sienelės storio pažeidimas be perforacijos 2 

II Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis <50% sienelės 3 
III Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis >50% sienelės 3 
IV Plyšimas Storosios žarnos pilnas plyšimas 4 
V Plyšimas Storosios žarnos pilnas plyšimas su audinių defektu 4 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Tiesiosios žarnos sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Sumušimas ar hematoma be kraujotakos sutrikimo 2 
Plyšimas Dalinio sienelės storio pažeidimas be perforacijos 2 

II Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis <50% sienelės 3 
III Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis >50% sienelės 4 
IV Plyšimas Žarnos pilnas plyšimas nueinantis į tarpvietę 5 
V Plyšimas Devaskuliarizuotas žarnos segmentas 5 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams
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Diafragmos sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Sumušimas 2 
II Plyšimas ≤2 cm 3 
III Plyšimas 2-10 cm 3 
IV Plyšimas >10 cm ilgio ir ≤25 cm2audinių netekimu 3 
V Plyšimas su >25 cm2 audinių netekimu 3 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Dvylikapirštės sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Apimanti vieną dvylikapirštės žarnos dalį 2 
Plyšimas Dalinio sienelės storio pažeidimas be perforacijos 3 

II Hematoma Apimanti daugiau nei vieną dvylikapirštės žarnos dalį 2 
Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis <50% sienelės 4 

III Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis 50-75% sienelės (II dalies) 4 
Kiaurinis plyšimas apimantis 50-100% sienelės (I, III, IV dalies) 4 

IV Plyšimas Kiaurinis plyšimas apimantis >75% sienelės (II dalies) 5 
Apimantis spenelį ar distalinę BTL dalį 5 

V Plyšimas Masyvus dvylikapirštės bei kasos komplekso plyšimas 5 
K/G pažaida Devaskuliarizuotas žarnos segmentas 5 
* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Kasos sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Sumušimas Sumušimas be kasos latako pažeidimo 2 
Plyšimas Paviršinis plyšimas be kasos latako pažeidimo 2 

II Hematoma Didelė hematoma be kasos latako pažeidimo ar audinių netekimo 2 
Plyšimas Gilus plyšimas be kasos latako pažeidimo ar audinių netekimo 3 

III Plyšimas Skersinis plyšimas kasos kūno-uodegos srityje / latako pažeidimas 3 
IV Plyšimas Skersinis plyšimas kasos galvos srityje / spenelio pažeidimas 4 
V Plyšimas Masyvus kasos galvos ir dvylikapirštės plyšimas 5 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Inkstų sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Sumušimas Mikro- ar makrohematurija 2 
Hematoma Subkapsulinė, nedidėjanti, parenchima nepažeista 2 

II Hematoma Nedidėjanti pararenalinė hematoma apimanti paranefriumą 2 

Plyšimas <1 cm gylio žievinio sluoksnio plyšimas be šlapimo ekstravazacijos 2 

III Plyšimas <1 cm gylio žievinio sluoksnio plyšimas be šlapimo ekstravazacijos, 
be kolektorinės sistemos pažeidimo 

3 

IV Plyšimas Parenchimos plyšimas apimantis žievinį ir šerdinį sluoksnius, kolektorinę 
sistemą 

4 

K/G pažaida Main renal artery or vein injury with contained hemorrhage 4 
V Plyšimas Fragmentuotas inkstas 5 

K/G pažaida Inkstas devaskuliarizuotas, nuplėštos magistralinės kraujagyslės 5 
* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams
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Ureterių sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Sumušimas arba hematoma be vientisumo pažeidimo 2 
II Plyšimas Plyšimas apimantis <50% sienelės 2 
III Plyšimas Plyšimas apimantis >50% sienelės 3 
IV Plyšimas Skersinis plyšimas ir devaskuliarizacija <2 cm ilgyje 3 
V Plyšimas Avulsija ir devaskuliarizacija >2 cm ilgyje 3 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Šlapimo pūslės sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Hematoma Sumušimas, intramuralinė hematoma 2 
Plyšimas Dalinio sienelės storio plyšimas 3 

II Plyšimas Ekstraperitoninis plyšimas <2 cm 4 
III Plyšimas 

Ekstraperitoninis (>2 cm) arba intraperitoninis (<2 cm) plyšimas 
4 

 
IV Plyšimas Intraperitoninis plyšimas >2 cm 4 
V Plyšimas Ekstraperitoninis arba intraperitoninis plyšimas, apimantis šlapimo 

pūslės kaklelį ir/arba šlapimtakių angas 
4 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams  

Šlaplės sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Sumušimas Kraujas šlaplėje (uretrograma normali) 2 
II Pertempimas Šlaplės prailgėjimas be kontrasto ekstravazacijos 2 

III Dalinis Kontrasto ekstravazacija pažeidimo vietoje ir užsipildžiusi 
šlapimo pūslė 

2 
plyšimas 

IV Pilnas Kontrasto ekstravazacija pažeidimo vietoje ir neužsipildžiusi 
šlapimo pūslė, <2 cm atstumas tarp šlaplės galų 

3 
plyšimas 

V Pilnas 
plyšimas 

Pilnas šlaplės plyšimas kai atstumas tarp jos galų >2 cm arba 
kartu yra prostatos arba makšties pažeidimas 

4 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimams

Pilvo kraujagyslių sužalojimai*  
Laipsnis† Apibūdinimas TTS 

I Smulkios viršutinės pasaitinės arterijos ar venos šakos NS 
Smulkios apatinės pasaitinės arterijos ar venos šakos NS 
Diafragmos arterija/vena NS 
Lumbalinė arterija/vena NS 
Testikuliarinė arterija/vena NS 
Ovarinė arterija/vena NS 
Kitos smulkios arterijos/venos, jei jas tenka perrišti NS 

II Dešinioji, kairioji arba bendroji kepenų arterija 3 
Blužnies arterija/vena 3 
Kairioji arba dešinioji skrandžio arterijos 3 
Gastroduodenalinė arterija 3 
Apatinė pasaitinė arterija arba vena 3 
Pirmosios mezenterinių arterijų ar venų šakos 3 
Kitos savo pavadinimus turinčios kraujagyslės, jei jas tenka perrišti 3 

III VIršutinės pasaitinės venos kamienas 3 
Renal arterija/vena 3 
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Klubinė arterija/vena 3 
Hipogastrinėarterija/vena 3 
Apatinė tuščioji vena žemiau renalinių kraujagyslių 3 

IV Viršutinės pasaitinės arterijos kamienas 3 
 Truncus coeliacus 3 
Apatinė tuščioji vena aukščiau renalinių kraujagyslių ir žemiau kepenų 3 
Aorta žemiau renalinių kraujagyslių 4 

V Vartų vena 3 
Kepenų venos (ekstrahepatinės) 3/5 
Apatinė tuščioji vena (retrohepatinė ir suprahepatinė jos dalis) 5 
Aorta virš renalinių kraujagyslių, bet žemiau diafragmos 4 

* Ši klasifikacija taikoma tik ekstraparenchiminių kraujagylių sužalojimams įvertinti. Jei kraujagyslė yra
sužalota <2 cm nuo kurio nors organo parenchimos, tai reikia naudoti atitinkamo organo sužalojimų 
sunkumo vertinimo skalę.  

† Politraumos atveju pridėkite vieną balą III ir IV laipsnio sužalojimams apimantiems >50% 
kraujagyslių  spindžio. Nuimkite vieną balą jei yra IV-V laipsnio sužalojimai, tačiau pažeidimas apima <25% 
kraujagyslės  spindžio.  

Krūtinės sienos sužalojimai*  
Laipsnis† Apibūdinimas TTS 

I Sumušimas Bet kokio dydžio 1 
Žaizda Odos ir poodžio 1 
Lūžis Uždaras <3 šonkaulių; uždaras, be dislokacijos raktikaulio 1-2 

II Žaizda Odos, poodžio ir raumenų 1 
Lūžis Uždaras ≥3 greta esančių šonkaulių 2-3 

Atviras arba su poslinkiu raktikaulio 2 
Uždaras ir be dislokacijų krūtinkaulio 2 
Atviras arba uždaras menties 2 

III Žaizda Viso krūtinės sienos storio (kiaurinė), kai pažeista pleura 2 
Lūžis Atviras arba su dislokacija krūtinkaulio 2 

Vienos pusės „nestabili“ krūtinės ląsta (apima <3 šonkaulius) 3-4 
IV Žaizda Krūtinės sienos minkštųjų audinių defektas ir šonkaulių lūžiai 4 

Lūžis Vienos pusės „nestabili“ krūtinės ląsta (apima ≥3 šonkaulius) 3-4 
V Lūžis Abipusė „nestabili“ krūtinės ląsta (apima ≥3 šonkaulius) 5 

* Ši skalė apima tik krūtinės sienos sužalojimų sunkumo įvertinimą, o krūtinės ląstos bei pilvo ertmės organų
sužalojimai turi būti įvertinti atskirai. 
† Politraumos atveju pridėkite vieną balą III-V laipsnio sužalojimams. 

Ekstrahepatinių tulžies takų sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Tulžies pūslės sumušimas/hematoma 2 
Hepatoduodenalinio raiščio sumušimas/hematoma 2 

II Dalinis tulžies pūslės nuplyšimas nuo kepenų guolio; d. cysticus nepažeistas 2 
Tulžies pūslės plyšimas arba perforacija 2 

III Pilnas tulžies pūslės nuplyšimas nuo kepenų guolio 3 
D. cysticus pažeidimas 2-3 

IV Dalinis arba pilnas dešiniojo skiltinio latako pažeidimas 2-3 
Dalinis arba pilnas kairiojo skiltinio latako pažeidimas 2-3 
Dalinis bendrojo kepenų latako pažeidimas (<50%) 3 
Dalinis bendrojo tulžies latako pažeidimas (<50%) 3 

V Bendrojo kepenų latako pažeidimas >50% 4 
Bendrojo tulžies latako pažeidimas >50% 4 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimam

111 



Širdies sužalojimai  
Laipnis* Apibūdinimas TTS 

I Uždaras širdies sužalojimais su minimaliais EKG pokyčiais (nespecifiniai ST ar T 3 
 pokyčiai, prieširdinės ar skilvelinės ekstasistolės, persistuojanti tachikardija) 

Uždaras arba kiaurinis perikardo pažeidimas be miokardo sužalojimo ar 
tamponados 

3 

II Uždaras širdies sužalojimas, sukeliantis laidumo sutrikimus (dešiniosios arba 
kairiosios Hiso pluošto kojytės, kairiosios kojytės priekinio pluoštelio arba 
atrioventrikulinė jungties) arba išeminius pokyčius (ST depresiją ar T inversiją) be 
širdies nepakankamumo 

3 

Kiauriniai liestiniai miokardo sužalojimai, kai endokardas nepažeistas ir nėra 
tamponados 

3 

III 3-4 Uždara širdies trauma su daugybinėmis ir/arba multifokalinėmis skilvelinėmis 
ekstrasistolėmis (≥5 k/min) 

3- 4 Uždaras arba kiaurinis širdies sužalojimas su pertvaros plyšimu, triburio ar plaučių 
arterijos vožtuvo nesandarumu, papilinių raumenų disfunkcija, distalinių 
vainikinių arterijų tromboze nesukeliančiais širdies nepakankamumo 

3- 4 Uždaras perikardo plyšimas sukeliantis širdies įstrigimą susidariusioje angoje 
Uždaras širdies sužalojimas sukeliantis širdies nepakankamumą 3-4 
Kiauriniai liestiniai miokardo sužalojimai, kai endokardas nepažeistas, tačiau yra 
tamponados požymiai 

3 

IV Uždaras arba kiaurinis širdies sužalojimas su pertvaros plyšimu, triburio ar plaučių 
arterijos vožtuvo nesandarumu, papilinių raumenų disfunkcija, distalinių 
vainikinių arterijų tromboze, kai pasireiškia širdies nepakankamumas 

3 

Uždaras ar kiaurinis širdies sužalojimas, kai pasireiškia dviburio vožtuvo 
nesandarumas 

3 
5 

Dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo prieširdžio uždaras plyšimas arba 
kiaurinis sužalojimas 

 

V Uždaras ar kiaurinis širdies sužeidimas, sukeliantis proksimalinių vainikinių 
arterijų šakų trombozę 

5 

Kairiojo skilvelio uždaras plyšimas arba kiaurinis sužalojimas 5 
Širdies audinių defektas, kai netenkama >50% vienos kameros 5 

VI Širdies nuplyšimas nuo magistralinių kraujagyslių 6 
Širdies audinių defektas, kai netenkama >50% vienos kameros 6 

* Pridėkite vieną balą, jei yra keletas kiaurinių žaizdų vienoje širdies kameroje arba sužalotos kelios
širdies kameros 

Plaučių sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Sumušimas Vienos pusės, <1 skilties 3 
II Sumušimas Vienos pusės, viena skiltis 3 

Žaizda Paprastas pneumotoraksas 3 
III Sumušimas Vienos pusės, >1 skilties 3 

Žaizda Persistuojantis (>72 val.) oro nuosrūvis iš smulkių bronchų 3-4 
Hematoma Nedidėjanti intraparenchiminė hematoma 

IV Žaizda Didelis oro nuosrūvis (iš segmentinio ar skiltinio broncho) 4-5 
Hematoma Didėjanti intraparenchiminė hematoma 
K/G pažaida Pirmos eilės intrapulmoninių k/g šakų pažeidimas 3-5 

V K/G pažaida Vartų kraujagyslių plyšimas 4 
VI K/G pažaida Visiškas plaučio nuplyšimas vartų srityje 4 

* Politraumos atveju pridėkite vieną balą I-III laipsnio sužalojimam. Hemotoraksas
vertinamas prie krūtinės kraujagyslių sužalojimų 
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Krūtinės ląstos kraujagyslių sužalojimai  
Laipsnis* Apibūdinimas TTS 

I Tarpšonkaulinė arterija/vena 2-3 
Vidinė krūtininė arterija/vena 2-3 
Bronchų arterija/vena 2-3 
Stemplės arterija/vena 2-3 
Pusiau lykinė vena 2-3 
Bevardė arterija/vena 2-3 

II Lykinė vena 2-3 
Vidinė jungo vena 2-3 
Poraktikaulinė vena 3-4 
Bevardė vena 3-4 

III Miego arterija 3-5 
Bevardė arterija 3-4 
Poraktikaulinė arterija 3-4 

IV Krūtininė aorta (nusileidžiančioji dalis) 4-5 
Apatinė tuščioji vena (intratorakalinė dalis) 3-4 
Plaučių arterija, pirmos intraparenchiminės šakos 3 
Plaučių vena, pirmos intraparenchiminės šakos 3 

V Krūtininė aorta (kylančioji dalis ir lankas) 5 
Viršutinė tuščioji vena 3-4 
Plaučių arterija (kamienas) 4 
Plaučių vena (kamienas) 4 

VI Skersinis pilnas krūtininės aortos ar plaučių vartų kraujagyslių plyšimas 5 
* Politraumos atveju pridėkite vieną balą III-IV laipsnio sužalojimams, jei jie apima >50% kraujagyslės
spindžio ir atimkite vieną balą IV-V laipsnio sužalojimams, jei jie apima <25% kraujagyslės spindžio. 
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Priedas nr. 3 
Traumos centrų infrastruktūra reikalinga užtikrinti optimalią pagalbą sunkias traumas 
patyrusiems pacientams 

Įranga/infrastruktūra/organizacija 
(B – būtina, P- pageidautina) 

I lygio TC II lygio 
TC 

III lygio 
TC 

Priėmimo skyrius ir radiologinė diagnostika 
Pacientų priėmimas 24/7 B B B 
Traumos komanda 24/7 B B B 
Yra patvirtinti traumos komandos aktyvavimo kriterijai ir 
procesas, pagalbos teikimo protokolas, išankstinio 
informavimo apie pacientą iš GMP galimybė 

B B B 

Kraujo donorystės centras - - P 
Traumos centre yra patvirtintas masyvios transfuzijos 
protokolas 

P B B 

Traumos centre galima per 10-20 min. gauti mažiausiai 2 
vnt. netapatintos 0 Rh- šaldytos eritrocitų masės 

P B B 

Klinikinė laboratorija B B B 
Mikrobiologijos laboratorija P B B 
Gelbėjimo sraigtasparnio nusileidimo aikštelė - P B 
DPV aparatas B B B 
Pulsoksimetras B B B 
Kapnografija B B B 
Kraujo dujų ir pH analizatorius P B B 
Greitos infuzijos sistema P B B 
EKG monitorius B B B 
Defibriliatorius B B B 
Invazinio kraujospūdžio matavimas P B B 
Intubacijos priemonės suaugusiems ir vaikams B B B 
Bronchoskopas P B B 
Intraveninės infuzijos priemonės (PVK, CVK, IOK) B B B 
Chirurginių instrumentų rinkiniai: 

• Chirurginiam kvėpavimo takų atvėrimui B B B 
• Torakotomijai - P B 
• Pleuros drenažui B B B 
• Perikardo punkcijai B B B 
• Suprapubinėi kateterizacijai B B B 

Diagnostinė įranga: 
• Portatyvinis ultragarsas B B B 
• Portatyvinis rentgeno aparatas B B B 
• KT įranga P B B 
• Intervencinės radiologijos operacinė/angiografas - P B 
• MRT - P B 

Tempiamieji įtvarai ir imobilizacijos priemonės B B B 
Turniketai B B B 
Šildymo įranga: 

• Pacientams P B B 
• Infuziniams tirpalams bei kraujo preparatams P B B 

Įranga/infrastruktūra/organizacija 
(B – būtina, P- pageidautina) 

I lygio TC II lygio 
TC 

III lygio 
TC 
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Operacinė 

Pacientų priėmimas 24/7 B B B 
Chirurginių instrumentų rinkiniai: 

• Laparotomijai B B B 
• Dubens kaulų lūžių stabilizavimui (išorinei) P B B 
• Ilgųjų kaulų lūžių stabilizavimui (išorinei)
• Kraniotomijai P B B 
• Torakotomijai P P P 
• Pleuros drenažui B B B 
• Perikardo punkcijai B B B 
• Suprapubinėi kateterizacijai B B B 
• Branchoskopijai B B B 

Chirurginių specialybių gydytojų prieinamumas 24/7: 

• Chirurgas (bendras ar abdominalinis) B B B 
• Ortopedas traumatologas B B B 
• Neurochirurgas - P B 
• Nudegimų chirurgas - - B 
• Mikrochirurgas/plastikos chirurgas - - B 
• Kraujagyslių chirurgas - P B 
• Intervencinis radiologas - P B 
• Urologas - P B 
• Akušeris ginekologas - P B 
• Akių gydytojas (operuojantis) - - B 
• ANG (operuojantis) - - B 
• Veido žandikaulių chirurgas - - B 
• Vaikų chirurgas - P B 
• Vaikų ortopedas traumatologas - P B 

Nechirurginių specialybių gydytojų prieinamumas 24/7: 

• Skubios pagalbos gydytojas P P P 
• Radiologas B B B 
• Anesteziologas reanimatologas B B B 
• Kardiologas - P B 
• Transfuziologas/hematologas - P B 
• Terapeutas B B B 
• Infekcinių ligų gydytojas - P B 
• Nefrologas - P B 
• Psichiatras - P B 
• Psichologas - P B 
• Vaikų ligų gydytojas - P B 
• Vaikų anteziologas reanimatologas - P B 

Informacinės sistemos, skirtos radiologinių vaizdų ir tyrimų perdavimui: 

Teleradiologinė/telemedicinos sistema P P P 
Įranga/infrastruktūra/organizacija 

(B – būtina, P- pageidautina) 
I lygio TC II lygio 

TC 
III lygio 

TC 

Personalo mokymai: 
Traumos komandos gydytojai apmokyti specializuotos B B B 
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reanimacinės pagalbos traumų atveju ( ATLS/ETC 
kursai) 
Priėmimo skyriaus, operacinės ir reanimacijos slaugytojos 
apmokytos specializuotos reanimacinės pagalbos traumų 
atveju (Trauma II, ATLS slaugytojoms ar lygiaverčiai 
kursai) 

B B B 

Duomenų rinkimas ir kokybės auditas: 
Traumos centras naudoja elektroninę duomenų 
apsikeitimo sistemą skirtą rinkti duomenis apie pagalbos 
traumas patyrusiems pacientams kokybę 

P B B 

Traumos centras reguliariai audituoja savo veiklos 
rezultatus, aptaria mirties atvejus, taip bent dalį likusiųjų 
pacientų, siekiant pagerinti pagalbos traumas patyrusiems 
pacientams kokybę 

P B B 

Ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai traumos srityje 
Traumos centras vykdo ikiklinikinius ir/arba klinikinius 
tyrimus traumos srityje, rengia pranešimus šiomis 
temomis, publikuoja savo tyrimų rezultatus 

- P B 

Bendradarbiavimas su GMP ir kitomis tarnybomis 
Traumos centras bendradarbiauja su GMP ir kitomis 
tarnybomis regione, koordinuoja pagalbos teikimą 
nukentėjusiems nuo traumų regione, siekiant pagerinti 
pagalbos kokybę ir greitį. 

P P B 

Organų donorystė 
Traumos centras turi patvirtintus smegenų mirties, 
multiorganinių donorų rengimo protokolus ir dalyvauja 
rengiant donorus  

P B B 
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Priedas nr. 4  
Atmintinė paciento būklės vertinimui 

Sąmonės vertinimas pagal AVPU skalę 

AVPU skalė yra greitas būdas pirminės apžiūros metu įvertinti paciento sąmonės būklę, stebint 

paciento reakciją į įvairius dirgiklius.  

AVPU skalės pavadinimas sudarytas iš galimų reakcijų į dirgiklį pirmųjų raidžių: 

A (alert) – sąmoningas; 

V (voice)- kalba, balsas, garsas; 

P (pain) – skausmas; 

U (unresponsive) – be atsako, nesąmoningas. 

A. Paciento sąmonės būklę įvertinsime A raide, jei: 

• pacientas pasako savo vardą;

• pacientas žino kur šiuo metu randasi;

• pacientas žino datą;

• pacientas pasakoja įvykio aplinkybes.

V. Paciento sąmonės būklę įvertinsime V raide, jei: 

• Pacientas neatsako nei į vieną iš aukščiau pateiktų klausimų, tačiau kalbant atsimerkia ar

judina galūnes;

• Garsiai pašaukus pacientas atsimerkia, judina galūnes.

P. Paciento sąmonės būklę įvertinsime P raide, jei pacientas neatitinka nei A nei V kriterijų, tačiau 

sureaguoja į skausminį dirgiklį: atsimerkia, judina galūnes. Paciento sąmonės vertinimas P raide, 

apytiksliai atitinka 8 balų sąmonės vertinimą pagal GKS. 

U. Paciento sąmonės būklę įvertinsime U raide, jei pacientas neatsakinėja į klausimus, garsiai 

pašaukus ir po skausminio dirgiklio pacientas neatsimerkia, nejudina galūnių. 
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Sąmonės vertinimas pagal Glasgo (Glasgow) komų skalę (GKS) 
Verinimo kriterijus Balai 

Atsimerkimas 
Niekada neatsimerkia 1 
Atsimekia į skausmą 2 

Atsimekia į garsą 3 
Atsimerkia spontaniškai 4 

Kalba 
Nekalba 1 

Taria neiškius garsus 2 
Taria nesuprantamus žodžius 3 

Kalba dezorentuota (neprasminga) 4 
Kalba orientuota (prasminga) 5 

Motorika 
Jokio atsako, judesių nėra 1 

Ekstenzija 2 
Nenormali fleksija 3 

Fleksija ir atitraukimas 4 
Lokalizuoja skausmą 5 

Vykdo paliepimus 6 

Rekomenduojami tyrimai esant raudonam traumos kodui: 

- Bendras kraujo vaizdas; 

- Kalis, Natris, Urea, Kreatininas; 

- SPA, INR, DATL; 

- Kraujo grupė; 

- Kraujo tapatumo mėginiai ir 2 vnt eritrocitų masės tapatinimas; 

- Kraujo tyrimas dėl alkoholio, kai nukentėjęs yra: motorinės autotransporto 

priemonės vairuotojas, dviratininkas, važnyčiotojas, pėstysis, darbuotojas, 

patyręs sunkią traumą darbe, kt. įstatymo numatyti atvejai. 

Rekomenduojami tyrimai esant geltonam traumos kodui: 

- bendras kraujo vaizdas; 

- kalis, natris, urea, kreatininas; 

- kraujo tyrimas dėl alkoholio, kai nukentėjęs yra: motorinės autotransporto priemonės 

vairuotojas, dviratininkas, važnyčiotojas, pėstysis, darbuotojas, patyręs sunkią 

traumą darbe, kt. įstatymo numatyti atvejai. 
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Priedas nr. 5 
Pervežimo lapas 

Duomenys apie pacientą 
Vardas, pavardė__________________________ 
Adresas ________________________________ 
Miestas _____________Pašto indeksas_______ 
Amžius______Lytis___________Svoris______ 
Telefonas_______________________________ 

Duomenys apie artimuosius 
Vardas, pavardė__________________________ 
Adresas ________________________________ 
Miestas _____________Pašto indeksas_______ 
Telefonas_______________________________ 
Giminystės ryšys_________________________ 

Data ir laikas 
Data_________/_____________/____________ 
Traumos laikas__________________________ 
Atvykimas į skubios pagalbos skyrių_________ 
Atvykimas į operacinę_____________________ 
Pervežimo pradžia________________________ 

Išsami anamnezė (angl. AMPLE) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Paciento būklė atvykus 

ŠSD_________________EKG______________ 
AKS_____/__________KD______Temp._____ 
Preliminari diagnozė______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Gydymas pervežimo metu 

_______________________________________ 

Informacija apie įrangą 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Kontrolinis sąrašas 

Kvėpavimo takai ____intubacinis vamzdelis______Kaklo įtvaras 
Ventiliacija___Deguonis___SpO2____EtCO2___Pleuros 
drenažas 
Diagnostika__Krūtinės, kaklo ir dubens Rö__Laboratoriniai 
tyrimai 
Įranga. EKG____AKS___SpO2___Venos 
kateteris____Termometras ___Šlapimo 
kateteris______Įtvarai_______Skrandžio zondas 

Kraujotaka___Kristaloidiniai tirpalai___Kraujas 
       ___Medikamentai 

Informacija šeimai________________________ 

Siunčiantis gydytojas 
Vardas, pavardė_____________________________ 
Ligoninė___________________________________ 
Telefonas__________________________________ 

Priimantis gydytojas 
Vardas, Pavardė_________________________ 
Ligoninė_______________________________ 
Telefonas_______________________________ 

Šioje formoje yra visa informacija, kurią reikia persiųsti į priimančią įstaigą kartu su pacientu. 
Reduction of the time to definitive care in trauma patients: effectiveness of a new checklist system. Injury 34 (2003), 
187-190. 
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Priedas Nr.6 

NEPAGEIDAUJAMŲ IR/ARBA MIRTIES ATVEJŲ AUDITO LAPAS Nr. 1 
Aptarimo data: __________________________________________________ 

Nepageidaujamo įvykio ir/arba mirties data: __________________________ 

Pacientas: ___________________________ 

Ligos istorijos nr.: _____________________ 

TYRIMO PRIEŽASTIS: 

� atsitiktinai atrinktas atvejis � netinkama pagalba � įrangos problemos 
� mirtis � komunikacijos problemos � kita 

IDENTIFIKUOTOS PROBLEMOS: 

Reikšmingi veiksniai: 
� nerasta � sisteminės klaidos � susiję su liga � susiję su gydymu 

Prevencijos galimybė: 
� neišvvengiama � potenciliai išvengiama � išvengiama 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

REKOMENDACIJOS: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

SPRENDIMAI: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

TRAUMO KOMITETO NARIŲ PARAŠAI: 
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NEPAGEIDAUJAMŲ IR/ARBA MIRTIES ATVEJŲ AUDITO LAPAS Nr. 2 

Ekspertas: ______________________ 

Data: __________________________ 

Pagalba iki hospitalizavimo 
K/t priežiūra tinkama I/v kateteris įkištas Laikas įvykio vietoje < 20 

min 
Intervencijos tinkamos Infuzinė terapija adekvati Savalaikis transportavimas 
Tinkamai užpildyta GMP kortelė 

Jei buvo atlikta netinkamai, paaiškinkite: 
Pagalba priėmimo skyriuje 

Dalyvavo visa traumos komanda Registruoti gyvybiniai 
rodikliai 

Pamatuota temperatūra 

Komanda laikėsi ATLS principų GKS vertinta pakartotinai Infuzinė terapija adekvati 
K/t priežiūra tinkama ŠK/NGZ pagal indikacijas Kraujas pagal protokolą 
Kraujo dujos per 20 min po EIT Atlikti reikalingi lab tyrimai Rentgeno tyrimai laiku 
Aprašytas neurologinis statusas Įvertinta rizika (amžius, kt.) Sužeidimai dokumentuoti 
Atliktas eFAST tyrimas Adekvatus nuskausminimas SPS laikas < 6 val. 
KT atliktas laiku Kaklo imobilizacija 

tinkama 
Laikas iki ITS/OP < 2 val. 

Laiku iškviesti konsultantai (30 
min) 
Konsultantacijos aprašytos 

Jei buvo atlikta netinkamai, paaiškinkite: 
Pagalba operacinėje 

OP komanda susirinko laiku Hipotermija gydyta 
tinkamai 

Infuzinė terapija adekvati 

Anesteziologų brigada parengta Acidozė koreguota tinkamai Atlikti reikalingi lab 
tyrimai 

Laikas iki pjūvio < 30 min. Koaguliopatija gydyta 
tinkamai 

Protokolai užpildyti gerai 

Jei buvo atlikta netinkamai, paaiškinkite: 
Pagalba ITS 

Sekimo lapai užpildyti tinkamai Paskyrimai tinkamai 
aprašyti 

Kaklo imobilizacija tinkama Aprašytas perkėlimas 
Gydytojo vizitacija kasdien Laiku iškviesti konsultantai 
Mityba įvertinta kas 2 dienas 
GVT profilaktika nuo atvykimo 

Jei buvo atlikta netinkamai, paaiškinkite: 
Mirčių analizė 

Atlikta autopsija Įvertintas traumos 
sunkumas 

Duomenys įvesti į registrą Atvejis aptartas 
Jei buvo atlikta netinkamai, paaiškinkite: 

Žymėjimas: √ = taip; θ = ne; NT = netaikoma 
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Antrinė apžiūra

Suskaičiuok KD

Gyvybiniai rodikliai

Suskaičiuok pulsą

Išmatuok AKS

Patikrink saturaciją

AMPLE anamnezė

A. Paklausk, ar alergiškas

M. Sužinok, kokius vartoja 
vaistus

P. Išsiaiškink buvusias ligas 
ir traumas

L. Paklausk, kada valgė 
prieš įvykį

E. Išsiaiškink įvykio 
aplinkybes

Galva ir kaklas

Apžiūrėk ir išpalpuok veidą

Ištirk akis (vyzdžius, regą, 
jei įmanoma)

Apžiūrėk ausis, nosį dėl 
likvorėjos

Apžiūrėk ir išpalpuok 
plaukuotąją galvos dalį

Ištirk kaklą iš visų pusių

Krūtinė

Apžiūrėk

Auskultuok plaučius

Perkutuok krūtinės ląstą

Palpuok krūtinės ląstą

Pilvas ir dubuo

Apžiūrėk pilvą ir dubenį

Auskultuok pilvą

Palpuok pilvą 4 
kvadrantuose

Patikrink dubens stabilumą 
(jei nedaryta)

Galūnės

Apžiūrėk ir išpalpuok kojas 
iki pirštų galų

Apžiūrėk ir išpalpuok rankas 
iki pirštų galų

Patikrink pulsą rankose ir 
kojose

Įvertink galūnių judesius

Įvertink jutimus galūnėse

AMPLE anamnezėGalva ir kaklas Krūtinė Pilvas ir dubuo Galūnės

Pabaiga

Suskaičiuok Glasgow komų 
skalės balus

Imobilizuok įtariamą lūžįIšpalpuok trachėją

Apžiūrėk burną

Surink skausmo 
anamnezę, įvertink 
skausmo stiprumą

Sutvarstyk žaizdas

Priedas Nr.7 

Antrinės apžiūros algoritmas 
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Pirminė apžiūra

A 
Kvėpavimo takai

B 
Kvėpavimas

Įvertink 
kvėpavimo takų 
praeinamumą

Ar 
kvėpavimo 
takai atviri?

Taip

Ne

Įvertink 
kvėpavimą

C
Kraujotaka

D 
Neurologinė būklė

E
Viso kūno apžiūra

Ar įtari 
stuburo 
traumą?

Taip

Ne

C
Kraujotaka

Ar yra 
masyvus 
išorinis 

kraujavimas?

Taip

Ne

Ne

Taip

D
Neurologinė būklė

Vertink sąmonę 
pagal Glasgow 

komų skalę 

E
Viso kūno apžiūra

Greitai apžiūrėk 
priekinį kūno 

paviršių

Ar įtari 
stuburo 
traumą?

Taip

Ne

Apsaugok nuo 
hipotermijos

Pabaiga

Stabdyk 
išorinį 

kraujavimą

Ar spontaninis 
kvėpavimas 

pakankamas?

Ne

Taip

Pradėk gydyti 
šoką

Ar yra šoko 
požymių?

Duok kvėpuoti 
deguonies

Įvertink 
kraujotaką

Ištirk dėl vidinio 
kraujavimo krūtinę, 

pilvą, dubenį ir 
šlaunis

Imobilizuok 
kaklą rankomis

Vertink vyzdžių 
simetriškumą ir 
reakciją į šviesą 

Paversk ant šono 

Apžiūrėk nugarą

Pamatuok 
temperatūrą

Paversk ant šono 
taikydamas "log-

roll" techniką

Atverk 
rankomis

Įkišk orofaringinį 
ar nazofaringinį 

vamzdelį

Atsiurbk, jei 
matai sekretą

Pradėk ventiliuoti 
maišu su kauke

Pirmas kontaktas

A
Kvėpavimo takai

Užsidėk pirštines 

Pasisveikink su 
pacientu

Ne

Ar pacientas 
sąmoningas?

Taip

B
Kvėpavimas

Prisistatyk ir 
paklausk, kas 

atsitiko

Ar kvėpuoja?
Ne

Taip prad.g.
Atlik pradinį 
gaivinimą

Priedas Nr.8 
Pirminės apžiūros algoritmas 
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Glasgow komų skalė

Ar 
spontaniškai 
atsimerkia?

Atsimerkimas Kalba Motorika Suma

Paklausk, kas 
atsitiko

Paprašyk paspausti 
ranką

Sudėk gautus balus 
ir pažymėk

Ar 
atsimerkia 

pakalbinus?

Ar 
atsimerkia į 
skausmą?

Kalba

Skirk
4 balus

Skirk
3 balus

Skirk
2 balus

Skirk
1 balą

Ar atsako 
prasmingai 

rišliais 
sakiniais?

Ar atsako 
nerišliais 
sakiniais?

Ar taria tik 
pavienius 
žodžius?

Ar taria tik 
neaiškius 
garsus, 
dejuoja?

Skirk
5 balus

Skirk 
3 balus

Skirk
2 balus

Skirk
4 balus

Skirk
1 balą

Motorika

Ar vykdo 
paliepimus?

Ar lokalizuoja 
skausmą?

Ar ginasi nuo 
skausminio 
dirgiklio?

Ar lenkia 
bent vieną 

ranką?

Ar tiesia 
bent vieną 

ranką?

Suma

Pabaiga

Skirk
6 balus

Skirk
5 balus

Skirk
3 balus

Skirk
2 balus

Skirk
4 balus

Skirk
1 balą

Taip
Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

1. Vertink geriausią atsaką.
2. Iš pradžių pakalbink pacientą. Jei pakalbinus neatsako, vertink jo reakciją į skausmą.

Ar balų suma 
daugiau nei 

8?

Ne

Taip

Ar balų suma 
mažiau nei 

15?

Taip

Ne

Pažymėk 
"Koma"

Pažymėk 
"Sąmoningas"

Pažymėk 
"Sąmonės 
sutrikimas"

Sukelk skausmą, 
spausdamas 

krumpliais 
krūtinkaulį

Priedas Nr.9 
Neurologinės būklės pagal Glasgow komų skalę įvertinimo  algoritmas 
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Traumą patyrusio paciento 
transportavimas

Ar yra bent 
vienas aukščiau 

išvardintas 
sužalojimas?

Sužalojimai

Įvertink kitas aplinkybes:

- amžius (pacientas vyresnis kaip 
55 metų arba  vaikas ( reikėtų 
vežti į specializuotą vaikų 
traumos centrą);
- antikoaguliantų vartojimas ar 
krešumo sutrikimai;
- nudegimai (jei kitų sužalojimų 
nėra, vežama į nudegimų centrą, 
jei yra kitų sužalojimų, vežama į 
traumos centrą);
- galūnės sužalojimas, kai svarbu 
kuo greičiau suteikti pagalbą;
- nėštumas > 20 savaičių;
- GMP darbuotojo sprendimas;
-  inkstų nepakankamumas, kai 
reikalinga dializė.

Pabaiga

Sužalojimai Traumos 
mechanizmas

Kitos 
aplinkybės Užbaigimas

Gyvybinių funkcijų įvertinimas Kitos aplinkybės

Taip

Ne

Įvertink požymius:

- sąmonė pagal GKS <14 balų;
- sistolinis AKS <90 mmHg;
- kvėpavimo dažnis <10 arba 
>29 k./min.; 
- kūdikiui iki 1 metų kvėpavimo 
dažnis < 20 k./min.

Įvertink, ar yra žemiau išvardinti 
sužalojimai:

- visi kiauriniai galvos, kaklo, 
liemens, žasto ir šlaunies 
sužalojimai;
- nestabili krūtinės ląsta;
- dviejų ar daugiau galūnių 
proksimalinių kaulų lūžiai;
- sutraiškyta, suknežinta galūnė;
- galūnės amputacija aukščiau 
riešo arba čiurnos;
- dubens lūžimas;
- atviras kaukolės lūžimas arba 
impresija;
- paralyžius.

Įvertink galimus traumos 
mechanizmus:

- kritimas (suaugusiems iš 6 m (1 
aukštas - 3 m), vaikams iš >3 m 
arba iš 2-3 kartus didesnio už ūgį 
aukščio);
- eismo įvykis, galėjęs sukelti 
sunkių sužalojimų (po smūgio 
automobilio salono įlinkimas > 30 
cm nukentėjusiojo pusėje arba > 
45 cm kitoje automobilio vietoje; 
išsviedimas iš automobilio 
(visiškas arba dalinis); žuvęs 
kartu važiavęs keleivis; 
telemetrinės įrangos duomenys 
rodo, kad gali būti didelės 
energijos trauma);
- automobilio susidūrimas su 
pėsčiuoju ar dviratininku, kai jie 
nusviedžiami, pervažiuojami ar 
automobilis juda >32 km/ val. 
greičiu;
- motociklo avarija, kai jis 
važiuoja >32 km/ val. greičiu.

Traumos mechanizmas

Ne

Ar yra bent 
vienas aukščiau 

išvardintas 
požymis?

Ar yra bent 
vienas traumos 
mechanizmas?

Transportuok į 
artimiausią traumos 

centrą

Ne

Ar yra bent viena 
nurodyta 

aplinkybė?

Ne

Transportuok į 
artimiausią traumos 

centrą

Susisiek su 
dispečerine dėl 

transportavimo vietos

Užbaigimas

Užbaigimas Užbaigimas Užbaigimas

Taip Taip Taip

Taip

Ne
Ar artimiausia 

gydymo įstaiga 
yra II - III lygio 

traumos centras?

Gyvybinių funkcijų 
įvertinimas

Išskirtiniai transportavimo 
atvejai

Taip

Ne
Ar yra galimybės  
patikimai užtikrinti 
kvėpavimo takų 
praeinamumą?

Užbaigimas

Taip

Ne

Ar transportavimo 
metu pradėtas 

gaivinimas?

Transportuok į 
artimiausią ligoninę, 
turinčią 24/7 veikiantį 

SPS 

III lygio centrai - LSMUL KK, 
VGPUL, Santariškių vaikų 
ligoninė
II lygio centrai - Panevėžys, 
Šiauliai, Klaipėdos universitetinė 
ligoninė
I lygio centrai - Kėdainiai, 
Alytus, Utena, Marijampolė

Transportuok į 
II - III lygio traumos 

centrą

Transportuok į 
I lygio traumos 

centrą

Transportuok į 
II -III lygio traumos 

centrą

Įvertink išskirtinius 
transportavimo atvejus:

- nepalankios oro sąlygos;
- numatoma ilga pervežimo 
trukmė;
- vietinės GMP sistemos resursų 
trūkumas;
- aukštesnio lygio traumos 
centrai negali nedelsiant priimti 
paciento (pvz., masinė nelaimė 
ir/arba ekstremali situacija 
pačioje gydymo įstaigoje).

Ar yra bent vienas 
aukščiau 

išvardintas 
atvejis?

Ne

Taip

Transportuok į 
artimiausią traumos 

centrą

Priedas Nr.10 
Traumą patyrusio paciento transpotavimo algoritmas 
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Traumos komandos (TK) 
darbas

Pasirengimas darbui

Pabaiga

Pasirengimas 
darbui

Pagalbos 
teikimas SPS

Gydymo vietos 
nustatymas Stacionarizavimas

Aktyvavimas Gydymo vietos 
nustatymas

Taip

Ne

Atvyk į skubios 
pagalbos skyrių (SPS) 

per 5 minutes

Išklausyk GMP 
referavimo ir perimk 

pacientą

Pagalbos teikimas SPS

Ar pacientas 
atitinka TK 
aktyvavimo 
kriterijus?

Ar pacientas 
stabilus

Ne

Ar pacientui 
reikalingas 
operacinis 
gydymas?

Ne

Užbaigimas

Užbaigimas

Taip

Taip

Įvertink TK 
aktyvavimo 

kriterijus

Stacionarizavimas TK darbo pabaiga

Informuok 
koordinavimo skyrių

Informuok TK

Parenk priemones ir 
įrangą

Užsidėk asmenines 
apsaugos priemones

Atlik reikalingus 
papildomus tyrimus

Įvertink 
operacinio 

gydymo 
indikacijas

Įvertink, ar 
reikalingas 
gydymas 

intensyvios 
terapijos skyriuje 

(ITS)

Ar reikalingas 
gydymas 

ITS?

Ne

Taip

Įvertink 
stacionarizavimo 

chirurgijos 
terapainiame 

skyriuje 
indikacijas

NeAr reikia 
stacionarizavimo?

Taip

TK darbo 
pabaiga

Paleisk traumos 
komandą

Sutvarkyk įrangą ir 
priemones SPS ir 
pasirenk naujam 

pacientui

Užbaigimas

Veiksmai skubios pagalbos skyriui (SPS)

Veiksmai koordinavimo skyriui

Veiksmai traumos komandai (TK)

Ne

Ar dar 
reikalingi visi 

TK nariai?

Palydėk pacientą į 
operacinę arba ITS 

(reanimaciją)

Pacientą palydi TK 
vadovas ir 

anesteziologai

Perduok pacientą galutinio 
gydymo komandai

TK darbo 
pabaiga

Ne

Taip

Atlik pirminę 
apžiūrą ir 

pradinį gydymą 
pagal ABCDE

Atlik antrinę 
apžiūrą

Sutvarkyk 
medicinos 

dokumentus

Priedas Nr.11 
Traumos komandos darbo algoritmas 
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Pervežk pacientą 
į reikalingą skyrių

Traumos sistema

Pagalba įvykio vietoje

Pagalba įvykio 
vietoje Transportavimas Traumos komandos 

aktyvavimas Pagalba SPS

GMP skambučio ir 
pajėgų valdymas

Traumos komandos 
aktyvavimas

Įvertink situaciją Nuspręsk dėl 
pervežimo vietos

Transportavimas

Ar pacientas 
stabilus

Ne

Ar yra TK 
aktyvavimo 
kriterijai?

Galutinis gydymas

Taip

Taip

Pagalba SPS Galutinio gydymo 
parinkimas

Nustatyk pagalbos 
prioritetą

Išsiųsk GMP 
(GMP pajėgų 

valdymas)

Ne

Galutinis 
gydymas

Perimk pacientą iš 
GMP

Galutinio gydymo 
parinkimas

Atlik antrinę 
apžiūrą

Reabilitacija

Pabaiga

Užbaigimas

Registruok skambutį

Atlik pirminę 
apžiūrą ir 

pradinį gydymą 
pagal ABCDE

Ar 
reikalingas 
gydymas 

ligoninėje?

Ne

Taip

Užbaigimas

Gydyk  transportavimo 
metu, atlik antrinę 

apžiūrą

Ar yra TK 
akyvacijos 
kriterijai?

Taip

Ne

Informuok dispečerį, 
kad reikia aktyvuoti 
traumos komandą 
(TK) priimančioje 

ligoninėje

Pagalba SPS

Priimk informaciją 
apie pacientą iš GMP

Aktyvuok TK

Parenk priemones ir 
įrangą

Atlik pirminę 
apžiūrą ir 

pradinį gydymą 
pagal ABCDE

Ar pacientas 
stabilus

Ne

Taip

Atlik antrinę 
apžiūrą

Atlik reikalingus 
papildomus tyrimus

Ar reikia 
skubios 

operacijos?

Taip

Ne Pervežk pacientą 
į operacinę

Ar reikia gydymo 
intensyvios 

terapijos skyriuje 
(ITS)?

Taip

Ne
Pervežk pacientą 

į ITS

Ar reikia 
gydymo 

ligoninėje?

Taip

Ne

Ar ligoninėje 
turi reikiamus 

resursus?

Ne

Taip

Stabilizuok gyvybines 
sistemas

Atlik tolimesnius 
gydymo tyrimus

Atlik galutinį gydymą

Ar reikalinga 
reabilitacija?

Ne

Taip

Reabilitacija

Pervežk pacientą į kitą 
ligoninę, aukštesnį 

traumos centrą

UžbaigimasUžbaigimas

Atstatyk paciento 
biosocialines funkcijas:

- apsitarnavimas
- judėjimas
- darbingumas
- prisitaikymas aplinkoje

Priedas Nr.12 Traumos sistema 
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